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MEKSIKOJE BRĘSTA 
TIKYBINIS KARAS

RUSIJOS KOMISARAI 
AUKLĖJA SAVO KAPI 

TALISTUŠ
Anglų spaudos kores

pondentas p. Williams pra
neša, kad Meksikoje kata
likų persekiojimas didėja. 
Raudonųjų komunistų ir 
socialistų siautimas daro
si nebepakenčiamas. Mek-

—sikos valstybė gyvena pa
tį aršiausį krizį. Devynios 
dešimtas nuošimtis visų 
Meksikos gyventojų yra 
katalikai. Dešimtas nuo
šimtis raudonųjų pasigro- 
:bė valstybės vairą ginklu 
terorizuoja ir šaudo kata-' 
likus už tai, kad jie yra 
ištikimi savo Sutvėrėjui. ,, _
Meksikos valdžios idėjos dramą ‘Kito Vyro Vaikas’ 
yra lygios kaip ir sovietų Į už vien tik šį veikalą yra 
Maskvoje. Jų vėliava rau
dona. Jų partija vadinasi 
Revoliucijonierių partija. 
Revdliucijonierių partijos 

čių plėšimais susikrovę 
daug turto. Pinigus laiko 
užsienių bankose.

Vien Meksiko City fede- 
raliame distrikte raudono- 

( nieji išžūdę 5,000 žmonių 
nuo 1929 metų ir daug 
daugiau išžudė provinci
jose, rašo* p. Williams. 
Žmonės labiausiai bijosi 
slaptosios policijos, kuri 
kaip sovietų Rusijoje se
kioja ir įdavinėja teroris
tų budeliams. Šiomis die
nomis raudonieji užgrobė 
67 bažnyčias. Pereitais 
metais- valdžia užgrobė 

‘ daugiau kaip 150 bažny
čių. Katalikai tūri Tauti
nę Sąjungą, kuri nutarė 
griežtai priešintis teroris
tams. .

'■ Platus aprašymas telpa 
4 puslapyje. •

SOVIETŲ DIKTATORIUS 
REMIA PRIVATINES 

NUOSAVYBES PRINCI
PĄ

w MASKVA — Galima ir 
Rusijoje būti ištikimu so- 
vietams ir kartu turtuoliu. 
Vienas koresponde n t a s 
praneša, kad einant komi
sarųdekretuautoriusdra
matinio veįkalo turi gauti 
Šešis nuošimčius pajamų, 
kada tik jo veikalas vaidi
namas scenoje.

Vienas* tokių autorių, 
Vassily Vessilovich, kuris 
paraše ketūrių veiksmų

gavęs daugiau kaip pusę 
milijono dolerių šiais me
tais.

vadai nuolatipials bažny-| §įs j0 veikalas yra visur 
mii nlosiTrioisi cnaiirrAVA ... . .v ,vaidinamas ir ųz kiekvie

ną suvaidinimą autorius 
gauna sau nuošimčius.

Bet autorius neturi tei
sės savo pinigų išsivežti :, 
užsienius ir jų negali var
toti įgijimui daugiau tur
to. Jam tik leidžiama 
pirkti valstybės bonus, už 
kuriuos mokama 6 nuo
šimčiai palūkanų.

PAŠALPŲ BILIAUS 
PATAISĄ ATMETĖ

Wąshington — Senatas 
50 balsų prieš 38 atmetė 
pataisą prie prezidento 
Roosevelto 4,880,000,000 
dolerių darbo pašalpos bi- 
liaus. Ši pataisa reikalavo, 
kad prie visų viešųjų dar
bų, darbininkams būtų 
mokama alga, kuri papra
staiyra. mokama tos rū
šies darbininkams toje a- 
pylinkėje. .

Prezidentas Rooseveltas 
buvo priešingas tai patai
sai. Jis'sutiko mokėti pa
prastą algą visiems darbi
ninkams, kurie dirbs prie 
valdžios darbų, bet prie 
kitų viešųjų darbų jis nu
statys algas, kurios ne
kenks paprastų algų tari
fui.

Apsidirbus su šiuo gin
čijamu punktu, manoma, 
kad dabar šis bilius bus 
priimtas.

VAJUS PRIEŠ KRIMI
NALISTUS

Anglija Pasiuntė Notą Vokietijai ,
Berlynas Hitleris pa- miš paaiškėjo, * kad buvo 1 

skelbė, kad Vokietiją ii-savanorių avijacijos grų* J 
giau nebesilaikys Versa-Į pės, kurios dabar legalį j 
lio taikos sutarties, kuri*•— 
draudžia Vokietijai gin
kluotis ir tuo pat laiku iš
leido dekretą, kuriuomi į- 
vedamas priverstinas ka
riuomenėje tarnavimas. 
Vokieti jos kariuomenė pa
didinama iš' 100,000 karių 
iki 480,000.

r Ta pati sutartis draudė 
Vokietijai turėti karišką 
avijaciją, bet šiomis dieno-

SOVIETŲ KOMISARAI 
NUSAVINA SIUNTINIUS 

BADAUJANTIEMS

PROTEST.

New York — šiomis die
nomis protestantų minis- 
teris John Hoįmes padarė 
viešų išpažintį? Jis pareiš
kė, kad per keletą meti 
gindamas sovietų Rusij; 
ir jos komisarus, jis daręs 
didelę klaidą ir dabar ? ją 
atšaukiąs, ypač po įvyku
sių masinių skerdynių dė 
vieno , komisaro Kyrovo 
nužudymo.

BAISŪS POTVYNIAI

šis vaikutis ir jo.motįna sovietų,
davotikViekęlę duonos nuo' geraširdžiadhŽiihyno.,Bet 
tai buvo per mažą. Motina gautą dttoną atiduodavo 
vaikučiui, rašo p. Walkėr, o pati badavo. P. Walker 
Sutiko tą motiną. Ji buvo nebepanaši į žmogų: oda ir 
kaulai.,

Sruoga Nuteistas 15-kaiMetų

Berlynas, — Vokietijos 
valdžia, kuri buvo leidusi 
savo piliečiams siųsti kas 
mėnuo maisto produktų 
badaujantiems draugams 
ir giminėms Sovietų Rusi*'si 
jon nedaugiau kaip ūž 50 
markių, tą leidimą atšau
kė ir »griežtai uždraudė 
siųsti siuntinius į Rusiją.' 

< j ’ x Priežaštis to draudimo1 d.-valdžios agentai padare esanti, kad Vokietijos vai- 
vieno? dienos vajų pnes ^ia g^inojusi kaJd dalis 
visokių rūšių prasikaltę- z? 
liūs ir visame krašte suė
mė 11,51.7. asmenų jr kon
trabandos už kelis milijo
nus dolerių. . ? ;

> Tarpe suiižlųjų yra nar
kotikų .pardavėjai . ir var
totojai, kontrabandistai, 
netikrų pinigų dirbėjai ir 
platintojai, nelegalūs ai* 
koholio išdirbėjai ir par
davėjai? ir eilė visų kitų 
prasikaltėlių prieš federa- 
lės valdžios įstatymus.

; Washington — Kovo 15

Kaunas — Vasario 26 d., 
Kaimo Apg. Teismo' salė 
buvo sausakimšai prisi- 
grūdus. Ne tik valdinin
kai, ponios, panelės, užė
mė visus suolus, bet buvo 
matyti taip pat ūkininkų, 
net paprastų darbininkų. 
Teisėjai dar .tarėsi, salėje 
taęiau buvo tyla. . 7

Teisiamieji taip jau at
rodę ramūs. Tik kada pra
sidarydavo kurios nors 
durys, Sruoga skubiai at
sigrįždavo. Atsigrįždavo 
ir Augūnas, visą laiką lai
kęsis ramiai. Tik Vasiliau
skas žiurėjo į langą ir ma* 
tyt, liūdnų rezultatų ne
laukė. ; Baigiantis pirmai 
vai., teisėjai susėdo, ir tei
smo p-kas p. Arminas ra* 
miu skambiu balsu pers
kaitė:

— Lietuvos respublikos 
vardu Ą. Sruogai paskirta

15 metų bausme, Augu
liui 5 metus, Vasiliaus
kui 3 metus, Jurkšaičiui 
% metus įskaitant iškalė
tą laiką. Šimanskiui 6 
mėn. sąlyginiai.
Nuteistieji dar ilgai sto

vi. Sruogos veiduos sekun
dei nubėga raudonumas, 
Tačiau jis mėgina šypso- 

' tis. Augūnas žiūri į gynė- I kS1.' S36B® >—J.

'gynė, 366 West Broadway, su Sovietais dėl skolų su-l iškalėjo 13 mėn, 
So. Boston, Mass, reguliavimo. I Vadinas, kalėti mažai be*

Maskva — šiomis dieno
mis komunistų partijos se
kretorius ir diktatorius 
Stalinas pareiškė, kad pri
vatinę nuosavybę reikia 
pripažinti net kolkozuose 
ir ją gerbti. Komunistai 
reikalavo, kad sklipai že
mės, kurie yra pavedami 
pavieniams darbininkams 
kolektyvėse ūkėse, būtų 
nedidesni kaip dešimta da
lis hektaro. Bet Stalinas 

. su tuo nesutiko ir įsakė 
savo komisarams palikti 
kiekvienam darbinink ii i 
po pusę hektaro arba kai 
kur ir po visą hektarą.

Vadinasi komunistų va
das įsitikino, kad privati-. _ 
nes nuosavybes principas jįjonų su viršum litų*su- 
nepanaikinamas. Per aš- mai. 
tuonioliką metų sovietų 
komisarai bandė įgyven
dinti komunižmą Rusijoje, 
bet nepavyko. Grįžta prie 
kapitalistines tvarkos.

Diktatorius Stalinas lei
džia sovietų piliečiams ______________ _______
krauti judinamus ir neju-. Anglijos aukštu valdinin- 
dinamus turtus. . . Įku kapitonu Anthoriy

O lietuvių komunistų* Dean, kuris dabar yra Ru- 
“lyderis” dar ir dabar te- sijoje. Sprendžiama, kad 
bebubnija, kad “Komuniz- Anglija ir Rusija nori su- 

/, me nebus privatinės nūot.eiti į tampresnį bendra- 
..savybės ant gamybos ir ą- dąrbiavimą, kad palaiky- 

. ' pyvartos įmonių”. Škaity- tų taiką Europoje.
kitę knygelėje “TIK NE šis anglų susidomėjimas 
KOMUNINZMAS”, Gau- Rusija prasidėjo, kada A- 
nama “Darbininko” r — *' ‘ ’

Chicago, III. — Pietryti
nėje Missouri ir Arkansas 
valstybėse dėl potvynių a- 
pie 13,000 žmonių liko be 
namų. Raudonasis Kryžius 
teikia pagalbą nukenteju- 
siems gyventojams. .

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
GYVENTOJAI PRASIS
KOLINĘ VOKIETIJAI

Klaipėda — Pranešama, 
kad Klaipėdos krašto gy
ventojai Vokietijos ban
kuose, veikiančiuose Klai
pėdoj, prasiskolinę 40jmi-

Platus aprašymas 
tilps penktadienio numery.

* ‘ »

STALINAS TARSIS SU 
ANGLIJOS ATSTOVU

Londonas — Pranešama, 
kad pats Stalinas tarsis su

kalėti mažai be^

u'T"*‘W-W

zuotos ir sudaro vokiečių 9 
karišką avijaciją iŠ apie :« 
15,000 kariškių ir nežino- 
mą skaičių kariškų oriai-* 3 
vių. ’• .. :■ ** 1

Manoma, kad Vokietija įgj 
taip pat pradės didintį ka^ £ 
ro laivyną. .•■**• S

Toks atviras sutartie^ 1 
laužymas sukėlė didžiai^ $ 
šią nerimastį visame pa- -Jg 
šaulyje. Matyti, kad Vd* 3 
kietija nemano laikyti^ W 
savo pasižadėjimų ir dą- 
bar iš jos visko galima J 
laukti. -a

Toks vokiečių pasielgi- '3 
mas turėtų būti Lietuvai 3 
pavojaus ženklas. Mažiau* i 
šia kibirkštis gali užsiliep- 
snoti į karą tarp Lietuvos 1 
ir Vokietijos. Lietuva yržr | 

< sumobilizavusi ne m a ž ai J 
savo kariuomenės Prūsų 
pakraštyje. Todėl yra | 
svarbu, kad Lietuvos ka- | 
riuomenė . šiuo momentu I 
būtų prityrusio ir Šalto J 
proto asmens rankose. . j

Pirmadieny Londone su* 3 
sirinko Anglijos ministė* j 
rių kabinetas šį vėliausį a 
Vokietijos žygį apsvaršty* J 
ti. Kabinetas pasiuntė Vo* 3 
kieti jai notą, kurios tek«* 4 
tą paskelbs vėliau. • ;? 3

Padidinus savo kariuo* 3 
menę, Vokietija užims ke-t ,3 
tvirtą vietą imant dom&į 1 
kariuomen įų skaitlingu* j 
mą. Didesnėse 
turi sekančiai 
nes:
Sovietų Rusija 
Prancūzija 
Italija 

i Vokietija ........v

tų siuntinių yra komisarų 
konfiskuojami ir atiduo
dami komunistų valdinin
kams. Kiti,. kuriems tie 
siuntiniai buvo adresuoja
mi buvo komisarų bau
džiami už palaikymą rj^ 
šių su užsieniais.

’ Daugiausiai ’ siuntinių 
buvo siunčiama į Volgos 
pakraštį, kur siaučia ba
das. z

PAILGINO TARNAVIMĄ 
KARIUOMENEJE

valstybės® 1 
kariuomdą i

830,000 J 
.644,000 J 
. 610.000 1 
. 445.0001 
. 225,000 ;

GAMINS SVAIGALUS 
IŠ PIENO PrancūzijosParyžius . _ _____

atstovų rūmai nubalsavo’ japonija.....1
------------ -- - leisti valdžiai pailginti j jungį. Valstybėse 135,000 I 

18 d. buvęs valdžios kemi-1 priverstiną kariuomenėje | vjsi planai dėl nusigin- ] 
kas, Carl Laząrowitz, gy- tarnavimo laiką nuo vienų kiavimo atpuola. Dabar | 
venantis Stratford, Conn. iki dviejų metų. Dabar prasidės smarkus apsiginu J 
praneša, kad jis atidarys jaunikaičiai yra imami " ‘ * **’ * “
dirbtuvę, kurioje jis dirbs ^kariuomenėn nuo 21 metų, 
alkoholinius gėrimus iš 
pieno. Jis išradęs slaptą 
būdą gaminti gardžius gė
ralus iš pieno.

DARBAS UŽTIKĘINTAS 
IKI RUDENS.

Larorėnce, Mass. — Vie
tinės ir Methuęn dirbtuvės 
gavo užsakymus pagamin-

baigiamas. . ~ ’ ...
Beliackino nėra. Sruoga

kalbasi su Rutenbergu, 
kiti nuteistieji su savo gy
nėjais.

Tuo ir pasibaigė ši gar*
šioji byla. Motyvuotas tei
smo sprendimas bus pas
kelbtas kovo 1 d. Nuo tos 
dienos per 2 sav. bus gali
ma paduoti apel. skundus. 
Apeliuoti žada nė visi nu
teistieji. .

liko; Šimanskis * patenkint 
tas. Dairosi po salę.

. Prokuroras paprašo Va
siliauskui tuč tuojau pri
taikyti kardomąją priemo
nę. Vasiliauskas smarkiai 
parausta ir atrodo lyg su
gautas. Sprendimas*, nu
teistiesiems padarė didelį 
įspūdį. . \ .

Publikoj, tarp žurnalis
tų taip pat kilo kiek nusis
tebėjimo.

-— Teismo ‘ sprendimą 
tamstos galėsite apskųsti 
Apeliac. Rūmams — taria

DARBAI BATŲ DIRBTU*
VESE GĖRĖJA ■: )

■ ..... *e ♦ ‘

Haverhill, Mass. — Dar
bai vietinėse batų dirbtu
vėse taisosi. Pereitą savai
tę batų dirbtuvių darbi*

Norwalk, Corni. — Kovo

Valdžiai leista ateityje im
ti nuo 20 metų amžiaus.

Šis žygis padidinti Pran
cūzijos kariuomenę nubal
suotas, kada premiėras 
Flandin pasakė, kad būti
nai reikalinga tą padaryti 
akyvaizdoje Vokiet i j o S 
ginklavimosi. *

DVIDEŠIMTS DU MILI
JONAI ŽMONIŲ GAUNA 

PAŠALPĄ

klavimas visų didesnių 
valstybių, ir žinoma mažo- | 
sios valstybės irgi gin* 1 
kluosis, kiek jų resursai J 
leis. Tuo pat laiku eis de* 1 
rybos dėl sudaiymo fron* | 
to prieš vokiečius. 1

medžiaga bus vartojamą 
marškiniams.

Aiūerican Woolen kom
panijos Wood dirbtuvė ga
vo užsakymą pagaminti 
1,250,000 yardų; Pacific 
dirbtuvė 500,000 yardų ir 
Selden dirbtuve, Methue- 
ne, 60,000 yardų.

Darbdaviai praneša, kad 
su tais užsakymais, ku
riuos jie dabar turi yrą 
užtikrintas pilnas darbas 
darbininkams iki rudens.

KASDIEN LIETUVON
ATVEŽAMA 100 —• 180 

VAGONŲ RUSIŠKO 
MIŠKO

Iš Mažeikių pranešama, 
kad per Mažeikių geleŽin- t - 
kelio stotį iš Sovietų Rusi*. doleriai kas sekunda,

vo kaltinamas dėl p 
transakcijų.

GAISRAS

Chicago -r Samuel trb 
sull, ?5 metų amž. finan- 
sistas, kuris buvo pabėgęs į 
į užsienius, jo įsteigtoms 
firmoms žlugus, buvo tris. 
kartus teisiamas ir visus ’ 
tris kartus išteisintas,

Valstybės gynėjas pa* 
reiškė, kad valstybė nt* 
bandys daugiau InsuR 
traukti teisman.

Jnsull firmoms subaik ■ 
krutijūs, desetkai tukstari* į

Washington —Iš surin
ktų žinių paaiškėjo; 'kad 
Jungtinėse Valstybėse per 
pastaruosius du metu be* 
darbiams, seneliams ir ki
tokių pašalpų išmokėta1 
3,207,000,000 dolerių. Da- gnionių turėjo milijO* ’ 
bar gaunančių pašalpą vi*| ninius nuostolius. Įnsul -į 
soje* Šalyje yra 22,375,000 pabėgus, jis būvo visu? I 
asmenų. ieškomas ir pagaliau
. • , t, . .. ■ • , • • • imtas Graikijoje ir atvdk

Statistika parodo, kad tas Amerikon, kur jis bu* 
Amerikoje į mėnesį pašali 
joms išmokama 150 mili
jonų dolerių, išeina penki 
milijonai į dieną, 208,000 
dolerių kas valandą, 3.400 
dolerių kas minutė ir 58 15 d., vakare, kilo gaisrai 

penkių aukštų name Ci7 -7 i Hunu bluk iu »ouvietų jxu»i-. " ■ — pennių auKscų name
WOO%RM* įkaita ^gaunančiųjų
nnn lentmuvems kasdien ame nnSfiTnns diHma ir sumos, Zy Pi? *vorjn Eta.uoiwę

i“5tiIj
1 šiai sužeisti.

000 dolerių daugiau kaip l6“^8“8 kasdien T" pašalpas didėja ir sumos, 

šiai dirbami pigieji
savaitė prieš tai. ^Daugiau-1vagonų rusiške > kurias peikia

* J J batai J miško. |taipgi auga.

r*

t į.
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VIETINĖS ŽINIOS
■m

etuvos Vyčiams Amerikoje
(Kuo J. Kumpos kalba, pasakyta 

f L Vyčių 17 Algirdo kp« dcbėtuo-
■ W, kovo 10 d., 1935, So. Boaton,
Utoh) , ’

į Lietuvos Vyčių reikalingumą 
| Amerikoje iššaukė pats gyyeni- 
l mi. Pirmieji L. Vyčių organtea-1 
r toriai pamatę spragą, kad mūzų 
' lietuviškas jaunimas Amerikoje, 

ųeiurėdamag *sava idėjinių orga- 
. įįzacijų, kurtei duotų galimybės 

(darbuotis Bažnyčiai te Tautai, el- 
i na ztt svetimtaučiais, su bedie-

Urba merdi, be supratimo 
l miiį prie savo TAUTOS, prie 
S’MVO tėvų KALBOS Ir dingšta 

ivrtimtaučių te bedievių jūroje; 
gi juodo darbo tėvai apkrauti 

: gyvenimo rūpesčiais, kas link iš-
■ maitinimo savo šeimynglių, susi‘ 

gyveno su tuo nenormalumu ir 
Ui nepastebėjo, kad jų sūnūs ir

. dukterys netik, kad pamiršta tė
vų lietuvišką kalbą, bet ir ikep- 
tiŠkai žiūri į tas bažnyčias, ku- 

[ rioze laikomos pamaldos su lie
tuviškais pamokslai, ryžosi paša
linti ištautėjimo te subedievėji- 

: mo pavojų.
Kad užbėgus tt£ akių viršminė- 

tam ištautėjimo te subedievėjimo 
t pavdjuiį mūsų pirmykščiai vadai 

Sukuria Lietuvos* Vyčių org-aniza-
■ elją Amerikoje su obalsiu “Baž
nyčiai ir Tautai”.

L. Vyčių organizacija padėjus 
savo viso veikimo pamatau “Rė- 
Hgiūgumą te Tautiškumą” pra- 

. dėjo veikti, plėstis iŠ kolonijos į 
koloniją. Vietomis pagyvavę vy
čiai, mirė ; kitur-gi laikosi te jų 

•. ve&imaff yra labai reikšmingas 
jaunimo tarpe. *

X. Vyčių; organizacija reikšti 
idto mintims te budinti savo 
draugų bei draugių tarpe Dievo 
te Tėvynės meilę, leidžia mėiiesi- 
nįjaikrastėlį - žurnalą “ VYTĮ”.

p" Jeigu šiandiena įtrauktume 
Vyčių kuopų veikimą iš\tų SoTo- 
mjų kur jie gyvuoja, tai tos ko- 
įonįos pasijustų, kad jie' skęsta

'< priešininkų :• laisvamanių ir koT 
1 munistų klampynėje, te jų .šViė-

nos taneles saulele tatij palme- Sapims nekalto kraują. Jie 
ita į vakarinį guolį. Gi tos kote- sraują.
Uijbb, kurios šiandiena neturi Vy~ 
Čių te nepavadavo panašia orga- 

£ telžadja, jos savo jaunimą metė 
t tūba likimo.
I Aiup momentu, laisvamanių te 

Itomunistų grupės susfotganiza-
V vusios po skraiste, pašalpinių org.
* gaudo savo būČin mūsų katali
* faškai - lietuvišką jaunimą ir iš- 

iraudoja saviems politiniams tik-
s slams. . ■ •

Būvyzdžidi tautiškai - sočialis- 
iiškos te komunistinės organiza- 
cljčs te Šioje SO. BOSTONO ko- 

p Jonijoje veikia visu smarkumu, 
S (nors.. tvirtint negalima, kad

H jietes sėkasį) silpnesnieji jaunuo- 
t Kai kartais įkliūtą; ar per neap- 
įį sižiūrėjimą, te gal dėl kišeninio 
b išrokavimo. Pavojus vienok grę- 
S «a NEORGANIZUOTAM jauni- 

inte •• • ’
į ' Jaunimas, tos zįžtasi priklau- 
p į^ prie S.L,A:, tautiškai - sociar 
r Estiškos laisvamanių teg. arba 
pVL.Dk Sušivienymo komunistinės 
g org., ’jiė išsižada Dievo ir Tevy- 

meilės, ir lieka ketančiais ir 
jj bedieviais. . ~ ' f
B Plačiau tenka prisiminti apie; 
sS komunistus te jų didžiai pasišjr- 

K mėjusį Sov. Rusijoj ir Lietuvoj 
, Vadą Kapeiką, kurio neteku (mi- 
J. rš) blaškosi, kaip Kainas, pra- 
įkeSpti klajūnai ir neranda iiūsi- 
r rtminimo "savo /dvasiai. . -

Ka«-gį buvo tas Kapsukai? 
į Kapsukas paeinąs nub Merki- 
į nės iš Lietuvos, pakreipė savo gy- 
j venimo vežęs, istorijoj žinomo

■ Kaino keliais.
E Kada organizavosi jaunoji Lie- 

į . tttVOš valstybė 1919 metate jis į- 
u raudonija armija Į Vil

nių, Lietuvą, te mėgino krauge- 
? įtekti būdu, terorizuodamas viso- 
į kį tautišką veikimą, paskandinti 

te vlt atežiains tėvynę Lietuvą po 
į.Hątebi komuntetų vergovės lete- 
* na. Jo darbų istorija UŪdna.

4/
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DR.ROGER J. ARllAID
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J MALDAKNYGES
&

r__ .

. OFISO VAIANDOB: .

GAVSNIOS MBTV ĮMI^YKITB MALDAKNYGES 
ūž LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ 

“MALDŲ RINKINĖLIS"

3 Maldeu Sirėet, 
Boston

TIlU.lldHIIIIlUHilUIHpIlHllLl

tel. 8o. Boston . .
•LIETUVI# DANTYTAS

DU. M. Y. G ASPĖR
Arti Municipal BuiMittg .

525 Ė. Broadvay, S. Smrton
O/ŽBoVatondo*

Ntio .fi IH 12 ryte ir nuo l^O Iki 
S ir nuo 6 iki 8 vii; vafcėra Ofi
sas uždarytas subirto* vakarais ir 
nedSIdientais, tutegt BeredomiM nūn

Taipgi ttuimū fr X-Ray

IHUUMIUIU.I*

Jitedais od& apdarais ^X.t>0 (buvo $1.75) 
Baltai, eelulloldo apdarai, $150 (6w$ fe-TO 

’ Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
lafete ouhrffofcb apdarais !» *X«>

Pavyzdžiui1919 metai.
Sausio 5 d., ratSdanasiot armi. 

jos gpsudžiama, pasitraukė lietu
vių komendantūra iŠ Vilniaus k 
įsisteigia V. Kapsuko valdžia.

Sausio 9 d. Kapsuko valdžia 
su«m< Lietuvos yyriausyb&i ats
tovus : M. Biržišką, A. Janulaitį 
te ištisą eilę Lietuvos tuolaikinių 
budintojų.

. Sausio 22 d.; raudonarmiečiai 
rekvizavo Vilniuje Centro Komi
teto lietuvių draugijos našlai
čiams skirtus produktus.

Sausio 25, raudonoji armija 
veržiasi į gilumą Lietuvos. Pir
mas kruvinas susirėmimas. Kap-, 
sukas karaliauja Vilniuje te va- 
sario 7 d. Kapsuko valdžia uŽdi 
ro lietuvių krikščionių demokra
tų laikraštį “Laisvąją Lietuvą”.

Per kruviną susirėmimą Lietu
vos kariuomenės su raudonaisiais 
žūsta pirmas Lietuvos karys . Po
vilas Lukšys. ,

Vasario 10r d., Vilniuje Įdubo 
atstovai Pr< Mašiotas te M. šikš
nys siūlę revoliucines valdžios 
pirmininkui Kapsukui klubo tar
pininkavimą: tartis su: Lietuvos 
vyriausybe . Kaune, kad būtų iš
vengta lietuvių kraūjo pralieji
mas; Kapsukas atsisakė tartis..

Vasario 14 d., kruvinas mūšis 
prie Alytaus, žuvo karininkas 
Juozapavičius te kiti.

Lietuva ugnyje. Susirūpinę 
tikrieji Lietuvos sūnūs Šaukia: 
. Kapsuke,, kapsuke kur ta
vo žuvusieji broliai?—’

. Nekaltas jų kraujas šaukia 
Dievo užtarimo , ir tautos susi
kaupimo, nes išmušė rimta valan
da stoti petys į petį, prieš raudo-

So. Boston 3893 Blue Dilia 0909

MAURICE C. FISHGAL
Ofisą valandos : ■

2 iki 4 ir 7 iki 8 P. M.
ir pagal sutarti

394 WMtOADWAY, 
SO. B0ST0N.MAS8.

Lietuvis Dantistas

DU. Š. A. GALIAMI
(GALINAVSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadwayr So. Boston 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:80,50 pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų, 

pagal susitarimų.
r- * .*

kėjų, kaip aht Kaino: “dabar 
būsi prakeiktas žemės Rajūnas 

štai kodėl komunistai yra, be
dieviai ir ketančiai.. Komunistai 
pirmieji įvėrė kardą į jaunosios 
mūsų tautos, sūnų krūtines ir 

pravirkdė motinas, kurios džiau- ? 
gėsi išauginusios stiprius sūnus- / 
karius,, savo tautos gynėjusi Bet 
dėjai Kaip skaudu! Kokia skau
di likimo ironijai... Pažvelgus j 
šiandieninį lietuvių komunistų, 
Kapsuko pasekėjų, niekšišką dar
bą, veržiasi balsas, prie jūs, 
brangus, jaunime,* su patarimu, 
bėkite nuo tų būdelių likimo ir 
nesusidėkife štt jais, nes jie yra 
Kaino-Kapsukp pasekėjai. Jie y- 
ra bedieviai te ketančiai. Jie yra 
prakeikti Dievo ir tautos brolių. 
Lai jie atgailauja, lai nusiplau- 
ja nekaltu krauju savo suteptas 
rankąs...

Yra ir mūsų tarpe neva: kata
likų, geriau sakant, šiaudinių ka
talikų, v kurie dirba laisvamanių 
ir komunistų labui. Jie save dar
buose neturi katalikiško okalsio 
“Dievui ir Tėvynei”, bet jų o- 
balsis “Be Dievo”, arba “Be 
Dievo ir bę Tėvynės”. Jie dirba 
žiūrėdami tik savo asmeniško 
kromelio su šia diena. Kaip bus 
rytoj, po mirties, tai visai ne
svarbu.
? Brangus Jaunime ! Svarstyk ką 
tau kas siūlo. Jeigu nėra obalsio 
“Dievui ir Tėvynei”, žinok tavo 
tas besįmeilininkaujantis “drau
gas” yra vilkas avies kaily j.

Turint minty vienintelę* vyčių 
lietuviškai * katalikiškojo jauni
mo/ plačiai veikiančią organiza
ciją su obalsiu. * ‘Bažnyčiai ir 
Tautai” šioje Šalyje, reikia tik 
džiaugtis: Reikia Visiems liettt- 
yiams - katalikams remti ją, gi 
jaūnuoliąms-ėms likti jos nariais.

Jaunime! Jeigu, kūris iŠ jūsų 
dar HeSate vytis, Bažnyčios ir 
Tautos gynėjas; jeigu jūs esate 
likimo daužomi, kaip tas laivelis 
bangų; jeigu esi lendrelė Siūbuo
nėlė, pasiryžk Šiandie likti Vyčiu, 
vytei kad tvirtu žingsniu te rim? 
tu- darbu .parbdytunį, kad .dar 
Dievo ir'Tėvynės meile tavyje 
klesti. Ačiū. ’1‘

Tel. So. Boston 2660 . i ' 
Detuvis DantistasA. L KAPOČIUS

251 - W. Broadway,- So. Boston 
Ofiso valand<M'nuo''< Iki isį'ftd* 
l:3ė iki 6 ir nuo 6:30 IRI 9:v. t , 
Šeredomlš rtuo 9 iki 12 v, dieną;' 

; Subiitomis irao. 9 iki 6 vai, vakare. 
.NedSltomls nuo 9 iki Ii vai. dlenf.

Tėl. Trowbiįidge 6330.

JOHN REPSHIS, M. ū.
(RĖttFS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 0—8 

»278 Harvard Street, 
kamp. Innian arti Central Šą.,

Cambridge, Mass. \

"W

•i ti, gyvenimą pataisyti, už- 
: rūstintu f Dievą .1 permal

dauti. 4
, Misijų tikslas yra tai 
duoti ypatingą progą iš- 

Į g irsti Pievų žodį ir vertai 
priimti šventus Sakramen
tus. Šv. Bažnyčia’ teikia 
įąug dvasiniu malonių 
tiems, kurie gerai Misijas 
atlieka, prašykime Dievo 
pagelbos, kad visi gerai 
šias Šv. Jubilejinės Misi
jas atliktume. “Šiandien 
jei išgirsite Viešpaties 
balsą, hettiktetinklto savo 
širdies”.
Rytais pamokslai bus po

Juodais o&m apdtraii — tLto (buvo įi.W)

- IMANT DIDESNI SKAIČIŲ, DUODAME GERA NUOLAIDA |

Vigru8 u^akyniti8 siųskite sekančiu antražu: I

j 383 Bfoadway,— {

.' ?

ĮDOMUS JUDAMIEJI PAVEIKSLAI! '.
. / PAMATYKITE •

Atėję į Miuos paveikslus pajmrtyaite tą garsųjį visame pasauly, 
je Prancūzijos miestą čMURDį, kur 1858 inėtais Avenč. Panelė ap- 
sireiškS |y. Bernadetai. TStt^StivaBuojute viso pasaulio ligoniai 
nepagydomomis kad gauti stebuklingą per
žven & Panelėsužtarymą tegydymą.

Be to, dar pamatysite : *
i) istoriškų# paveikslus m Lietuvos,

, 2) DARIAUS IR GiROTO MSKKlDttkO IR ŽUVIMO VĖET4 
-SOLDINO MIŠKĄ,

8) f ASAOiaNĄ JAKOBĄ (Wld»
4)KOMEDIJĄ, KUR DALYVAUJA CHARLIE CHAPLIN.
Paveikslus rodys k. PĖLDŽIUS sekančiose vietose :

NEDĖLIOJĘ, Kovo 17 d., įūn. Vašiu par. jfclijį Worce»ter,(Mass. 
KETVERGE, Kovo 21 d. par. salėje, Cambridge, Maus. •* 
PETNY0IOJE, kovo 22 į pte. salėje, Lošto!!, Mdss..
NEDALIOJE, Kovo 24 d. 2 vii. pdpletųpar.-'8&Iėjė, So. Bostone, 
NĖDĖĖIOJĖ, Kovo 24-d; pat. salėjo, Lawrancė, Mass.
UTARNINKE,kovo. 26 d. parap. salėje, Brbckton, Mase.

| MUZIKAS ;
RAPOLAS, JUŠKA Jį

Moku mužikoš, piano į | 
ir dainavimo. Specia- į į 
les pamokas duoda < i 

vaikams. j į

Adresas: į į
933 Ė. Broadway, 

““ _^STON, -

FEDERACIJOS SKY-

Antradienį, kovo 19 d.į 
7:30 vai. vakare įvyks Fe
deracijos 3 skyriau^ susi
rinkimas, bažnytinėje, ėa-į 
lėjė, 5th Stėrrt, Šo. . Bos
ton. Visi draugijų ir kuo
pų atstovai kviečiami šia
me susirinkime dalyvauti.

Valdyba,

MOKKASl NAKU

uolumu mokinasi ir prakti • 
ką daro to veikimo, . kad 
balandžio 28 d., gi kuoįspū- 
dingiauaai ĘastaŠiuš mi-' 
netos draugijos suruošta
me vakare bažnytinėje Sa
lėja '

Veikalo vardas:' “Šven
toji TefėšW’. ^ai šešių 
aktų puiki drama, kurioje 
dalyvauja 28 ypatos. . Ją 
paraše pasižyinėjęs dra
maturgas Tauroms 

į (kun. Marcinkus). Ši dra^ 
ina bėįiė pirinu .syk bus 
statoma šibjė šaly. Todėl 
visi ir visas išankštd ruoš
kitės Šį Veikalą pamatyti.

Lietuvos Duktė.

MIRĖ MONSIGNIORAS 
ROCHE

■ Čo ilgos ligos, monsig- 
nioras Ambrose F. Roche, 
klebonas ŠV. Tarno bažny
čios, Jamaica Plain inire 
kovo 15 d. Laidotuvės įvy
ko kovo 18 d. iš šy. Tarno 
bažnyčios, kur buvo atlai
kytos iškilmingos gedulo 
pamaldos. . <

Monšignioras Roche bu
vo 80 metų amžiatis. * Jis 
priėmė kunigystės sakra
mentus 1880 metais. Po
piežius Pius X, 1911 me
tais pakelė jįų monsignio- 
rus . tuo pačiu laiku, kaip 
paskyrė kardinolą O’Cdn- 
riell kardinolu.
s Jo pasidarbavimu buvo 
įsteigta ligonine Pondville 
dėl vėžio ligomis sergan
čių ir savo ^paTaįijoąe į- 
šteigė«komercijos mokyk
lą. Monsignioras palaido
tas Quincy kapuose.

‘ «50,0b<I GAiSRAS '
I * hir. ,.r 7 u - 'i ' _i

: Ketvirtadienio, . vakarė 
kito gaisras dideliame san

'Lietuvos Dukterų (po 
globa Motinos švč. brRu- 
gijos teatrale komisija 
paYSisiųgdinO' iŠ Liėtūvoš 
tiaujai išleistą, veikalu stt-

rtialdbĄ ir pamokslai 7:30 
vaiaMį. Visus kviečia — 

.Khkjstra
atmaėeeeeaM^eiBeieeaesįg

į Seniausias te Savistovia šios ; 
• Valstybės < .

| LIETUVIŲ GkABORlUS IR 
į BALSAMUOTOJAS
įGyvuftja 26 Pilnu! prislruo-Į 
į8ęa savo įrankiais ir karstyežlniĮni 
huteUfti gėriaūsfi putarnavinis dię-' 
įna ir naktį. Tarnaują ir apyllhki.

Ofisas;< > , . ūmas: i
I 354 W. Broadw, So. Boston 
<» Tel. 80U. Boston 2590 
o Gyvenamoji vietai ) 
J j ’ 838 Dorchestor Avė.

Gyvenamoji vieta;
838 Dorchester Avė.

ĮVAIRŪS SKF1BIMAI
R A DI O

125.00 PHILOO 20.00 
90.00 fi PHILCO ,19.00

CHAS CHRIS
454 Brdadvmy

S. B. 4000

MONIS KONTRIM

Justlcė of the Pcaęo 
. VĮsoHoą >tWie8 ; apdraudė ir tėi- 

, Ringas patarnavimas.
508 E, Broadway. #o. Boston 

Tel. ŠOU. Boston 1761 •
, ■ Reaidenee:.

120 Marine Rd., So. Boston 
tfnmuteld Šou, Boston 2488-W 

■ II' 'l. .1,1,. OI^III

FOTOGRAFAI STUKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, Šeimynų, ves

tuvių ir pavieniu asmenų..

South Boston, Mass, 
Tel. Šou. Boston 2029

Norwood, Mass
Tel. Nor. 0242

•■ lietuviška ■
VALGYĖLA

■.. . wi<r6š
Praeitame sekmadienyje 

Bažnyčioje lietuviai išgir
do MISIJŲ,,  skelbimą. .Ko
vo Ž4'iltf M?dfefcūsrMii8f-. 
jos moterims - merginbms. 
O kovo 31 vakarė iki ba
landžio 7 d. misijoš Vy
rams - vaikinams. * ,.

Misijų laike bus daroma 
bažnyčių lankymai, kad į- 
gijus Jubilėjinius atlai
dus. Lankymai bus daro
mi p.fbčėšijojė. foiš gera 
proga višiėths įsigyti iiė 
tik Misijų, bet Šv. Metų 
Jubilėjaus> atlaidus.
. Misijų pamokslus sakys 

Tėvas Vilius Kvečinskas, 
Pasijoništas iš Chicago, 
iii. Jis dar šioje apylinkė
je, nėr buvęs. Jis yra Ame
rikoje gimęs ir augęs. Lie
tuvių kalbą labai gerai 
Vartoja. Ateikite jo pamo
kslųpasiklausyti.

Krikščionie, neapleisk 
šių Jubilėjinių Misijų. Ne
vienam bus jos paskuti
nės, ^paskutinė proga išsi
gelbėti inįo amžinos pra- 
pultiės. Misijos-taiypatin
ga Dievo malonių, sielai 
proga su Dievu susivieny-

TM. Hee. 0528

ROKLAN AUTO SALES
STASYS ROKLANAS, SAV.
Parduoda OLDSMOBILE automo* 

•billiis ir INTERNATIONAL tro- 
•kus. Priimame senus kartis mainais

■;. .: Taipgi
Taisome automobilius

Darbas užtikrintas, nes užlai- 
kau gerus darbininkus.

RROMRT GAFE
Patarnavimas greitas ir 

' nu^lonus .

CAMERIDGP, MASS.

^Alandų sunkaus darbo, 
gaisrininkams. • pabise k e 
ugiiį užgesinti. Nuostolių 
padaryta apie 90,000 do
lerių. •

w?

umĮĮtfmroK^" ’""

KRAUTUVĖ
ANT IŠSIRENDAVOJIMO 

Priešais Lietuvių Bažnyčią. Tin
kamu bile kokiam bizniui. Didu
mas 30 X iūpėdų, Kreipkitės pas :

A. JMkAUSKAŠ, 
. 405 Winxteor St, ČOmbridge 
L . tel. Kirkland 9221 
Sekmidiediąis: 411 faindspr 

; (katoas)

GUEEN ANN LAUNDRY,
: ■' i.-. • l.>

IIETUVUT 8SM.BYKM.
Skalbiame ir protinamą visokius 
drabužius. Mes paimame ir pristrt- 
tome / drabužius visur, kdip'tąl; 
So. Boston, Cambridge, Brlgliton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite, 
ir patyrslte, kad gaunate patarrin- 

vimų už pigių kainą
7-9 EUeiy Št., Sb. Boston 

Toli So. Boston 2923

Si.

REIKALINGAS 
VARGONINKAS

: jieškau vargoninką, kuris mo
kąs vėsti Chorą, stygos geros, 
kreipkitės tuofaūs laišku šiuo 
antft&t ,, .

■ Rev. M. Daumantas, Št. Vin-
> ėent’s Rėčtery, Girardville, Ra.

NAUJAKEPYKLA
Kazimieras Plevokas, kuris už- 

laiko kepyklą po adresu 131 t 
Si, Šb. Bostone, praneša, kad a- 
tidare kitą riaują kepyklą po 
vardu, BROADWAY PASTRY 
SHOR, Š43 Broadway, Š0. Boston, 
Mass,, jiardUoda visokiąs baltas 
ir juodas duonas ‘ir. ketos.

PIGIAITAISOME 
•/STOGUS : 

|3O. BOSTON BOOFINO 00; 

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus

414W. Rroadvvay .
TELEFONAI: ’. .. 

South Boston 0574 dienbmte 
South įpston .0184 vakteate

Perkraus-' 
tome 

tišim 
PIGIAI

Greitai 
saugiai

32G-32Š W. Broadway 
Tel. South Boston 461Š

Še nė ji Tėvynė j 
JusLaukia

. Aplankykite savo gimtini kraštų

Greičiausia kelionė. I Lietuvą.

Bremeh - Europa
Ekspresinis .traukinys laukit' prie 
laivo Bremerhavene *tr ūltlktlna 
patogų . nuvykimų Į KLAIPjEDA

• ■. ►

’ Arba keliaukite -iiopųliariais 
, ekįjprtstnitik laivais.

■

. iSUmn-
. patogus ^uslęieklmfcs/geleUnkelhds 

iŠ Hamburgo . ; . « ■ .
Inforniaeijų klauskite pas Vietini

■ ; . Agentą arba

fiSftilMMiLLOtl
252 BOYLSTOK 8Tv BOSTON

JUOZAS M. DILIS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. taipgi ir pataisau, .

860 W. BroadwAy 
SO. BOSTON, MASS.

. ’Tol. Sbu. Boston 3694 snmEr artumu co.
0. F. GRIGAS, SAVtNikKAl 

; Išdirbtas geru minkžtų 
. ‘ \ gėrimų. ■ ’

Namai: 18t P. Btų



»
1$ d»> 1$3S» DARBININKAS
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PADARYKIME VYČIŲ 
VAJŲ SĖKMINGU

Mes visi Žinome, kad da- 
jartiniu laiku eina mūsų 
irangios, rinktinio jauni
no L. Vyčių organizacijos 
įaujų narių vajus.
Tas daroma, kad padidi

nus Šios vienintėlės čia 
ausų išeivijoje, katalikiš
kojo jaunimo organizaci- 
os eiles, juk mums vi- 
liems yra suprantama, 
cad tik šioje organizacijo
je, Čia augęs jaunimas, ga- 
i gražiai sugyventi ir su- 
irasti grynai lietuviškos 
kasios Žmones. Vyčių or
ganizacija šiandien mus 
tviečiar “Eikiteirpriklau- 
sykite šioje organizacijoje 
težiūrint jūsų amžiaus

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu, 
ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ / 

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

VIETINĖS ŽINIOS
skirtumo, bile tik esi ka
talikas ir tapk tikru Lie
tuvių tautos ir Bažnyčios 
kareiviu”. ; '

Vyčių organizacijoje y- 
ra gerai ištobulintų spor
to, dramos, dainos ir deba
tų ratelių, kurių tikslas y- 
ra, lavinti vyčių narius vi
sapusiškai ir kelti tautinį 
supratimą, Man, rodos, 
kad ir visi buvusieji na
riai turėtų sugrįžti į Vy
čių eiles ir neklysiu pasa
kęs, kad jie rastų daug 
malonumo dirbdami su 
jaunosios-gentkartės susi
pratusiais lietuviais. Tad- 
gi pasinaudokime proga, 
kol dar mūsų sveikata ir 
jėgos leidžia, Stokime po 
Vyčių vėliava kur visi iš
vien dirbsime “Bažnyčiai 
ir Tautai”.

Kreipiuosi į Gerb. Dva
siškius, Vyčių rėmėjus, 
draugus ir prietelius stoti 
į šį Vyčių organizacijos 
naujų narių prirašinėjimo 
vajų, Vajaus metu paro
dykime šiai organizacijai 
sayo gerą širdį ir nuošir
dų lojališkumą.

Kreipiuos ir į gerb. tėve
lius, motinėlės, nes tik jų 
pasišventimu ir raginimu 
savo vaikelius priklausyti 
prie vyčių, gali būti vyčių 
vajus pasekmingas.

Brangūs tėvelįai, pašvęs
kite valandėlę laiko sū sa
vo vaikeliais, pakvieskite 
juos priklausyti prie vy
čių, paaiškinkite jiems 
naudą ir reikalingumą bei 
obalsį vyčių org, Prirašę 
savo vaikelius džiaugsitės, 
nes palaikysite juos lietu
viškoj dvasioj, jaunimo 
katalikiškoj organizacijoj. ’

Labiausiai kviečiame ju
mis, Brangus jaunime, pri- 
sirašyti prie vyčių. Ko 
laukiate? Vajaus metu*ge
resnė proga, sąlygos pa
lengvintos, prisirašykite! 
Jums užtikrinu, nesigailė
site prisirašą nes darbo 
dirvaplatt ——/—

Taipgi ir jūs brangūs 
vyčiai, būkite apaštalai 
vyčių org, bei mūsų kuo
pos; patys užsimokėkite 
laiku duoklės ir prirašy
kite savo draugus* prie vy
čių. Širdingai visus kvie
čiu į talką vajaus metu.

Pr» Razvadauskas, 
17 Algirdo kp. Pirm.

Atsišaukimas į Lietuvos 
Tautiečius Amerikoje

Su džiaugsmu turiu pripažinti, kad nors tolimoje 
šalyj nuo tėvynės gyvendamas lietuvis (e) visuomet, 
net didesniam laipsnyj už nepriklausomos Lietuvos 
piliečius, yra likęs tikru lietuviu. Tas pat širdingu* 
mas, malonumas, tėvynės meilė, net maldingumas už; 
jūrio lietuviuose yra palikęs. Tai patyriau vos išlipęs 
į Amerikos krantus, sutikęs pirmuosius lietuvius. 
Sveikinu, tad įš širdies visus Lietuvos užjūrio tautie
čius, turėdamas vilties netolimoj ateityj su visais pa
simatyti. L

Šventojo kun. j. Bosko garbės plitimas ir visų 
.apleistos ir paliktos jaunuomenės auklėjimo: ir globos 
rūpesnis jūsų, Tautiečiai tarpan vykti mane paskati
no. Saleziečių vienuolijA, eidama vienuolijos įsteigėjo 
pėdomis, išimtinai yra susirūpinusi apleistos jaunuo
menės auklėjimu ir globa. Dievo Apvaizda nepamiršo 
ir Lietuvos. Jau afie 80 lietuvių saleziečių ir apie 40 
kandidatų, kol kas, ruošdamiesi darbui Italijoje, lau
kia dienos, kada galės mestis į plačią Lietuvos jaunb 
mo auklėjimo dįryą. Saleziečių direktoriui (Lietuvo- 
je)kumSkelčiuivadovau jant,pereitaismetais pradė
ti paruošiamuosius darbus grįžo į Lietuvą 5 salezie
čiai. . i ' ■ '■ t : '■ v

Susipažinimui su Saleziečių darbais auklėjimo ir 
misijų srityse lietuviam amerikiečiam esu atvežęs tris 
lietuviškas filmas, kurios visui; bus rodomos dykai.

Platesnių žinių dėliai prašau kreiptis šiuo adresu: 
Kun. Albinas Drazdys

St. Peter and Pauls Rectory, 211 Ripley Plaėe, 
. Ęližabeth, N. J.. .

Su tikra pagarba, / .•
Saleziečių vienuolijos Lietuvoje įgaliotinis

Kun. A. Drazdys.

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moku, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

PAVOJINGAI SUŽEIDĖ

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Kili Avenue,

DORCHESTER, MASS,
45 Hampden sCV?1V’

Tel. HIGhlands 4855
, R0XBURY. MASS.,

BR0ADWAY MARKET
■ ? 387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

JONAS VAUACKAS 
! * 75 “4”’ Street; ’■* ’

Telephone South Boston 1609

SOf BOSTON, MASS.

BERKIN9 Sę. CASH MARKET 
Povilas Baltrasiūnas, Sąv.

490Broadway," Tėl.p.iBoBtoh3120

K. ŠIDLAUSKAS 
, 918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS 
: 502 E. Eighth St.,

Tel, So. Boston 9621 .

Pereitą penktadienio va
karą, p. Cunienė, adv. J. 
Cunio žmona, važiavo bu- 
s’u iš bažnyČios . : į namus. 
Privažiavus Broadway tu; 
nnel, kažinkas iš pasalų 
kirto p. Cųnienei į galvą. 
Ji apalpo. Kol atsipeikėjo, 
tai ją laikė Broadway tu- 
nneU,, nes nežinoję kas ji 
per vienai Vėliau buvo pa
šauktas p. Zaletskas,tf ku
ris p. Cunienę parvežė į 
namus.

Piktadarys nežinomas. 
Jeigu kas jį matė teprahe- 
ša- adv. J. Cuniui, 414 W. 
Broadway, So. Boston.

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. Enniv,s.

if

Paklydėlio Grįžimas
Prašalintas t Prašalintas 

iš mokyklos; ųž • peržengi
mą. Turiu apleisti kolegiją 
ir visus mano draugūs —

P. J. KUNEVIČIUS
GRABORIUS

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

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

MONTELLO
16 Intervale St.

• Tel: 4110

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

Zes. IBS W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel, South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes, 
564 Kast Broadway, 

So. Boston, Mass.

“Iškeikimas”
Trijų Veiksmų Tragedija.

Marianapolio kolegijos studentai suvaidins šį metą 
šiose kolonijose:

Kovo 24 d. — WATERBURY, CONN. — Šv. Juozapo 
parapijos mokyklos svetainėj 7 vai. vak.

Kovo 31 d. — BROCKTON, MASS. — Šv. Roko.para- 
pijos svetainėje 3 vai. po pietų.

Kovo 31 d.—NORWOOD,MASS. — šv. Jurgio para- 
pijos svetainėje 7:30 vai. vakare.

Balandžio 7 d. — WORCESTĘR, MASS; Šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje 7 vai. vakare.

Balandžio 14 d. — PROVIDENCE; R. I. — • Šv, Kaži 
miero parapijos svetainėje 7:30. vak vak.

Balandžio 28 d. — WESTFIELD, MASS; — Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje 7 vai. vakarę.

Balandžio 14 d.

*QniitttuiHiitiitiui<iiHiitaiaaiiii<iiiiuaiiliiiiBiHiiiiiiittiitH>BmtiiniiaitiiiiiitaHĮ>aiiiaiiiiiiaiiiuiiiiiiiikRi*faiiiiuiiiiiĮiaiimaiihQ

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Ėlrm. — J. Petrauskas, . .
24 ThomaB Park, So. Boston. Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonis,
. 1430 Columbia .Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas Park, So. Boston, . Mass. 
Fin. Raštininkas — Alb. Nevieta, .. .

16 Winfield St, So, Boston, Mass. 
Iždininkas— A. Naudžiūnas,« 
. 885 Ę. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Maršalka J. Zaikis,

7 VVinfleld St, 86. Boston, Mase, 
Draugija laiko susirinkimus kaš tre

čia nedšldienl kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų, Parapijos salBj, 492 
E. Tth St., So. Boston, MaM 4■ -r-?- - i . --     ,
7:80 vai. vakare, pobąžnytlnBj gve- 

'Visais draugijos reikalais kreipkit&u 
pas protokolu raitininke.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
po globa Motinos švč.

Pirmininką —• Evą MarksienS,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
Tol. SO. Boteon 1298 /

yice-plrinlnlnko — Ona SiaurienS,
443 E. Tth St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston. 3422

Frot Ražt. — Brone CitinienB, 
29GouId St, West Roxbury, Mass.

; Tel Pąrkway 1864-W
Fln. Rast — Marijona MarkoniutC, 

33 Navarre St, Roslindale, Mass.
Tel. Parkway ‘(X558-W

Iždininke — Oną StaniullutS,
105 We«t 6fh St, So. Boston, Mm 

Tvarkdarg — Ona MlzgirdlenS,
1512 Columbia Rd„ So,, Boston, Mass.

Kasos Globėja —• E. JanuUonlenS.
-1428 Goiumbla Rd., So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antri ntarolnki kiekvieno mėnesio,

i

Prie . • I
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO I 

■ ' ■ su ...' i
■ . • ’ • s

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą I
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.

Vertė K. I
šioji knygele tinkama pasiskaitymui per visą laiką? i 

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU j 
{ (Siuskite pastos žėnkleŪais) ’ • . I

PASTABĄ: Užsisakant didesnis skaifiūs duodama žymios =
nuolaidos • ’ |

“DAKBININKAS” |

366 Broadvvay,«— So, Boston, Mass. |f
I 
t;,. • ..... -

studentus. Turiu vykti. Ką 
darysiu? Kur eisiu? Na
mo!? fe, negaliu, aš nega
liu ■— nedrįstu stoti savo 
tėvelių akivaizdoje. Aš iš
mestas iš mokyklos, aš sa
vo tėvelių skriaudikas, aš., 
ne, aš flevažiuošiu pas tė
velius. Nes ką galėsiu 
jiems pasakyti išaikvojęs 
jųjų kraujo prakaitu už
dirbtus pinigus?... O, Die
ve, gelbėk manė... Viešpa
tie, kodėl aš pasirinkau to
kį kelią? Ką tėveliai, bro
liai ir seserys pasakys, 
kurie kiekvieną savo cen
tą krovė mano mokslui, 
kad ateityje galėčiau Įšal
tą duonelę valgyti?

Ne, namo aš jau visvien 
neisiu, negaliu... Verčiau į 
girią pasukti,, nekaip na- 
muosna. .

Paskutinė mano mokyk
loje diena. Atsisveikinau. 
Skauda širdis spaudžiant 
draugo dešinę, dar giliau 
skausmas knisa širdies gi
lumas bučiuojant jųjų vei- 
dus. Ašaros iššokėta,,. 
“Draugai, studentai, bū
kite geri,” tegalėjau tik iš
tarti ir. apsisukęs kario 
žingsniais atsitraukiau,,.

Paskutinis su Diev Rėk* 
toriui — pabučiavau jo 
rankas, jis gi mano veidą 
pabučiavo... Atsiklaupiau, 
jis palaimino. Ašaros ritos. 
lig žirniai. Išgirdau rekto
riaus Žodžius: “Antanai, 
tu išeini į pasaulį į vargę 
ir nuodėmių šalį, prašau 
vieno kur būsi, kur nebū-

si atmink jog esi katali-h 
<as...

’ Nuvažiavęs- stotin, nu
pirkau kelionei bilietą, Iš
ėjau pasivaikščioti į mies- 
:ą. Oras blogas — snigo, 
Turėjau pinigų, tai užsu
kau į valgyklą — paval
giau. Vakare už*dolerį už
sisakiau viešbuty kamba
rį, praleisti naktį. Naktis 
greit prabėgo.

Rytojaus rytą, išėjau 
ieškoti darbo, bet veltui. 
Tūkstančiai kitų stovėjo 
eilėse...

Dienos bėgo. Pritrūkau 
pinigų. Pardaviau laikro
dį ir kitas savo “brange
nybes” ir vėl likau be pini
gų. Naktis. Išalkęs, pavar
gęs, Šlapias slankiojau 
gatvėse. Aušrai brėkštant, 
vėl patraukiau ieškoti dar
bo. šalta... einu. Kad taip 
kur nors keūoms minu
tėms prisiglausti pastogė
je,—sušilti. Apsižvalgiau... 
“dang, ding, dang,” išgir
dau bažnyčios varpas 
skambinant. Susto j a u... 
“kur būsi, kur nebūsi at
mink jog esi katalikas**... 
kažkieno prisiminė man 
sakyti žodžiai;

žmonių bažnyčioje nebu
vo... Aš vienas... Puolu prie 
Marijos kojų ir didžiai su
sigraudinęs pravirkau : “O 
Marija, vargšų Motiną, 
priglausk mane prie Savi) 
ugninių degančios meilės 
širdies. "Marija... gelbėk 
mane, aš žūstu... Atleisk 
man padarytas klaidas. 
Aš suprantu... aš buvau 
kaltas, bet... gailestingoji, 
Motina, pasigailėk manęs, 
dovanok...

■ . O ——
“Kur aš,? Kame?; Kaą 

atsitiko?... Kas mane čia 
paguldė ?” Nusiga n d ę s 
pradėjau klausinėti palei 
lovą stovinčius ’ kunigą ir 
gydytoją. Kunigas- švel
niai prakalbėjo: “Ramiau 
sūnau, pasilsėk. Turi dide
lį karšti. Aš nuėjęs į baž
nyčią pamačiau tave gu
lintį negyvą prie Marijos 
stovylos. Pašaukęs gydy
toją, pasiėmiau su savimi. 
Ir štai tu čia dabar ir esi. 
O dabar tų man papasa
kok, kaip tu ten, bažny
čioje atsiradai ir kas esi?” 
Aš trumpai savo ‘istoriją’ 
papasakojau. “Taip, dva
siškas tėveli, ‘baigiau* aš 
dabar suprantu jog kly
dau, ir aš prisipažįstu e- 
sąs kaltę/ bet jei Dievas 
gražintų mane į mokyklą, 
ten užtikrinu, kad tokių 
kvailų'dalykų nepakarto
čiau. Aš labai trokštu bū
ti prie altoriaus, pakelti 
Ostiją, skelbti Dievo žodį 
ir., bet, bet jau pervėlu, 
nusikaltau,.. Viltis žuvo, 
ir kartu mano gyveni
mas...”

Išklausęs, kunigas mano 
pasakojimo tarė: “Sūnau, 
tavo viltis dar nęžūvo, tik 
tikėk ir gyvenk Dievujė ir 
tavo gyvenimas ir troški
mai išsipildys. Dabar, aš 
tau patarčiau atlikti išpa
žintį...”

Tą vąkąrą atlikau išpa
žintį, o rytojaus rytą,priė
miau Švenčiausiąjį būda
mas lovoje, giliai prisimin
damas kunigo žodžius. Tą 
dieną kunigas pranešė 
man/ kad išvažiuojąs iŠ 
namų ir grįžęs tik pavaka
ry. Prašė melstis... Kuni
gui išvykus rašančius visą

; . ■ ..r 3.7 .
dieną nepaliko mano ran
kų. Meldžiausi už kunigą, 
už rektorių, mokyklos 
draugus, tėvelius ir paga
liau už save... ■;

Vakare, kunigas, kaip , 
buvo sakęs, grįžo iš kelio- : 
nės džiaugsmo apimtas. 
“Vaikeli, gydytojas davė 
leidimą tau atsikelti, tai 
ryt važiuosiu į miestą. No
riu .tau nupirkti šį tą...

Rytojaus dieną po šven
tų Mišių mes išvažiavom 
giliau į miestą, bet kaip 
aš nustebau, kai nupirkęs 
man daug dalykų, jis pa? 
suko į mano mokyklą. “Tė
veli, kur važiuoji? Čia į , 
mano... mano mokyklą ve- , 
dąs kelias?...” Kunigas nu
sišypsojo: “Aš tave ten 
paliksiu” — “Bet, teveli..,” 
stengiausi kalbėti. “Vis
kas tvarkoj vaikeli,” nų- 
traukė kunigas Tinąno žo- / 
džius. Vakar aš viską su
tvarkiau su tavo ; rekto
rium. Pasišnekėjome ir jis’ 
sutiko tave priimti. Rekto
rius prižadėjo nesakyti

1 tavo tėveliams apie tavo 
praŠalįnimą bei negrįži
mą į namus”, Vėl ašaros... 
Aš neturėjau jėgų tarti — 
padėkos žodžių, bet grie
biau kunigo ranką ir karš
tai pabučiavau.

Po valandėlės jau kalbė
jaus su rektorium. Ver
kiau... ne liūdesio, bet 
džiaugsmo ašaromis. Aš 
grįžau, grįžau vėl į savo 
svajonių vietą... “Viešpa- 
tie, dėkoju tau, Marijai ir 
Tau... Aš vėl ant tiesiojo 
kelio —■ ęi pasauli tu dau
giau jau mane nebesuvilio- 
si. Pagal.,, aš suprantu.., 
SuDiev nuodėmių pasauli, 
ŠveikasJDangau... Viešpa
tie !&§ trikoju Tau savo šir
dį, savo gyvenimą, priimk,

, A. K. Martinonis
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LAIVAKORTĖ | LIETUVĮ : 
IRATGAL t

“Darbininko” geras rė
mėjas ir prietelis paliko * 
vieną laivakortę ir prašė ” 
parduoti "nupiginta kaina 
LDS. nariui arba ‘Darbi
ninko” prenumeratoriui. 
Taigi kas iš Gerb. LDS. M 
narių ar prenumeratorių ; _ 
ruošiatės važiuoti į Lietu- •- 
vą šį pavasarį, tai rašyki
te? . X-; ■■■' -r

Darbininkas,
366 W.Broadway, 

So. Boston, Mass.

1 j! tv 
PAIN-EXPILLER

. Nuo NeuralgiŠkv • ’ 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
r PAIN-EXPELLERĮ 

Pain-Expellen8 visuomet. 
palengvina skausmus .

Telefonas: Plasa 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

428 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS.B. KUCHAUSKAS
lietuvis graborius

ir Bahamuotojai 
687 8. Bau St 
-BalUiiiore, McL 

laidotuvėse paUmauju gerai 
ir pigiai Pagrabua paruoiiu.

Nuo 175-4100-4150 ir 
aukočiau

Tai - South 0088 •
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2C8O ŪARBIHIJtKAS
MEKSIKOS NELAIME Motina Maria 

riečių Darbu
.Motina Maria; Šv. Kazi

miero Seserų kongregaci
jos generalinė viršininkė' 
kovo 5 d. grįžo Chicagon 
aplankius Lietuvoje esan
čias šv. Kazimiero Seserų 
įstaigas. Motinėlė labai 
džiaugiasi gražia pažanga, 
kurią daro Šv. Kazimiero 
Seserys Lietuvoje.
. Dabar Lietuvoje Šv. Ka
zimiero Seserų, sakiusi, e- 
są 77; naujokių 20; kandi
dačių 30 ; vįso 127 darbuo
jasi įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose.

šv. Kazimrero Seserų ve
damos dvi gimnazijos 
mergaitėms: viena Kaune, 
Šaulės namuose; antroji 
Pažaislyje. Pradinių mo
kyklų turima trys: Pane
munėj, Telšiuose ir Žemai
čių Kalvarijoje. Vaikų 
darželių turima net pen
kis: Kaune, Petrašiūnuo
se, /Telšiuose, žemaičių 
Kalvarijoje ir Vabalninke. 
Be to, užlaikoma bendra-

Apie Kazimie- 
otę Lietuvoje
būtis studentėms Kaune ir 
seueliams prieglauda. Pa
žaislyje.

Nors Motina reiškė 
džiaugsmo • Šv. Kazimieroj 
Seserų gražiu veikimu Lie-I 
tuvoje, bet ji taip pat pri
dūrė, kad daug dar reika
linga paramos jų užbrėž
tiems darbams. Saulės na
muose permaŽai joms vie
tos gimnazijos, darbuotėje. 
Laukiama parąmos iš vi
sur, bet kol kas kenčiama 
tose sugrūstose apystovo- 
se. Kiti visi reikalai vos- 
ne-vos- galima sulipdyti, 
kad jau pradėtas darbas 
nesustotą.

Motina! matosi, sveika
toje sustiprėjusi ir pilna 
energijos paimti ir vėl sa
vo atsakomingas pareigas. 
Ji, matyt, belankydama 
Lietuvoje sesutes davė tė
vynei galingos dvasios, »o 
Lietuva jai atsilygino svei 
kata—žmogaus brangiau
siu turtu šioje žemėje.

»1

IŠ Meksikos ateina Žinių, kad ten bręsta tikybinis 
kąraš. Taip vadinamoji Tautinė Sąjunga (Liga Na- 
ėional), kurią sudaro apie milijonas katalikų, nus
prendė, kad religinė padėtis Meksikoj jau nebepaken
čiama, ir dėlto rįžosi griežtai priešintis daromoms 
valdžios pastangoms visiškai panaikinti tikėjimą.

Kaip aprašo grįžęs iš Meksikos laikraščių kores
pondentas, Williams, didelė didžiuma Meksikos gyven
tųjų (apie 90 nuošimčių) yra katalikai, bet gi likusio
ji mažuma (10 nuoš.), su kariuomenės pagelba pasi
griebė valdžią ir dabar terorizuoja ramius gyvento
jus. Tos bedieviškosios mažumos vadai buvo išauklėti 
pirmesnėse nuolatinėse krašto revoliucijose. Tų revo
liucijų metu jie yra buvę tik puskarininkai, dabar jau 
pasiskelbė generolais. Jie, žinoma, neturi aukštesnio
jo mokslo, bet užtai pilni raudonosios revoliucines 
dvasios. Jų vyriausias ir stambiausias šulas Gailės 

_yra-tmvęs^mukKnmkas Chihuahuoj,nepertoliausia 
nuo Texaso sienų. Nuolatiniais bažnyčių plėšimais jie 
susikrovė daug turto. Nors savo pinigus Calles laiko 
Anglijos bankose, bet tur būt1 per neapsižiūrėjimą ar 
žioplumą jis tiek buvo neatsargus, kad mieste Cuer* 
nevaea įsitaisė sau maudynę už 20,()00 dol. Net raudo- 
niausi proletarai suorganizavo viešą demonstraciją 
prieš tokį nesvietišką užgrobtojo turto aikvojimą.

Žinoma, tokio kalibro vadai — be mokslo, be kil
nesnių principų ir net be paprasčiausios kultūros*— 
negali vesti tautą kur kitur, kaip tik ant pražūties 
krašto. Rimtesnieji Meksikos gyventojai mato, kad 
jų šalį pradėjo valdyti banditų gauja, bet nuo bandi
tų ne taip lengva nusikratyti. Meksikos valstybė gy
vena patį aršiausią krizį. : ,
\ Daugiaųsią dėmesio raudonieji atkreipė į vaikus. 

Jie būtinai pasirįžo išauklėti naują bedievišką kartą. 
Bet to savo darbo jie imasi perdaug jau nešumaniai 
storžieviškai ir gramozdiškai. Prieš kiekvieną pamoką 
vaikams yra įsakyta kalbėti šitie žodžiai; “nėra, nebu
vo ir nebus Dievo; lai gyvuoja proletariatas, šalin su 
bažnyčia!” Kiek tuos šūkius vaikai suprantą — sun-

• • ku spręsti, bet tėvai labai gerai juos supranta ir nebe-
• nori leisti vaikų į viešąsias mokyklas. Raudonieji su- 

r verčia kaltę ant kunigų ir mėgina juos visus ištremti.
Jau žinome^ kad penkiolikai milijonų Meksikos gyven- 

K? bojų teleistina turėti$JM34 kunigai;:;
’ Tuo būdu už gerklės paimta visi katalikai. Jie il

giau jau nebegali pakęsti. Tironiškai įsibrioyimas į 
tikinčiųjų sąžines —- tai maloniausias bedievių ūžsiė- 
mimas, tai jų gyvenimo ir gyvavimo tikslas. Bet re- 
zultatas yra toks, kad bedieviška vyriausybė yra dir 

: - deliausia valstybės nelaime. ” tK.
L •' ■. —.. ... —■-——■ — ---------------------—•

' . Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy-

Pagal pranešimo iš Ber-i geležies — 3.2 mil. \ tonų, 
lyno, jau nuo 1928 mėtų į Akmeninių anglių iškasi- 
Vokietijoje buvo pradėti 
jausti pirmieji ateinančios 
kryzės ženklai; per ką tik 
pasibaigusius metus ta 
kryzė pasiekė dar nebuvu
sio Vokietijoje; \ didumo, 
dėl pasaulinio ekonominės 
kryzės įtakos. Nėra nei 
vienos ūkiško gyvenimo 
Vokietijoje Šakos, kuri ne
būtų -apimta krizės ir. ne
būtų daugiau ar mažiau 
nukentėjusi. ;

l Taip, pavyzdžiui, plieno 
gamyba sumažėjo 1939 

venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan- j metais, 4,3 milijonų tonų, 
gus, • * ' ' MiltonJ palyginant su 1929 metais,

mas Vokietijoje sumažėjo 
nuo 163 mil. tonų. iki. 143 
mil., rudųjų anglių iškasi
mas sumažėjo nuo 174 mil. 
iki 145 mil. .

namų statyboje. Taip, ben
dras skaičius pastatytų 
Vokietijoje būtų 1930 me
tais 49.500 mažiau, kaip 
1929 metais.

Prekybos5 sų užsieniais 
srityje pastebimas gana 
žymus sumažėjimas, kaip 
išvežimo, skaitlinės (nuo 
12,4 milijardai markių iki 
11,1 milijard.), taip ir įve-

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA?

/ Parašė
Vincas Nagornoskis

t

Tik leidot gęsti, o puošėt stabus v
Rūbais vyliugyštės, svietui skelbdami

? Būk jie suteikia laimę, gerbūvį... . <
r ‘ žmonės permėtę klastą jus apleido;
? Ryžos ieškoti naujų pranašų; .
; • Ir apsčiai surado tarpe cinikų, ■};. .
r Gnostikų, sofistų ir pagaliauš
■ ’: Pavojingiausių visai stabmeldystei,
1*’ , Ras Nazareto smėlingoj šaly.

SILVANAS
į r Mokėsim sutikti. •
L ■ . w

. Rytuos mums kyla
' < Debesys tamsūs, pilni pavojaus. .

p . IŠ ten it tvanas verčias bedievybę, : 
Užliejanti šventas liepsnas aukurų.

ANASTAZAS v:
L. (Tyčiodamasis ir linksmai.) Ą
L; . Al... tti su manim matyt sanprotauji. .
L- TRISTAMAS . .
g (Rodydamas į Silvaną)
fc; Aš jį pirmiaus negu tu perspėjau
F Kad..,. . .

(Sustoja pamatęs Silvaną piktai susiraukiant)
■>. ; ANASTAZAS

į Jaunasis vytis neaukoja
» Dievams duosniai, ‘
į \ SILVANAS .
K ’ (Labai žingeidžiai)
k Ir tu taip manai? *

; ANASTAZAS .
Ir tu dar kiauši matydams kaip Jurgis
Paperka liaudį, kad ją suvyliot..., 

SILVANAS 
Tas man neaišku.

■ A , .ANASTAZAS '
\ ’ Liaudis šventai tiki

Duosniani geradariui.
, * (Artėdamas ir švelniai)

: "• TRISTAMAS •' ’•
, / O, jis ją gaus 1

Vest savo keliu. < ,
(Rūsčiai,-kumščius sugniaužęs traukiasi.)

: SILVANAS ’
Kaip jį sustabdyti, < 

Jis su pačiu ciesorium draugauja.
• ’ ANASTAZAS \-

: ‘ . (Mandagiai prisigerindamas.)
Taip tuo laiku, bet valdovai pavydūs 
Valdžios ir meilės. Pagalvokite! ‘ 
Patogiu laiku, keletą žodelių, \

... Protingai mesta, gali permainyt
/ Draugiškus jausmus į nuožiūrą skaudžia.

; TRISTAMAS
Rą?... Ką, tu manai? , ■ .

r > • (Išsigandęs)
. SILVANAS 

Baisu pamąstyti.
Kur tu mus vylioji. . .

‘ ANASTAZAS z - 
/Juk doras vytis .

Yr jaunas, tvirtas, vikrus ir graŽus;
Taipgi ir Aleksandra. Senis Valeras 
Greitai įtikės... .
(Ciniškai šypsodama, Silvanas ir Tristąmąsvtrąu- . ,

. - :... kiasi atbuli) ' -• . ’ l ' >’• f. 'Į ‘ ii
TRISTAMAS 

x■ Drebu iŠ baimės,
SILVANAS 

; Kaip tu išdrįsti?

ir Itei

l ■

*

Vokietijos Ūkišką Būklė 1935 
Metais

t

žymesnis UŽ išvežimo kri
timą, kaip. pasėka buvo 
Vokietijos prekybinio ba
lanso pavirtimas iŠ pasy- 1 
varas į aktyvų. Tas, gal1 
būt, Vienintelis Vokietijos 
ekonominio gyvenimo tei
giamas veiksnys per me
tus tačiau negali pagerin
ti bendro menko vaizdo.

Tas liečia, labiausiai, vi
daus prekybų, kurios ben
dra apyvarta per 9 mėne
sius praeitų metų lygi 90 
milijardų markių, t. y., 
8,6 milijardų arba beveik 
10 mažesnė už atitinka
mų 1929 metų mėnesinių 
apyvartą. ’

Proporcionaliai su tei
giamų skaitlinių kritimu, 
pastebimas neigiamų Vo
kietijos ekonominio gyve- 
nimo’skaitlinių augimas. 
Bedarbių skaitlinė pasiekė 
pasibaisėtino didumo. Ge
gužės mėnesį užregistruo
ta 2,7 milijonai bedarbių, 
palyginant su 1,4 mil 1929 
metų gegužės mėnesiu. Re
kordinės skaitlinės — 4,05 
mil. Žmonių pasiekė bedar
bė gruodžio mėnesį.

Tokį patį padidėjimą ro
do bankrotų skaitline, pa
kilusi nuo 13.134 iki 16.- 
613. • •' .’

Prekių kainos per visus 
metus rodė palinkimą ma-’ 
žėti, ir kainos žaliavai su
mažėjo daug žymiau, kaip 
kainos padarytiems ir pu
siau padarytiems gami
niams. Prekių indeksas Su
mažėjo nuo 132,3 metų 
pradžioje iki 117,9 gruo
džio, pabaigoje. ■ 

. Sumažėjęs ūkiško gyve
nimo aktyvumas atsiliepia 
vekselinės, o taip pat pini
ginės apyvartos sumažėji
me. Gruodžio pabaigoje 
pastaroji 300 mil. markių 
mažesnė už atitinkamą pe
reitų metų skaitlinę.

Labai sumažėjo biržų 
veikimas, kurių bendras 
indeksas sumažėjo nuo 111

Dabartinė Lenkijos vai- i 
dlia nekovoja su Bažny-: 
čia, tačiau laisvamaniškas 
veikimas eina plačia vaga 
ir ūott paimti jaunimą . Sa
vo įtakon, kas eina katali
kiškų jaunimo organizacl 
jų nenaudai. •

Vlėna žymiausių valdiš
kų jaunimo organizacijų 
yra Jaunuolių Legijo- 
nas”, suorganizuotas fa- 

, i, j|į ii m ii ,i ii m     i u.   u 
metų pradžioje iki .79,9 
gruodžio pabaigoje. Ati
tinkamai sumažėjo bankų 
biržiniai veiksmai, kurių 
apyvarta buvo lygi lapkri
čio pabaigoje 196 mil 
markių, palyginant su 320 
mil metų pradžioje.

Kaip bankuose, taip ir 
taupomose kasose^ paste
bimas įdėlių sumažėjimas, 
kas, be abejojimo, tūri ry
šio sų bedarbe, ypatingai 
taupomų kasų atžvilgiu. 
Įdėlių augimas per 1930 
metų 11 mėnesių sudaro 
viso 1,17. milijardų markių 
palyginant su 2 milijar
dais 1929 metais, Gyvybės 
draudimas sumažėjo per 
metus nuo 2,2 milijardų i- 
ki 1,4 milijardų markių.

Pergyvenimas Vokieti
joje krizės negalėjo neat
siliepti į maisto produktų 
vartojimą, o, svarbiausiai, 
tokių plačiai vartojamų 
dalykų, kaip alus ir tabo- 
kas. Taip, alaus gamyba 
sumažėjo pereitais metais 
2,3 mil. hektolitrų, cigarų 
gamyba ~ 900 milijonų 
štukų, eigaretų — 1,2 mi
lijardų štukų. / ?

Atsiminus, kokį vaidme
nį vidutinio vokiečio gy
venime vaidina alus ir ci
garas, reikia pripažinti, 
kad pastarosios -skaitlinės 
yra ryškiausiomis iš visų 
patiektųjų apibudini
mui šių laikų sunkios eko
nominės būkles.

Arėjas Vįtkaūskas.

ANASTAZAS •; ‘ ;
. Kodėl Aleksandra

Jurgiui malonę suteikia duosniau , 
Negu kitiems vyčiams, mitriai pasiklaust...’

• ■ • SILVANAS ■ /’
Ar tų pasiutai?

(Labai rūščiai.)
. TRISTAMAS 

Piktžodžiaūtojau!
■ J;;ANASTAZAS . ' .

O taip, taip! Pykit!... Gavot gerų vaistų 
Pasiųst jį atgal Kapadocijon. ;

(Išeina, garsiai juokdamas.)
. TRISTAMAS
Vaistų ar nuodų?

SELVANAS ; ' - -
Baisūs patarimas.

TRISTAMAS
Vienok tam niekšui reikia pripažint ,
Žalčio gudrumą. Jis parodė progą...,

(Girdėt žingsniai; Ęilvanąs jį patraukia.) 
SILVANAS

Bet ją gvildenti eisiva kitur. . *■
(Išsigandę abudu išeina.) 

scena vm '•
Valeras, Aleksandra, Gracija, Maksiminas ir 

palydovai . y
(Įžengia lėtu žingsnių, Valeras pirmiausiai, vieną 
ranka palaiko togą ant krutinės, išrodo sūsięūpi- 

, nęs.) ‘ \ • ... \ ‘v-;-
Valeras:

Kokia Čia tyla. Maloni ramybė
. ; Vylioja žmogų tikėt jog yra
. Būvis laimingas be susikrimtimo, 

Rūpesties, Vargų, kančių, širdperšos. , 
Rodosi čia’ žmogus gal rast tikrą laimę, 
Patenkint, visus širdies troškimus;
Pakelti galvą ir tart svietui drąsiai: 
Man nieks nekenkia. Laimingas esu.

(Bus daugiau),

Bažnyčios Kova Už ' .
Jaunimą Lenkijoje

* - . »

Šistišku pavyzdžiu. Jų pro* 
grama yra: visiškas žmo
gaus priklausymas valsty
bei, Bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimas, kalnų ir 
kasyklų pramonės, lygiai 
kaip ir apskritai pramo
nės, nacionalizacija, radi
kali žemės reforma. Jų sa
vaitrašty '‘Darbo Valsty
bė” katalikų Bažnyčios ir 
dvasininkijos vai d m u o 
Lenkijos istorijoj dažnai s 
apkaltinamai atvaizduoja* 
mas.

Akademinė jaunuomenė, 
kuri sudaro lėgijono bran
duolį, yra miestų ir kaimų 
jaunuomenės prelegentai 
ir instruktoriai, itekyklų 
jaunimas savo Vadovybės 
dažnai masinamas stoti į 
“Avangardą”, kuris drau* 
ge su “Legijonu”, “Jaunų^ 
jų ūkininkų sąjunga ir pu
siau kariška šaulių sąjun
ga, sudaro organizacijų 
bloką, kuris išimtinai yra 
vyriausybes /iihioj. *
- "Katalikų Jaunimo Są
junga” neturi valdžios ma
lones, yra trukdoma prie
kabėmis, o kartais ir atvi
rai puolama. Jai, pav,^ da
roma priekaištų; kad ne
pripažįsta valstybei, taria
mai jai vienai priklausan
čios, teisės auklėti jauni
mą. Mokyklų vadovybės 
dažnai tyčiomis paraližuo- 
ja organizacinį jaunimo 
darbą.

POTVYNIS KAUNE
3 PRIEŠ 220 METŲ

. -r‘ $ . r- : .1‘

* Apie nepaprastą didelį 
potvynį Kaune 1715 me
tais rašo Kauno Jėzuitų 
kolegijos istorija: .

"Pradėjus eiti abiejų u- 
pių ledams ir įvykus že
miau Kauno susikimšimui^ 
kuris kaip didėlė siena už* 
tvenkė Vagą, vanduo mies
te taip išsiliejo, kad į Tė
vų Pranciškonų (Vytauto 
bažn.) ir Bernardinų (Šv. 
Trejybės) vienuolynus ir 
bažnyčias galima buvo pa
tekti tiktai laiveliais ir tai 
tik pro langus. Beveik vį< 
so miesto pečiai buvo ap
semti. Daug medinių namų 
visiškai’ išgriauti. Neris i- 
ki Šv. Petro bažnyčios 
(Bazilikos), Nemunas iki 
mūsų (Jėzuitų) /kolegijos 
taip išsiliejo, kad didžiau
sioj miesto gatvėj, vadina
moj Vilniaus gatve, upes 
tarp savęs vos 10 pėdų te
siskyrė. MūsiĮ Šeimynai 
net raitiems nebuvo gali
ma išeiti pro vartus. Ir 
mūsų Kolegijai būtų buvę 
padaryta nemaža žalos, jei 
laiku nebūtų pasirūpinta 
ištuštinti rūsiai ir sunešti 
daiktai į aukštesnes vie
tas. Vis dėlto senojo j baž
nytėlėj sugriuvo dalis pe
čiaus prie šv. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo alto
riaus, o valgykloj nuo įsi
veržusio apačion vandens 
įdubo akmeninės grindys. 
Vandeniui, kiek nusekus, 
abi vietos buvo pripiltos 
žemių bei smėlio ir išgrįs
tos naujomis grindimis’l

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun- |
dų girdėti, tas irgi* šauks^ f
bet nebus išklausytas.

i
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Antradieni, Kova 19 d., 1936.

Iš Mūsų Veikimo Ceritro
KUNIGAI IR MOŠŲ V

Kun. dr. Jonas Navickas, M. L C., Marianapolįo 
Kolegijos direktorius, “Tiesos Kelyje”, leidžiamame; 
Lietuvoje, rašo apie Amerikos lietuvių kunigus ir jų 
veikimą. Ar tik nebus pirmas tos rūšies rašinys, ku
riame teisingai įvertinama svarbus kunigo vaidmuo 
išeivijos religiniame ir tautiniame gyvenime.

Parapijų "organizavimas, mokyklų statymas, mi
sijos, pastoracijos darbas tai dar he viskas, kuo mū- 
sų kunigai rūpinosi. Jų tarpe rasime gabių rašytojų, 
laikraščių ir knygų leidėjų, visuomenes veikėjų ir ga

rbių organizatorių. Jie taip pat buvo mūsų tautinio ju
dėjimo priešakyje. Jų nuopelnai kovoje dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės taip pat yra labai stambūs.

Kad ir dabar mūsų kunigams gyvai rūpi visi* ak
tualieji reikalai, apie tai pasako Kunigų Vienybės sei
me, buvusiame spalių mėn. 16 d., rezoliucijos, kurias 
čia mes paduodame:

1. Apkalbėjus Studentų klausimą, išnešta sekanti 
rezoliucija:*

Aukštąjį mokslą einąs^ jaunimas yra tautos galy
bė ir josios ateitis. Kunigų Vienybė įvertinusi šį tau
tos saugumo vaidmenį, sutraukė Amerikos lietuvių 
katalikų moksleiviją į stiprią organizuotą jėgą. Ame
rikos Lietuvių Studentų ir Profesionalų Sąjunga jau 
įrodė 'visuomenei savo darbuotės pajėgumą. Kunigų 
Vienybės sidabrinis Seimas su džiaugsmu konstatuo
ja šį faktą, kad mūsų katalikiškoji lietuviškoji stu
dentija su savo minties reiškėju ^Studentų žodžiu” 
dirba gražų mūsų visuomenei išganingą darbą;

Todėl Seimas kviečia visus Organizacijos narius 
— Dvasios Vadus susirūpinti jų esamoje žinioje stu
dentais, teikiant jiems didęsnęs užuojautos ir para
mos, buriant juos į kuopas ir taip ugdyti stiprią kata
likiškąją lietuvišką studentų organizaciją Amerikoje. 
Seimas prašo, kad klebonai savo parapijose prižiūrė
tų, kad Studentų kuopos nariai užsimokėtų po vieną 
dolerį į metus žurnalo palaikymui.

* Kunigų Seimas skiria iš savo iždo šimtą dolerių 
“Studentų žodžio” .palaikymui ir prašo dvasiškius jį 
palaikyti ir platinti.

2. Lietuviškų mokyklų reikale sudaryta sekanti
rezoliucija: ./

Kunigų Vienybės Seimas , prašo Aukštai Gerbia- 
. Dvasiškijos paremti Mariapąpęlip Kolegiją ir ki

tas lietuvių mokslo įstaigas, raginant jaunimą stdti į 
tas mokyklas ir remti jas moraliai ir materialiai.

3. Susivienymo Lietuvių R. K. Amerikoje reikale
išnešta rezoliucija: •’ :

Lietuvių Katalikų S. A. išeivijai Amerikoje svar
biausia fraternalė organizacija yra L. R. K. S. A. Su- 
sivienymas organizuote ir finansais stiprėja. Dabar 
jau įvesta nauji skyriai. -•

Depresija natūraliai1 silpnina Susivienymą na
riais.- Svarbi! yra todėl kreipti katalikų dėmesį į Susi
vienymo rėmimą ir įsirašymą. šių inetų paskelbtą Su
sivienymo vajų Kunigų Vienybės hariai prašomi rem
ti ir savo parapijose sudaryti skyrius. Ypatingai ra- 

. ginami visi kunigai dėtis į Susivienymą.
Susivienymas L. R. K. A. dar neturi čąrtęrio Con- 

neetieut ir Massachusetts valstybėse. Šių valstybių 
dvasiškiai prašomi tuo dalyku susirūpinti ir Pildoma
jam Komitetui prigėlbėti.

4. Blaivybės reikalu:
Marianapolio* Kunigų Vienybes Seimas, turėda

mas omenyje, kad Amerikoje prphibiciją atšaukus ir 
svaiginančius gėrimus legalizavus atidaromas kelias 
į viešą girtuokliavimą, kas žudo lietuvius moraliai ir 
dvasiniai, kviečia kunigus stoti į kovą prieš tą blogą, 
steigiant Blaivybės kuopas ir ‘įskiepijant blaivybės 
bei abstinencijos idėjas per spaudą, paskaitas, radio 
ir kitokias priemones.

5. Lietuvių Darbininkų Sąjungos reikale patiekta 
sekantį rezoliuciją:.

Kunigų Vienybės Seimas žinodamas, kaip svarbu 
apsaugoti mūsų katalikus darbininkus nuo radikalų 
įtakos ir stiprinti juose Katalikų Bažnyčios dvasią, 
nutarę prašyti kiekvieno klebono, kad savo parapijo
je įsteigtų: LDS. kuopą ir prisidėtų prie laikraščio 
“Darbininko” išplatinimo.

6. Vargoninkų Sąjungos reikale: ’
Kunigų Vienybė užgiria Vargoninkų Sąjungos 

pastangas suvesti didžius būrius katalikiškojo jauni
mo Dainų šventei, suvienydami parapijinius chorus ir 
taip atlikdami labai svarbų darbą Katalikiškosios Ak
cijos srityje. Taipgi pareiškia susidomėjimą Vargb- 
ninkų Sąjungos darbuotė1, muzikos albumo ir išleidi? 
mo atvejais muzikalinių kūrinių, ir užgiria visus tuos, 
gražius žygius. Toliau pareiškia muzikams užuojau
tos mirtyje kompozitoriaus a, a, J. Naujalio, kuris 
tiek daug yra nuveikęs bažnytinės muzikos srityje.

7. Jaunimo reikale:
• ’ Kadangi jaunimas nulems mūsų ateitį; kadangi 

nuo jo išauklėjimo, priklauso tikybinė ir tautinį jų

£fL

Dubičiai. Užbalio vals.

*

tiuli.

kryptis, Ir kadangi Studentų ir Lietuvos Vyčių Orga
nizacijos, be bažnytinių, yra vienintėlės mūgų katali- 
tižkoa centralinSs organizacijos, todėl, Kunigų Vieny

bes Seimas prašo Dvasiškių jas remtį ir dėti visas 
pastangas, kad apsaugoti jaunimą nuo tikybinių ir 
:autinių priešų. Tautiniam jaunimo auklėjimui kuni
gai prašomi daugiau vartoti lietuvių kalbą draugijose 
ir socialiame veikime. Taipgi kur tik galima įsteigti 
parapijose lietuviškus knygynėlius. ■

Kadangi šiais laikais “Motinėlė” yra vienintelė 
draugja, kuri rūpinasi Šelpti einančius aukštesnį mok
slą neturtingus katalikus asmenis; kada gi iki šiol 
per visą savo gyvavimo laiką yra daug stįšelpusi; ka
da gi patys kunigai yra ar buvo nariais tos pačios 
“Motinėles”, todėl geistina, kad Kunigų Vienybės na
riai labiau susirupiųtų tąja idėjine organizacija ir 
taptų jos nagais; . A

p. Katalikų Akcijos reikale:
Kunigų Vienybes’ Dvidešimta Penktas Seimas į- 

vertindamas A. L. R. K. Federacijos pastangas įgy
vendinti Šventojo Tėvo troškimą išplėsti Katalikišką
ją Akciją pasaulionių tarpe ir tuo ateina į pagalbą 
kunigams apaštalavimo darbe, prašo dvasiškijos, pa
remti Federacijos užsimojimus ir įkurti skyrius, kur 
jųnėra; įrašytidraugijasį Federacijąir remti Fede
racijos veikimą savo; moraliu ir materialiu prisidėji
mu. ■ . ’ • •’ • . .■

10. Katalikų Universiteto Lietuvoje reikale:
Kunigų Vienybės Jubilėjinis Seimas konstatuoda

mas labai liūdną fkktą,kąd,Vytauto Didžiojo’Univer
sitete yra slopinama katalikų dvasia ir negali paten
kinti Katalikų Bažnyčios reikalų minimumą, pakarto
ja savo pageidavimą, kuogreiČiausiai įkurti Lietuvoje 
Katalikiškąjį Universitetą, pažadėdamas savo moralę 
ir materialę pagalbą.

11. Prisikėlimo Bažnyčios ir Švenč. Jėzaus Šir
džiai pasiaukojimo reikale:

Kunigų Vienybes Jubilėjaus Seimas draug su vi
sa Lietuva reikšdamas savo nužemintą padėką Aukš
čiausiajam Tvėrėjui už atgaivinimą Lietuvos Nepri
klausomybes ir žinant, kad viešam padėkos pareiški
mui yrą statoma Prisikėlimo Bažnyčia Kaune, reiškia 
savo pilną džiaugsmą ir dės visas pastangas, kad tą 
šventą darbą paremti. , /

Šiai šventaisiais Metais Lietuvių tauta iškilmin
gai ir įspūdingai apvaikščiojo pirmąjį tautinį Eucha
ristinį Kongresą, ir pasiaukojo švenę; Jėzaus Širdžiai. 
Todėl mums Amerikos lietuviamSj kaip, lietuvių tau
tos daliai tiktų regimų būdu pąąišy^tį^Jėz^uši,šventi 
Čiausiaiširdžiai. ' ’

Tinkamiausias būdas būtų pastatyti Kaune Šven
čiausios, Jėzaus Širdies statulą, kurią imtųsi finansuo
ti Amerikos lietuviai.. Kunigai kviečiami savo parapi
jose paryti tam tikslui rinkliavas ir jų aukas prisiųsti 
Centro Iždininkui. Statulos planus, nupirkimą ir pat 
statymą Seimas paveda Kunigų Vienybės Centro Val
dybai. V/; T-v “’PB-

12. “TIESOS KELIO” Amerikiečių skyriaus rei
kale: ' • ‘ :

Kunigų Vienybės Seimas “Tiesos Kelio” redakci
jai ųž palankumą reiškia nuoširdžią padėką ir prašo 
visus atsiųstus raštus talpinti Amerikiečių skyriuje. 
Toliau Šeimas prašo, kad Kunigų Vienybės Provinci
jos stengtųsi visiems savo nariams užrašyti “Tiesos 
Kebą”. Taipgi prašo Amerikos katalikiškų laikraščių 
populiarizuoti “Tiesos Kelią”, pavidale padavimo 
kiekvieno naujai išėjusio numerio turinį.,

Seimas kviečia visus kunigus rašyti straipsnius 
visais kaip Amerikos lietuvių katalikų, taip lygiai ir 
kitų tautų katalikus liečiančiais klausimais, b lygiai 
pastoracijos ir kitais įdomiais klausimais. Apvaikš
čiojant minėjimus, parašyti straipsnius ar bent sky
riaus redaktęriui priduoti reikalingą medžiagą. Mirus 
kokiam kunigui, žinantieji teparašo trumpą nekrolo- 
giją. Skyriaus redaktoriui pranešti apie įvykusias 
Kunigų permainas. .A . ' .

Gaila, kad šie labai gražus kunigų Vienybės sei
mo nutarimai tik. po keturių mėnesių tepateko į mū
šų rankas ir tik dabar tegali juos paskelbti lietuvių 
visuomenei. Mes neabejojame, kad garbingojo kunigų 
seimo rezoliucijos labai daug prisidės prie sustiprini
mo Amerikos lietuvių vienybės ir išjudinimo katalį- 
kiško ir tautiško veikimo. .

Su Gavėnios pradžia prasideda katalikiškos spau
dos ir katalikiškojo veikimo savaitės įvairiose koloni
jose Amerikoje. Toms savaitėms vadovaus A. L. R. K. 
Federacijos apskričiai ir kuopos. Kur Federacijos sky
rių dar nėra, Federacijos Centro Valdyba prašo veikė
jų tą darbą pradėti savo iniciatyva ir laike spaudos 
ir katalikiškojo veikimo savaitės Federącijos skyrius 
suorganizuoti. -

Tenka džiaugtis, kad pradedant svarbų darbą Ga
vėnioj, A. L.-R, K. Federacija ir prie jos priklausan
čios mūsų idėjinės organizacijos i turi nUėšnfĄų kuni
gu Vienybės pritarimą ir paramą Su gerb. kiihigų1 pa
galba, mūsų darbas atneš gražiausių rezultatų.

A. L. R. K* Federacijos sekretorius,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

Okupuotoje Lietuvoje ®
Lydos apskr.

Šio lietuviško bažnytkai* j 
mio gyventojus slegia di> j 
deli mokesčiai, kurių jie :l 
negali išsimokėti. Kaip ži- ■ 
nia, dėl nesumokėtų mo
kesčių pernai vasario mė
nesį Čia buvo garsios sek- 
vestracijos, kurių metu 
buvo ir susirėmimų, šie
met vėl tas pats. Pav., 
sausio mėnesio 8, 10 ir H 
dienomis Čia sekvestrato
rius aprašinėjo lieitacijo
mis žmonių turtą, Už ne
sumokėtus mokesčius ap
rašė 20 ūkininkų karvės, 
kiaules, avis,/nekultus ja- 
-VUs ir kitą. Po aprašymo 
?Š Grigo Turonies paėmė 
Siuvamą mašiną, iš Rauly- 
no Jankevičiaus ir Ramas - 
kienes-—po paskutinę kar
vę. Kurie buvo pametę su
mokėtų mokesčių kvitus, 
tie buvo “lupami” antrą 
kartą. Reikalauta kvitų 
net nUo 1931 metų. Pas 
Margaritą Švedienę reika
lauta 1931 metų kvito, , ar 
jos išpirktas susekves- 
truotas “burnasas”.

Šiomis dienomis Dubičių 
bažnytkaimio gyventojai 
gavo pranešimus, kad turi 
išviso sumokėti mokes
čių 2.400 auks. Praneši
muose nepažymėta nei už 
ką, nei Už .kuriuos metus, 
o tik parašyta “z bieglych 
lat” (praėjusių metų). ,

Dabar išėjo aikštėn, kad 
fdaių* ^aukščiau žmonėms 
išduotų kvitų yra suklas
toti... Juose nepažymėta 
nei už ką, nei kada paimti 
mokesčiai. Pavyzdžiui, Jo
nas Zalanškas turi kvitą, 
kad jis sumokėjęs yra .14 
auks. 50 sk. Bet sėkves- 
trątorius jam išaiškino, 
kad tame kvite yra tik su
sumuota, kiek jis turįs iš 
viso sumokėti, šis žmoge 
lis turėjo tuos pačius mo
kesčius sumokėti antrą 
kartą... Apskritai, šiame 
valsčiuje su mokesčių mo
kėjimu yra didžiausia ne
tvarka.

Ašmenos apskr.

Deveniškis. KLEBONO 
PRIEŠAI. Kaip žinia, vi
soj Ašmenos apskrity De- 
veniškio parapija yra vie
nintele, kur bažnyčioje 
dar yra lietuviški giedoji
mai ir lietuviški pamoks
lai. Lietuviai parapijiečiai, 
kurie Čia sudaro labai žy
mų daugumą, norėtų, kad 
ir toliau jų bažnyčioje ne< 
išnyktų lietuviškas Dievo 
žodis. Tačiau vietos “šlėk
tos” kitaip galvoja. Jie 
norėtų vietos kleboną ir 
vąrgoninką pakeisti len
kais ir liętuviškus giedoji
mus, bei pamokslus visai 
panaikinti. * Negaled a m i 
pakęsti vietos lietuvio kle
bonokiin. Antano Giėd- 
gaųdo, jie paskutinių lai
ku ėmė prieš jį rašyti Ar
kivyskupui skundus, kurių 
autoriais (eina kalbos) e* 
są vietos vaitas H. Wolod- 
koĮvicz ir ' valsčiaus į r aštį; 
ninkas Majewski. Vienas 
tokis skundas buvo para
šytas ir nusiųstas Arkivy
skupui šių mėtų sausio

mėnesį. Žmonių panašus 
po skundu surinkdinėjo 
vietos policininkų_žmonos 
ir vietos valsčiaus arešto 
namų sargas X Bielskis, 
Pastarasis, berinkdamas 
parašus, kai kam dar ir 
pagrasino. Pav., sausio 
men. 13 d., būdamas Pa- 
gaujėnų sodžiuje, šis areš
to namų sargas pasakė, 
kad, jeigu kas nepasira
šys prieš kun. A. Gedgau
dą skundo, tas neišvengs 
valsčiaus arešto namų, 
nes taip, girdi, norįs vals
čiaus vaitas. Kalbama, 
kad tame skunde, prašo
mas Arkivyskupas, kad 
kum A. Giedgaudą iš De- 
veniškio iškeltų ir jo vie
ton paskirtų kunigą len- 
ką.Poskundupasirašinė- 
jo federatai, šaltyčiai (kai 
kurie net kitų parapijų), 
vietos “poneliai” ir Šiaip I* 
suklaidinti arba įbauginai j 
žmonės. '

Lietuviai parapijiečiai, 
norėdami atremti ‘šlėktų’ 
skundus, jau yra parašę ir 
nusiuntę Arkivysku p u i 
keturius prašymus, prašy
dami,. jų visų gerbiamo 
klebono kun. A. Giedgau- 
do iš'Deveniškio nekelti, -

Kaip į visą tai pažiūrės 
Arkivyskupas — nėr ži
nios. Tik faktas, kad ry
šium su tuo šiomis dieno
mis kum A. Giedgaudas 
jau buvo šiomis dienomis 
pašauktas į Arkivyskupi
jos Kuriją.

Viln, - Trakų apskr.
———— ■; • •

Milioniškė, Varėnos vaiS? 
SUGAVO DIDELĘ ŽUVĮ, 
šis sodžius prie pat . Mer
kio upės, arti administra * 
cnės lietuvių - lenkų lini
jos. Paskutiniais metais 
Merky priviso daug žUvų? 
nes jų gaudymas yra var
žomas. 'Nešemai vienas’ 
vietos gyventojas sugavo 
35 kilogramų žuvį. Vietos 
it apylinkės žmonėms bu
vo didžiausi “dzyvai”.

Švenčionių Apskr.

LAUKŠTENIAI. Dūkšto 
vals. VARGAS SU MIŠKO 
MEDŽIU, šis sodžius yra 
prie pat lietuvių-lenkų 
administracijos linį j o s. 
Dėl to kiekvienas vietos ų- 
kininkas anoj pusėj turi 
savo miško. Pagal Kara
liaučiaus sutartį kiekvie
nas ūkininkas gali su lei
dimu iš ten parsivežti iš 
savo miško medžio tiek, 
kiek jam reikia. Tačiau 
praktikoj tas nelengva at
siekti. Kas tik parsiveža, 
tuo jau būna įtarimas, kač 
medžią’ parsivežąs iš anos 
pusės neteisėtai. Pav., ne
seniai čia buvo atvykęs iš 
Dūkšto policijos konięn* 
dantas Orkisz, kuris ieš^ 
kojo iŠ anos pusės parsL 
vežtų medžių pas šiuos* ū- 
kininkus: A. Gruslį, X Kli
mą, J Pipirą, A. Klimą, J. 
Braziulį ir V Kaukėnų, ku* 
tiems po to Surašė proto
kolus. Ryšium su tuo šio
mis dienomis Turmonto 
muitinė jau atsiuntė ‘orze- 
czenie karhe’ S. Klimui, A, 
Grusliui ir A< Klimui. Visi 
nubausti didele pinigų su-* 
ma< Kai kurie Jau apelia
vo aukščiau.

Švenčionių Apskr.

Vaičiukiškė. Kaltinį 
valė. NUBAUDĖ IR SĮ 
SEKVESTRAVO. P 
Švenčionių Storasta 
baudė vietos namini nįa 
kytoją Bronių Žemaiti į 
tariamąjį nelegalų v 
mokymą, sumokėti 300 į 
lesinu.. Nubaustasis apel 
vo teisman. Teismas n 
sė sumokėti 100 auks. ir 
auks, teismo išlaidų.

Sausio 23 d. Čia buvo 
vykęs sekvestratorius 
sžewski, kuris už tą nei 
mokėtą pinigų sumą, si 
kvestravo nubaustojo 
Žemaičio drabužių eiti 
(kostiumą) ir apsiau 
Šiuos drabužius seki 
tratorius- norėjo ir pasiii 
ti, bet kaimų šeiminink 
nesutiko, sekvestratb 
išvažiavo be nieko. -

Balaveckai. Daugelišl 
Vals. NUBAUDĖ TĘVI 
Šiame sodžiuje vaikai 
kinąmi naminiu mokyn 
kuris atliekamas te 
kaip reikalauja įstat 
Bet vis .dėlto apskriti 
mokyklų inspektorius n 
kalauja, kad šio sodžiai 
vaikai mokytųsi netoliu 
ję Balteniškės . sodžiai 
valstybinėj mokykloj* 
vai, jausdamiesi, kad 1 
sybė yra jų pusėje, ir 
bar dar tebęmokina sa 
vaikas namie. Už* tai i 
pektdrius juos nubau 
Šiomis dienomis tėvai g 
vo' iš apskrities 
pranešimą (nąkązy k 
gauti anksčiau), kad ti 
sumokėti daųdas; K, V 
kis, J. Šerėnas, A. šit! 
ms/ tki Grušienė, M. G 
nius, M. Rimšeliėnę ir 
Rinkevičius — po 5 a 
nūs; o J. juodagalvis,^ 
Juodagalvis, J. Grušu 
— po 3 auks. ir T. G 
menė. —’1 "auks. Be i 
kiekvienas dar turi i 
keti po Vieną auksiną 
giau, kad nesumoki 
baudos paskirtu laiku. ./

Kai žmonės buvo nu 
kę pas inspektorių, tai 
jiems pasakė, kad jis 
balaveckiečius. baus i 
kol jie neleisią savo v 
į valstybinę mokyklą. 1 
leis, tai esą nubaut 
būsiąs panaikintas.

Švenčionių Apskr.

NUBAUDĖ 1

Gilutes, Mielagėnų i 
Keletą metų šiame so 
ję mokytojavo mokyt. 
Ostasiewięz, kuris vi 
kiais būdais stengėsi 
kenkti jam nepalankia 
žmonėms. Daugiausia 
pakenkę vietos sųsipra 
šiam ūkininkui Mikalo 
Subačiui, šiam mokyto, 
prisidėjus, M. Subačiui 
vo iškelta teismo byla, 
jis viename susirih 
neva'nepalankiai išeitą 
prieš Lenkiją. Ši byla ’* 
vo svarstoma švenči 
vasario 7 d. M. Su 
nubaustas 3 mėnesiam! 
rešto, arba sumokėti 
auks. Nubaustasis i 
vo aukštesnei teismo į 
gon. ,

Kas sugrąžina nusid! 
nuo jo klaidos kelio, t*į 
gelbės Jo siela nuo inir 
ir apdengs daugybę nu 
miu. Job



Kovo 10 d* 1035.
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AS GIRDĖTI . LIETUVIV| 
KOLONIJOSE

IHWOOD, MASS.
gBekmadięnį, kovo 3 d., į- 
gko Moterų Neperstojan* 
m Pagelbos Panelės 
renčiamos draugijos ar- 
kėlė; Dalyvavo daug 
ponių, buvo daug užkan- 
pų. Visa tai įvykdė drau- 
pos valdyba pirm. M. 
įrsiackienei vadovau- 
jbt. ’
įF^rie iŠvirimo arbatos ir 
beminimo užkandžių pa- 
pąrbavo ponios čeikienė, 
jfesulienė, Babilienė, Ja- 
bnienė ir Janavičienė, 
^spūdinėms pagelbėjo 
Mos Saulenienė, Klima-

Tel. Brockton 2316

MITH UPHOLSTERING
- COMPANY

fMFUnaikyk savo senus rakandus! 
klokite juos mums apmušti su 
•■uju apdangalu. Nes mes užlaiko- 

eile rakandams apdanga- 
įf, kaip tai: tapestries, velours, 
iehair, damask Ir tt. .

16 Bėlmont Street,
- BROCKTON, MASS.

DARBININKAS

S *

~ B.

STRANGIS ELECTRIC
F COMPANY
Krank J. gtrangis, Savininkas 
tlŽJCKTRIKINIAI PEČIAI 
t ant lengvo išmokėjimo 
atliekame visokius elektrikL 
paus įvedimus ir pataisymus 
į Tel. Brockton 7198 
| 28 Morse Avenue,
L/ BROCKTON, MASS.

mouus LUNCH 
į lietuviška Valgyklą 
r . Gamina skanins ir šviežius 
?. valgius
į į ATDARA:

<tao 6:30 ryto iki 12!30 vakaro
1118 Washington St.,

Mass.

EDW. V. W1M 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRAB0RIU8 IR 
BALSAMUOTO JAS 

1000 Waihington St 
N0RW00D, MASS. 
TEL, Norwood 1503 
MonteUo Office: 

10 intervale St .
TĖL. Brockton 2005

vičienė ir Navickienė savo 
aukomis. .

Prie bilietų pasidarbavo 
ponios Rūškiene ir Mačie
nė.?. Jablonskienė pasi
žymėjo išpardavimu dau
giausia bilietų. P-lės Ja- 
sionyte ir O. Gaiduliutė 
patarnavo prie stalų.

Ponios Navikienės rū
pesčiu sudaryta dainų 
programa. Varg. A. šlape
liu! ir p-lei S. Smilgytėi a- 
kompanuojant, p. Navikie
ne ir p-lė Adomaitytė su
dainavo solo.

Arbatėlės metu buvo ir 
poilsio valandėle. Tuo me
tų p. Sinkevičienė, advo- 
kato žmona/ kalbėjo mo- 
finoms. Iš jos kalbos netik 
mbtinos, bet ir kiti pasi
mokino.

» Didelį įspūdį padarė ku
nigo S. Kneižio rodomi pa
veikslai ir jo paaiškinimai. 
Paveikslai parodė moteris 
apie kurias mes skaitome 
Šventoje Istorijoje. Rody
damas tuos paveikslus ir 
juos aiškindamas, kun. S. 
Kneižis susirinkusiems į- 
rodė, kad nors medžiagi
nei daiktai per laiką mai
nosi, bet žmonių charak
teris nesimaino.

Rengimo komisiją labai 
dėkinga kun. Kneižiųi už 
palankumą ir paramą.

Rengimo komisija ir 
pirm. M. Versiačkienė 
džiaugiasi arbatėlės - pa* 
sėkmėmis, bet kartu ir ap
gailestavo, kad p. M. Fe- 
dienė, draugijos protoko
lų raštininkė; staiga susir
go, tai negalėjo būti ar
batėlėje. Visos linki gręi* 
to pasveikimo.

Vakaro pelną draugija 
paskyrė Darbininko radio 
pusvalandžio palaikymui. 
Šita draugija niekuomet 
neatsilieka nuo gražių 
darbų visuomenės labui. 
Sveikiname.

WILLIAM J.CHISHOLM
GRABORIUS

831 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: H, 6286

E. ČIOČYS
VIENINTELIS LIETUVIS A

Gyvaičių Apdraudna Agentas 
šioje Apylinkėje

188 Clifford St.,
‘ PROVIDENCE, B. I.

Ši jauna mergina, kaip ir kiti milijonai žmonių sovietų Rusijoje mirė badu. Ji turėjo maisto, bet gin
kluoti raudonieji, rašo p. Walker, anglų laikraščių korespondentas, atėmė ir ją paliko mirti badu. Walker 
rašo, kad sovietų Ukrainoje mirė per 18 mėnesių šeši milijonai žmonių. Ji buvo viena iš tų nelaimingųjų. 
Baisus badas siaučia derlingiausiame Ukrainos krašte, rašo p. Walker,: tai beabejo dar baisesnių vaizdų y- 
rą nederlingose sovietų Rusijos vietose. ..

•___• *• . • ■ ' •- ' ’ . . .. ■-«

|S veikata^Brąngus Turtasl
šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.*

BEGYVIAID ANTIS

Guarantuotas 5 metams nuo kandžiu

Lietuviu Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje pra-

J Main Street, -t Brockton, Mass.

TEL. BROCKTON 4052

K ■ $ Q <i £3 A
PARLOR SETĄ Q Ai

k .■ Kaina tik ' ; : 'V*-V

L J. BREST & COMPANY, INC.

JIS YRA 100% MOHAIR

A Norwood 1009 . Notaras

A. t NEVIAGKAS
. REAL ESTATE 
' . INSURANCE
3KIOS RŪŠIES APDRATIDa

^Laivakortes visoms linijoms
Tėt«fnpas Patarnavimas 
1122WashingtonSt.,

Mass.

ORRfS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 
tERYKŲ - KALIOŠŲ.- ŠLIPIŲ 

'Vyrams.Lietuvių išdirbtus
SR GLOBĖ ČEVERYKUS 

į Dor&initts -ir švęn/adteninitis 
‘ ’ 1152 Washington St.,

ood, . Mass.

Sekmadienį, kovo 10 d., 
Vyčiai bendrai išklausė 
šv. mišių, priimdami šv. 
komūniją. Kun, Kneižis 
pasakė atitinkamą pamok
slą, ragino sekti su dides
niu atsidėjimu obalsį: 
“Dievui ir Tėvynei”. Po to, 
visi Vyčiai turėjo Komu
nijos Pusryčius. E.dM.

W£STFIELD, MASS.

PIRK DABAR PAS

Rašo DR. G. I. BLOŽIS,
’ dentistas, Chicago, III. ;■ , 

. .. ' .-r-, - '-'/pb '
Begyviai yra tie dantis* 

iš kurių dantagyvis yra 
išimtas, žmones turi daug 
begyvių dantų; jie dėl ap
sileidimo, nežinojimo, ar 
dėl baimės neina pas dan
tų gydytoją, kol jau skau
smas juos neįštumia į gy
dytojo kabinetą. Tada gy
dytojas jau tik tiek gali • 
pagelbėti: ištraukti skau
dantį dantį arba išimti iš 
jo dantagyvį. '

Ištraukiant tokį dantį, 
tai greičiausia ir geriau
sią pagelba. Vienok, jeigu 
kiekvienas skau d a n t i s 
dantis būtų traukiamas, 
tai daugeliui žmonių greit 
priseitų turėti visus dirb
tinius dantis. Sveikatos 
atžvilgiu, tai nėra pagei
daujamas negyvas narys 
kramtymo aparate. Bet 
norint turėti savo dantį, 
p kuomet skausmas nepa
kenčiamas, kitaip ir nega-. 
Ii būta

Dantagyvis susideda iš 
minkštų , kūno audinių ir 
turi savyje daugybę krau
jagyslių. kraujas—tai ge- 

sideda rekolekcijos, tre
čiadienį kovo mėnesio 20 
d. 7:30 vai. vakare ir baig
sis sekmadienį mišparais, 
kovo 24 d.

Kiekvieną dieną mišias 
rytais bus 9 vai, ir pamo
kslais, o vakarais pamąl 
dos prasidės, 7:30 (P. M.)

Rekolekcijas ves Mari
jonas, kųn. A. Bublys. Pra- 
šau kaip vietinių, taip ir 
apylinkes kolonijų lietuvių 
pasinaudoti- tomis . Dievo 
malonėmis.

Kun. V. Puidokas, .

riaūsias apgynėjas kūno 
nuo bakterijų.

Turint gyvį į'raujagys- 
slės, kraujas, Įtekėdamas 

s jomis per. darytų šaknis 
neleidžia bakterijoms įsi
vyrauti ir pagaminti nuo
du. Gyvį išėmus, sykiu 
išimama visi minkšti kūno 
audiniai ir tokiu būdu 
dantis lieka viena šilp< 
niausiu vietų kūne, kur 
bakterijos gali veistis be 
jokio pasipriešinimo. Dau
gelis begyvių dantų yra, 
užsikrėtę, bet žmogus, ku
ris juos turi, paprastai, 
nieko apie tai nežino. Pa
prastai, kroniškij užsikrė
tę dantys yra neskaudan- 
tieji; žmogus nejunta jo
kio nesmagumo ir dantys 
yra geri kramtymui. Bet 
nejausdami, šimtai nėšio* 
ja savo burnose bakterijų 
spiečius. j

Nevisi begyviai dantys 
užsikrečia, vienok niekas 
negali pasakyti, kuris, jų, 
išėmus dantagyvį, užsį- 
krės, o kuris ne. Kartais 
vienas dantis gali būti 
sveikas per eilę metų ir 
vėliau pradėti pūliuoti. 
Tas daug priklauso nuo 
gyvenimo aplinkybių. Ge
rai užsilaiką žmonės, pil
nai išsimiegą, valgantieji 
gerą maistą ir atsargiai; 
žodžiu sakant, gyvendami 
natūraliai, gali iki am
žiaus galo neturėti užsi
krėtimų " apie begyvius 
dantis. Mano apylinkės 
laiškanešys - jau 34 metai 
turi begyvį dantį, kuris 
jam gerai tarnauja. Bet

tų, bet kiek silpnesniems 
ir tiems, kurie jau turi tū
las sistemines ligas, pavy
zdžiui, nervų, žarnų, sąna
rių, skilvio, širdįeg • ir tt„ 
tai būtų perdaug rizikin-' 
ga turėti begyyį dantį.

Faktas yra/įjSIF&ėnąi į- 
rodytas, kad begyviai dan- 
tys dažnai užsikrečia ir 
kad užsikrėtimai apie dan
tis teikia įvairias kūno li
gas. Kuris žmdguš žino, 
kad daugelis ligų pareina 
nuo bakterijų, lengvai su
pranta, kad užsipuliavęs

dantis gali užnuodyti Vi
są kūną, nes, tas pats 
kraujas, kuris eina į šir
dį, plaučius, sąnarius, žar
nas ir visas kitas kūno da
lis, eina taipgi į dantis, 

•*. Esant pūlių nuodų dan
ties šaknų galūnėse, bėg
damas pro \ šalį kraujas 
paima tų nuodų. ir nuneša 
į kitas vietas, o radęs silp
nesnę. vietą ir užkrečia. , r

Taigi, ’ gerbiamas skai
tytojau, aš manau, kad 
verčiau yra užtaisyti ma
žiau kęsti skausmo ir ma
žiau kainuos. Dantis bus 
sveikesnis ir nebus jokio 
lenktyniavimo su jo užsi
krėtimo bakterijomis.

Phone WEST 4463 W

B, VALAITIS
ART PHOTO STUDIO
•Aš Specializuoju vestuvių it 

grupių, fotografijomis
Atdard nito:

8 A. M. ~ 6 P. M. .
. Sek. 9 A. M. — 5 P. M.

1013 West Minster St., 
PROVIDENCE, R. I.

WE. .0689 W

NATIONAL BAKERY
LIETUVIŠKA KEPYKLA

B. BARTUSEVIČIUS
:.0>L .^^ąviiiiilkąs)»

43 Florence St., 
Providence,;R, I.

persikeitus, arba kūnui 
dėl kokių nors priežasčių 
nušilpnėjus, užsikrėtimai 
gali pasirodyti. Jauniems, 
sveikiems, stipriems žmo
nėms ne tiek pavojinga

Klebonas, turėti keletą bęgyvitį dan*
*’ * ...» . . • ‘ ’

Charles H. Hickey
INCORPORATED

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tie, kurie reikalaujate Katalikiško Patarnavimo 
Brocktone ir Apylinkiniuose Miesteliuose 

Rasite HICKEY PATARNAVIMU Geriausį

Užeikite į musu Laidotuvių Įstaigą

Kainos Prieinamos Kiekvienai Šeimynai

Charles M. Hickey Tel. FUNERAL HOME
James F. Hidkey Brockton • 403 Main Street 

“ John A. Hickey 345 . ” Brockton, Mass.

jį BROCKTON GARAGE
.. 389 VVARREN AVENUE

i!
,f Service
Tek 1551

Sales
Tel. 1550

ii

ii
ii » ' ' • iiU PAMATYKITE IR VAŽIUOKITE FORD V 3 j
i!. . 
i! 
ii .

■!
u .
i! ■■
i!

.PIRM, NEGU JŪS PIRKSITE lį
- . kaipgi {[,
Užlaikome didelį pasirinkimą vartotą : į

automobilių į / ;
Klauskite pono Stasio StHpinio ' į

VIENINTELE FORD AGENTŪRA !
BROCKTONE 5

* A; VAITKUS
•' ■ SAVININKAS ' -

BUSY BEE VALGYKLA
Užlaiko, specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus
' taipgi

GROSERNS ir MfiSOS
KRAUTUVE , <

302 OrmsSt, Providence, R.I.
Uari_n-T.TT,.— B Į ! -I4-T ■' I ■ Wl M '■T»J

Tel. WEst 7031

BRIŪGE CLUB
Pale Dry - Vitalized - Golden

GINGER ALE
. < Lietuviai Savininkai: .

B. Simonavičiua, AlexDialtuva
23 Chaffee St., Providence.R.I.

DE 7582. '
Specialistas.
FLVMEBIS '

S. F. RACZELOWSKI
22 Printery St, 

Provicfence, R. Į.

Tėl. .DExter 2058 • "

EXCELSIOR BRŪOM CO.
Išdirbėjai 

ŠLUOTŲ ir ŠLUOTELIŲ

- 25 Danforth St., 
PROVIDENCE, R. I.

'i

, Profesionalai, bitnterUl, pramoninkai, 
kurie akelblaal “Darbininke" tikrai 
tertl aktttytnjų ,

VW garalnklMe •‘Darbininke’*,

ubIihhi ii'AMliąMiMl Jut; nijiiį



Jo EkscelencijaVyskupas T. Matulionis 
bmkys ŠiasParapijas Bei Vietas

I

*
tuvių DiAbiiią Idtopi hMityi

Kovo 17 d, — Šv. Juozapo, 614 W. Mahanoy Avė, 
Mahanoy City> Bfc. . .

Kovo 17 d. — Šv, Liudviko, Gilberton, P. O., 
ĄTaizėVille, Pa.

Kovo 20 d.—Šv. Jono, 225 W. Philips St. CoaldaĮę, Pa.
Kovo 24 d.— Apreiškimo Pan. šv. 25 Broad Mourit

• Ava., Frackville, Pą. y.
kovo 23 d. — Jo Ekscelencijosatvykimas į Pittston, 

, Pa. 4-tą vai. po pint pas kun. J, 
S Kašakaitį.

kovo 31 d. — šv. Trejybėj 190 S. Meade St. Wilkes 
Barre, Ėa.

Balandžio 3 d.-^-šv. Onos, 19 Dennison St, Luzeme, 
•. .. Pennšilvania.

Balandžio $<į. — šv. Marijos, Wanamiė, Pa.
Balandžio 7 d. ~ Šv. Kazimiero, 68 Chestnut St, 

Plymouth, Pa.
Balandžio 10 d. — Šv. Pranciškaus, 16 Chandler St 

— TOlkes Barre, Pa.
’ Balandžio Ii ŠV. Mykolo, 1703 Jackson St.

. Scranton,Pa. .
Balandžio 14 d. — šv. Juozapo, 116 Thėodore St,.

; Scranton, Pa. . .
Balandžio 17 d. — šv. Kazimiero, 64 Church St 

•’ Pittston, Pa., ■ .
Balandžio 21 d. •— Nukryžiuoto Jėzaus Seserys 

... Blmhurst, Pa.
Balandžio 22 d. —- Šv. Juozapo 117 Laekawanna Avė. 

Durea, Pa. • j ■’
Balandžio 23 d. — šv. Marijos 258 Žėrbėy Avė. , 

. . Kingston, Pa. ;
-Balandžio 28 d.—'šv. Antaįid Hudson Si. Eorest 

City; Pa.
Balandžio 30 d. —* šš. Petro ir Povilo 024 Main St.

. Sugar Notčh, Pa.
Gegužės 1 d. ~ Hotėl Redington \Vilkes Barre, Pa.

. Bankiėtas.
Gegužės 5 di Šv Jurgio 129 Jardįn St.

i . i Shenandoah, Pa.
GėguŽėš 12 d.-

Gėgužeš 14 d. -

Tik Ne 
Komunizmas

■ Pv»i«
’ Vfandku

\ Kalnai 5c.

le turėtų r&stU iiekv&na lietu
vio namuose. Joje aiškiai irs
toma krildčionybee ir komuniz
mo pašitirbs darbininkų ir nuo
savybės klausimu. Toje knygelė
je telpal kttu. S. ’ Kneižio pas-

— kaits*IDŠ. kuopoms j Krild^io- * 
nybė ir Komtinizmas. VŽBi&ky- 
kit'e šiandien. Siųskite penkis 
centus pašto ženklais, Užsisaky
kite šinžtais. Užsisakant 50 eg- _ 
sempUorių ar daugiau kaina'tik 
2> centai kiekvienos. Užsakymus 
siųskite,: Darbininkas, 366 W. 
Broadway; Sb. Boston, Nass.

Darbininke Spauda ?
366 W. Broadwift So. Boston/Mass.

Į glamentą y Intemati6naux) Knygos Dovanai 
[akcijų, bet jų vertybių jis < “ •< ___
te a-blmi, v.
in tnUn** jaus metu kiekvienas lietuvis gali gauti naudingu
mu b&ti tik savo knyglJ nanjas " senas “”ys’ ū,žgl”okfr

Mauna $2.00 vertės knygų dovanai^ Durbfi 
įTr"; Z® P. Jr ninku naujas ar senas skaitytojas, iižšlprėhnme^tvęs1 fhia^ų misterio arba atnaujinęs prenumeratą metams ir užsimok^ 

«S?3‘(W>ga«««?i.<»wtSskiiyCT<tov3riai.
1 Gert). LDS. narių ir Darbiąinko prenumeratorių^ 

žo banko, kaijm pasilieka pasirinkti knygas iš žemiau talpinamo sąra? #
J skolininko turtą už skolą. ’ i. —
Banko nekilnojamas tur-l K 
tas, kapitalai ir apyvarta 
atleidžiama nuo valstybės 

Lir vietos savivaldybių mo
kesčių. Banko akcijų ir 
kuponų lakštai dividendui 
gauti atleidžiami nuo žy
minio mokesčio. Banko iš
mokamas akcininkams pa
gal akcijų kuponus divi
dendas mokesčiais neapdę- 

Įdamąs. Banko sumokėti 
[prieš šio įstatymo pakeiti- 
Į mer paskelbimą mokesčiai 
negrąžinami, o nesumokė
ti neieškomi.

Į * * • .■

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
f valdininkai Uoliai 

MOKOSI LIETUVIŲ 
• KALBOS ’■

ŠV. Pranciškaus 320 Spfuee St. 
Mmėršvįlle; Pa. .

_ 17 d. — Washington, D. C.
Gegužes 19 d. ~ Šv. Kryžiaus Mt. Carmel, Pa. Šurna 

«.<■_ •’ ‘ i- in Sutvirtinimo Sakramentas.
Gegužės 19 d^^-ŠTc-Mykolo, r28 NrGherry St. Shamo 

.. kin, Pa.—-Vakare.
Gegužės 26 d. Karalienės Angelų, 213 S. Fourth St. 

r Brooklyn, N. Y.,
Gegužės Jū d. šv. Jurgio, 207 York St. Brooklyn, 

New York. , ..
Nuo bitžeiio pradžios iki birželio 26-tos^ dienos, jo 

Dksčelęnėija lankys Pittsburg’o apylinkės lietuvių 
katalikų, parapijas;

Nuo, birželio 27-tos;dienos iki rugpiūčib 12-tos die
nos Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis vyks a- 
tosiogbmš.. . \ <

Rųgpiūcio 15-tą dieną Jo Ekscelencija bus Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyne; Chicagoje, Illinois. Nuo 
to laiko pradedant lankys lietuvių parapijas Chicagos 
apylinkėje.

Gavėnios
RĖNtKlittfes ■ j 

Paprastai žmogus ren
giasi prie kiekvieno svar
besniojo, nėt ir apytikrių 
savo. gyvenime įvykių. 
Rengiasi moterystėn; ren
giasi kunigystėn;, rengiasi 
į kelionę; rengiasi bile 
profesijon; rengiasi prade* 

' ti biznį, ir tt. J:
MIRTIS

Svarbiausias įr tikriau
sias mūsų gyvenime įvykis 
tai mirtis. Todėl prie mir
ties turėtume daug, stro
piau ir uoliau rengtis, bė
gti prie, kokio nors kito 
mūšų gyvenime užsiėmimo 
bei. įvykių. Pasiruošimą 
prie kitų gyvenimo . įvy
kių,jeigu matome reikalą, 
galime prailginti, bet ati
dėti mirtį negalimą. Po 
mirties teismas, o po teis
mo amžinastis danguje ar* 
ba pragare. Skąistykįa nė- 
,ra tai .vieta ‘bei padėtis 
prisirengimo, kurią mes 

v galėtume* • pasirinkti, bet 
prievartos vieta, kurioje 
mes turime atsilyginti

ĮVAIRIOS KNYGOS

Tabakas — Nuodai — rtk 
kyriio kenksmas ; pagal Dr,

.10 
Mūsiškiai Užsienyje. Juo* " 

kingas apražyrttas keliones į 
I Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. IžguldS . 

Magnus Parvalkietis ,25
[ Gegužes Mėnuo — Kun. P.__
ĮŽadeikis .40 į

Aritmetikos Uždavinynas .23 
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vartė S. Rakauskas .:
/Laime — (poėma). Parašė 

[Vaitkus ........... t,
Atsargiai su Ugnimi. Ver- 

I te iŠ lenkiško kun. K. Š.....
r.- Mūsų. Tikėjimas — išaiški
nimas pagrindų mūsų tikėji
mo. Parašė Širvintas....

į • • • t9 . \ v

Lietuvos Ženklai. Išlei
do J.. Šeškevičius , ir B-ve, . 
Katinas .... .20

fimęs ir Kalbėk: Deklania- 
cijos, Monologai ir Dialogai.

] Parašė Juozas V., Kovas. .... -.20 
Dangaus Karaliene. Surin

ko kun. M. Galėviėius .50 
Apsirikimų ‘ Komėdij a. Ati 

sįtikimas iš Amerikoniško 
gyveninio. Išguldė Lapsiaus 
Vaikas .......... .................... .

Jond Kmito Eiles ..............
■ , Be(apdarų ...... .

. Lietuvos Albumas. Su pa- 
j veikslais ir aprašymais ........ 1.50 

Dr. Vinco Pietario Raštai,. 
Istorijos apysaka 2 tomai ,,v .50- 

Limpamosios Ligos įr kaip« 
. nuo jų išsisaugoti... Terašyta 

negyvoji gamta: žemė, van
duo,, oras, Pafašė J. Baronas

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, į£U6 ir> 191,9 m. Para
še kūn. J. F. Jonaitis (Ka- 

: pelionas). .......... .....
Pamaldų Vadovėlis; Staci

jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Kon
cevičius ....................

Vienuolinė Luomą. Vertė ’ 
kun. P. Saurustiitis ..............

Moterystė Nėsuardomybė. .. 
J„ Lesauskjs.. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune  .........  .16

Meilė (Poema). Parašė M. .
Gustaitis ...... . .1Q

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K, Ji Skruodis

Mūsų Dainiai. Paraše Ka
zys Puida, i.:..;..-...25 

Noveba. Prie Šv.. Pranciš-. 
kaps Asyžiečio šti trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Paraše Tėvas Hugoiinus 
Strofė, O. B. M. Vertė K .k“ 

A Brief Litbuanian Grąm- 
mat. Lietuviškai - Angliška 
gramatika. Kun. P. Šautu- '

I saitis -iŠ.• £*>* H.• • • • • » • • • ••• > .10
.. Materijos Keitimąsi Orga* 
Himnuose. (Paskaita) D. Vai
lionis

Nikolskį parengs S. Kaimie
tis

1923 metais buvo suda- 
rytas Klaipėdos krašto

žinogiii kaitą - mirti, d įo statutas, kuriame aiškiai 
mirties teismas; budėkite pasakyta, kad Klaipėdos 
ir melskitės, kad įpultu- ktašto valdininkai turi 
te i pagundymą; budėkite, mokėti abi kalbas — lie- 
iiė§ Wndte itei dienois nei|

ikš"atidnftjiš7i7 Tai KHS- Įnet teismas, tyčia nesimot I 
taus Žodžiai. Reiškia reng- pydavo lietuviškai,- , o vor 
kimes prie mirties. Dabar kiškos direktorijos . tetai

• . V » ‘1 ‘ I '*•**■'**** ■ A. Iyra laikas v sVentOS gave-| 
nios, kUlbant Šv. Rašto 
žodžiais f “Laikas patogūs, 
laikas išganjmOl” Tad iš
naudokime mųsų siėlos iš
ganymo reikalams. Daly
vaukime visose gavėnios 
pamaldose. Visi, pasiš- 
tengkimę* įgyti jubilejaus 
kančios Viešpaties. atlai
dus. : ’ Vėrtiriias.l

■. *.r. / p-.........  „ • _______ _ •; j * Į

Žinios Iš' Lięttivos
NACIŲ AGENTAI “BĄt. dininkuš,' šie tuojau sust I--— J d. lt.--'. . .e, . I

IR JO SĖBRUS

zų Kristų, kurs mums ro
do gyvenimo kelią. Kris
tus pasiliko su mumis Ka
talikų Bažnyčioje. “Aš esu 
su jumis per visas dienas 
iki pasaulio pabaigai”. 
(Matt.XXVIII,. 20). Tad 
klausykime Kristaus, ką 
Jis mums per Bažnyčią 
pasako. Melskimės kas
dien; šventų mišių sekina- 
dieniais ir šventadieniais 
neapleiskime; dažpąieiki- 
kūne prie įspazintieš ir sv. 
komunijos, žodžiu, gyven
kime Dievo malonėje, be 
mirtinos,nuodėmės,-tai bū
sime išganyti.

J;.' PABAIGA ,
Šy. Raštas sako: “Skirta

Dievo teisybei už savo nu
sikaltimus.

IŠTARME
Yra sakoma, kokia mir

tis, tokia ir amžinastis; o 
mirtis buvo tokia, koks 
būva žmogaus gyvenimas. 
Jeigu žmogus Dievo prie- 
telystėje gyvena, jis Jo 
pritęlysteje ir mirs. Dan
gus yra vieta Dievo prie- 
teliams, o pragaras Jo ne* 
prietOliamS. Tą tiesą Kris* 
tus aiškiai ir gražiai pa
reiškė: “Ateikite mano Tė
vo palaimintieji, pavelde-^ 
kitę jums nuo pasaulio į* 
kūrimo prirengta karulys* 
tę” arba, ‘^Eikite šalin nuo 
manęs prakeiktieji, f am
žiną tignį, kuri prirengta 
velniui ir jo angelams”# 
(Matt. XXV, 34 & 41).
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Mūsų Jaunuomenės Idealai 
Paskaita skaityta Ateitinin
kų konferencijoje, Voroneže, 
5 d„ birželio, 1917 m

Šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno žvyne 

PasakėŽioiį Rinkinėlis kal
bos mokslui .......

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra“ arba apie gerumo do-
rybę. Vertė iš lenkų kalbos' , . 
ir išleista rūpinantis P. L. ...♦ .Iv

Ką—Kiekvienas-Katalikas
turį Žinoti aiba mokėti......... .0^ 

4Šuolas. A. Vienuolis ........ .ldh>
MiLDAtŪVGĘf , 

Maldų Rinkinėlis, baltai 
viršeliais v 1.5|1]

Maldų Rinkiufilis, Juodais’, 
viršeliais ................. ■ 1.50

Bulkim ant Kelių—“Dar- 
bininko“ spauda, Odos .ap- 
daru

TEATRAI ‘
Vienučio Disptiti sii Rabi- ll"“* 

nu. Vieno veiksmo juokai; 
Sulietuvino Vaidevutis.,.......... >1$«m

Elgetų Gudrumas, 3-jų yeį- - 
ksmų komedija. Parašė Šef- •*< 
rijų Juozukas. ......... .25 4

Giliūkihgas Vyras. 2-jiį ak- . • 
tų komedija f parašė Š. Tar- 
vydas. ..... .......................

Ubagų Akademija ir Ubą- ‘ ** 
gų Balius komedijos po p 
1 aktą. Parašė Seirijų Juo- „u 
aukas ............. ................. .,..35

Sniegas—Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis. ......J,,,,... „40 ■ 

Esumas — 3-čia. dalis dra- " 7 5 
mos--fGims Tautos GenijusM
Paraše kųiĄ^,. Vaicekausku .10

’ ■ • Viši Gcrlter. 3-jų\veiksmų 1 
vaizdelis; parašė F; V..... ,.ljk

Išganymo Apsireiškimai —> 
atėjimas ir gyvenimas ant že- , 
mes Jėzaus Kristaus, VaidL 
nimaš su gaidomis.:,,..,..,...... .75 •

Dramos.: 1):Germanas; 2) 
Fabipla 5-kių aktų; 3).Liur- . 
do Stebuklas 4-rių aktų; pa-. ,41 
rašė J. Tarvydas* .654-

Knarkia Paliepus. Komedi- . •**
, ja1-me akte. Parašė Gineitis .151* 

Vaikų Teatrai: dalis I; į)
; Pagalvok ką darai.; 2) Jono 

laimė; 3) Pasakyk manu lai- 
Ulę. Siirinko S. K. I). ir N.».. .15

/ . Vaikų Teatfaį: dalis ll: 1) 
IŠtirsime paskui; .2) Antanu- f 
kas. Surinko S. K., D. ir Nl.... .15

.DAINOS / 
Svodbos Dainos

•/ SU GAIDOMIS 
M.Petrausko

. Jojau Dienų ....................  AOt*
Vai aš pakirkčiau .1W?B
Lighb (Latviška) ................ .15 
Už Šilingėlį .................... *2a+.
Saulelė raudona .2$,,
Šių Nakcaly (dzūkiškai »./.20/ 
Škyniaū skynimėlį ......... ... .IR^

Sąšnąuskfo A 
Blaivininkų hymnas .Iv

, Alekšio *
v, Giesmė Šv. Juozapo ............ .Iv 

Vyčių hymnas .................... .2$

mirties teismas; budėkite pasakyta, kad Klaipėdos 
ir iuelskitės, W įpultu- ki-ašto ' valdininkai turi 
tfe į pagundymą; budėkite, Į mpkėti abi kalbas — lie- 
feėS hfeŽindtė itei dienos nei tu^ > vokiečiu. Tažiau 
valatidoK kada Di^vd Su- irašto valdininkai, 
iltis atldttfeys”'. Tai gris- net teismas, tyčia nešimoj 
taus Žodžiai. Reiškia reng- pydavo lįetuvižkai,-.. o vor 
kimės prie ttiftiėS. Dabar kižkos direktorijos tatai | 
wa. _ šventoji n*AVe- l torelavo. Teismuose žino- 

neš net buvo koliojami ir 
, baudžiami už lietuvių kal
bos Vartojimą. Tačiau an- 

j kstyvesųė jteizgio ir da
bartinė BrūVelaičio direk
torijos pradėjo Jo tiksliau 
vykdyti krašto statutą ir 
reikalauti ■ iš valdininkų^ 
kad: jie mokėtų lietuvių 
kalbą. . vaidininkai visi] 
pradėjo' mokintis liėtuviš- 

Į kai. čia* jiėmš daug pade
da Prekybos instituto lek- 

Į toriai ir studentai. Pfėky-L 
bos institute vakarais, vai- 
dmĮnkams atskirai dėsto
ma lietuvių kalba. Tsb

• • \ ‘ —r ’ j • ' •».. ■ ' i

NUBAUDĖ HITLERĮ-
' • • • • NINKUS . • ’ į

Apeliacinių
- - ’ I 

išnagrinėjusi eilę bylų, nu*

ir Bojbį už Lietuvė rešpub* 

gaus sumušimi dėl jo lie- 
ttiviško bušištatymo po 
du mėnėšiu kalėti papras
tame kalėjime; Schukatąl 
už Lietuvos Vyriausybės 
ir lietuvių tautos įžeidimą 
10 mėnesių kalėti papras
tame kalėjime; Jaskę Už 
nusikaltimą Klaipėdos 
krašto komendanto įsaky
mui Sumokėti 56 lt. pa
baudos; AnUą Šehultž už 
Lietuvos vyriausybes įžei
dimą kklėti du mėnesius 

j paprastame kalėjime.. .
i Puppiš iš Kintų buvo .iŠ* 
teisintas. Baul Baucho byd 
ląbuvo atidėta, -nes jis 
nuo teismo pasislėpė.

derb. skaitytoją ir prietelivl 
piuoĮirdMai plaSopie remti Jnoi 
pmf-ešicndluš Ir bisniėrlus, kurie 

‘‘barblrinktf.,>
datyti kokį binų paarkite, kad 

[matėte jo iktiblih| UDtfbtoią.
ke.H Tokiu bMū bimitrlua dnx 
geriau lujnui.kad skelbtu4 ‘Dar-1 

’biniiike” apsimoka,

TINA*’ DK. NĖt®ANN4 kohfūzija. Jau metus pir
mą žvilgsnį, galima tuojau 
įsitikinti, kad gynimo liu
dytojai Viši meluoją* Jų 
apklausinėjunaš truks ligi 
kovo 5 d. Paskui prašideš 
šalių giilČai, prbkiirofiį m 
gynėjų . kalbos. Teismo 
sprendimo galima laukti 
kovo ahtrbje pusėje. Bylai 
einant prie gąiO, ties teis
morūmais vėl didžiulis 
judėjimas, žmonės vėl bū
riais renkasi it stebi bylos 
ėigį. Ankščiau. isvaŽiavu- 
Šiėji. užsienio žurnalistai 
vėl grįžta į Kauną, :Sėkti 
bylos eigą. Jau dabar Viši 
nekantraudafni laukia tei
smo Sprendimo. Valstybės

žmonės, kurie neturi 
šviesos tikėjimo, vaikščio
ja tamsybėje. Jų gyveni
mo kelias tai miglos abejo
nių kelionės galas, pra
pultis. Mes katalikai turi’ 
me pasaulio Šviesą — Je-

Valstybės išdavimo by
loje baigti apklausti kalti
nimo Badytojai parode, 
kad Neųmanhaš Vokieti
jos nacių bdvo paskirtas 
viso Klaipėdos krašto va
du. Direktorija ir kitos au
tonominės . įstaigos buvo 
žaislas jo rankose, jos vy
kdė visokius pragaištin
gus Neumanho įsakymus. 
Del šių parodymų teisme 
daug aiškinosi pats Neu* 
mannas, norėdamas įtilnn-; 
ti, kad nė jo partija, bet 
Lietuvos šauliai norėję pa* 
darytį t perversmą ir nu- 
vėrštį direktoriją: Bet išdavime ' byla Lietuvoje 
Šiuo jb tvirtinimu niekas sušidomėjiriias toks nepū- 
netiki; ‘•

. Vąsarįo ži d. teismo pa
rėdymus pradėjo duoti gy
nimo liudininkai, kurių y- 
ri apie pusantro šimto. 
Pirmiatisiai liudijo atsta
tytos direktorijos pirmi
ninkas dr. Šreibėris ir kiti 
tos vokiškos klikos nariai'. 
Jie kaip įmanydami teisi* 
no Naumanną, Sassą ir jų 
sėbrus, tvirtindami^ kad 
Savogas norėjo tik kuo'gfe- 
riaušių santykių su Lietu
va. Tačiau kai teismo pir
mininkas įr prokurorai 1- 
ma klausinėti gynimo litb

prastas, kad antroji iiiili-
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Katulas •
Į rūmų sesija Kretingoje, 
išnagrinėjusi eilę bylų, nu* 
baudė mokytoją Budwigą 
ir Bojbį už Lietuvei respub
likos šmeižtą ir vieno žmo-

klų klasto jimo beveik iiė- 
pastėbiitta. ’ Tsbl

PAKEISTAS LIETUVOS
BANKO ĮSTATYMAS

Kaunas —-Ministerių ka
binėtas priėmė Lietuvos 
banko įstatymo, pakeiti-1 
mą.Pagal.jį Lietuvosbąn*l 
kui leidžiama įgyti1 valsty
bes paskolos lakštiį (fond! 
pųblic), kitų Valstybes ga
rantuotų vertybių ir tarp*! 
tautinių mokėjimų banko'

.15

366 Broadway, So. Boston, Mas*.
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Antrodtenls, Kovo 19 d., 1935. DARBININKAS ~ a

Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN, N. Y.

JS ŠV. VARDO DRAUGI
JOS SUSIRINKIMO

Kovo men, 10 dieną, Ka
ralienės Ang. par. salėje, 
įvyko šv. Vardo draugijos 
susirinkimas, kurį atidarė 
pirmininkas V. Dailydėnas 
ihalda.
’ Neatvykus draugijos ra* 
štininkui J. Avižoniui, Šio 
susirinkimo raštininku bu
vo pakviestas S. Lukoše
vičius. '—— - . . .
į Skaitomas pereito suši- 
rinkimo protokolas, kuris 
priimamas, kaip skaitytas.

Seka pranešimai ir ra
portai.
t S. Lukosevičįūs praneša 
apie įvykusį Knight of Co- 
luihbus Hali katalikų ak
cijos reikalu susirinkimą 
ir papasakoja apie buvu
sią visą jo eigą. Praneši
mas priimtas.
L įnešamas sumanymas 
gegužes 3 dieną,, penkta
dienyje vakarę, padaryti 
metinį silkių balių ir pa
kviesti Apreiškimo par. 
Šv. Vardo draugiją į ba
lių. Sumanymas vienbal
siai priimtas ir nutarta 
balių padaryti su įžanga 
25 centai asmeniui, o ko
misiją, tam baliui sureng
ti, išrinkti sekančiame su
sirinkime.

Toliau seka iš . buvusio 
'“strazdų” baliaus apyskai
ta. Pajamų gauta $115.07, 
išlajdų padaryta $81.35.

T. J. BRUŽIKO S. J, 
MISIJOS

Gryno pelno balius atnešė 
$33.72.

Įneštas sumanymas, kad 
vargoninkas,, kuomet Šv. 
Vardo draugijos nariai eis 
bendrai prie komunijos, 
pagrotų kokį nors maršą 
ar kitą kokią giesmę tam 
dalykui pritaikintą ir už 
tai jam atlyginti $1.00, 
priimtas vienbalsiai.

Taip pat nutarta visiems 
bendrai per Velykas laike 
prisikėlimo mišių eiti prie 
Šv. Komunijos.

Nesant daugiau įnešimų 
ir sumanymų susirinkimas 
baigtas malda, kurią su
kalbėjo pirmininkas V, 
Dailydėnas.

Ten buvęs.

ĮĖVO KAZIMIERO ŽVIRB
LIO, 0, K DOMINIKONO 

MISIJOS}

5»

Kovo 4 iki 17, St.. Casi- 
x mir’s Church 324 Whar- 

ton Str., Philadelphia, 
' • Pa.
Kovo 18 iki 24, Our Lady 

of Vilnius Church 15
4 Highfield Rd.,Worčes- 

tefj Mass.
Kovo 25 iki 31, St. Fran

cis Church, 105 Main St., 
? Athol, Mass.
Balandžio 1 iki 7, St. Ri- 
* ta’s Church 61 Temple 
>' St, Haverhill, Masė.
Balandžio 8 iki 21, St. Ro* 

co’š Church 20 Webster 
St., Brockton, Mass.

Balandžio 24 — 30,Our 
Lady of Vilnius Church 

‘ 32 Dominick St., New 
- York'N. Y.

Kovo 18—- 31, Šv. Kazi
miero bažnyčioje, Woręes- 
ter, Mass.

Balandžio 1 —- 7, šv. Ka
zimiero bažnyčioje, Pater- 
son, N. J.

Balandžio 8 — 14, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, Brook
lyn, N. Y.

Balandžio 17 iki Gegužės 
7, Šv. Pan. Apreiškimo 
bažnyčioj, Brooklyn, N. Y.

Gegužės 12 — 26,. Šv. 
Jurgio bažnyčioje,. She- 
nandoah/Pa./
-Birželio 2—15,Šv. Pran

ciškaus bažnyčioje, Miner- 
sville, Pa.

Nuolatinis adresas: Rev. 
Č. Žvirblys, O. P., % Rev., 
N. Pakalnis, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

IŠ APREIŠKIMO PARA
PIJOS

ŽVIRBLIS, O. P.

,75 State Street 
X Boston

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarus, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAUĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy- 
. nemis. .

Informacijų 
klauskite, pas 
vietinį agentų 
arba

r .....——* 1 ■
tik ką atvykęs^iš Lietu

vos, kovo 10 d. laikė sumą.
Jisai nusiskundė, kad 

turėjęs gana audringą ke-. 
lionę ir reikėję sirgti jūrių] 
liga. Tėvas Kazimieras 
šioje parapijoje bus Di
džioje Savaitėje ir per Ve
lykas, gi tuo jaus po Vely
kų pradės misijas, kurios 
baigsis su 40 vai. atlai
dais, kurie pripuola antrą 
sekmadienį po Velykų. 
Kun. žvirblį visi pamylėjo 
Lietuvoje, kaipo gabų pa
mokslininką, reikia many
ti, kad ir čia jis turės gero 
pasisekimo*

niulis. Veikalas bus du sy
kiu suvaidintas verbų sek
madienį, Apreišk. parapi
jos salėje, Moterų sąjun
gos 29 kuopos pramogoje. 
Dienos metu bus suvaidin
ta vaikučiams, o vakare 
plačiajai Brooklyno ir a- 
pylinkes visuomenei. Pel
nas skyriamas Apreiškimo 
parapijos naudai.

Kovo 10 d. 1 vai. po pie
tų visi vaidintojai dramos 
“Juozapas ir* Zelbore” su
sirinko pas fotografą p. 
Kičą — Grand St. B’kly- 
ne. Čia nušigrimavoirper- 
sirengę į tuos setiovės E- 
gipto Faraono laikų rūbus 
traukė porą žymesnių sce
nų skelbimams. Rūbąi bu
vo skolinti iš New Yorko 
teatrų kostiumų sandelio.

Ponios: Mikulskienė ir 
Sertvidiene atstovės iš 
Motinų Sąjungos 29 kuop. 
daug pagelbėjo Sutvarkyti 
kostiumus.

Po nutraukimo paveiks
lų visi keliavo į A. Z. Pi
liečių klūbą, kur turėjo 
bendrą “Juozapas ir ZęL 
borą” praktiką. .

Po praktikos visi ben
drai vakarieniavo L. V. I. 
barės P. Starkiutėš bute. 
Vakarienės stalas buvo 
puikiai rožėmis puoštas ir 
tai dėka P, Starkiutėš. 
Darbščios narės: S. Jure
vičiūtė ir A. Mankiutė 
mandagiai ir gyvai patar
navo. Skanius^lietuviškus 
užkandžius pagamino po
nios: Radzevičienė ir Žąr- 
nauskięnė, kurioms visas 
L; Mena Teatras taria šir
dingą ačiū.

Vakarienės metu pasa
kyta daug įdomių kalbų. 
Kiekvienas išreiškė džiau
gsmą dėl taip gražaus ir 
plataus L. Meno teatro 
scenos veikimo. ’•

Tą patį vakarą įvyko 
valstybės posėdis, kur bu-» 
vo aptarta svarbūs Lietu
vių Meno teatro reikalai.

Tą dieną : tikrai buvo 
darbo diena L. Meno Teat- 

»ro nariams. Garbė jauni- 
. muij kad lietuviškam me- 
’ nui - vaidybai, nesigaili 

, nei laiko, nęi jėgų. Laimin- 
, gos kloties ir tolesniems 

darbams. - E. B.

TEATRO VEIKIMO
Lietuvių Meno Teatras 

vasario mėn. sėkmingai 
suvaidino 3 veiks, farsą 
“Pinigėliai” ir 3 veikė, ko
mediją “Meilė visų ligų 
gydytoja”, Maspeth, L. L

Dabar kas vakaras prak
tikuojasi didelę dramą 
“Juozapas ir Zelbore”. 
Svarbiausias: roles Šioj 
dramoj turi šie L. M. Te
atro nariai: Eleonora Bar
tkevičiūte, O. Klingaitė,i j 
P. Starkiutė, Viet. Raudo
naitis, A. Aleksa, ir p. Ba<

L.D.S. CONNECTICUT 
APSKRIČIO KVIETIMAS

Kviečiame LDS. Conn. 
apskričio Gerb. LDS. kp. 
išrinkti ir prisiųsti atsto
vus į apskričio pusmetinį 
susivažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 7 d., 1935 m.,' 
šv. Juozapo parapijos sa
lėje, Congress Avę., “ Wa- 
terbury,Conn.

Sesijų pradžią 1 vai, po 
pietų. Kadangi, šis. suva
žiavimas yra svarbus ir 
jame turime daug. reikalų 
aptart, ypatingai busimos 
trilypės gegužinės klausi
mą, kuri įvyks 9 d. birže
lio, New Haven, Conn. Tad 
kviečiame skaitlingai da
lyvauti ir patiekti naudin
gų įnešimų bei patarimų. 
Kviečia apskričio, /

Pirm* J. Mončiūnas, 
Raš-kS B. Mičiuniene.

NEWARK, K. J. i * ’
LIETUVOS NEPRI- ; 

KLAUSOMYBES 17-TŲ i
METŲ MINĖJIMAS ;

Vasario 16, Šv. Trejybės 
bažnyčioj huvo iškilmin- ■ 
gos pamaldos, už žuvusius ; 
Lietuvos Nepriklausomy-; 
bės kovotojus, kurias at- j 
laikė kun.t Ig. Kelmelis. 
Pamaldose dalyvavo labai' 
skaitlinga minia žmonių, 
taip pat ir rengimo komi- 
tetas.

Vasario 17 d., Šv. Jur
gio draugijos 'salėje, 182 
New York Avė. įvyko Lie
tuvos Nepriklausomybės 
17-tų metų minėjimas su 
dainomis ir kalbomis. Pro
gramą atidarė rengimo 
komiteto pirmininkas, p. 
P. Elseika, perstatydamąs 
Šv. Cecilijos chorą veda- i 
mą muz. A. Stanšausko, 
kuris sugiedojo Lietuvos 
himną ir dar kėlės daine
les. įžanginę kalbą pasakė 
vietinis kleb. kun. Ig: Kel
melis. Po to smuikininkas 
A. Brazauskas, akomp. pa
nelei . M. Urban, sugrojo 
keletą klasiškų kurinių. 
Kalbėjo Newarko- miesto 
majoro padėjėjas p. E. 
Thamsoh, pągyrda m a s 
Lietuvius, kad neužmiršta 
savo Tautos.

Dainuoja Buvęs Lietuvos 
operos daihihinkas p. K. 
Kraučiunąsl^ / Kalba Vil
niaus rėikrfSiS’ įgaliotinis 
p. J. Steponaitis.

Dainuoja vyrų ansambė- 
lis. Kalba a&v/p. K. Pau
lauskas. Duetą sudainavo 
pp. J. Demškįutę ir J. Yuo- 
ciutė. Taipgi mažų mergai
čių ansamblis sudainavo.
* Dainuoją p^fe/Krančiu- 
nas. Kalba Lietuvos Vice
konsulas p. P. Daužvardiš. 
Jis apibudino Lietuvos ir 
Vilnijos klausimus. Deklą- 
inavo maža mergaitė7 D; 
Žiugždaitė,

Baigiant vakarą buvo 
priimta'šio turinio rezo
liucija; Newarko ir apy
linkes Lietuvių susirinki
mepaminėti Lietuvos Ne- 
priklausomybės sukaktu
vės, vasario 17, 1935m., 
į masinį. ‘Susirinkimą Lie
tuvių salėj, 182 -Nęw York 
Aye. vienbalsiai priėmė 
šią rezoliuciją: .

Kadangi ’ lenkai, pasira
šydami su lietuviais Su
valkų sutartį, didžiųjų 
valstybių atstovų akyvaiz- 
doje iškilmingai pasižadė
jo tą sutartį pildyti, ne
peržengdami Lietuvos nu
statytų rubežių, kaine bu
vo aiškiai pažymėta, kad 
Vilnius yrą Lietuvos Sos
tinė, o rytojaus dieną len
kai jau puolė Vilnių ir su
laužė sutartį, jėga užėmė 
Vilnių..

Kadangi lenkai Vilnių, 
Lietuvos Sostinę dar ir 
šiandiena turi užgrobę, 
persekioja lietuvius ir pū
do kalėjimuose Vilniaus 
LietuviųVeikėjus; ■ ' ' r* ' •*

.. Tad griežtai protestuo
jame ^)rieš lenkų toįj bru- 
tališką darbą, ir reikalau
jam, kad didžios valstybės

WATERBURY SAVINOS BANK
WATERBURY, CONNĖCTICUT 

Brooklyn Office
Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprtL į į 

tann <trt«na

i gavote nuo Waterbury J j 
joklyn’o Bankoje. Taipgi į I

? pinti tavo visus bankos reikalus.
J Tos pačios bankos knygutės, kurias 

Savings Bank galite naudoti ir Broomyn
ų ’ r turinio;

$ CHRlST»USmVACA3IONCLUBS

I
TRAVELER’S CHECKS i

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Rankoje.

-- -----  793-797 Bank St.

į tai įsikištų, ir už Lietu
vą tartų savo galingą žo
dį, ir vardan teisybes, var
dan žmoniškumo, kad> di
džiosios valstybės darytų 
žygius, kad tą, taip didelė 
Lietuvai skriauda, butų 
kuogreičiausiai atitaisyta.

Šis susirinkiriias nutarė 
šios rezoliucijos. kopijas 
pasiųsti Amerikos Jungti
nių Valstybių vyriausybei, 
Lietuvos vyriausybei, ir 
Tautų Sąjungai.

Buvo renkamos aukos 
Vilniaus reikalams. Stam-. 
besnias aukas davė: p.^V. 
Boreika $4.00, S. T. Gudas, 
$3.00, p. Katilius $2,00; su 
smulkiomis aukomis,, ir 
Vilniaus pasais įėjo $44,- 
55c. Padengus visas išlai
das, kurios buvo $21;40c., 
Vilniaus reikalams liko 
$23,15c. , • '

* Dėkojame programos 
dalyviams; šv. • Cecilijos 
chorui ir jo vadui p. rnuz. 
A. Stanšauskui, daininin
kams, smuikininkui, kal
bėtojams, taipgi ir visiems 
aukuotojams, kurie prisi
dėjo prie šio vakaro paren
gimo. Taipgi labai dėkoja
me kun. Ig. Kelmeliui, ku
ris dovanai atlaikė pamal
das; dėkojame J§v. Jurgio 
draugijai ir jos manadžę- 
riui p. Makareckui, už su
teikimą salės.

Daugiausia pasidarbavo 
šiam vakarui šie asmenys: 
pp. Juoėiutė, Demskiutė,
M. Sekevičiutė, E. Elšei- 
kienė, O. Valukoniutė, B. 
Paliešiutė, K. Balčiūnas, 
Z.Stankus, P. Kilda, J. 
Ponelis, Jr. S* Pocius, P, 
Elsėika, ir A. Sėkevičius.

Tik labai augailestaują- 
mė, kad nebuvo kaikūrie 
seno komiteto nariai, 
kurie sakosi, kad daug 
darbavosi/ seniaus tautos 
reikalais. * .

Nęwark, N. J. Lietuvių 
Bendro Komiteto Valdyba 

' Pirm. PJElseika
Ras: J. Ponelis, Jr. 

Ižd. P. Kilda.

DĖMESIUI EUZABETH
N. X, PARAPIJIEČIAMS, 
ŠV. PETRO IR POVYLO

PARAPIJOS

RĘKOLEKCIJOŠ
< Šeštadieny, kovo 23 d., 

1935, 7:30 vai. vūltare, 
prasidės Dvasiškos reko
lekcijos, kurias ves Tėvas 

i Albinas prazdys, Salezie
čių įgaliotinis Amerikai. 
Rytmečiais piišios įvyks

tenka užgirsti iš savo bro* 
I lių studentų įvairių įvaL 
| riaušių kritiškų nuomonių 
| po kiekvieno choro viešo 

pasirodymo. Bet kuomet 
kolegistai grįžo išpildė ra
dio programą, vien pagy
rimai liejosi. Tai nustebi
no choristus. Bet jie tai 
užsipelno.

Sekantieji sudarė chorą: 
A. Mažukna, A. Miciūnas, 
A. Kačevičius; J. Kulbis, 
J. Augūnas, J. Mekšraitis, 
P, Stakočius, B. Voveris, 
A. Akstinas, J. Paciukevi- 
čius, J. Petkus, J. Stomo
ms ir J, Lukšys. Be je, kai< 
kuriems kolegištams teko 
proga keletą metų atgal 
išpildyti radio programą 
Chicagoje. Mat, kolegistų 
tarpe randasi ir radio 
žvaigždžių, kurių nepas
tebime visuomet žiūrėda
mi kritiškomis akimis.
Bronius Mažukna (L.K.)
Žmogus tik tiek žmogus, 

kiek jis: valios turi. '
Šv. Augustinas.

PARAGINIMAS
'Gerbiamieji Klebonai ir geroa 

valios Katalikai! Malonėkite pir
kti gražius Banką Darbo Ražan- 
čius, kuriuos daro vienas iš mū
są helaimingą Lietuvią, Jis yra 
geras Katalikas, kurio vardą ir 
ądresą rasite jo skelbime šiame 
laikraštyje,, Verta pirkti jo Rą
žančius, nes jie yra grąžąs ir sti
prus, Padarysite tikrai. brolišką 
ir mielaširdingą darbą suteikiant 
paranką tam asmeniui, - kuris iš- 
tikrąją yra labai sunkiame padė
jime? Kreipkitės pas jį stačiai 
arba galima užsisakyti rašančius 
per mane. Aš jam priduosiu pi
nigus ir parūpinsiu, apie rožan
čiaus pasiuntimą Tamstai.

Jonas Mickevičius, 
180 Kale St, Brooklyn, N. Y.

PARDUODU
RANKU' DARBO RĄŽANČIUS 

Aš Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metą, turėdamas 
sūparoližuotą koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rožančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rašančiu už vie
ną dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerą rąžan
čią siąskite pinigus šiuo adresu:

John. Shislosky, 
King’s Couhty Chronic Hospital,

Ward K 42 
Brooklyn, N, Y;

NOTARY Telefonas:
PUBLIC .STagg 2-5043

MITTHEW P. BAllAS
. (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS

‘ 660 Grand Street,

/ BROOKLYN, N. Y.
1 ‘ ■ • ■ • ■

Paikiai Itengtoa dvi koplyčios duo 
damoi mylim lema- DaSarroti do 
vanaU Nuliūdimo valandojJ krelp* 
kitSe paa mua. Pntarnavlmaa yra 
nJUkrlntaR ir ui prieinama kaina.

—u

6-8-9 valandomis, o vaka
rais pamaldos įvyks 7:30 
val. su pamokslu. Per 9 
vai. mišias taipgi bus pa
mokslai. Todėl raginu vi
sus Parapijiečius pasinau
doti Šia proga .savo dvasi
nius reikalus aprūpinti, y- 
pač šiame Gavėnios laike, 
kada pirmu kartu iš Lie
tuvos atvykęs kunigas 
svečias laikys pamaldas. 
Kun. A. Drazdys yra žino
mas rašytojas pamokslų, 
kurie telpa “Tiesos Kely
je” ir pasitikima daug įdę- 
mių pamokinimų suteiks 
savo klausytojams. Reko
lekcijos .užsibaigs sekma
dienyje, kovo 31 d., 1935, 
7 vai. vakare.

- Kun. Juozas Simonaitis, 
Klebonas.

ATSIŠAUKIMAS
Marianapolio kolegijos 

ūkyje reikalingas darbi
ninkas, kuris mokętų dirb
ti lauko darbus: arti, sė
ti, akėti, piaūtL Jis taipgi 
privalo mokėti arklius val
dyti: kinkyti, važiuoti. Tu
ri turėti savo gerb. klebo
no paliudijimą.

> Alga pagal darbininko 
vertę ir susitarimą. Kreip
tis:

Brolis Juozas 
Marianapolis 

Thompson, Conn.

THOMPSON, CONN.
KOLEGISTAI PER 

RADIO 
šeštadienį, kovo' 9 d., ko

legijos didysis choras, va
dovaujant Broliui Jonui 
Baniui, MIC. išpildė Dar
bininko radio programą. 
Kadangi tai buvo pirmas 
gavėnios Šeštadienis, tai 
kolegistų programa Susi? 
dėjo vien iš giesmių.

Marianapolio didysis 
choras per šią radio prog
ramą dar kaitą pasirodė 
kopuikiausiai ir palaikė 
savo garbingą reputaciją. 
Reikia pažymėti, kad šis 
kolegistų choras yra sau 
garbingą vardą užsipelnęs 
įvairiais savo viešais pasi
rodymais. Nors choro na
riai dažnai mainosi, bet 
choro vedėjas suranda 
jaunesnius artistus, kurie 
sugeba pasiekti senesnių
jų narių aukštumą ir , taip 
palaiko didžiojo choro re
putaciją* .?

Kadangi* kolegistų cho
ras susideda iš Mariana- 
polio studentu tai jiems

Telephone Stagt 2—4409 ' 
NOTARY PUBLIC \

ALKS. RADZEVIČIUS
G RABORtUB 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
BeŽhyčią ; ;

Pammdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms Ir viso

kiems pokyliams,.
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