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KURIUO SUVARŽYTŲ
TALLIN, Estonija, —

MOKINIŲ santykiai stt Sovietais nė-L^^ reikal
laxI*U J?aato^H8 ras Masini Litvinoff pa- 

pobudžro. Nuo Mo Wą- siuntęg nQt Lietuvai fa,, 
rimo prasideda naujas lai- L -e audwyti tajp 
kotarpis musų prekybos Ru8ijos ir Lietuvos talki- 
sdntytauose su SSSR. Jau ninkavimo sutartį, būtent, 
pasirašytame sutarime y-t jei Rusiją užpultų prielas. 
ra aiškiai pažymėtas pas- tai Lietuva ateitų RU8iJai 
lovumomomentas^Suarta-Pagalbon ir priešingai, 
runą dėl 1936 m. musų p gjs bjįtų pirmutinis vals- 
prekybos su SSSR nusista- t bių susitarimas i kuri tytą sudaryti dar šiais me- L^ų Vokietija ir būtų 
tais, apie spalių men. Tol rūšies “rytų Lokanib 
susitarimo principai buvotpakfaS” 
apkalbėti jau per dabartį- Pasiulymūi pasaulis pri
muš pasrtarmįus. duoda daug teįjtšmės dėl

Kalbėdamas dėl sUsita- to, kad yra rimtų nėsuši- 
rimo su SSSR, ministeris pratimų tarp Lietuvos h* 
Aleksa pareiškė, kad tarpi Vokietijos dėl Klaipėdos. 
Sovietų Rusijos ir Lietu- Dar ir tas priduoda 
vos pasiektas Susitarimas daug svarbos, kad" Klai- 
ekonominiais klausimais pėdos kohyėnčįją pasira- 
ir pasirašytasis protoko- siusios valstybės yra pa
las aiškiai rodo tiek toles- siuntusios Lietuvai notą 
nį ūkiškų santykių stipri- dėl neva vokiečių' perse- 
nimą, tiek tolesnį Stiprini* klojimo Klaipėdos kraite, 
mą tradicinių draugingu- ——— r.
mo ir politikos santykių Iš BAIMES, KAD NENU- 
tarp abiejų kraštų. * SIKALSTŲ GRĮŽO 

„ .x . ' KALEJIMANSusitarimas dėl kiaulių ■ ■ ,
eksporto į SSSR Lietuvos ošsining, N; V. — Bijo- 
ūkininkams yra didelis pa- (Įauiag kad jis vėl nehusi- lengvinimas. Turint galro-k^ Iwanshya,

J**“ Į“? 48 mei^am«mWss4-t-~_______-
nes busiančios; visai pa-j k^ėjimaff ir praSė, kad balandžio 2Ė>dieSt® Sūvai- 
tenkinamos.. , . |jįatgai priimtų. - - --

i Jis 1923 metais buvo 
į nuteistas už plėšikavimą 
ir 1931 metais buvo sąly
giniai paleistas. w

Grįžęs į kalėjimą jis tu
rėjo išlaukti visą valandą 
laiko kol kalėjimo valdi
ninkai išsprendė ar jį pri
imti atgal ar ne. Pagaliau 
buvo duotas sutikimas jį 
vėl palaipinti kalėjimam

Naciai Nusavino Vienuolyno Tuitą

Rockville, Md. — Bal. 11 
d. autobusu grįžo 28 moki
niai su mokytoju iŠ Mary- 
land universiteto, kur jie 
buvo nuvykę pasižiūrėti 
chemijos parodos. Važiuo
jant skersai Baltimore 
and Ohio gelžkelio į busą 
trenkė ekspresinis trauki
nis, kuris važiavo iŠ St. 
Louis į Washington ir 14 
mokinių užmušė.

Mokytoja ir 14 mokinių 
sužeisti.

. i m.-, j ■ 4»«i.■ ..r . ‘ -į .

Washlhgtom Senato 
užsienių santykių pirmi
ninkas PittmAh praneša, 
kad jo- komisija šią savai
tę pradės svarstyti' Nye Ar 
Clark rezoliucijas,'kurios 
uždraustų Amerikos pįlie- 
čiąms duotis paskoiąę ka- 
riau jančioms y valstybėms 
irneišduos pąių A&ėrikos 
piliečiams, k^ie 7^yks,;į 
Europos karo j zėnaS. . Jis 
praneša;; kad; rezoliucijos 
bus priimtos, j £^7 ‘ 4 • '

cs*į

NAUJOS VYSKUPO P.
būčiopareigos

BuvusiojiKAUNAS-
Komisija Rusijos kat. ti* 
kybiniems reikalams pris
kirta Romoje prie Valsty
bės Sekrėtorijato. Ne Ru
sijoje gyvenantieji rusai ir 
jų tikybiniai dalykai pa
vesti globoti Šv. Rytų Ba- 

* žnyčios Kongregac i j a i.
Vyskupas Būčys paskirtas 
tos kongregacijos konsul- 
torium (patarėju.)

’ Turkijoje, kaip mahome- 
toniškoje šalyje, iki šiol 
buvo švenčiami. ne sekma
dieniai, bet penktadieniai. 
Dabar gi parlamentas pri
ėmė įstatymą, kuriuo įve
damas turkijoje ir sekma
dienio šventūnas. Vadinas, 
tuo atžvilgiu. Turkija jau 
prilygo krikščioniškiems 
kraštams.

SVARBUS LIETUVOS 
SUSITARIMAS SU 
SOVIETy RUSIJA

. Rusai nupirks Lietuvoje 
virš 100.000 kiaulių.

KELE

VVashington — Preziden
tas Rooseveltas įsake mo- r 
keti už naujai iškastą si
dabrą po 71 centą už un
ciją. Nuo gruodžio 21 d, 
1933 m. buvo mokamą 64.- 
64 centai už unciją.

Valdžia yra nusistačiusi 
pirkti tiek sidabro kol p v 
nigų atsarga susidarys iš 
trijų dalių aukso ir vienos 
dalies sidabro, šiuo laiku 
valdžia turi sidabro už 
915,613,900 dolerių. Dar 
daug sidabro valdžia pirks 
kol sidabro atsarga pa
sieks nustatytos proporci
jos. . • v

KAUTA. 6 GOTAI

Neustadto Lenkai
Sumušė Vokiečius
RUSIJOJE KOMISARAI 
įĮEPAJIEGIA IŠNAIKIN- 
Ti 'KAPITALISTINIŲ” 

IDĖJŲ .

MASKVA — Nepaisant 
komisarų kovos su priva
čia prekyba, Rusijoje jos 
bepajėgia išnaikinti. Vien 
tik Maskvoje yra virš 8000 
registruotų privačių pirk- 
!ių, daugiausiai kriaučių 
jatsiuvių ir t. p. Apart 
registruotų pirklių, esama 
daug tokių, kurie nesire- 
gistruoja, / nes užsiregis
travus reikia mokėti 25 
rublių kas mėnuo valdžiai.

Laike vasario ir kovo 
mėnesių 1,787 asmenys bu- _____ _ • T J- .* ' 

j________________ -y- v— *; ?

kiavo neturėdami leidimo 
Įr 33 už tai, kad, samdė 
dąrbminkuš.

$64,000,000 STATYBAI

Detroitu Mich. —- šiame 
mieste numatyta šiais me
tais išleisti virš 64,000,000

Ford Motor * kompanija 
pradėjo statyti naują plie
no dirbtuvę,- kuri kainuos 
20,000,000 dolerių. Great 
Lakęs Plieno korporacija 
Irgi statys plieno dirbtu
vę, kurioje dirbs 2,000 dar
bininkų ir kurios statyba 
kainuos 15,000,000 dolerių. 
Baigiama statyti nauja 
automobilių dirbtuvė, kuri 
kainuos apie 6,000,000 do- 
lerių. šv. Juozapo ligoninė 
yra pasirašiusi sutartį dėl 
praplėtimo ligoninės na
mų ir bažnyčios statybos 
už 1,200,000 dolerių.

Apart tų visų statybos 
projektų kelios kitos įstai* 
gos išleis stambias pinigų 
sumas remontui? \

Gamins uetuviškaš 
siuvamąsias maši

nas ..
. ------- -—-4^ -

KAUNAS — Kučinskis 
ir Pabedinskai Plungėje a- 
tidarė naują fabriką ir ja
me gamina siuvamas ma
šinas, kurios bus žymiai 
pigesnės negu kitos siuvą-1 
m0s mašinos, įgabenamos 
iš užsienių. Mašinos greit 
pasirodys rinkoje, nes dar
bas sparčiai eina; Tai pir
mas ir vienintelis siuva
mų mašinų , fabrikas Lie
tuvoje. ..

MASKVA —Sovietų Są
junga turi 65 radio stotis, 
TŠ tų stočių kasdien duo
damos transliacijos 62 į* 
Vairiomis kalbomis. Tarp 

1 kitų, duodamos transliaci
jos anglų,, vokiečių,’ pran- 
zūbu,'lenkų, suomių,- ru- 
mūųųpjkibiečių> japonų ir 
korėjiečių kalbomis.

Varšuvos Mdtyj staigia 
mirė Krokuvof:<un-to prof. 
Ji Rozvadowš<ls. Jis buvo 
vienas iš žymėShiųjų ffib? 
Iogjį indoėurofiiečių kanjų ____ _ „„

kaltinami, kad jie prę.
žinovą^. DžtugĮaušia *»sa.+..»»s/4c»w»5
jų parašė levitų 4-ir vokie
čių kalbomis. * 7?^^

MHJLENSJPpAKišd “ 
AUKŠČIAUSIAME.

Neustadt, Lenkijos Ko- čius ir vokiškai kalban- 
ridorius — Balandžio 15 
dieną, lenkai suruošė de
monstraciją prieš vokie
čius nacius, vadovaujant 
burmistrui. Demonstraci
joje dalyvavo keli šimtai 
lenkų. ‘ Naciai, kurių čia 
mažumą, taip, kaip ir 
Klaipėdos krašte, matyt, 
turėjo siekius tą koridorių’ 
grąžinti Vokietijai. Len
kai nebegalėjo pakęsti na
cių akiplėšiškumo, nežiū
rint, kad Varšuvos valdžia 
yra sudariusi stf Vokieti
ja sutartį.

Lenkai demonstrantai 
puolė vokiečius, išdaužė 
jų namų ir įstaigų lūngus 
ir paleido šuvius į vokie-

Washiriįta*, C? ̂ 4Du
broliu MillešĮls, kuriėnu-

tėję yramiems ^nuskirta 
mirti elektros kėdėje, bu
vo padavę ; Aukščiausia
jam-Teismui peticiją,'  ̂kad 
jų bylą atnaujintų ffcde- 
raliarne teisme. Bet Teis
mas jų peticiją atmetę^

MillensuršFaberiyramU^ 
teisti už nužudymą policis- 
to/McLeod ir. apiplėšimą 
bankos Needham, Mass., 

J vasario 2 d., 1934 m. •• .

BERLYNAS —• Muens< 
k * ■ b ► '

ter apskričio teismas įsa
kė visą turtą, priklausan
tį Saldžiausios? Širdies Jė
zaus vienuolynui, Hiltrup, 
Westphalijoje nusavinti, 

į Priežaštis to įsakymo e-: 
Išauti ta pati dėl kurios 
vienuolynuose buvo daro
mos kratos ir Vienuoliai ir 
kunigai areštuojami, bū
tent, Už tai buk jie išvežę 
valiutą iš Vokietijos, ne
prisilaikydami valdžios į- 

I sakymų. Tie įsakymai yra

Lietuvos delegacija, va
dovaujama žemės ūkio mi- 
nisterio J. Aleksos, kuri 
buvo nuvykusi į Sovietų 
Rusiją tartis dėl prekybi
nių santykių išplėtimo 
tarp Lietuvos ir SSSR, su
grįžo į Kauną. Pasitari’ 
mat su vadovaujančiais 
SSSR ūkio ir prekybos Gaujoje Anglije-I kadOT
memms davė konkrečių hna nrHmta 17fi2ę>|,'lazn®1 T*01“““J®5 
vaisių. Kovo 23 d. buvo pa
sirašytas susitarimas ir, 
be to, protokolas dėl kiau
lių. Susitarimas padarytas 
vieniems metams.

Pagal tą susitarimą So
vietai nupirks šiais metais 
lietuvoje daugiau kaip 
106.000 kiaulių. Kadangi, 
susitarimas suda rytas 
kompensaciniu pagrindu, 
tai už kiaules mes iŠ SSSR 
pirksime įvairių rusiškų 
prekių— anglies, žibalo, 
tabako.

PADVIGUBINS DARBĄ 
CCC STOVYKLOSE

Washington — Preziden
to Roosevelto įsakymu] 
CCC1 stovyklų darbas/ bus 
du kart padidintas. Vieton u? t I y ,11 y ĄA Ji Y' Y«A-CĄ
W<» komplikuoti ir taip

r 
je bus priimta dar 17,629Įį^vo įgakymas sulaužytas, 
vyrai ir stovyklų skaičius tal da nežinojimo ar jo 
bus padidintas puo 3? ik) nesupratiln0.
64. .. '■ Į , \ \ x

Massachusetts valstybėj Pranešama iš KarlsrUhe, 
vieton 10,015 bus 21,300; k^d visos stipendijos, tei- 
New Hampshire valstybė-

| Tiio būdu nuo bažnyčių 
atimta apie 670,000 man 
kių. ' 7 ■ .

tonais žiniomis, Amerikoje 
iš viso parduotu? alkoholi* 
nių gėralų tarp 50 ir 60 
nuošimčių.* yra nelegaliai 
gaminto bootlegerių.-u t;:?

Jo Y manymu, valdžia ti
rėtų sumažinti.mokesčius 
alkoholiniams . gėralams, 
kad tokiu* būdu bootlege- 
riams sumažintų pelną ir 
tada būtų lengviau juos 
išnaikinti.

vieton 10,015 bus 21,300; kad visos stipendijos, tei- 
New Hampshire valstybė- kiamos bažnyčioms, buvo 
je vieton 1,145 bus 1,700;I panaikintos kovo 31 *d, 
Rhode Island valstybėje 
vieton 1,717 bus 2,900; 
Vermont valstybėje vieton 
858 bus 1,200; Maine tais* 
tybėje vieton 1,717 bus!
3,100 ir Connecticut vals-(, __
tybėje vieton 3,719 bus [pranešė iždo, sekretoriui 
6,600. ‘ \ IMorgenthau, kad surink-

. VVashington — .Spirito 
varyklų. kodo direktorius

I Morgenthau, kad surink-

BERLYNAS — .Dr. 
Schaet, Reichsbanko .pre
zidentas pasirašė sutartį 
su sovietų Rusijos atsto
vais teikti Rusijai 200į000, 
000 markių kredito pen- 
kiems mietams su 2 nuo- 
šimčiais metinių palūka
nų. Šie kreditai bus sjinau- 
doti pirkimui prekiųuVo- 
kietijoje. Vokiečiai paįėriža* 
dėjo pirkti iš Rusijostpre- 
kių šiais metais už <150,- 
000,000 markių. ‘ • •’

; Rusai sutiko imti vokie- 
čiųkreditus dėl to,: kad 
Jungtinės Valstybėš . atsi* 
šake teikti jiems kreditų

ėnu'iriiii
• -•<

čius piliečius.
Panašios demonstracijos 

įvyko Kelinkatz kaimely,* 
arti Zoppot. Tris vokiečius 
mirtinaLsužeidė.--^—

Neustadt yra korido* 
riaus centras.

Vadinasi, Vokietija su 
lenkais turi daugiau bėdos 
ne kaip su lietuviais.

SUDEGE ODŲ 
DIRBTUVE

HaverhilI, Mass. — Bal. 
12 d. gaisras, kuris prasi
dėjo antrą valandą ryte 
sunaik i n o Lennox & 
Briggs odų dirbtuvę.. Nuo?, 
stolių padaryta už 500,000 
dolerių.

Imigracijos Šmugelninkams 
Keliamos Bylos

KOVA DEL EKONOMI
NIŲ SUNKUMŲ SAARO

< - krašte; . -
SaUrbruėcken, Vokietija, 

— Šio ‘krašto gyventojai 
pradėjo smarkiai protes
tuoti prieš žymų maisto 
kainų kilimą. Prieš prijun
gimą prie Vokietijos^ šia
me krašte maisto kainos 
buvo žemesnės kaip Vokie
tijoje dėl to, kad buvo at
vežamos is Prancūzijos, 
kur kainos labai žemos. 
Dabar už maisto produk
tus atgabentus iš Prancū
zijos reikia mokėti muitą.

Naciai tuomi yra labai 
susirūpinę, bet neranda 
išeities, nes darbdaviai ne
nori pakelti darbininkams 
algų. Darbininkai r reika
lauja, kad algos būtų pa
keltos 5 nuošimčiais, < nes 
maisto kąinos pakilo 10 
nuošimčių.1

LIETUVIŲ ATSTOVAI 
VARŠUVOJE

VILNIUS — Ministeri
joje Varšuvoje lankėsi 

(Laikinojo Vilniaus Lietu
vių Komiteto pirmininkas 
p. K. Stašys ir Vilniaus 
“Ryto” draugijos pirmi
ninkas kun. K. Čibiras;

Vilniaus krašto lietuvių 
delegatai įteikė Laikinojo 
Komiteto platų memorija- 
lą, kuriame nušviesti Vil
niaus krašto lietuvių Švie
timo ir tautinės kultūros 
reikalai. Tarp kitko minis
terijoje mūsų atstovams 
ilgiau’ teko , kalbėtis su 
ŠviethĄo politikos sky
riaus viršininku p. A. Ko* 
walkowskiu. Jie padarė in
tervenciją dėl kliūčių liet, 
mokykloms. '

Washington — Darbo 
sekretorįuš, p-lė Periti<»'.> 
pranešė, -jg
įraukiami teisman’ r<kie-i 
tieriai, kurie per paskuti-. ' 
nius dešimtį, metų yra iš
vilioję apie milijoną dole-j J 
rių iš svetimšalių, kurie* J 
nelegaliai atvyko New? 1 
Yorkan.

Samuel H. Kaufman ta-* 7 
po paskirtas specialiu val
stybės gynėju, kad iškeltų į 
bylas prieš tuos asmenis. - Į

Laike penkiolikos mene* 7 
šių slapto tymėjimp su
rasta medžiagos užvesti 
25 kriminales bylas; ku-. 
riose bus kaltinama 35 as
menys, daugiausiai buvę 7 
.ir dabartiniai imigracijos 
ir Natūralizacijos vaidy
bos tarnautojai.

Jau yra surinktą me- į 
džiagos deportavimui 42 
svetimšalių. t

Tuojaus bus pradėtos 
bylos atimti pilietybę iž J 
200 asmenų, kurie įgyjo. £ 
pilietybę apgaulingu būdu* J

Surasta, kad knygos ir ' 
užrašai Ėllis saloje buvo 
pakeisti ir dokumentai iš
vogti. Tyrimai parodo, 3 
kad kyšių ėmimas ir ra- 
ketiriavimas jau keli me
tai kaip gyvuoja.

KOVA PRIEŠ SUKČIUS 
PAVYKO

NEW YORK — Viešųjų ' 
rinkų departamentas pra- ? 
neša, kad jų kova priei 
raketierius ir nesąžinin* 1 
gus kratuvininkus sutaa*^ 
pe gyventojams kelis miU*" 
jonus dolerių.

Tais metais virš keturi 
tūkstančiai kratuvin 
buvo areštuoti ui b 
mą suktų svarstyklių.

0
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JUOZAS M. mus

■ BALDUS
Perkraus- 

tome 
|į* VISŲR>

k PIGIAI
GREITAI

1 SAUGIAI

FURNITURE CO. 
326-328 W. Broadvvay 

Tel. South Boston 4618

Tel. Trowbridge 6380.

JOHN REPSHIS, M. B. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos t 2—4. ir 6—8 

278 Haryard Street, 
kamp. Imami artiCentral 8ą.-,

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway - 
SO. BOSTON, MASS.

IŠ LD8. N. A. A. ĘĘlgGU 
MO GEGUŽINES, KOMI-

. Tel. Šou. Boston .3694

STANLEI 
BOTHINGCO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbę jas gerą minkštą 

gėrimą..
107 W. Sbrth Street, 

So. Boston, Mase.
Namai i 181'D. St., So. Boston

OUEEN ANN LAUNDHY, 
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Į Skalbiame 4r protiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Oamtrldge, BrJghton 
Dorehester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarria-

. ■; vimij už pigią1 kainą.
7-9 Ellery St, So. Boston 

Tel, So. Boston 2923 *

PIGIAI TAISOME
STOGUS ■ 

SO. BOSTON ROOFING 00. 

JOHN MARTIN & CO. 
Taisome Visokius Stogus 

414 VV. Broadvvay 
TELEFONAI: .. ‘ 

South Boston 0574 dienomis 
South Bjston ' 0184 vakarais

Lietuvi* Dantistai

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
: 414 Broadvvay, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iltf 12 vat 
ryto, nuo 1:30 iki 5:80 po pietų, Ir 
nuo 6 iki 9 L vakare. Šventų dienų 

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2000
Lietuvi! Dantistai

A. L KAPOČIUS.
251W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:80 iki 9 v, y. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dienų. 
SūbatoĮnis nuo 9 Iki 6 vak vakare. 
Nedeiiomis ntio 9 iki 12 vai. dienų.
/ (pagal sutartį)

BRŪKIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLB

Jii8tic6 of tHe Pčacc
Visokios rflSleg apdraudu ir tei

singas patarnavimas, .
598 E. Broadvvay, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761 
' RcsidGiicct

120 Marine Rd., So. Boston 
Namą tel. : Šou. Boston 2483-W

I FOTOGRAFAI STUKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus,, šeimynų, ves

tuvių ir pavieniu asmeną. ' 
t JURGIS O, STUKAS 

. 453 Broadway, 
South Boston, Mase.

Tel, Šou. Boston 2029
Tel. Nor. 0242

ALENA S. BUTKIENE 
681 Waahington St,

I Norwood, Mąss.

TeK Nee, 0526 ! . -

ROKLAN AUTO SALES
STASYS RUSLANAS, SAV 
Parduoda OLPSMOBILK automo- 
bttlui Ir INTEimATlONAL trū
kus. priimamo senus karus mainais

Taipgi
Taisome' automobilius

Darbas, užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus. -

49 Highhnd Ava., 
nsbdbam; MASS,

L »■» *. ’ . *.' ■ . .

ACADEMY OF MUSIC
; Vadovaujant Prof. G. A. Ottavi

Moko' popuUoriSkų Ir klaaUkų muziką, kaipgi groti niunkos inštru- 
f mmitais, kaip tat: Ąmuikoe, plano, banjo, mandolinos, gitaroj armoni

kos, klarnGtos, saksofono, trinboK, trombono^, Ir & Irgi, moko Iiavmo-. 
atjos ir. pėrstatyinm prasilavinę mokintai gauna progo®, 'be
jokio ekstro mokesčio, prigulėti prlp mo»u dlūaito . orkestro. Galimo 
pristatyti bonus arba orkestras ant bot kokio padengimo,

Mpslkos iMttuiseatm ir dalis parduodame, Urendavojanm ir tat- 
somų už pigių kainų. Atdara dienų ir vakare.

’ ' Tel. So. Boiton 1079
409 W. Broadw k«ttpM F* 86. Boiton, Mm.

, »HTAHI _ 
h. ari j. . Mšia

TeLDevonsĮure 7906
Omo VALANDOS:

Paraše B. JURGfeLA
TURINYS/.Dariaus ir Čireno j į 
gyvenimo ir veikimo apžvalga, k 
Skridimas per Atlantą. Soldi- k 
po/mi^ką, paslaptis. Žygio at-,jį 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- 
runo nuopelnai Aviacijai ir mū- | j 
jsų tautai, Poezija apie LITU*, p 
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir p 
rem. komitetai. * . p 
384 pusi. .. su 86 paveikiais; J h 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, | 
' : siunčiant paštą 1.65. g

Reikalaukite: S

t DARBININKAS |

Į ^.Aoįitp^, Maįs. |

ptf?riNiAi

įm—■e^.i ■..R.^r , ii I-a

|Tel. Bo. B«t«. MM ■
| ’ usttrns dAhtutą#

DR. M. V. CASPER
I Arti Municipal Bųilding
| 525 1. Bro<dw»y, 8. Boiton
J OfUo Valtndog
f Nuo 9 iki 12 ryte fr imu L80 Iki
i J5 Ir. nuo G iki 8 vai. vakare. Ofl- 

uždaryta* subetoa vakarais ir ;
Inedeidienials, taipgi seredomis nuo 
L 12-tos dienų uždarytas.
Į Taipgi nnirnu ir X-Ra.y

ŠaSSSmMMąi

IETINES ŽINIOS
tą) ir dh vaiku. Laidoja
mas su miniomis iš Šv. 
Petro bažnyčios, bal. 17 d. 
9 vai. ryte.

' SUSIRINKIMAS
L* R.K. federacijos 

. 3-Čiojo skyriaus susirinki- 
. AaŠ įvyks antradienį, ba- 

I' lapdžio 16 d., 7:30 vai. va-

* Visų draugijų atstovai 
į. prašomi dalyvauti Šiame 

^susirinkime, neš yra kele- 
tas dalykų aptarimui.

VALDYBA

KANTATA GRAŽIAI 
POO

f \ Bąį^ 14 d., 7 vai. vak. 
šy. Petro bažnyčioje, tos

X tjažųj^ibs Di^sįš Chorąšį 
r vadovybėje art. R. Juškos 

puikiai išpildė Dubois mtt- 
į- žlkalį veikalą, Kantatą — 

/Septyni Kristaus žodžiai 
Nųą. Kryžiaus0- Gięsmi* 

' ninkai ne tik gerai buvo 
į išmokę savo giedojimus, 
; ^bet suprato, jautė b? Wi* 

’ Įėjo tą apie ką jie giedojo.
7 Todėl Kristaus Kančios 
J paslapčių (Įvąšia buvo pa

gauti visi klausytojai. Tas 
’ buvo matoma visoje au- 

J dięncijoje. Ir tas pakreipė 
/rųoneš pnu gilaus religin- 
jūmo ir pamaldumo. Visas 

į giedojimas choro ir solistų 
buvo gražus, bažnytinis ir 

H pajėgingas. Tačiaus tar* 
paiSj kaip antrą ir penktą 
žodį, vyko sugiedoti tikrai

■ dramatiškai, galingai ir 
operetiškai. Buvo ko pasi- 

į klausyti, žmonių buvo a- 
pipįjnė bažnyčia.

Kta> Jttškaitis tiksliai ir

vieną Žodžio sugiedosimą. 
Jp duoti apmąstymai .visų 
širdyse darė didelę dvasi-* 

» Dg veiklą. ? KųiL K. Urbo- 
► navičius patarė pamoksli-
; ninkūi atspausdinti šį pa- 
i mokslą visuomenei.

Bąl. 14 d., valstybės li- 
goninėje, Rutland, Mass. 

į mirė Motiejus Meškinis, 
£ 40 ‘metų amžiaus, gyv.

1636 Colūmbia Rd. Ameri- 
į. koje pragyveno 24 metus. 
T Paliko žmoną (devorsūo-

MUZIKAS
RAPOLASJUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. SpecĮa* 
lės pamokas duoda 

vaikams.

Adresas:
t 933 E. Broacbvay, !

I SO. BOSTON, MASS. j

«MHNUOTI ucruvuu

Bal. 11 d. 7:30 vai. vak. 
“D-ko” bute, įvyko H GE- 
GUžINfiS rengimo komi
sijos narių susirinkimas.

Perskaitytas pirmojo su
sirinkimo protokolas — 
vienbalsiai priimtas.

Susirinkime dalyvavo at- 1 
stovai iš So. Bostono L. D.

Į-mps kuopos; p-nįa b, j. 
šiaurięne, V. Valatka ir J. 
^limpa; iš Montėllo LDS. 
2-rps kuopos: Kaz^Grigas, 
P. Tūbelis; nuo Sv. Roko 
par. Montėllo, kun. J. Pet
rauskas, Leonardas Kum
pą, Alfonsas Jeramavi- 
cius; iš Nonvoodo LDS. 
į-Čips kuopos: p-nia Bar
borą Adomaitienė.

Susirinkusieji atstovai 
vienbalsiai' išsirinko vei
kimo pirmininką, Geguži
nės šeimininką'kun. Juo
zapą Petrauską; veikimo 
sekretorium J. Kumpą:

Išrinkta Spaudęs ir 
kvietimų komisija; kun, 
J. Petrauskas, V. Valatka 
ir J. Kumpa.

Sporto reikalus apsiėmę 
sutvarkyti ir programą 
sutaisyti kun. J. Petraus
kas*

Nutartą kviesti Gerb. 
Dvasiškius atvykti į Ge
gužinį.

Nutarta \ kviesi visos 
draugijos laiškais. \

Nutarta kviesti parapijų 
chorus ir jų vedėjus at
vykti į Gegužinę ir daly
vauti chorų dainų kontes- 
te. '

Nutarta turėti • mėgėjų 
“Beano Party”.

Nutarta suruošti įvai
rias sportiškas rungtynes, 
kurių programa bus pra
neštu vėliau per spaudą.

Nutarta turėti ištisą die
ną šokius be įžangos—dy
kai, gi vakare “chek- dan- 

: cen. ’ ■
‘ Nutartą GEGUŽINĖJE 

i neturėti jokios įžangos, 
į Nutartą turėti sekreto- 
I rijatą, kurį tvarkys GE- 
GtTŽINES reikalus. Išrink
tas Jppas Kumpą. Visais 
GEGUŽINĖS, įvyksiančios 
gegužės 30 Ieną, Montel- 
loję, Romuvos Parke,. rei- 

4 kąlais prašomą kreiptis 
šiuo adresu:

J. J. Kumpa,
• ' 366 W, Broądway, 
[ Sę. Bostop, Mass.

; U
■ :r

! : ŠOKIO KONTESTAS
į* Rengia' .

L. VYČIŲ 17 ALGIRDO KUOPA 
į - PENKTADIENĮ,

Balandžio-April 26, 1935 
! MUNICIPAL BUILDING SALEJE 
į E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

• GROS: GARSI “BOSTONIANS” ORKESTRĄ 
: Visokį Pamarginimai

Šokai Nuo 8—-12. . Įžanga 40c.

i s
"S s

PAMAEDU TV ARK A

• Kunigai iš sakyklos ra
gino žmones persiimti Di
džiosios savaitės dvasia ir 
darbu. • ■ .

Trečiadienio vakare bus 
klausoma išpažinčių. Pa
maldų nebus.

; D. Ketvirtadieny šv. Ko
munija bus dalinama 6, T, 
ir 7:30 valandomis rytą. 8 
vai. prasidės iškilmingos 
pamaldos. Per visą dieną 
bus lankomas Švenčiau
siu Sakramentas.

D. Penktadieny rytmeti
nės pamaldos prasidės 8 
vai. vaikams, stacijos, bus 
4 valandą po pietų. Vaka
re 7:30 bus šakoinas pa
mokslas, vaikščiojamos 
stacijos. -

D. šeštadieny rytmetinės 
pamaldos bus 8 vai. ; Vaka
rinės 7:30 vaį Išpažintys- 
bus klausomos 3:30 v. p. p.

' ir 7:30 vai. Vak. Valgiai 
bus šventinami 4 vai. po

BŪK VYČIŲ ŠOKIUOSE
. i .n.

Kaip girdėti, tai vyčių 
šokiai įvyks balandžio 26 
d., pirmą penktadienį po 
Velykų, Municipal Buįl* 
ding salėje So. Bostoų, 
.Mass.-

Šokių* komisija uoliai 
dirba, kad būtų Šokiai tik* 
rai įspūdingi, kad jauni
mas gražiai praleistų lai
ką Vyčių Šokiuose. 7

’Nėrą abejpnės, kad šo-

SO. BOSTON VYČIAI 
LAIMĖJO

Ketvirtadienį, balandžio 
11 d„ Lietuvos Vyčių 1J 
Algirdo kuopa, South Sta- 
tionBowling Alleys, susi-*, 
rėmė su Norwoodo Lietu
vos Vyčių kuopa. - Daug 
žmonių susirinko pasižiū
rėti _ žaidimo iš Norwood 
ir So. Boston. Abi pusės 
buvo gerai pasiruošusios. 
So. Boston‘Vyčiai laimėjo,

So; Boston lošėjų grupę 
sudarė šie; S. Novickas, P, 
Kazlauskas, S. Mickeyįęh, 
M. Marksas ir B. Skudria.

Nonvoodo; A. Mikėnas, 
F. Nbvins, C. Mikėnas, P; 
Valentas ir B. Červokas.

So. ,Boston laimėjo 1402; 
Nprwood 1354. COM. 

L- — —’ .
UŽSIDARĖ VAKARINES 

MOKYKLOS

Bostono Vakarinėje mo
kyklose 695 mokiniai bai
gė kursus ir' gavo diplo
mus. Tarp „kitų,sekantieji 
lietuviai b^igė^mokslus įr 
gąyo diplomus r Alena L. 
Balukonytė, A. J. Marti
naitis/ Steponas J. Vargu
lis, Jonas Vyšniauskas, 
Rita M. Zayadskaitė ir 
Antanas J. Pumputis.

PRIIMS DAUGIAU JAU- 
NUOĮLIŲ ČCC STOVYK

LOM

kiai ir bus įspMihgi. uęs 
jaunimas smarkiai ruošia, 
si 4 šokius, iš visų So. Bo
stono, apylinkių.

' ’ Šokių tikietąi plačiai 
platinami ir, jau kaip gu> 
dėti daug yra išparduotų, 
taą užtikrina Šokių pasek
mes. .

Ir kodėl gi nesirengti iš 
anksto į šokius ir nepa
kviesti savo gerųjų drau
gų. Tik paklausykite, kas 
bus vyčių šokiuose: pir
miausia, tai pavasario se- 
zpnui labai patogi salė, 
aukštai, dideli langai,, taip, 
kad nereikės prakaituoti 
pašokus., Kitas tai garsu
sis Bostonians orkestras 
gros Šokiuose Bostonians 
orkestras jfcą vienas iš 
•geriausių Bostone ų? jų 
malonios meliodijos vilio
te vilioja visus .į šokius. 
Dar vienas iš įdomiausių 
dalykų, tai Šokių kontes- 
tas. ‘ u ’• 1

Koks šokis bus šokamas 
dar laikoma4 paslapty, bet 
porelė gražiausiai pašoku
si, gaus; gį^Žią /‘meiles 
taurę”. / * .

Apart viso ko bus ir pa- 
marginimų.

Visi kviečiami* ir= visi 
ruoškimės į šokius, nes po 
ilgo gavėnios laiko fprą* 
nartui palijįnJcsrąinti.A ; .'

BaĮaųdzio 26 d. pasižy
mėk* savo kalendoriuje.

''kvieslys^

; VYČIŲ SPORTAS

L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pos baseball ratelis, kaip 
visuomet, taip ir šiemet 
kėlsv lietuvių . vardą kita* 
taucių tarpe. Vyčiai šienas 
metams vadovauti base* 
bąli rateliui, pakvietė ga
bų sportininką Julių; Ta- 
muiį» ' \’

X sportą mūsų lietuviai 
. kartais žiūri skeptiškai, 
nes jie inano^ kąd hera pa
kankamai lietuvių sporti
ninkų, kurie galėtų suda
ryti stiprią komandą. Jie 
klysta taip manydami, nes 
Vyčiai geriausias pavyz
dys. Mes lietuviai turime 
pakankamai gabių športi* 
niūkų, visose lietuvių ko- 
imųjėsę.
' Vyčiams tėnka garbė ųž 
pastangas palaikymui 
baseball, basketball ir į- 
yairių kitų sporto ratelių, 
nęs. lietuvių vardas per 
sportą aukštai iškeliamas.

Balanįžio 8 d., 8:^0 vai. 
yakare, yyčįų Į^asebaU ra
telis turėjo susjrinkimą ir 
Juliaus Tamulio vadovy
bėje veikiai pradės žaisti. 
Geriausio pasisekinao.
? .-.C-' -• P. R,

Pulkininkas Guy S. Nor- 
well, kuriam pavesta pri
imti norinčius stoti į CCC 
stovyklas Massąchusetts 
valstybėje praneša, kad 
nuo bąl. 15 d. jis pradas 
priiminėti vyrus ir siųs po 
225 kasdien kol išviso bus 
priimta 3000 jaunų vyrų, 
498 veteramį ir 54 girinin
kų.

Norintieji Stoti į CCČ 
Stovyklą turėtą tuojauš 
užsiregistruoti, nes mano
mai kad norinčių bus 
daug. ‘ , ■

BEANO IR ŠOKIAI

bus vienas iš įspūdingiau-j 
ąių. Kadangi Federacija L 
sujungia visas draųgijaą. 
Užtat galima tikėtis pa
sekmių, neš visos kuopos 
bei draugijos uoliai dirba, 
kad šitas vakaras būtų H 
pasekmingas. Apart to, 
bus labai daug gražių, 
brangių, dovanų. Prisunki 
nimų8 vyčiij Beano vaka
rėlių dovanas prieš Gavė
nią, galime tįkėtis, kad ne* I 
apsivilsime ir Šį kartą. ! 
Viena iš dovanų bus “Ra- 
dio”. .

Po “Beano” šokiai, kur 
galėsite linksmai praleisti 
aiką. šokiams gros gar

sus So. BostoiiO orkestras, 
Kviečiąmę visus, dalyvau
ti šiame vakarę.

.Kvieslys,
REMIA DARBININKO I

, RAUKT PROGRAMA
Balandžio 9 d. įvyko Lie

tuvos Dukterų draugijos 
jo globa Motinos §vč. ber- 
:aininis susirinkimas, ku
riame nutarta daug sVar- 
jių dalykų.* Taipgi nutarę 
remtį “Darbininko Radio l 
Programą.

Balandžio 28 d. š. m. 
jažnytinė je švetain ėję, 
Penkta gatvė, So. Bostone! 
suvaidins gražų 1* įspū
dingą Veikalą “šventoji 
Teresėlė”. Pusė pelno ski
riama Radio programos 
jąląikymui. Todėl patar
tina visiems atsilankyti, o 
atsilankę nesigailėsite, nes 
:ikietų kaina labai maža 
:ik 50c. ir 35c, Vaidintojai 
ir rengėjai smarkiai dar
buojasi, kad viskas kuo- 
puikiausiaį.

Lietuvoje yra daug pel
kynų ir šjapįų vietų. Tai 
dar liekanos . iš tų laikų, 
kai Lietuva buvo apaugusį 
lankiomis' giriomis. Sla
pesni plotai dabar sausi
nami. Bet kol kas nusau- ! 
sintose pievose ■ žolė auga 
ne taip smarkiai ir paša
rui mažiau tinkama. Ųž 
tai ne visi ūkininkai įstem 
gė nusausintus plotus pa- 
gerįnti, juos ‘ paversti ga
nyklomis, arba apsėti, pa
šarinėmis žolėmis. Dabar 
ūkininkams pagelbon atei
na žemės ūkio rūmai. Jie 
nusausintų plotų savinin
kams duos tam tikras pa
šalpas natūrą, daugiausia, 
pievų sėklomis. Šį pavasa
rį pievų sėklomis jau bus 
užsėta apie 1000 ha nu
sausinto ploto. Be pašai- j 
pų ūkininkai dar gaus Šie
met paramos pievų žolių 
sėkloms' auginti. Tsb,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
< muzikos Monm

M. Treinavičiute, moky-* 
loja, moko muzikos planu.

Ji yra baigusi
FAELTEN RIANOFORTB.

KOLEGIJĄ.
■ * -

.444 Ę. 8Ixth Street,
So. Boston, Mass.

L. Vyčių ir Federacijos 
3 skyriaus bendras Beano 
ir šokiai vakarėlis įvyks, 
balandžio 24 d.; pirmą tre* 
Čiadienį po Velykų para
pijos salėje 8 va. vak. Ar 
tamsta jau pasiruošęs į š 
vakarį? Jeigu ne, tai ko 
Įauki? Juk šitas vakaras

§ S. BARASEVieiUS m
I SŪNŪS f

; Seniausias ir Savistovis stos g 
k Valstybes . 1
B LIETUVIŲ GRABORIUS IR g 
| \BĄLSAMUOTOJAS ’ g 
J ^Gyvuoja 26 raitus. Vilnai jĄrlsiruo-® 
OSee savo. įrankiais h* karstveiimiu® 
’ Sutelkti geriausia patarnavimu die-g 
Oną. Ir naktį. Tarnauja ir apyllnki-© 
o ngms Lietuvių kolonijoms. g 
|| ■’ TURI NOTARO TEISES g 
O ■ ’ Ofiaar: * $
11254 M Broadway, So. Bostong 
|» Tel. Sou Boaton 2590 j| 
i t GįįvenaiMit vieta: g
II . 838 Dorcherter Avė. g
n Tel. Colūmbia 2537 f

<■



Antradieni>,Bal&odžlo 16,1936. DARBININKAS 3.

Kariuomenės Teismo ’ 
SprendimoTekstas

KAUNAS. HI. 27. Elta, i 
IŠ kariuomenės teismo 
gautas šitoks pranešimas 
apie teismo sprendimą:

“Dr; Ernst Neumann, T, 
von Sass ir kitą kaltina
mąją B. ST. pap. ir pak. 6 
§,3§irį V. A. Į. 14 § 1 
punktas, B. St. 51,453 str. 
ir į V. A. Į. 14 § 6 punk. 
ir B. St. 51, 49, 453 str. ir 
Į. V. A. Į. 14 § 6 punk. pri
pažino T. von Sass, Hannė

T. J. BRUŽIKO S. J, 
MISIJOS

Balandžio 8 iki 21, St. Ro- 
co’s Church 20 Webster 
St., Brockton, Mass.

~ Balandžio 24-—30;0ur 
Lady of Vilnius Church 
32 Dominick St., New 
York, N. Y.

von der Rop, Ernst Gae
bler, Paul Klein, Kurt 
Rehberg, Herbert Metzler, 
Johann Brinkiės, Franz 
Ulrich, Max Schneidereit, 
Wilhelm Luttkus, dr., 
Ernst, Neumann, Willy 
Bertulėit, Paul Kwauka, 
Bruno Riegel, Kurt Haaek, 
Paul Brokoph, Kurt Grau, 
Fritz Schesc h k e w i t z, 
Ernst Rademacher, Fritz 
Kuhn, Walter Prieš, E- 
wald Gronenberg, *Kurt 
Lapschies, William Seid
ler, Gustav Bertram, Paul 
Ruhne, Willy Lemkę, Her
bert Nogat, Erich f Awi- 
szus, Johann Wallat, Erich 
Lappiris, Heinz Klinger, 
Artur Kubbutat, Albert 
Aschmutat, Franz Sche- 
dautzky, Artur Hoyėr, 
Walter Schoeller, Erich 
Boll, Fritz Losch, Paul 
Hirschbeck, Emil Leppa, 
Heinrich Wannagat, Adam 
Molinnus, Konrad von

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS)

G 'R A B O R I U S 
494 E. Brdadvay, 

South Boston, Massj 
Office: TekS. B. 1437 

Res. U)8 W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

“Iškeilnmas”
Trijų Veiksmų Tragedija.

Marianapolio kolegijos studentai suvąidins Šį metą 
šiose kolonijose:

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

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

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

POVILAS BŲSHMAI^AS
48 CrescenkAvenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, ' 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden '

Tel. HIGhlands 4855
ROZBURY. MASS./

BR0ADWAY MARKET
387 W. Broadway \ 

Telephone South Boston 3591

■ JONAS VALIACKAS 
d . 75 Street,
Telephone South Boston 1609

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadvzay 

Telephone South Boston 1392SO. BOSTON, MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas BaUraŠiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

JONAS GLINECKAS 
502 Ė. Eighth St., 

Tel. So. Boston 9621

Dressler, Eugen Dom
masch, Leo Boettcher Įr 
Helmut Gawehn kaltais 
pateiktais kaltini m a i s; 
Henry Schwede, Hans Me
ding, Martin Fuellhaase, 
Otto Lorėnz, Martin Prei- 
kschas, dr. Herbert Boet
tcher, Ott Brust, Richard 
Torkel, Kurt Stuerzebe- 
cker, Johann Sehiermann, 
Martin Kurmies, Johann 
Bethke, Walter Loerzer, 
Gerhard Lietz, Hermann 
Szagarus, Paul Dwaronat, 
Willy Markus, Hugo Wan- 
nag, Horst Lemm, Rudolf 
Eicke, Georg Kragenings, 
Ernst Mertineit, Bemhard 
Mitzkat, Martin Stoecker, 
Wemer Naujoks, Benno 
Dilba, Willy Urbschat, E- 
mil Budweg, Heinz Stege, 
Ewald Tobaschus, Konrad 
Tobaschus, Fritz Horn, 
Kurt Gottschalk ir August 
Wallat — kaltais tik B 
St. pap. ir pak. 6 §, be to, 
Kurt Gottschalk dar papil- 
domaį B. St.168 str, 3 
punkt., o August Wallat— 
Baudi St, 162 str., o kitais 
pateiktais jiems kaltini
mais ir, be to, teisiamuo
sius " Heinrich Prenzlau, 
Herbert Kaiser, Waldemar 
Konkoll, Herbert Berne
cker, Alfonš Schultz, Kurt 
Junker, Erich Rebner, 
Fritz Jaksėhtat pripažinti 
nekaltais.. • ..
KARIUOMENES TEISMO 

SPRENDIMAS
Galutinėje išvadoje ka

riuomenės teismas nutarė 
kaltinamus Jurgio Jasučio 
nužudymu: Walter Priešą, 
Ewald Boll, Emil Leppa ir 
Heinrich Wannagat, pri
pažinti kaltais ir nuteisti 
mirties bausme sušaudant. 
Pirmųjų trijų konfiskuoti 
turtą valstybės naudai.

Pasikėsinto jus prieš Wil-. 
helmą Loopą, Johahną ir 
Ernstą Wallatus, pripažin
ti kaltais ir nubausti, sun
kiųjų darbąiG kalėjimu iki 
gyvos galvos ir'kdhfiskuo- 
ti jų turtą.

Sovoko vadą. dr. Ernst 
Neumanną ir Willy Bertu- 
leitį —. nubausti po 12 me- 
tą sunkiųjų darbų kalėji-

PRANEŠIMAS
GRABORIAI

P. J. (KUNEVIČIUS
GRABORIUS 

jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja i 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 

••••• Tel; S. B. 4486
MONTELLO 

16 Intervale St. 
Tel: 4110

Tel.South Boston 0815

Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East l&oadway, 

Sb. Boston, Mass.

Amer. Liet. R. Kat. Fe
deracijos Naujosios Angli
jos apskrčio suvažiavmas 
įvyks , sekmadieny, gegu
žės 5 d. 1935, Šv. Petro pa
rapijos salėje, 492 E. Se- 
venth St., Sp. Boston, 
Mass. 1-mą vai. po pietą.

Malonėkite visi skyriai 
ir bendrai katalikai veikė
jai dalyvauti., Išrinkite at- 
stovus ir įteikite jiems ge
rą sumanymą.
A. L. R. K. Federacijos 
N. A. Apskričio Valdyba

. • * *.

Dvasios Vadas:
Kun. Pr, Juras 

Pirmininkas; ‘
VI. Paulauskas 

Raštininkas; 
Benediktas Jakutis.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO E V. BL.PAŠ ALPINE
< PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. . DRAUGIJOS VALDYBA

; . Pirmininkų —Ėva MarksIenS, . 
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.* 
Tel. So. Botson 1298

. Vlee-pirminink5 — Ona SiaurlenC, 
‘ 443 E. Tth St, So. Boston, Mass.

Tel, So. Boston 3422 .
Prot RaSt. — Bronė Ciunienė, 

20G0iild St., West Rosbury, Mass. 
Tel Parkway 1864AV

Fln. Rašt' —■ Marijona Markonlutft, 
33 Navarre St, Roslindale, Mass.

. J -Tel. Parkw,ay 0558-VV
Iždininkė ■— Ona Stanlullutė,

100 West Gili S t, So. Boston, Mass
Tvnrkdarė — Ona Mizglrdienė, 

1512 Columbia Rd„ So., Boston, Mass,
Kasos Globėja — E. JanuSonlenė. 

1420 Columbfa Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

Antrų u tam inkų kiekvieno mėnesio,

Pirm. *— J. Petrauskas,
, 24 Thomas Purk, So. Boston, Mass.
Vice- pirm. — V. M adonis,

1430 Coluinbia. Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Raitininkus — J. Glineckis, 

5 Tlioinas Eark, S0. Boston, Masš.
Fin. RdStlninkas — Alb. Nevieta,

16 Winfield St., So. Boston, Mass..
Iždininkas A Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Maršalka — J. Zaikls,

7 IVlnfleld St, So. Boston, Mdss.
Draugija laiko susirinkimus kas tre* 

Čia nedėldienl kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston. Mau.

7:30 vai. vakarė, pobažnytlnėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš
laukė, su maudy- 

* tiemis. ’ •
Informacijų 

klauskite pat 
vietini agentų 
arba

tmt
75 State Street 

BOSTON

mo ir konfiskuoti ją tur
tą. / •

Paul Kwauka, Bruną 
Riegel, Kurt Haack, Paul 
Brokoph, Kurt Grau, Fritz 
Kuhn, Fritz Scheschke- 
witz, Ernst Rademacher ir 
Erich Lappiną —- po 10 
metą sunkiąją darbą kalė
jimo ir konfiskuoti jų tur-

CSA vadą Theodor von 
Sass it jo adjutantą Han
no von der Ropp, taip pat 
Kurt Rehberg, Swald Gro- 
nenberg, Kurt Lapschies, 
Ewald Seidler, ' Gustav 
Bertram, Paul Ruhnke, 
Willy Lemke, Franz Sche- 
dautzky, Erich Boll ir 
FritzLosch — po 8 metus 
sunkiąją darbų kalėjimo 
ir konfiskuoti,ją turtą.

Martin Preikschą (buv. 
“Memellaendische Runds
chau’* vyr, redaktorius), 
Konrad von Dressler (buv. 
Klaipėdos krašto seimelio 
pirmininkas) ir*advok. dr. 
Herbert Boettcher — po 8 
metus sunkiąją darbą ka
lėjimo,

Ernst Gaebler, Paul 
Klein, Franz Ulrich, Wil- 
helm Luttkus, Erich Awi- 
szus, Artur Hoyer, Wąlter 
Schoeller, — po 6 metus 
sunkiąją darbą kalėjimo 
ir konfiskuoti ją turtą.

Eugen Dommasch, Otto 
Brust, Hans Vongehr, Al* 
fred Krieger, FritzBend- 
szų, Richard Torkel, Mar
tin Kurmį, Hermann Sza- 
garų, Paul Dwaronatį ir 
Horst Lemm, —-t6 metus 
sunkiąją darbą kalėjimo. 
. Heinz KHnger^ penkė- 

riais metais sunkiąją dar
bą kalėjimo įr konfiskuo-r 
jamas turtas. : '

Albert Aschmutatį, Paul 
Hirschbeck, Hermanu Pė- 
tereitį, Kurt Metzler, Joh
anu Brinkį, Herbert Noga- 
tį — po 4 .metus; sunkiąją 
darbą kalėjimo ji? konfis
kuoti turtą. ; \

‘Martin Fuel^tą^se, Otto 
Lorėnz, < Kurt 'Stūerzebec- 
ker, Johanu Sehiermann,’ 
Helmut Gawehną, Johanu 
Bethke, Walter Loerzer, 
Gerhard Lietz, Willy Mar
ką, Heinrich jyannagą, 
Ewald fTobaschy, Fritz 
Horn ir Kurt Gottschalk 

taip pat po .ketverius 
metus sunkiųjų darbą' ka
lėjimo, kiekvieną su pa
sekmėmis, nurodytomis B, 
St. 28, 29/1 ir 30 str.

_ Max Schneidereitį—dve
jais metais ir 6 mėnesiais 
sunkiąją darbą "■ kalėjimo 
šu pasekmėmis^ nurodyto
mis B. Št. 28, 29/1 ir 30 
str., bė to, jo turtą konfis
kuoti valstybės naudai.

Georg Kragenihg, Ru- 
dolf Eickę, taip pat po 
dvejus metus ir $ mėne
sius, sunkiąją darbą kalė
jimo kiekvieną Su pasek
mėmis, nurodytomis B/St. 
28, 29/1 ir 30 str.

Leo Boettcher, Berhard 
Mitzkatį, Ernst Mertineitį 
ir August Wallatį —. po 
pusantrą metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo su pasek
mėmis, nurodytomis B. St. 
28 ir 30 str., bet įskaičiuš 
Leo Boettcher 8 mėnesius 
atkaleti iki teismo, Ber
hard Mitzkačiui — 6 mė
nesius, Ernst Mertineičiui 
•— 13 mėn. ir August Gai
lučiui 9.-mėnesinę, ’ laikyti 
kalėjime dar: Leo Boett
cher — 10 mėnesių, Ber
hard Mitzkatį—r-13 mėne
sių, Ernst Mertineitį — .5 
mėnesius ir August Walla- 
tj —r' 9 hienesius.

Werner Naujoką, Willy 
Urbschatį, Heinz Stegę, 
Martin Stoecker, Benno 
Dilbą, Emil Ludwig ir 
Konrad Tobaschus —po 
vienus metus sunkiųjų 
darbų kalėjimoj bet, iškai
čius jiems kiekvienam po 
vienus atkalėtus metus iki 
teismo, laikyti juos baus
mę atlikus.

Henry Schwede, Hans

Meding, — po pusantrų 
metų sunkiųjų darbą ka
lėjimo su pasekmėmis, nu
rėdytomis B. St. 28 ir 30 
str., bet prašyti Respubli
kos Prezidentą jiems bau
smės sušvelninti^ ir skirti 
po vienus metus kalėjimo 
lygtinai, jeigu per 5 metus 
nėnusikalš.

Adomą Molinną ■— pu
santrų metą sunkiųjų dar
bų kalėjimo su pasekmė
mis, nurodytomis B. St 
28 ir 30 str. /

Artur Kubbutat — vie
nus metus sunkiųjų dar
bą kalėjimo. Bet Molinnui 
ir KubbutaČiui prašyti 
Respublikos Prezidentą jų 
pasigailėti ir nuo bausmių 
atleisti.

Fritz Giogau, Henry 
Lenz, Kurt Metzler, ,Wal- 
demar KonkoĮ, Herbert 
Bernecker, Alfons Schulz, 
Kurt Junker, Hans - Erich 
Stalgiu Hanš-Schnėidereįtįį 
Werner Eigenfeld, Fritz 
Frey, Waldemar Naujoką, 
G,eorg Wallatį, * Horst La- 
kischų, Fritz Bloszė, Hein
rich Hilgendorf , Normann 
Skodlerrak, • Chris t o p h 
Strangalį, Fritz PodufaI, 
Kurt Neumann, dr. Hans 
Borchėrt, Bemhard Schme 
ling, Richard Kikilių, Ge
org Heimbs, Alfred Tietz, 
Gustav Staigi, Helmut 
Demke, Helmut Toleikį, 
Kaus Sawada, Erich Ber- 
gėns, Alfred Schurlį, Erich 
Rehbner, Fritz Jakschtatį 
visuose jiems patiektais 
kaltinimais išteisinti, o 
teisiamuos! u s : Henry 
^phwede, Hans Meding, 
Martin Fuellhaase, Otto 
Lorėnz, Martin Preikschą, 
dr. Herbert Boettchėr, Ot
to Brust, Hans Vongehr, 
Alfred Krieger, Fritz Ben- 
dszą, Richard Torkel, 
Kurt Sturzbecker, Johann 
Sehiermann, Martin Kur
mį, Johann Bethke, Wal- 
te^Loėržžr, Hefinann Sza- 
garų, Patiri5wardnat, Wi- 
lly Markų, Hugo Wanna- 
gą, Horst Lemm, Rudolf 
Eickė, Georg Krageningą, 
Ernst Mertineitį, Bern- 
hard . Mitzkatį, Werner 
Naujoką, Bėnno Dilbą, 
Willy Urbschatį, Emil Bu- 
dweg, Hans Stęge, Ewald 
Tobasėhą, Fritz Horn, 

tKurt Gottschalk ir Au
gust Wallatį — kaltinime 
B. St. pap. ir pak. 3 § ir Į. 
V. A. Į.J4§ip., be to, 
Fritz Horn ir Kurt Gotts
chalk B. St. 51, 49,453 str. 
'ir Į. V. A. Į 14 § — ištei
sinti.

Patenkinti civiliniam H. 
Ješsutienės ieškiniui ati- 
teįsti jo naudai ig Johann 
ir Ernst ,Wanačią solida
riai po 378 litus į metus, 
pradedant 1934 m. gegu
žės 15 d. iki gyvos galvos 
už nustojimą darbingumo 
Įr 509 litą gydymosi išlai
dų. Likusią dalį ieškinio 
atmesti;

Patenkinti cįviliniąm H; 
Jessutienės ieškiniui / ati- 
teisti jos naudai iš Walter 
Priesso, Ewald Bpllio, Ė- 
mil Leppos ir Heinricho 
Wannagačid solidariai 34.- 
260 litų. Likusią dalį civi
linio ieškinio atmesti.

Teismo Išlaidas sudėti 
nusmerktiesiemslygiomis 
dalimis ir solidariai, o ne
pasiturint, padengti vals
tybes iždo lėšomis,

TVIRTINAMA GEDIMI 
NORIUS

— —-T-

KIEKVIENAS NoRGE PRODUKTAS

DUODA 4

NUOŠIMČIUS MOKANTĮ INVESTMENTA

NORGE ROLLATOR šaldytuvai suteikia šaldy
mą už mažesnę kainą, Užlaiko maistą nuo sugedi
mo ir duoda progą ekonomiškiausiai ir geriausiai 
suvartoti likusį maistą. Tokiu būdu galima sutau
pyti iki $11 j mėnesį.

NORGE WRINGER
Su ypatingais pagerini* 
mais. Lengvai veikiau* 
tis. Saugus. Paprastos 
konstrukcijos. Dirbtas 
iš yieiio gabalo ir nepra
leidžia vandens. Nutekė
jimo lenta sukasi į abį 
ruse. “Ratai paslėpti te
pale ant viso amžiaus, į

Ų i THE ROLLATOR
Duoda lygių, lengvų, 

, taip vadinamų Rol- 
ling jėgų, kuri sutei
kia daugiaus šalčio ir 
suvartoja mažiau e- 
lektros.

ŠTAI KITAS IŠMINTINGAS INVESTMENTAS — NORGE AVASHER .

Dėl jo pagerintos konstrukcijos su didesniais sparnais (Agita- 
tor) jis varo daugiau vandens,, greičiau plauna, : švariau, ir. 
duoda daugiau apsaugos audeklams. Dėl jo išskirtinos QŲIE- 
TOR jėgos mekanizmo, jis turi lygų, tylį dirbimų, kaip ge
riausias automobilis ir dar prie to tęsiančio tvirtumo keturio
se svarbiausiose vietose, kaip tai: Motore, Transmission, Dir
žuose, ir Agitator. Jis yra Amerikos' “Autobuilt” plovėjas 
(Washęr). Išmokėjimas pagal tavo išgalės.

HUB PLUMBING & HEATING SUPPLY CORP.

428-430 W. Broathvay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4211 ;

Gyvenimo 
venam gyvenki

nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
mi gerai; kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan-

gus. Milton.

Kaip lenką spauda rašo; 
Lydos Geddimino pilies 
griuvėsiai labai prastoje 
padėtyje ir reikalingi sku* 
baus remonto. Todėl nuo 
balandžio 1 d. lenką senie
ną' konservacijos įstaiga 
rengiasi stiprinti griūvam 
Čius mūrus.
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JIE DIRBA RUSIJAI SVASTIKA
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Komunistų spauda skelbia, kad DULR atstovas 
neišskiria bolševikų iš lietuvių tarpo ir duoda jiems 
galimybės dalyvauti busiamame Kongrese.’ Kiek tei
singai komunistų laikraštis * atvaizduoja p. Skipičio 
mintis ir cituoja jo žodžius — mes galime tik epelio-, 
ti. Tokiam svarbiam dalyke pats p. Skipitis turėtų at
siliepti, ir tik iš j6’žodžių tebus galima daryti tikslias 
išvadas* Kol kas susilaikykime nuo sprendimo, nes 
gali iškilt nesusipratimų/kurie neigiamai paveiktų į 
DULR atstovo misiją, o*to kolabiausiai privalome 
vengti* Tuo tarpu pažiūrėkime, ar galima lietuviškus 
bolševikus priskaityti prie lietuvių tautos?

Etnografiškai, vadinasi, kilmės atžvilgiu, mūsų 
komunistai yra lietuviai. Ir kalba,’ ir pavardės, ir iš* 
vaizda, ir ydos —* viskas lietuviškai Skaito, rašo, šne
ka, koliojasi — lietuviškai. Triukšmavimas, užsispyri
mas, peštukizmas, užsikirtimas tikrai lietuviški, 
Norim ar nenorim, negalim paneigti, kad jie lietuvių 
kilmės. Prie to, ne vienas jų gali atsiversti (tikriausia 
tam priemonė būtų—* išsiųsti juos kuriam laikui į 
Rusiją). Jie gali stoti į eiles naudingų Lietuvos dar
buotojų. Tuo būdų, etnografiniu atžvilgiu lietuviški 
komunistai yra mūsų viengenčihi. . ,

TaČau tautiniu žvilgsniu jų veikla ne tik svetima 
Lietuvos interesams, bet dar gi griežtai neprietelinga^ 
Jie niekad nėjo su mumis, bet visados prieš mus. Są
moningai ar nesąmoningai jie dirba komunistinei idė
jai, kuri atmeta tautybę. Jei jie pilnai suprastų komu
nistinę idėją’ ir nuoširdžiai jai darbuotųsi, tai dar bū
tų suprantama. Ką gi: silpnabūdį žmogų pavelde keis
ta idėja ir jis jai vergauja. Silpniems organizmams tai 
natūralu. Vergas — ne naujiena. Jų buvo ir bus. Tai 
sena pasaka. Bet kas liūdniausia mūsų komunistai 
tarnauja imperialistineikusi jai. -Jie gal to nemato, 
bet aklumas tai ne nuopelnas, žmogus riŠąš savo Ilki* 
mą su bet kokia nauja idėja privalo gerai įsižiūrėti, 
kas ji per viena iy kur veda. Gi iš aiškėjančių kasdie
ną faktų jie privalėtų susivokti, kad dabartinė Rusi
jos kryptis linksta visai, ne prie komunizmo.

Komunizmas Rusijoj jau tiek sudarkytas, kad 
vargiai ir pusė jo tebeliko. Iškaba dar tebėra komu
nistiška, bet esmė toli gražu nebe ta. Faktinai Rusija 
žygiuoją prie imperializmo. Ji jau prarijo Ukrainą, 
Kaukazą, Turkestaną it kitas tautas, kurios tik pasi
savino sovietų režimą, (Jinklu, ar .sovietais —*• skirtu* 
masčiatikpriemonėsęp-r-Rusi ja eina prie to, kad. 
vėl pavergtų tas žemes, kurios buvo užgrobtos prieš' 
didįjį karą. Pavojus niekados nesiliauja gręsęs Latvi
jai, Estijai,. Suomijai ir Lietuvai. Komunizmas tai tik 
laikinas incidentas Rusijos istorijoj. Jis bus likviduo
tas, nedaro skirtumo .kaip greit, į kelis ar kelioli- 
ką metų tas laikas vėl ateis, kada pasaulis susiburs, 
su galinga Rusija; demokratinga, cariška, ar fašistine 
—- taip pat skirtumo nedaro. Bet Rusija sustiprės, 
komunizmas savaime atpuls, kaip šašai nuo išgijusio

Hitleris sdvo iškalba ir 
demagogija pavedė iro- 
kiečių tautą. Pokarinis vo
kiečių nusiminimas ir pra
laimėta karo gėda buvo 
itin patogi dirva nacijo- 
nalsocializmui skleisti. Vo
kiečiai, ypač jaunimas, 
lengvai įtikėjo kad jų tau
ta yra ankštesne už kitas, 
kad jie turi savo kultūra 
ir civilizacija viešpatauti 
pasaulyje, tik reikia iŠ 
tautos pašalinti visus nei
giamus veiksmus, reikia 
savo pažiūras, kraują ir 
rasę perflirtuoti. Kraštuti
nis nacionalizmas virto 
negirdėtu istorijoje rasiz
mu. Prasidėjo kova su se
mitais,su žydaiSj kova aš
tri ir patvari. Knistas! iki 
ketvirtos kartos aukštyn, 
ar nebuvo vokiečių šeimo
se semitiško kraujo — ir 
prasidėjo valymas.

Kovoje dėl grynos arijų 
rasės užkliuvo krikščiony
be, ypač šv. Raštas Seno
jo įstatymo. Suprantama 
Senasis Įstatymas, tai 
Dievo išrinktos žydų tau
tos istorija — rasistams 
iš principo nepriimtinas. 
Prasideda kova su protes
tantų ir katalikų konfesi
jomis. Didžiausius smū
gius gavo protestantų baž
nyčią, neturėdama '‘tokios 
uolos”,' ant kurios yra pa-, 
•statyta Katalikų Bažny
čia; labai nukentėjusi ir pasmerkė katalikų jaūni- 
šiandieną dar susitvarkyti mo organizacijas. Bavari- 
ji negali. Puolama ir Ką- joje, naėįjonalsocialist a i 
talikų Bažnyčia, ypač ka- nori iš kpįąlikų mokyklų

jaugi- atimti 1Q^) moksleivių, 

kūno, ir mažųjų tautų su ja problemdš bus tokios pat, 
kaip* ir prieš didįjį karą. Tuo būdu, '.kas dirba' sovie
tams; .tas stato pamatus būsimai imperialistinei Rusi
jai. ■. ' ■ '•/■■■ ' • •• ' • ' ’ ’ .. < ' ■ • f .

; Išvada, rodos, aiški. Ar gali būti kviečiami Kon- 
gresan mūsų bolševikėliai, kad jie turėtų daugiau ga
limybes plėsti sovietų režimą Lietuvoje? Aišku, kad 
ne. .. •- ~ K.

mas, jo organizacijos ir 
mokyklos, Uždrausta da
ryti religinės eisenos ir 
manifestacijos, uždaromos 
konfesinės mokyklos.

«■ Alfred’as Rozenberg’as 
savo veikale: “Mythus dės 
XX Jahrhunderts” viešai 
puola Katalikų Bažnyčią. 
Anot Rozenbergo Katali
kų Bažnyčia yra išsigimu
sių tautų globėja ir užta
rytoja. Roma •— Vatika
nas tai afrikaniškai — sy- 
riškas dvasinis tautų cha
osas, “apleistųjų” religija, 
kuri iš rytų per Viduržė- 
mių jūrą magijos ir žydų 
Biblijos pagalba, iškrai-

jėga užėmė Vakarų, Euro
pą. Katalikų Bažnyčios 
tikslas esąs Užkariauti vi
są pasaulį, pavergti žmo
niją katalikų kunigų kas
tai ir jų dievinamam po
piežiui, Sveika yra tik 
šiaurės germanų ra'sė, tik
ra religija ir‘etika yra se
novės germanų. Germanų 
Votanas yra mūsų idealas. 
Tai tik kelios ištraukos iŠ 
“Mythus dės XX Jh.” Bet 
ir iš jų jau aišku, kokios 
yra nącijonalistų pažiūros 
ir poziciją. į religiją ir į 
Katalikų Bažnyčią.
•/ Kova su Katalikų Baž
nyčia Vokietijoje jau pra
sidėjo. Baldur von Schi- 
rach išleistoj savo knygoj

joje, naėįjonalsocialist a

/ /. ” SCENA Vili ■

katalikų mokytojų institu
tai uždaromi* Prieš tai vi
su grieštumu stojo garsus 
Muncheno kardinolas Fau- 
Ihaberis. Jis š. m. vasario 
mėn. 10 d. šv. Mykolo baž
nyčioje pasakė pamokslą,

talikiška spauda. Lietuve* c 
je lietuvių, nacijonalsocia- c 
listų, bent viešai, nešima- r 
to; bet kraštutinis nacio- i 
nalizmas gali virsti naci- l 
jonalsocializmu. i

T • x x v- t
kuriame pasmerkė naeijo- 
nalsocialistų puo 1 i m u s 
prieš Bažnyčią, katalikiŠ*

Jaunimas yra tautos žie
das, tautos ateitis, jį glo- 
boti ir auklėti nori vist /

kas jaunimo organizaci
jas, kviesdamas katalikus 

tėvus ginti savo katali
kiškus principus, savo mo
kyklas ir savo vaikų kata
likišką auklėjimą*

Nacijonalsocializmas y- 
ra aiškus ir ryškus įrody
mas, prie ko prieina neri*

Sovietuose jaunimo aukle- * 
jimas yra komunistų mo
nopolis, Vokietijoje to pa- i 
ties tikslo siekia naciją- j 
nalsocialistai. Lietuvoje, 
katalikiškame krašte, jau
nimas turi būti katalikiš- J 
kai auklėjamas. J. E. Pa
nevėžio Vyskupas 1 Lie-

bo t a s nacijonalsocializ
mas,Sayo tautą, savo tė
vynę reikia mylėti -p- tai 
prigimties ir Dievo įsaky
mai, bet nereikia pamiršti, 
kad Dievas yra pasaulio 
ir visų tautų Kūrėjas, kad

tuvos Faulhaberis, savo 
60 m. amžiaus jubilėjuje 
yra .pasakęs, kad mano no
ras yra sulaukti laisvo ka
talikiško jaunimo, atseit 
ateitininkų moksleivių, vei 
Irimo, kuriam visas savo 
jėgas paaukojęs. Aišku, 
Vyskupas, giliai suprasda
mas tėvynės meilę, ragina 
spiestis katalikiškose or
ganizacijose, jaunimą auk
lėti katalikiškai ir leisti 
jam laisvai burtis, lavintis

pirm reikia atlikti parei
gas Dievui, o vėliau tau
tai. Juo labiau, kad tauta 
gali būti tik sveika gaivi, 
jei jinai yra pagrįsta Die
vo apreikšta religija ir
Dievo nustatytomis etinė
mis normomis. Mūsų tau
tą katalikiška, tat mūsų

ir stiprėti skvo ideologinė
se katalikiškose organiza
cijose, nes mūsų tautai pa-tautos pagrindas turi būti 

katalikybė. Mūsų tautoje 
turi užimti pirmas vietas 
katalikiškos organizacijos, 
katalikiškos mokyklos, ka

laimą ir šviesią ateitį gali 
duoti tik stipri katalikybe.

Milda 
“p. ė.”

rviz-*. ‘ŪA

Pr. Aug. Žilinskas, 0. P.

. : Sudėjimas" *)
Grįžtame vėl prie mūsų 

kalbamojo dalyko.
Nikalojaus i-jo vlešpaį 

tavimas ir jo vedamoji po- 
1 litika buvo nepalankūs 

slaptųjų politiškų draugi-

džiavosbkėlė jo autoritetą 
netik masyvioj liaudyje ir 
kariuomenėj, bet ir tarp 
aukštųjų klasių atstovų, 
Pasiturėjimas ir paplitus 
po visą šalį turtingumas,

jų kūrimuisi. Jo tvirta ir 
gerai apgalvota vidujinė 
politika, asmeniškas pres
tižas, kuriuo jis ir pats di-

laimėti karai prie Kauka
zo, Lenkijoje, Vengrijoje, 
Turkijoje ir* Persijoje ne
davė progos užsikrėsti re- 
vnl i n ni inti i apt T<f i H 5 in*

• *) Rašiniui medžiagą sė-
• miau iŠ p. M. de Dogiel 

“Les societes sęcretes en
. Russie”.

V . XvXvzJ\-/
miš. » . ■

Krimo karas sudavė 
mirtiną smūgį šiam ra
miam ir laimingam perio-

lui. Jis parodė ir kitą mę* - 
lalio pusę: atsiskyrimą 
tuo , Rusijos, .. techniško 
irogreso trukumą ypač 
tariuomenėj, nepakanka* 
ną kiekį tinkamai išauklė
tų ir išmokslintų žmonių# 
palyginus su visos tautos 
nasės didumu (proporci*

P
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Tai yr’paVesti ųamelyje mano • • .
Tavo dabonei Veštos aųkurį.

' SOFIJA
O. tai būt gražu! . . >

KROATAS
. - - . O, Sofija, tai reiškia

Kad prijauti man? Pasakyk mieliausia 
Ar myli mane? ,

SOFIJA. ’ ■
■ . ■ . Kazin?... Nežinau.

Myliu tavo būdą, pasielgimą; r’ . • 
■ ; Tavo draugiją ir vaišinimą.

Mėgstu apsaugai tavo pasiduoti .
; Ir leisti laiką drauge su tavim.

Nes rodos, mudviems laimė bendrai šviečia 
Ir teikia progą. žaisti ir linksmintis. * 
Ir jaust vien pasitenkinimą; džiaugsmą; “ 
Ir nėširūpint kas bus ateity...

/Bet kaip tavęs nėr niūru ir liūdna;(Bučiuoja^ josj?anką ir kalba meiliau.) Nusiminimas tamsus plečiasi,
i t—u.- i SlėgdamS ilgesiu ir nerimastimi,

Ir nąįkin suraminimo viltį... . a ”
’ Ar tai yr meilės apsireiškimas, ar ' 

Tiktai svajones?
J ■’ 4 KROATAS . ’

Tai išpažinimas , \ 
Tyriausios meilės. . ’ . ’ ’

Spaudžia jos ranką prie savo veido, pirm pabu-.; 
čiavęs.) ■ '

: Ę . Sofija / ; / ______
kam ankščiau Y . \ (Glausdamasi prie jo ir žiūrėdama į jo akis ais- J?? baisenybės tai yra jos kryžius

. .ęraprastai, Kaip auKsc au., . tringai.) ‘ < . / :. •. Nesamas Nekaltam kraujų sroves.
Tai aš myliu tave! . Sunkiai demonams reikės atmokėti . /

KROATAI' ’ • * / Iki prieisim Golgotos viršų, jKROATAS . Mirtį peržengti į amžįnastį.
; (Baigia labai graudingai.) 

a PASEKRAS *
(Beviltingai mosteledams rankoms.) 

O tai man rodos nėra labai toli. .
’ (Bus daugiau) .

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 

' Parašė . . .
Vincas Nagornoskis

Be jokios baimės, rūpesčio ir vargo; 
Čia jiems gerovė yr’ užtikrinta., . 
Kažin ar šitaip visados'gal būti? 
Ar Ciesorius gali Suteikti Visiems 
Gerbūvį ir laimę?

. KROATAS
O ne, karalaite! 

Čia kaip ir kitur ne visiems ramu, 
visiems laimė yra maloningą.

Čia nėra viskas puiku ir grąžui

Bet tau, karalaite, , jeigu man leisi; 
Aš čia sutversiu dangišką būvį.

SOFIJA :
(Nesuprasdama jo žodžių prasmės.) 

,0 taip, aš žinau, kad ne aplinkybės, .. 
Bet tavo draugija, tavo artumas • ;
Suteikia laimę, kokioš aš ant žemės :

. Nesu pažinus.
KROATAS 

. • / . Ar galiu* tikėt? :
• •/ SOFIJA • : ’ «’•

Tikra teisybe. / ■ . \
. KROATAS

(Karštai ir labai meiliai.)
* A? .1 Atleisk man, O Sofija! 

Širdies troškimų slėpt negaliu, 
Tu neužpyksi. O! tu man atleisi 
Kad aš taip greitai' drįstu išpažint 
Tau savo meilę. Bet kam slėptis jausmais, - 
Taip tyriais ir kiltais kaip mano yra?

Jurgis ir Pasekras
‘ .JURGIS-

’ ’ ' (Vienas.) .
šalinasi greitai, jie vengia manęs 
Tartum jiems kenktų mano artumas. 
Pasielgimu tokiu tik suteikia »
Progą įspėti kame priežastis. \ .
Kroatas rado gyvenimo draugę, * .
O karalaitė, yr bendros minties. \
Toksai yr meilės bėgis... O Pasekrat

(Pasekras skubiai įžengia.) 
Kodėl nuliūdęs? Kas per rūpestis ‘ ; ,
Tave slogina? ... • /.

PASEKRAS
' . (Labai susijaudinęs,)

’ ‘. Mano nujautimas /
‘ . Jau išsipildo; Būsi pakviestas

. Gelbėt Sėlenos mergeles iŠ nasrų >. . . - -
Slibino, kurs yr jomis šeriamas.

■ -/'•■ ; JURGIS- v ••/• .. ••
■; Tai Audriąnas čion atkeliavo... . \ .

•:’ / PASEKRAS ■ .
• (Perkirsdamas, graudingai.) 

Ieškoki vyčio, kurs išgelbėtų
; Nuo baisios mirties už viską, brangiausią • 

Vįenturtę dukrą; jįjį skaitliuje . "
Paskirtų aukų, .

• JURGIS 
(Tyliau, lyg sau ir lyg išsigandęs.)

. Šiurpulingos žinios!
/Jeigu.teisingos, Vargas žmonijai. •

Nešamas niekaltam kraujų sroves.

\ Iki prieisim Golgotos viršų, 

T (Kaip aukščiau.) 
Taip, miela Sofija, tu myli mane r ' , */ 
Ir tuo elizejo laimę suteiki. ' .
Bet girdžiu žingsnius, pasitraųkiva. / *

( Jurgis įžengia, pamatęs juodu traukiantis link
teli galva ir šypsosi.) . *

r

Aleksandras II-sis pra
dėjo radikalių reformų e-. 
rą.( Išlaisvino iš vergijos 
baudžiauninkus, įvedė nau , 
ją puikiausią teisingumo 
kodeksą, suteikdamas pro
vincijoms teisę tvarkytis 
savaimingai ir spręsti sa
vo reikalus . tam tikruose , 
seimeliuose, į kuriuos ats
tovai buvo renkami visos 
tautos (zemstvoj, atidarė 
visoms žmonių klasėms 
duris į universitetus ir gi
mnazijas bei mokyklas,

Deja, šios reformos tu
rinčios labai kilnius tiks
lus buvo per daug staigiai 
padarytos ir labai nepato
giu momentu. Rusija vis 
dar gyveno Krymo pralai
mėto karo 'įspūdžiais, ne
pasitenkinimo dvasia stū
mė į kritiką.

Kada Nikalojaus I-jo į- 
vestoji griežta cenzūra bu
vo nepaprastai sušvelnin
ta,, paplito po visą Rusiją 
begalės veikalų ir brošiū
rų garbinančių respubliko
nišką valdy mosi būdą, nei
giančių religiją, nuosavy
bes teisę ir net moralę.

Masonų ložės atgijo ir 
pradėjo nors ir slaptai vei
kti. Ypatingai plito kriti
kos ir materijalistų dva
sia, kuri buvo labai .pla
čiai išsiliejus 1840 metais 
visoj Vokietijoj. Stengėsi 
įtraukti į savo liogerį visą 
mokyklų ir universitetų 
rusišką jaunimą. Susifor
mavo idėjų srovė, kuri nei
gė visą kas tik ligi šiol 
buvo kilnu ir šventa. Nei
gė pievą, religiją, moralę, 
visokį autoritetą, tėvynę, 
nuosavybės teisę netgi ir 
meną, ši idėjų srovė žino* 
ma visiems bendru nihiliz
mo vardu. Ji buvo palaiko
ma rusų liberalų partijos, 
kuri ją vartojo kaipo tvir
tą įrankį sustiprinimui sa
vo įsigalėjimo, o tolimes
niu savo tikslu siekti su
teikti visai tautai konsti
tuciją. Iš karto susitvėrė 
tam tikras ratelių skai
čius, kur susirinkdavo visi 
tie, kurie buvo nepatenkin
ti esama valdžia. Tai dau
gumo j buvo smulki diduo
menė, kuri buvo nustojusi 
tarnybų dėl savo rėvoliu- 
cijonieriškds propagandos. 
Tai naujas socialėš klases 
atstovai, kurie susiforma
vo vien reformų dėka, ši 
klasė pasivadino save inte
ligentija arba kaip Rusijoj 
buvo pramintą “inteligen- 
cija”. ,v /

(Bus daugiau). ‘

JONO KMITO EILES
Tai gražus mūsų išeivi

jos įžymaus. poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki- 
nys. ’ •

Dabar yrą geriausias lai* 
kas įsigyti šią taip bran
gią ir naudingą eilių kny*

“DARBININKO” Adnu 
W* Broadvvay,

South Boston, Mass. ,

.. J
K t
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Antradienis, Balandžio 16, 1035.

Daniel A. Lord, S. J. Vertė J. Neverauskas.

Judamieji Paveikslai
Išduoda Ameriką

t ŠIOS DIENOS PAVEIKSLAI
Be jokio vargo padariau sąrašą 133 “fea- 

ture length” paveikslų, vyriausių Šalies gamin
tojų pasiūlyti draugystėmis per pusės sausio 
iki pusės gegužės 1934 m. laikotarpį. Ištikro 
šis sąnašas yra užtektinai naujas. Padariau a- 
nalizą iŠ visiškos apysakos arba užmazgos san
traukos, paskelbtos “The Motion Picture He- 
rąld”, kurį redaguoja p. Martin Quigley’ui ir 

. “Harrison’s Reports”, ..žurnale, kuris priguli 
prie tos pačios grupes.

šiuose dviejuose leidiniuose, perstatytojas 
suras visišką pasaką kuri bus sutalpinta fil- 
mose kai jos atvyks jųjų “projection” kamba
ryje. Apysakos yra atpasakotos tikslu suteikti 
svarbiausius užmazgos, veikimo ir pobūdžio 
pamatus. Jis išreiškia visišką filmą kuomet ji 
buvo kritikų matoma, ir nereiškia pasakos 
prieš jos' pagaminimą. Tad-gi filmos apysaka 
yra lygiai tokia kai visuomenei pasiūlyta. ~ /~

e

/ DXRgiNiNRX9
NEDORA HM |

•Peržvelgus Šiuos 133 “feature”, paveikslus 
ir apleidžiant mihėjimą trumpų dalykų, kurie 
daugelyje vietų yra plačiai žinomi esą svar
biaisiais, nešvarūs bei šiurkštūs, mes surenka
me Siek-tiek įdomių ir pasibaisėtinų davinių.

Reikią pirma, priminti, jog Judamųjų Pa
veikslų Įstatai, prie kurių prisirašė visos drau
gijos, skelbia: “Moterystės ir namų Šventumas 
bus užlaikomas, Paveikslai nedarys išvedimų, 
kad biaurios lyties giminystės priemonės yra 
priimtinos bei paprastas dalykas”. Jie turi, 
kaip mes vėliau matysime, aiškius įstatymus 
nešvarumui bei vulgariškumbi, ir geidulystei 
bei svetimoterystei.

’ Dabar pastebėkime: Iš 133 paveikslų, ku
rių užmazgos buvo suteiktos perstatytojui, ir 
kurie šiuo laiku buvo arba yra rodomi dauge
lyje teatrų: «'

26 užmazgos arba atsitikimai buvo parem
ti ant nepavelytos meilės, tai yra, meilės ne iš 
vestuvių. / •

13 užmazgų arba svarbių atsitikimų paro
dė suviliojimą kaipo išpildytą.

12 užmazgų arba atsitikimų išreiškė suvi- 
liojimąkaipcr bandomąarba-apmąstytą. -

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBĄ '...

Kun. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas ; Kun. P. Jankaitis— 
pirm., 423 Winsddr St.» Catnbridgė, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-plrm. ; Pr. Maukus — II vice-pirm.; V. J. Blavackas — rast.; . 
7 Mott St.,. yVorcestet, Mass.; O. Sldabrienč — ižd., 6 Common- 
wealth Avė., V’orcestcr, Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — 
iždo. globėjai; A. MlciOnas — • redaktorius, Marlanapolls College, 

. Thompson, Conn. . ’' * . ‘

PALAIMINTI BLAIVY* 
BES VAISIAI/ Į i 

(Tęsinys)-
Vyrai pilni prakilnios 

dvasios, viską darė; kad 
sužadinus tautą, stropiai 
kariavo su girtuoklyste, į- 
steigdami įvairias blaivy
bės draugijas, naikindami 
karčiamas ir leidimus jas 
vėl atidarinėti; kaip jiems 
pavyko blaivybės darbą 
dirbti, galime spręsti iš a- 
no Įepko pąsakoįįmy, k^ 
ris išgyrė švedus ir jųjų 
gerą užsilaikymą.
’ Argi mes negalėtumėm 
pagerinti mūsų pačių gy-

• 'veninio padėtį ir įgyti to-
* kius panašius švedų pri

valumus? Be abejonės, 
mes gal galėtumėm ir ge
riau padaryti, tiktai reikia 
mesti ne tik girtuokliavi
mą, bet bendrai visai nus
toti vartojus bent kokius 
svaiginančius gėrimus,

Ne tik girtuoklis kenkia 
sau doriškai ir materia
liai, bet ir visi tie, kurie 
nėra pripratę labai daug 
gerti, vienok neretai var
toja degtinę; niekad neap- 
seina be jos, nepraleidžia 
šventės neaplankęs kokią 
bent karčiamą.

Tauta, kaįp mes lietu
viai, kuri kasmet prageria 
milijonus dolerių, negali 
būti nė apsišvietusi, ne 
darbšti, ne turtinga, nei

..-------------- -- :... ..... ... ' 

sąžiningą. Toks didelis 
svaiginančių gėrimų var
tojimas atneša labai kenk
smingų ir nuodingų yąi- 
sių; žmoguje sunaikina vi
są kas jame yra gero, gar
bingo, o tų kilnių jausmų 
vietoj sužadina blogus pa
linkimus.

Dėlto, ne tik dideliuose 
miestuose, bet ir papras
tuose ^Lietuvos kaimuose 
nebūtų galima palikti at
virą langą, viešose vietose 
drabužių, valgymų, ir tt., 
kaip tai daroma Švedijoje. 
O vienok, jeigu turėtume 
tikro noro, galėtume, bea- 
bėjo, panašiai padaryti 
kaip ir Švedijoj; mums 
reikia norėti taip, kaip 
švedai norėjo, tikėdami' į 
geresnę ateitį, giliai įsiti
kinę, jog tiktai piina blai
vybė gali mus išgelbėti, 
Tegul nė vienas nenusime
na kai pamato, jog kovo
jant girtuoklybę matosi 
tik mažą vaisių ; priešin
gai, tegul tas paskatiną 
mus prie didesnio darbštu
mo šiame darbe, idant bū
tų galima išrasti geresnių 
būdų kariauti Su girtuok
lyste.

Viešpats Dievas, beabe? 
jo, palaimins tą darbą, 
kaip palaimino Švedijoje 
ir kitose šalyse, . šiandien 
ta tauta mums rodo kilnių 

•iprivalumų pavyzdį ir sa-

kyte sako, jog daug gero 
žmogus gali padaryti su 
gerais norais ir tvirta va
lia. Gerai tą visą suprato 
ir valdžia, steigdama blai
vybes draugijas ir skaity
mų namus. ’

Liaukimės, girtuokliavę.
Kun. J. D-lis.

MALDAKNYGES
GAVĖNIOS METU ĮSIGYKITE MALDAKNYGĖS
" ‘ Už LABAI NUPIGINTA KAINA ‘

• “MALDŲ RINKINĖLIS” •
Kabios: . . . . .

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

“PULKIM ANT KELIŲ“
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2,50) ■
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IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ į

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
^DARBININKAS” f

366 Broadivay, —• —So. Boston, Mass. I ... ,4
s . .i t Ji tų ištikimi tėvynei.

i

I 
S 
E

•i

■

I

t

TMČIOS KLHOS M1HOS: 
U H i w YOHO ę 

| KLAIMDV 
$97^0

■ į abi rusi 
i/kuinm m mM;

* •■"S* ■ w

nidele
EKSKURSIJA

Popitiinrh Kabliiliihi tbarioHU

“STUTTGART”
Ilptauks Ii Yorko 

BIRŽILIO 5 d , 1935 
Uosto bt persidlmo j KlripHų

COSMOPOUTAN.liiAVa. 
. SERVICE

• hop. J. AMBRAZIEJUS
iMI Grąnd St„ BrooUyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 AchmvSt., N«w«rl^ N. J.

JOHN SEKYS ’
433 Pitk Sf,( Hartford, Coftn.

VIENYBE TRAVĖL tUREAU
193 Gr»od Sk BrioIJyn, N. Y.

6.A.KYIA .
AMERIKOS LIETUVIS
14V*rnon St, W*re»it«r, Mai*.

ATLANTIC TWEL SERVICE '.
K-SIDABRAS,*^.
3M W..R'w«y, Ša. Botf«n, M«i».

PETRAS BARTKEVIČIUS . 
m N.M»rn S+M

ftAULMOUŠ
. I73O~24M> SU DtMh Mkb.
LttHUANlAN NEWJ HJB, CO.

NAUJIENOS -
1719 S, H*M*dSL,

Ckv^kfid, OM*
C, J.WOSHNIR

MI3C*^SU!Wwth, F*.
A. VARASĮUS •

1200 C*mn SU b-

NAIįlOI^NElIMNUIIIE • IMTII

2 turėjo atsitikimus paremtus ant išžagi
nimo.

1 nuvejo iš kelio, pastatyti ant bandytos 
kraujagėdos. . ‘ •

18 dramos ypatų, beveik visos vyriausios 
ypatos, gyveno atviroje svetimoterystėje.

7 asmenys buvo rodomi apmąstant arba 
bandant svetimoterystę. »

3, parodė paleistuves užimant žymiausias 
roles. (Paleistuvių kaipo remiančių asmenų bu
vo daug.) ;1

Ir prie šitų, 25 parodė scenas bei atsitiki
mus, šokius ir kalbą nepadoraus, nešvaraus ar 
prieš-doriško būdo. • .

Tai sąraše 133 paveikslų randame 107 
svarbių bei aiškių sulaužymų lyties doros .ir 
padorumo.'

ĮSTATYMASPANIEKINTAS
Įstatai paskelbia, kad: “Prasikaltimai 

prieš įstatymą niekados nebus rodomi tokiu 
būdu, kad užmestų sąjausmą ant prasikaltimo 
kaipo prieš įstatymą ir teisybę, arba kitiems 
įkvėptų pamėgdžiojimo norą.. Šaudyklių varto
jimas privalo būti apribotas tiktai svarbiau?

ti smulkmeniškai išaiškinta... Nusikaltimo bū* : 
dai neprivalo būti aiškiai daromi”

Iš 133 paveikslų kurie šį pavasarį buvo^ 
Įstatų pasiraŠytojų pasiūlyti, mes randame šį^Ą 
įdomią prasikaltimo, veikimų, ir skriaudos 
skaitą; \ ’ 1
• p2 didesnįiį nužudimų yra atlikti* Iš šių į 
nemažiau kai 5 yra išteisinami ir nenubausi, 
nors neįvykdlnti savęs apsigynime. (Mes neįf 
traukiam sąrašan masinių žudynių.) ;

3 savižudos buvo rodomos išteisinamos,
s 2 savižudos buvo aiškiai bandomos,

17 paveikslų parode ^gangsterius” arba 
sukčius1 vyriausiose rolėse. (Mes jau pralenkė
me blogiausią “gangsterių” paveikslų laipsnį. 4 
šis skaitlius gal būtų buvęs/ dvigubas metai ' 
atgal.) ’. ' "

*27 paveikslai parodė prasikaltimą kitą ne* 1 
gu “gangsterišką” nusikaltimą kaipo vyriau* 
šią elementą, ir perėjo per bąnkų apiplėšimą^ 
pramanymą, pamėgdžiojimą, patentuotų žen* ■: 
kielių, ir žmogvagimą. / ;

Šis mums duoda mažiausiai 81 didesnių / 
prasikaltimų prieš įstatymą iš 133 paveikslų, , 
nepaminint masinių žudynių tuloje^šupėi4”- 

šiams dalykams*.^ Vagyste, ir'tt., bereiktų bū-1 filmoje. ' (Bus daugiau.) '

ĮSveikata-Br angusTur tas|
Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų. Draugija.

NUTUKIMO PAVOJUS
Rašo Dr. S. Biežis, gydy

tojas ir chirurgas, 
. • Chicago, UI.PRIEŠALKOLINIS MO

KYMAS EUROPOJE

Nuo tarptautinio prięš- 
alkolinio-kongreso Antver- 
pe, susyk pradėjo tapti 
priešalkolinis mokymas. 
Mat, sunkenybės su prieš- 
alkolinių įstatymų leidimu 
savaime nukreipė dėmesį 
į atitinkamą mokymą. Tai 
pats pagrindinis dalykas..

ŠVEDAI - šiąje srytyje 
jau daug nuveikė. 1928 m,, 
jšleįstąs^ąplinkrąątis, ku
ris reguliuoją priešalkoli- 
nį mokymą. Valdžiai fi
nansiškai remiant, išleista 
puikių mokymo priemonių 
(vadovėlių ir paveikslų) . 
Blaivinimo mokymui pa
naudota filmos irradio. 
Paskleista 600,000 rimtos 
brošiūros apie alkolį ir su
sisiekimo saugumą.

DANAI nuo 1928 m. tu
ri valdžios remiamą Cen- _ 
tralinę Sąjungą higienos 
ir blaivybės mokymui. 
Naujasis ekspertas blaivy
bės reikalams (valdiškas) 
p. M. / Rosenkjaėr’is pats 
būdamas pedagogas, viso
mis išgalėmis remia ir ple
čia priešalkolineš pamo- 
kas. Blaivybės dalyką mo
kytojams nuolat primeną 
tam tikras žurnalas, “Mo
kyklos ir Blaivybės KlaU' 
Simą”.

ISLANDIJOJE priešai- 
kplinį mokymą ’sutvarkė 
1926 m. įstatymas, Aukš
tesniųjų mokyklų priešal- 
kdlinė programa paimta iš 
Švedijos.

NORVEGAI turi įsistei
gę Tautinę Tarybą prieš- vidurių užkietėjimas irgi 
alkolįnio Aiokymo reika- esti paprastas reiškinys, 
lui, Ji organizuoja po visą 
kraštą kursus. Čia žymią 
vietą užima Oslo miestas.

Suomija turi vadinamus 
mokinių priešalkolinių dar 
bų konkursus^. Juose daly
vauja šimtai tūkstančių 
vaikų. Šiuo metu eina 
priešalkolinio mok y m o 
pertvarkymas.

(Daugiau Bus)

. Jeigu Mš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū-

žmogaus svoris turi ne
mažos reikšmės, kaip jo 
bendru sveikatin g u m o 
žvilgsniu, faip ir jo gyve
namojo amžiaus ilgumu. 
Dėlto būtina yra apie tai 
kiekvienam’turėti tikrą ži
nojimą. Paprastai, nutu
kęs žmogus mano esąs 
sveikatos pavyzdžiu ir 
tuomi gerokai didžiuojasi. 
Pašaliniai ^i, žiūrėdami į 
tokį nutufeėlį gėrisi ir sa
ko: “Tai sveikas žmogus’’; 
Medicinos mokslas bet gi 
į tokią padėtį žiūri kaip 
tik atbulai. r

Nutukęs - žmogus, žino
mą, sveria - daugiau, negu 
reikia. Taigi, jis visai ne
reikalingą svorio mastą 
kasdieną nešioja, ko blo
gos sėkmės savaimi > aiš
kios, nes tai apsunkina 
širdies veikmę bei visą kū
ną bereikalingai vargina. 
Nutukelio širdis taukais 
apauga, kas trukdo jos 
normalį plakimą; taipgi 
neretai į jos raumenis tau
kai siisikuopia, kas jos pa
jėgumą gerokai nusilpni
ną. žodžiu’ sakant, nutu- 
kurio širdis daug silpnes
nė, negu to, kuris turi nor
mali svorį. Pas tos rūšies 
žmones dažnai randama 
pakilęs kraujo spaudimas, 
kas ilgainiui neigiamai at
siliepia į bendrą cirkulia
ciją. Cukrinė liga jų tarpe 
yra gerokai paplitusi. Net 
ir vėžio liga dažniau pas
tebima. Nevirškinimas bei

Trumpai sakant, nutuki-
maš anaiptol nėra sveika-
tos ženklas, bet aiškus po-
žymis jos riimtų trukumų,
ypač sulaukiis 40, ar dau-
giau, metų amžiaus. Už
tat ne berei kalo apdrau-
dos komparii jos, kurios
šią pąaeų y 
iš -studijavi 
liomis statis

ra lapai gerai 
įsios nuosek- 
tikomiš, neno-

ri nutųkėlii 
Kartais kad 
tai reikią ge

į apdrausti, 
ir apdraudžia, 
rokai daugiau

mokėti už n< 
apdraustuos'

jrmąlio svorio 
ius. Mat, jos

žmonės daugiau serga į-
vairiomis lųjomis ir ben-

X 
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Mekąnišku būdu nutukė- 
lis irgi gerokai nukenčia. 
Jam yra sunku tinkamai 
pailsėti, neš atsigulus sun
ku kvėpuoti. Vaikščioti ar 
sunkesnis darbas dirbti se
kasi tik su didelėmis pas
tangomis. Susirgus, kad ir 
menka liga, jam, priseina 
daugiau kamuotis ir daug 
sunkiau' pagoti .rjžijšj^os 
sunkiai1 gija, e» "priteikus 
didesnę operaciją padary
ti, susiduriama su itin 
rimta problema.

drai imant, jų amžius kur 
kas trumpesnis. ’ '

Nutukimo priežaštys y- 
ra pamatinai dvi plauki
nė ir. vidujįnė. Išlaukinė, 
tai daugiau maisto varto
jimas, negu kad kūnuįreį- 
kia. Šis maisto perviršis 
susikaupia * kūne taukų 
formoje ir tokiu būdu vi
sas žmogus, taip sakant, 
apauga taukais arba nu
tunka. Antroji priežąštiSį 
t. y. vidujine -r— esti tiesio
ginė pasekmė ne veiklumo 
tiilų liaukų, ypatingai ka- 
klinės liaukos. Kuomet ši
tokia liauka permažai vei
kia, tai maistas nęsunau- 
dojamas energinjai gžtmin-’ 
ti, o susikrauna kūnan ir 
tukimas vyksta,

Kun.' Jurgis G. Bii. Česna

Mano Kelionęs lępu^ai
JOMAĘKAS

Lietuvos jomarkas yrą 
įdomus dalykas. Jis nuo 
mūsų “market’o” kiek ski
riasi. Kiekvienas ūkinin
kas atveža į jomarką, ką 
turi parduoti. Kiti ūkinin
kai, arba : ir mieąčibnyš, 
atvažiuoja ko nors nusi
pirkti. Todėl jomarke ga
lima nupirkti arklių, kar
vių, kiaulių, avių ir tt. Ga
lima nusipirkti įvairių in
dų; molinių ir kitokių ; į- 
vairių audeklinių daiktųr 
rūbų, batų ir tt.

Yra ir valgomų produk
tų. Patėmijau krūvas kie
tų barohkų. Tik man nepa
tiko, kad tos baronkos ne
uždengtos, musių ? apsės
tos, visų ’ čiupinejamos. 
Teko po jbmarko sirgti. 
Gal nuo tų baronkų. Pas
kui daugiau jų nevalgiau. 
ŠVENTEŽERIS, Suvalkija 

Mano motinai numirus, 
čionai Sioux . City, tėvas 
sugrįžo, atgal į Suvalkiją 
ir dėlto aš nesyki buvau 
pavadintas dzuku. Bet vis- 
tiek, aš pamilau dzukiją. 
Gražios vietos. Žmones ge
ros širdies. Iš Kauno au
tobusu važiavau per Ma- 
riampolę, Lazdijus į Šven
težerį, pas vietinį kleboną 
kun. Joną ždančių, kuris 
mane 'labaU maloniai priė
mė, vaišftio, vėžibjo į įvai
rias vietas. Jo vikaras 
kun. Alb. Krūvelis. Todėl 
Šventežeris man pasidarė

centras iš kur prisėjo va
žinėtis į įvairias puses.

Mikyčių kaime aš turiu 
tėlą ir nemažai giminiu, 
kuriuos pirmą kartą ma
čiau ir net nufotografa
vau. Iš Mikyčių vėžiaus su 
savimi visokiu grūdų dėl 
parodymo ir atminčiai, 
būtent: rugių, kviečių, avi

žų, kanapių, linų; taipgi^ 
pasiėmiau tabako, aguo
nų, verptų linų, kaųapiųį 
ir tt. Gavau ir dovanų, y* 
pač gražių rankšluošČių. *

Buvau Prepuntų dvareį 
kurios savininkas yra p.< 
Zbignievas Melkeviči u & 
Jis turi labai gražų dvarą,* 
kuriame būvą smagu, kiekl 
laiko pagyventi.

Neužmiršiu • ir Šlavan
tus. Klebonas kurio pa-į 
vardeli nepamenu mane la*į 
bai gražiai vaišino.. Slaiį 
vantuose laikė atlaidų, su-j 
tikau garbingą ponų šia* 
pelių, šeimyną, kurie. yra 
Kauno gimnazijos moky*’ 
tojai. Ponia Šlapelienė yrą 
buvus Amerikoje, tai j 
daug ‘angliškai kalbėjome; 
o iš mūsų kiti tyčiojosi^ 
Ji šake, kad 'ji neturintį 
progos angliškai kalbėti, # 
nenofinti anglų kalbos už
miršti; 4 Slavintuose yri] 
nauja parapija ir nauja; 
bažnyčia,

Buvau Seirijuose atlai-< 
duose ir sykiu primicijose^ 
Čionai klebonauja 
tas Laukaitis, kuris, taiji^ 
gi mane gražiai priėmė. 
Čionai sutikau gimnaziž 
iš Kauno, kuri mokosi aiH 
glų kalbos; tai mes kiek* 
angliškai pasikalbėjome. ’

Laike tų atlaidų ir priį* 
micįjų buvo labai šiltį 
Labai daug . suvažiavo^ 
žmonių. Klebonas įiepė vi4 
siems pamokslų isklausy 
ti šventoriuj, po medžfc

; (Bus daugiau)

Į LIETUVĄ ;
Ir pritini

Lietuviy Laivakorčių
Sąjunga AmcrUcoĮ* ‘

i '
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lenįs, Balandžio 16 1036.

Studento Dėmesiui!
!u, studente’ kuris tik 
r ruošies į gyvenimą, 
iryžti - labai daug nu- 
Jti, deja dėl sąlygų pa- 

J L labai mažai. Tu, ku- 
iįesi diugiau apdovano- 
K dvasiniu turtu, moks- 

j, Jfeijai geresnį visuome- 
yeikąlų . supratimą bei 
®avinimą už savo drau- 

turėtum juomi pasi
eti, deja, tu juos už- 
į žemę. Tu, gal ir ge- 

. UŽ kitus supranti vi- 
(>nenės gyvenimą, ge- 

atjauti moralines ir 
es skriaudas, tu, gal 

r ęumatai tam tikrus ke-
, būdus, kuriais priva- 

tgm žengti, bet tu jai- 
j neseki... Kodėl? To- 

§ kad tavyje trūksta 6r- 
lįzacijinio veikimo. Tu/ 

gusai studente, nie- 
aį neprivalėtum gyventi 
r dirbti vienas. Tu priva
li galintis savo darbo vai- 

bei džiaugtis su visą 
sęomene, ypatingai su 

mokslo kolegomis
;ėligentais. Tfe bendrą

DARBININKAS
JAMCSFRICKEY-CH/RLEIM P.*t4«M

- 4mce 186q
* * * • To al| who cąll on uS 

we pledgė the full measurė oFz<xit skili 
ahd our experience - vvithout t.egard For 
prtcė ....

INC, 

•403 MAIN STREET , BROCKTON . MAŠSACHUSETTS 
. TELEPHONE .

6.

AMERIKOS LIETUVIŲ
JĖZUITŲ MISIJOS

Balandžio 15-17, Immacu- 
late Conception, (Aukšti
kalnis) Adams St., East* 
hampton, Mass.

Balandžio 17-21, St, Fran
cis, (T. Mešlis) 04 Brad- 
ford pt., Lawrence, Masą.

Balandžio 27 * Gegužės 3, 
St. George’s (T. Mešlis) 
425 Lafayette St, Utica, 
N. Y., '

tieguž, 5-12, St. Francis, 
(T. Aukštikalnis) 94 Bra- 
dford St, Lawrence, Ma- 
ssachusetts.

Geguž. 5-15, St. Casimir’s, 
(T. Mešlis) 323 Greene 
St, New Haven, Čonn. -

Geguž. 26Birž ’ 2, St 
George’s, (T. Mešlis) 
3580 Šalmon St, Phila,

■ Pa. ■’
Birž. 4 - 45, St Anthony’s 

(T. Aukštikalnis) 1515 
So. 50th. Avė., Cicero, III.

Birž. 16 - 25, St. Casimir’s, 
(T. Aukštikalnis) 2601 
West Marąuette Rd., Chi- 
cago, III. ,
Nuolatinis adresas:

Rey. Anthony B. Mešlis S. 
J., kęyser Island, So. Nor- 
walk, Conn.

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. šv, Jokūbas,

ir gyva studentų veikla iš
judina ir uždega plačiau
sias visuomenės mases. 
Tad būrkime savo jėgas— 
organizuokimės ir kitus 
sutraukime po vieną inte- 
ligentų vėliava.

Studentai, svarbiausias 
mūsų, lietuvių išeivijos A- 
merikoj, ateitis gyvenimo 
viltis. Todėl, kur tik apsi
gyvena studentai, jie pri- 
valetų būti tos apylinkės 
pavyzdžiu. Prie progos, 
svarbu ruošti paskaitas, 
referatus, dirbti ne tik žo
džiu bet ir darbais. Būki
me lietuvių vadais! Susi
rūpinkime nykstančia lie- 
tuvių išeivijos dvasia A- 
merikoje. Šioji darbo' sri
tis mums yra plačiai ati
daryta. Tik dirbk!

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų ir Profėsijo- 
nalų Sąjunga pratęsė sa* 
vo paskelbusį vajų, iki bir
želio 1 dienos. Studente, 
pasinaudok proga padir
bėti savo tautai, Dievui ir 
tėvynei? Pradėk — pamė
gink, patirsi jog nesunku. 
Surask bent vieną naują 
narį. Neužmiršk, jog jei 
kiekvienas Sąjungos narys 
surastų nors po vieną nau
ją narį, tai būtų didelis 
laimėjimas. Tad kur tik 
randasi mūsų, inteligenti
jos atstovų: mokytojų —- 
profesi jonalų, studen t ų, 
painformuok jiems apie 
vajų — burk juos...'

Susipratęs lietuvi, stu
dente, ar nepajudina tavo

>1

CHS. B. KUCHAUSKAS
. LIETUVIS GRAEORIUS 

ir Baisamuotojas 
637 S. Paca St. 
Bąltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabuš paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

. Tel. — South-0083

SJRAHGIS ELECTRIC
COMPANY

J. Strangis, Savininkas
.KLEKTRIKINI AI PEČIAI 

ant lengvo išmokėjimo
Atliekame visokius . elektriku 
•nius įvedimus ir pataisymus.

Tel. Brockton 7198
28 Morse Avenue, 

BROCKTON, MASS.

EDW. V, WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUSIR 
BAISAMUOTOJAS 

1000 Washington St. . 
NO#WOOD, MASS. • 
TEL. Nonvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale Ši 
TEL. Brockton 2005

THE NORGE BREST’S
ĮGALIOTI PIRKLIAI 

KIEKVIENAS NORGE PRODUKTAS 
DUODA NUOŠIMČIUS MOKANTĮ INVESTMENTĄ

NASH TAXISERVICE
[Nauji apšildyti karai.
Tik 35c. po Brockton’ą

Stotys:
W. Elm ir Main Sts.

45 Tremont .St.,
į BROCKTON, MASS.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
Lietuvis GRABORius

irš 13. ląetij, kaip tarnauja 
’ tuviams Montello- ir apylih- 
V-. . ' kčje.

Laidotuvių Įstaiga:
į Ames St., Brockton, Mass.

Gyvenimo vieta:
Enterprise St., Brockton

Tel. Brockton 2316

ITH UPHOLSTERING
coįupany

njdkyk savo senus rakandus 1 
te juos mums apmušti su 

įtrju apdangalu. Nes mes užlaiko- 
■yisą eilę rakandams apdanga- 
kaip tai: tapestries, velours;

Ir, damask ir tr, :
16 Belmont Street, 

BROCKTON, MASS.

širdiesgilumostasaifak
tas , kad uoliausioji mūsų 
visuomenės dalis — inteli
gentija, busimasis išeivi
jos Šulas, silpnėja. Išsibar
sčiusi ji nyksta svetimtau
čių bangose... Tjd skaudus 
ir liūdnas faktas. Lietuvių 
/tauta ir tąip neskaitlinga, 
o čia tiek daug ištautėją. 
Studente — nary, tavo pa
reiga mūsų išeiviją gelbė
ti! Jei tavyje yra\ nors 
kiek broliškos meilės tu 
turi jai padėti. Jei esi vei
klus savo kuopos narys— 
tavyje yra nors kibirkštė
lė lietuvių dvasios — pa
rodyk ją! Burk,- organi
zuok savo kolegas. Dabar 
laikas, šiandien tu turi: pa
reikšti savo jausmus, ryž
tumą viešai, šiandien, ta
vo kuopai paaiškės savo 
nario vertė. Tu būsi spren
džiamas iš tavo veikinip 
vajaus mėtų.B^plaų-—sęr 
šuo, studente, nepasiro-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GBLIAUCKA$
Graborius ir Baisamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

NORGE ROLLATOR šaldytu J 
vai . suteikia šaldymą už ina- I 
žesnę kainą., užlaiko maistą « 
nuo sugėdinto ir duoda progą | 
ekonomiškiausiai ir geriausiai * 
suvartoti likusi maistą., Tokiu į 
būdu galima sutaupyti iki $11 ' 

' . į menesį. !

tn <^unerat ^ervtce

dykpaskutimuoju! Susi- j 
rinkimuose ar šiaip pasi
linksminimuose mokėk iš
naudoti progas — pasidar
buok!

A.L.K.S. ir P; Sąjungoj 
priskaitoma apie>1.000 na
rių. Gausoka.' Bet ar vi
sus mus studentus ji jun
gia ? Ar tik tiek turime 
lietuvių inteligentų Ame
rikoje? Šimtą kartų —ne! 
Jų. priskaitoma tūkstan
čiai. Į tai atsižvelgus Są
junga paskelbė savopir
mąjį vajų, kad surišus 
tuos išsiblaškiusius švė? 
timfaučių jūroje pavienius 
studentus, profesionalus į 
vieną bendrą vienetą’— 
organizaciją. Studentai, į- 
tempkime visas jėgas, pa
statykime savo plakančioj 
širdyj nepalaužiamą pasi
ryžimą:— 'kad ‘pirmąjį Są
jungos vajų padaryti sėk
mingu, Jaunime/ pirmyn! !

Julius Stankūs (L. K.)

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NASHUA,N.H.
. LIGONIAI

"Sunki liga prislėgė kai- 
kurias mūsų parapijos 
moteris. Jau kelinta savai
tė kaip sunkiai serga Ra
sią Vaičiūnienė.'’ Taip-gi 
atvežta į ŠV. Juozapo lįgo» 
ninę Agota Raudonienę,. 
Petronė Karčiauskienė ii 
Antanina Paulauskienė. 
Linkime greito pasveiki
mo.' ’ -

PERSIKELS
LDS. narys, Domininkas 

Valinskas persikėle į nau
ją vietą, 32 Ė. ’ Pearl St. 
Jis apsigyveno pas LDS, 
narius, Česnulevičius, ir 
ten atidarė savo elektros 
įstaiga. Patariame visiems 
kreiptis pas jį dėl įvedimo 
ėlektrikos.

MISIJOS > /
. Balandžio 7 dieną Šv. 

Kazimiero bažnyčioj pra
sidėjo misijos, kurias skel
bia Tėvai Jėzuitai Aukšti* 
kalnis ir Mešlis.

DUNDULIS LUNDU
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir Šviežius 

valgius
ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
1118 Wa8hington St, 

Norwood, Mass.

,X. r ,|i; -r .

rengia Margučių Vakarie
nę, su muzikalu, programą, 
kuri * susidės iš muzikdšr 
dainų, ir kalbų* Dalį prog
ramos išpildys ; Worceste- 
riOi Šąjungietęs, Taipgi ir 
iš kitų miestų pasižadėjo 
dalyvauti programoje.

l;d.š.
Bal. 7 d., įvyko 65 kuo

pos mėnesinis susirinki
mas. Besvarstant bėga
muosius reikalus įnešta, 
kad surengtų kokia pra
mogėlę Darbininko iRadio 
Programą paremti. ; Kun. 
Dr* A. Bružas pasiūlė 
kviesti kun. P. Jurą su sa
vo grupė suruošti “Jauni? 
mo Teismą” (Mock Trial). 
Diena paskirta 19 gegužes.

Kuopos Korespondente
• j.t. -

LAWRENCE, MASS.

Tel, Nonvood 1009 Notaras

A.K, NEVIACKAS
BEAL ESTATE 

' • • INSURANCE -
VISOKIOS ROŠIESAPDRAUDA

LalytikortSs visoms linijoms
Teisingas Patarnavimas
1122 Washington St., ;

Norw(tod, Mass.

galerijų įlenkyje už šv, 
Pranciškaus Vizijos at
plėštos trys teologiškos 
patartys, ’ būtent, Netur
tas, Nekaltumas, ir Pa
klusnumas. šv. Pranciškus 
Asižiėtis,' kai tik ir buvo 
vienas iš didžiausių tųjų 
dorybių mylėtojas. Čia ir 
atvaizduojama kaip jisai 
ištiestomis rankomis 1 tą
sias dorybes priima.

•. j . < •

Klebonui kun. F. M. Ju
rui užsiminus bažnyčioje 
apie josios dekoravimą, 
žmonėse pasireiškia nepa
prastas ūpas. Nors nedar
bo gerokai išvarginti, bet 
gražiems tikslams^ ypač 
bažnyčios, puošimui, gerie
ji parapijiečai nesigaili au
kų. Klebonas dar lyg neno
ri aukų.imti, nes abejoja 
ar bus galimybių surinkt 
taip stambią šiimą. Tačiau 
jau kaikuriė ’parapijiėČĮai, 
girdėjau, įteikė savo aūkSs 
tvirtindami, kad visi duos«

Įtaisymui naujai kapai 
klebonas turįs jau 60 do
lerių;

Jaunimas vyrai uoliai 
rengiasi prie “Naujieny- 
bių Vakaro”, kuri ruošia 
bal. 28 d., parapijos sve
tainėje. Juozas Blaževi
čius, J. Micka, ir A. Aksti
nas įsijūosę dirba, kad tas 
vakaras visais žvilgsniais 
nusisektų. • _ :

Altoriaus puošėjos M. 
Songailaitė, C. Arminaitė, 
O. Songailaitė, E. Aurilai- 
tė, O, Jerackaitė, O. Gren- 
daitė, j. ŠaviČiutė, ir P. 
Remeikytė, uoliai priimi* 
ne j a aukas gėlėmis ir puo
šimui, altorių Velykų šven
tėms. Šiais metais josMa- 
bai gražiai naujomis dro
bulėmis apdangstė Kris
taus kančios laikotarpių 
bažnyčios statulas. /

Tėvas Antanas Mešlįs, 
Jėzuitas praleis Didžiąją 
Savaitę i? Velykų šventes 
Lawrence.

Metines misijos mūsų 
parapijoje prasidės gegu
žės 5 d. ir tęsis . visą sa-, 
vaitę. Lawrence pirmą 
kartą misijas skelbs Tėvas 
Aukštikalnis, S. J.

' ■ ' ■ E ■ -- ■ V /

Šiais metais parapijoje 
organizuojama net 4 base- 
bįll rifeliai,. šv. Vardo, 
draugija, Jaunųjų Vyrų, 
Altaristų ir reikalui esant 
iš jų sudaromas ketvirtas 
teamas, Bet to mažųjų al
taristą bašėball team ne
nori atsitikt nuo senųjų.

C Triscila.

MORRIS SHOESTORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 

ČEVERYKŲ - KALIOŠU- ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius 

1152 Washington St, 
Norwood, Mass.

Tires Išmokėjimui
• ’ 4 * ’’ * - ’

GARSŪS GOODRICH TIRES IR BATTERIES

Goodrich. Safety Silvertųvvns su Lifė-Saver Golden 
Ply, Įrodytą, kad jie yra 3 kartus saugesni nuo 
Mblow-outs”; gauto iš greito važiavimo.

< ■ .. . . .. . ■ . ■ • < t ■

Goodrich *Electro-Pak BatteriesA yrą stiprūs ir tu
ri galingą jėgą dėl greito pradėjimo ir ilgo varto- 
jiiAo.-'

BE JOKIO “RED TAPĖ”

. BE JOKIO LAUKIMO

. . LENGVOS SĄLYGOS

PRITAIKINTOS JUMS

Nėra ilgą tyrinėjimą, jokią nesma
gumu Tamstai. Visus Susitarimus 
užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa- 
rodykite mums savo automobilio 
“lisense” dėl identifikavimo. Ir nu
sistatyk sau pritaikintas lengvas iš
mokėjimo sąlygas;

Pasirink ką tau reikia ir pasakyk 
mums kiek galėsi mokėti. Užims 
mums tik kelias minutes atidaryti 
Tamstai atsiskaitymo sąskaitą. Ir 

/mes tuojau uždėsime bilą kokį įran
kį prie Tamstos automobilio.

qp £? 1lire cHiop
CHURCH and MONTELLO Sis., BROCKTON .— Tel. 190

f! *■THOMAS CARRIGG & SONi!
U 
i! ' 
u PIEŠĖJAI IR IŠDIRBĖJAI ■ <!

PagaliausAmerikos Lie
tuvių Duonkepių Korp, 
šiame/mieste įsigy jo tre
ką, išnuomavo duonkepyk- 
lą ir jau rengiasi kept 
gardžią, lietuvišką duoną. 
Spėjama, kad pradžioje 
gegužės jau tikrai ją vai 
gysime.

Musų gražioji bažnyčia 
vis daugiau ir. daugiau 
puošiama, žmonės stebin
si ir gerėsi matydami po

t dailės paminklų

Ateik bile kada ir pama
tyk naują. 1935, NORGE

J. BREST & COMPANY, Ine.
MAIN SI. — TEL. 4052 — BROCKTON

VISOKIOS RŪŠIES GRĄNITO jį
• . ’ ’ ■ ’ . ' •• •' ... k ’ j- ■ •

Reikale kreipkitės: v. ‘ j Į

41 No. Cary Si, Brooktda, Mmi. . į I
• 40 Weymputli St, Voymontti, Man. 1 j

65 Ūrook Road, Quinoy, Mas*. S

j t Telefonai:
■ į Brockton 6588 
| Randolph 196-W

ROLLATOR.'... duoda ly- 
gitj, lengvą, taip vadinar 
miĮ RolUng jėga, kuri su- 

■ teikia daugtaus šalčio ir 
suvartoja' mažinu elektros

PARENGIMAI
Suvažiavimas ir vakarie

nė Moterų Sąjungos-— 
Mass, - Maine - New Ham- 
pshire valstybių įvyks ba
landžio 28 d./ Sesijų pra
džia 1 vai. po pietų. Vaka
re 5:30 vai. vietinė kuopa



Tį Antradienis, Balandžio 15, 1035.

Į Auksines Smiltys
» (Iš angliško vertė kun. M.

Karužiškis.)

ŠVENTŲJŲ GYVE
NIMAI MURINA

Aš esu skaitęs daugybę 
Šventųjų gyveninių. Aš e- 
su skaitęs juos, gal, su 
saumeiliu motyvu, pasi
džiaugti kelioms valan
džiukėms kas vakaras tuo 
saldžiu ir poilsingu suža
vėjimu, pagamintu iš susi
dūrimo su siela, kuri turi 
Dievą.

' *♦ * *.
O! jei mes žinotume kaip 

gera yra, po besiskubini- 
mo dienos, ir po* įsikarš
čiavusio susirūpinimo* lei
sti sau progą būti persie-

WIUI*MJ. CHISHOIM
GRABORIUS 

'ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS' 

331 Sinith Sfc, . 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso; Dexter 1952 

Namir. Yl. 6286

E.CIOSYS
vienintelis lietuvis

Gyvasčių Apdraudos. Agentas 
šioje Apylinkėje

. 188 Clifford St,
PROVIDENCE, R. L

WE. 0689 W

NATIONAL BAKERY
LIKTUVIškS'KEP^kLA

B. BARTUSEVIČIUS
• (Savininkas)

43 Florence St., 
Providence, R. I.

* A. VAITKUS 
SAVININKAS V

BUSY BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietus, 

. užkandžius ir gėrimus 
taipgi

GROSERNE ir MĖSOS 
KRAUTUVE 7

302 Onns St., Providence, RJ.

Tel. AVEst 7031

BRIDGE CLUB '
Pale Dry ~ Vitalized Goldeū

* GINGER ALE
Lietuviai Savininkai:

B. Simonfivičius, AlexDialtuva
23 Chaffee Ši, Providence, JRX

musiais tuo kuo nors die
višku kas pasprunka iš 
Šventųjų pasielgimo ir ra- 
šty, ypatingai iš jų nuo
savų laiškų, mes ieškotų* 
me biskųtį ramumo, bisku- 
t| ramybės, jų apsvarsty
me kelioms valandžiukėms 
pirm nuėjimo poilsiui,
Taip, aš esu skaitęs 

šiuos Šventųjų gyvenimus, 
biskį gal saumeiliai, bet 
kiek nors taipgi su klausi
nėjimu. .

Ir iš studijos, kurią esu 
padaręs, ne apie jų pagar- ( 
sejusius darbus, bet apie 
jų kasdieninį gyvęriimą, ir 
jų sąryšius su asmenimis 
Ąpveizdos padėtais apie 
juos, su giminėmis, su 
prieteliais, su žemesniais 
už save, aš esu radęs kad
ŠVENTIEJI YRA MEI- 

DŪS.

Meilūs pasidavimė jų As-f 
meninių Teisių.

Biskį daugiau arba ma
žiau jiems, *koks skirtu
mas jiems ?

Jie girdi, kaip mes gir
dime, šiuos žodžius : Tai 
mano teisė, mes neturime 

. leisti, kad visa valdžia bū- 
į tų atimta nuo mūsų: pa- 
I teisinami argumentai, žmo 
gįškąį kalbant ; bęt jie su
pranta juos kitaip, ir jie 
patenkinti nusišypsoti ir 
ramiai tęsti savo dievotu-. 
mo ir naudingumo gy veni- 

^mą. c ■ *
Jie aprubežįuoja savo 

asmenines teisės kiek yra 
; galima, ir kiek yra galima 
jie pratęsia ir padaugina 
*šavo ūŽdubtis. '" “ *'

Jie padaro save nusiže
minusiais, žemais, ir nau
dingais; bet jie niekad ne
pažemina arba nėpanieki- 
ha savęs.

Jie turi kiltumą kuris 
pakyla iš jų vidujinio di
dumo, ir baigiasi, nežiū
rint jų draugijinio stovioj 
su pagarbos įkvėpdinimu. 

‘ Jie laiko sąve susivieni
jusiais su.Dievu, ir šiaip 
mato daiktus iš aukščiau.

Jie laiko erzinimus, men
kumą, ir piktą, ko jie bea- 
bejonės saųgojasi, kaip 
męs laikome stoką manda
gumo bemoksliam^ arba 
išdykintamę kūdikyje.

Jie pataiso, atitęisia, su
bara kuomet yra proga; 
bet jie niekad neįerziriti, 
ir, virš visa ko, jie niekad 
neųžrustina.

Niekad stoka apsvarsty
mo nesusilpnina jų širdžių 
meilumo. . ' :

Niekad nemalonus ’ žodis 
nesumažina jų dievotumo. 
Uolumo, savęs išsigipimo, 
kentėjipio laipsnis, reika
lingas šventiesiems pagel
bėti atsiekti šito tobulo 
meilumo būdo; pasiduoti 
tolei, kolei tikrų prieder
mių teisės nepaverstos į 
nieką; laikytis ramūs, be-; 
sišypsantu dievoti, kuo
met jie randasi po .tironi
ja, nėra įsivaizdintina 
mums, kurie neesame, 
kaip jie, artimai susivieni
ję su Dievu. ♦

Tėvui de Ravignanui pa
sisekė nugalėti savyje 
smarkų ir atkaklų ūpą. 
Būdamas užklaustas artin

sieke, jis atsake^ “Mes bu
vome dvieji; vieną išmė
čiau per langą, ir aš pasi
likau vienas”.

Šitą mes turime daryti; 
negana kovoti;_ mes turi
me anąjį išmesti įer lan
gą. Al kas nejaučia šito 
antrojo savyje? 4

Šventieji yra Meilūs 
davime

Šitas meilumas siekią 
toliau nekaip anas, nes čia 
nėra klausimo apie teises, 
kurias reikia apsaugoti.

Švęstųjų didysis obalsis 
kaslink to ką vadiname ši-, 
to pasaulio gerybėmis y- 
ra išaiškinimas mūsų Iš
ganytojo žodžių į Jo Tėvą ; 
“Ne kaip aš noriu, bet 
kaip kiti nori”.

Ar yra vieta užleisti ki
tam? Jie ją užleidžia. ‘

Ar yra knyga paskolin
ti? Jie ją paskolina.

Ar .yra oro griovė, kuri 
juos kankina, bet kuri yra 
patikinti . kitiems t Jie ją 
pakenčia. -

Ar yra proga atimti nuo 
savęs kokis daiktas uoliai 
pageidaujamas, kurio nors 
šeimynos nario? Jie jo at
sisako. ■ . . / .

Ar yra reikalinga laukti 
vieno, kurio įprotiniš ne- 
spartumas yra priežąštimi 
įkyrumo? Jie laukia.

Jei jie turi pašvęsti sa
vo laiką neįdomiems pasi
kalbėjimams, bet kurie 
palengvina suvargint a s 
sielas? Jie jį pašvenčia.

Ar yra reikalinga pasi ■ 
švęsti darbui, kuriam jie 
turi tiktai maža mėgimo, 
arba net gabumo, bet ku
ris palengvina' priėteliui, 
arba vientįk . duos jam 
smagumo? Jie jam pasi
švenčia. 1

Ąr yra reikalinga ’ save 
suvarginti ir pertraukti 
užimančią studiją, maldą 
arba darbą, klausytis prie- 
telio ir jam patarnauti?

Iš Mūsų Veikimo Centro
KUR IR KADA BUS i Šv. Kazimiero parapijoj.

' kongresas? į ' - - - - -. -
A.L.R.K. Federacijos se- 

kretorijatas yra gavęs ke
letą paklausimų, <kur ir 
kada įvyks mūsų veikimo 
centro Federacijos 25 
kongresas. Į tą klausimą 
dabar jau galima atsakyti,, 
nes kongresui vietą ir lai
ką Centro Valdyba pasky
rė. Centro Valdyba daugu
ma balsų nutarė Šaukti 
Federacijos 25-jį kongresą 
į Philadelphia, Pa. Kon
gresas įvyks 1935 hl rug- 
piųčio mėn. 20, 21 ir 22 
dienomis.

Kongreso šaukimo rei- i visuomenės gyvenime yra 
kalu su Philadelphijos Fų 
deracijos apskričiu jau su
sitarta. Įš to apskrities 
sekretorės p-lės Opos Un- 
guraitės yra gautas tokio 
turinio laiškas :

“Šiuomi pranešu mūsų 
susirinkimo, kurį vakar 
turėjome, rezultatus. Fe
deracijos kongresą vien
balsiai ir su džiaugsmu 
nutarėme priimti tomis 
dienomis, kurios Centro 
Valdybos nustatytos. Da
bar jau bus gąlima skelb
ti laikraščiuose. O 'mes 
turėsime ruoštis delega- 
tųs gražiai ir iškilmingai 
priimti.” . , J .

Lig šiol PKila<ielphijos 
lietuviai katalikai stipriai 
laikėsi Federacijos drąų^- 
mės ir rėmė visus musų 
visuomenės .^reikalus/ ir 
darbus. Katalikų draugi
jos, bent jų dauguma* mo
kėjo metinius .FederaCijai, 
mokesčius... įvykęs ten 
kongresas 4 daį» labiau to 
krašto lietuoju ^katalikų 
veikimą išjųd^SvBe to, 
Philadelphia yra tarp New 
Yorko ir Rytų Pennsyl- 
vanijos, kur yra daug lie
tuvių. Tš inenur ir kitur 
lietuviams bus arti ir, pa? 
togu suvažiuoti j reikš
mingąjį Federacijos kon
gresą/ Šia progą reikia 
priminti, kaė ^edėracįjbš 
kongresas Pniladęiphįjdj 
buvo lygiai prieš dešimts 
metų, būtent, 1925 metais,

Jie taip padaro. z.
Ar yra reikalinga mesti 

užmanymą ilgai manytą 
pagelbėti kitam prie sma
gumo, kurio jis nori? Jie 
jį meta. ’

i

1
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Specialistas
Į PLUMERIS

S. F. RACZELOWSKI
22 Printery St., 

Providence, R. I.

Tel. DExter.2O53

EXCELS!OR BRDOM CO.
Išdirbėjai

ŠLUOTU ir ŠLUOTELIŲ

25Danf orthSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Balandžio 21 d.

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

MARŠRUTAS PERTVARKYTAS
Balandžio 17 d. — šv, Kazimiero, 64 Church St. 

Pittston, Pa.
• Nukryžiuoto Jėzaus Seserys 

Elmhurst, Pa. a ,
Balandžio 22 d. — ,šv. Juozapo ’117 Lackawanna Avė, 

Durea, Pa..
Balandžio 23 d. — šv. Marijos 258 Zerbey Ayė..

Kingston, Pa. , 
Balandžio 28 d. —- šv. Antano Hudson St. Forest 

City, Pa.
Balandžio 30 d. —. šš. Petro ir Povilo 624 Main St. '

. ’ Sųgar Notčh, Pa.
Gegužes 1 d. >— Hotel Redington Wilkes Barre, Pa. . 

sBankietas. •

mas lengvu geru būdu ir 
meilumu; kurs, rodos, sa-' 
ko, bet tai man ■padaryta 
malonę. . ’ ' ' •

Šventieji nuolat gyvena 
su Dievu, ir Dievo jiems 
užtenka.

Dievas yra jų draugas 
laike laukimo nuobodžių 
valandžiukių. Dievas atly- 
gina jiems sielos saldumu 
už visą ką jie atima nuo 
savęs, kad davus smagu? 
mą kitiems. ’

A! jaučiama Dievo aky- 
vaizdą yra gerai verta to 
pasismaginimo, kurio sau 
užsigyneme, to net vertes 
daikto, kurio atsisakėme 
už Jį: tai iš meilės. dei Jo, 
kad mes esame meilūs.

Patvarkymas kurs vado
vauja Šventiesiems jų sa- 
vęs išsiginimuosę ^randasi 
šiuose Šv* Povilo žodžiuo-' 
se: ‘‘Visiems visa pasida-. 
riau, kad visus išgelbė
čiau.” (I Kor, IXr22).

‘ Centro Valdyba nė kiek 
neabejoja, kad darbštūs 
philadelphiečiai graž i a i 
kongresą prirengs ir ma
loniai iš kitur atvykusius 
atstovus priims, Svarbu, 
kad atstovų atvyktų daug 
ir iŠ visų Amerikos kraš
tų. Federacijos apskričiai, 
skyriai ir visos katalikų 
organizacijos ir draugijos 
iŠ anksto turi rūpintis, 
kad savo atstovus į kon
gresą pasiųsti,

KUNIGŲ ŽODIS
Kunigų vaidmuo mūsų 

didelis. Jų nuopelnai pra
eityje ir jdabar mūsų tau
tai yrą labai stambūs, Ne
rasi nevieno didesnio tau- 
tos darbo, prie kurios kur 
nigąi nebūt prisidėję sa
vo darbu ir aukomis. .Ka
dangi Ą.L.R.K. Federaci
ja yra grynai religinė ir 
tautinė organizacija, dėl 
to visada nuoširdžiai dva
sininkų buvo remiama. 
Per Federaciją labai daug 
yra nudirbta ir Bažnyčiai 
ir tautai.

Malonu yra pastebėti, 
kad ir dabar, kunigai re
mia Federaciją^ Pernai 
buvusiame Kunigų Vieny
bės seime priimta tokio 
turinio rezoliucija:- #

“Kunigų Vienybės Dvi
dešimts' Penktas šeimas, 
įvertindamas A.L.R.K. Fe- 
deracjos pastangas įgy
vendinti -Šventojo Tėvo 
troškimą išplėsti Katąli- 
kšlmją Akciją pasauĮįonių 
tarpe ir tuo ateina į pa
galbą -kunigams Apaštala
vimo darbe, prašo dVasiŠ- 
kijos paremti Federacijos 
užsimojimus ir įkurti sky
rius, kur jų nėra; įrašyti 
draugijas į Federaciją ir 
remti Federacijos veikimą 
savo moraliu ir materialiu 
prisidėjimun.

Ši rezoliucija yra labai 
reikšmingą. Tikrai džiau
giamės tokiu nuoširdžiu 
pažadėjimų padėti vieny
ti mūsų organizacijas ir 
draugijas bendrai religinei 
ir tautinei akcijai.

Katalikų veikėjai ta gra
žia rezoliucija ■ turėtų pa
sinaudoti. Kadangi dabar 
eina katalikiškojo veikimo 
ir spaudos vajus, reiktų 
pasirūpinti visose lietuvių 
kolonijose suorganizuoti 
Federacijos skyrius ir į 
juos sutraukti visas lietu
vių draugijas. Kam reika
linga informacijų ir lite- 
ratūros apie Federaciją, 
rašykite į sekretorijatą, 
suteiksime viską, kas bus 
reikalinga.

MOKESČIAI IR AUKOS
Nuo šių metų saūšio pir

mos dienos ligi kovo pir
mos . iš šių ■ Federacijos 
skyrių ir draugijų, gauti 
mokesčiai į Federacijos 
centrą: Marijonų Rėmėjų 
41 skyr., Archer Heights, 
$1.00; Labdarių Sąjungos 
Centras — $1.00; Federa
cijos 9 sk., Montello, Mas- 
sachusetts, už keturias 
dr-jas $4,00; Federacijos 
10 skM Norwood,. Mass., 
$11.00; Federacijos . sk., 
Bridgeville, Pa., $3.00; 
Federacijos 52 sk.,. Pitis-

u r n T r_; t.lin.

SM.ft.A.» 8 nformati n n‘ Cheerfu.Hy Fu rnished

Asfaltiniai 
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THICKBinr s?* 
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• Kieti Rastai 
Prailgina

Namu Amžių 
Ilgiau Užlaiko 

Grožį 
Duoda 
Didėsnę 
Apsaugo*
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THICK BUTT SHINCLES
National Honsing Act suteikia 
pinigų namų remontui. Naujiėnis 
stogams, Naujoms sienoms, Izo
liacijai, ir už tą, gali užmokėti 
iš savo, uždarbio kas inėnesį.
Leisk pinigus pirmiausiai, kad tu
rėtumei saugą Stogą. Tai yra 
sargas tavo, viso investmento, ku
ris apsaugoja jį nuo elementų 

sužalojimo ir nuo ugnies,^
Bird Thick Butt Šinge- 
liai duoda geriausių ap
saugą ir gražiai atrodo

Tel. GROSSMAN'S — BlioCKTON Tel.
5030 69-73 No. Montello Street 5031 .

burgh, Pa., $15.00; Šv. 
Jurgio pat. dr-jos $11.00; 
Fed. 19 sk., Chicago; I1L, 
$8.00; Fed. 15 sk., Chica
go, III., $11.00;Pedi 18 sk., 
Nevg Britain, Conn„ $6.00.

Vilniaus reikalams pri
siuntė: Fed. 3 sk., Boston, 
Mass., $14.00; LRKSA ap
skritys; WiĮkęs Barre, Pa., 
$16.35. Lietuvos Katalikų, 
Universitetui: Federacijos 
3 sk., Boston, Mass., $14.- 
00. Už Vilniaus pasus ir 
ženklelius: Fed. 19 sk., 
Chicago,.III., $10.30; Fed. 
12 šk., Cicero, III., $3.35; 
Pittsburgho Federacijos 
apskritys $12.65.

Ųž aukas ir duokles Fe
deracijos Centro Valdyba 
taria nuoširdų ašių.- Tiki
masi, kad visos lietuvių 
katalikų organizacijos ir 
draugijos netrukus užsi
mokės į centrų metines 
duokles. Sulig ^konstituci
jos tai turi padaryti metų 
pradžioje. Centralinės or
ganizacijos moka po $10.-

00 į metus, b lokalinės dr-” 
jos tik po vieną dolerį.

A.L.R.K. Federacijos .
Sekretorijatas, 

2334 $o. Oakley Ave., _ 
Chicago, UI.

SAJUNGIEČIŲ DEME- * 
SIUI

Mąss. Maine ir N. H? 
Moterų Sąjungos Apskri
čio suvažiavimas įvyks •< 
sekmadienyje, 28 d. ‘ ba 
landžio, šv. fcazimiero pa
rapijos svetainėje, Templė 4 
St., Nąshūa New Hamp^ 
shire, 1:30 valandą pp ,pie- * 
tm . . .
Visos Apskričio kuopos ; 

yra nuoširdžiai* kviečia-, 
mos prisiųsti savozatsto%, 
ves, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Mums pra- 
nešama; kad 58 kuopa lau" ‘ 
kia atstovių ir ruošia gra-r^t 
žias priimtuves.rTadį visoš!5 
į Nashua N. H.!

J U T. Jokubaite 
Apskričio Rast. :

ELMHURST, PA.
‘“Sveikas protas, sveikame kurie!” Kiekvienas iš : 

mūsų esame girdėju šį priežodį' ir žinome jo reikšmę. 
Kūno'sveikata yra reikalinga visiems taip suaugu--ZĮ 
siems, kaip ir mažiems ; bet didesnė dalis svarbos lih*^ 
kstą prie jaunų vaikelių. Jei berniukai ir mergaites 
nuo pat mažens bus hygieniškai prižiūrėti, jei jie 
gaus.tinkamą valgį ir žaislus, tai jų kūnai augs ir sti- 
prės sveikato je. . : .. • .'.. ■

Kiekvienas iš mūsų žinome, kad netik valgiu žmo^. 
gus gyvena; kiekvienas suaugęs žmogus turi energi 
ją ir ją pagal išgalės vartoja. Bet kūdikiai darbo dirb 
neįgalėdami vartoja tą energiją žaidimams. ’

Todėl, kad žaislas būtų naudingas reikia jam pas _ 
kirti tinkamą vietą ir tinkamus įrankius. Nukryžiuok 
to Jėzaus Seserų’ Našlaityne yra pradėtas našlaičiams?
‘‘Playgrouhd” tad jei kas iš mūsų geraširdžių Lietui, 
vių norėtų prisidėti prie šio įvykdinimo aukomis s ~ 
patarimais meidžiaine rašyti Nukryžiuoto Jėzaus 
šerinis. *

Taipgi jei kas turėtų atliekamą pianą, arba ž 
tų kas norėtų paaukoti 'vieną Seserims,; 
mums pranešti.

NUKRYŽIUOTO JĖZAUS 8ESER 
ST. MARY’S VTLLA 
ELMHURSTrPA> " <
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Rytinių Valstybių Žinios
Svarbus Pranešimas

LIEPOS (TOLY) 3, 1935 M.
LIETUVOS VIZA DYKAI

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesi- 
Jonalų Sąjunga šiuomi praneša visai mūsų lietuvių vi-

• iruomenei, Amerikoje, kad rengia didelę ekskursiją j 
į Lietuvą, š. m. Liepos (July) 3 d. Swedisli - American

Lines, S.S. Gripsholm. Bus plaukiama į Klaipėdą. Vi- 
J siems šios ekskursijos dalyviams teikiama spėcialė 
£ nuolaida ir privilegijos — Lietuvos valdžia praneša, 

kad šios ekskursijos dalyviams tiktai —- nereikės Lie- 
į ihvos vizos. (Paprastai Lietuvos viza kainuoja $10.- 
| 60). Jei jus vyksite su šia ekskursija-, tai jums nerei

kės mokėti už Lietuvosvizą.
Lietuvoje dalyvausime:. Lietuvos Ateitininkų 25 

metų Jubilejiniame Kongrese; Pasauliniame Užsienio 
/ Lietuvių Kongrese; Parodose; Ekskursijose, etc.

, Ekskursijos vadai: Am. Liet. Kat. Stud. ir Prof, 
Sąjungos Dvasios Vadas kun. Jonas Balkūnas; Brook- 

; lyn, N. Y. ir Sąjungos Centro Pirmininkas —John C, 
Morkūnas, Rochester, N. Y. ■ >

Visi Amerikos Lietuviai kviečiami —r motinos ir tė- 
■ vai;— draugai ir pažįstami — studentai ir profesijom 

? natai-
Informacijos reikalais, kreipkitės dabar — Mr.

* John C. Morkūnas, 41 Willite Dr., Rochester, N. Y.
Sekite šio laikraščio numerius apie platesnes ži- 

s nias liečiančias ekskursiją.

arba jaunuolę patraukti 
prie misijonieriavimo dar
bo. Be to buvo rodoma ir 
Aesop’s Fablęs, . Jesse 
Crawford prie vargonų ir 
kitų 'mažų paveikslų. Bet 
didžiausį įspūdį padarė 
misijonįerius Ruppert pra
šymas vaikučių ne pinigų, 
bet maldų. .Taip, , turetu- 
mevisi pasimelsti, kad Ki
nijoje, kur gyvena tiek 
pagonų ir nepažįsta Dievo, 
kad jie Jį pažintų ir laimė
tų su Juo * amžinąjį gyve
nimą. •

Taigi ir mes lietuviai jei
gu pinigiškai neišgalime 
paremti tai nors trumpai 
pasimelskime prie Dievo, 
kad Jisai jiems padėtų iš
pildyti misijonieriškas pa* 
reigas.

draugai ir pažįstami — studentai ir profesijom 
- visi seni ir jauni.., LIETUVA LAUKIA JŪS.,.

; WATERBURY, CONN.
> Misijonieriaus rup-

PERT’O PAVEIKSLAI
Aną penktadienio; vaka- 

j rą ir po pietų kunigas Ru* 
pper Maryknoll, misijonie- 
tins, kuris praleido bemi- 
sijbnieriaudamas Kinijoje 

i 9 metus rodė krutamuo* 
f fcius paveikslus mūsų pa

rapijos vaikučiams ir su- 
‘. augusiems. Tai buvo labai 

įdomūs paveikslai, nes ro- 
t 4ė kaip kiniečiai gyvena, 

. kokiu būdų kiniečiai yra 
į pratinami ir lavinami ti- 
|lyb6je ir tt. Parode kaip 
Į sodina ir augina ryžius ir 
dauk kitų įdomių dalykų 

į kurie patiko netik sųaugu- 
? siems, bei ir vaikeliams, 
į. kurių blizgančios akys se* 
E ke savo broliukus kinie- 
[■. čius, kurie mokosi kate- 
ūkiamo.

Labai malonu matyti, 
kad Amerikos jaunuoliai 

į pasišvenčia, palieka savo 
.tėvus, namus, draugus, ša- 
įjį,- papročius vienu žodžiu 
viską dėl Kristaus. Labai 
liūdna vietomis buvo kai 
parode kaip misijonierius 
^artais yra visų apleistas, 
gorėtų atversti visą pa
saulį; bet negauna pinigų 
nuo žmonių.

Tokie paveikslai labai 
pamokinanti ir naudingi; 
įneš gali ne vieną jaunuolį

LIETUVIS JAUNIKAI
TIS YRA WATEBBURY 

AMERICAN ŠTABO 
NARIU

Brooklyn’o žinių sky
riaus raporteris Jonas 
Grėbliūnas, gavo paaukš
tinimą Waterbury Ameri
can and Republicąn laik
raščių,redakcijoj. Jis ra
šys kaip ir ligšiol apie lie
tuvius ir Brooklyną (kur 
beveik visi lietuviai gyve
na) bet prie to jisai bus 
Poliee, Fire and Political 
žinių skyriuje. Sveikina
me jauną ir gabų Joną ir

linkime jam geriausių pa* pamėginti dar kartą jos 
sėkmių. Tai Jonas gaus * 
progos pasimatyti su di
desniais žmonėmis ir teks 
jam daug ką naujo patyr* 
ti, o gal paskui taps Fo- 
reign News raporteriu sve
timoje šaly, kaip tai: Lie
tuvoje ar kitur.

Mes čia galime padaryti 
prilyginimą su kitu pana
šiu raporteriu, tūlu airiu, 
kuris rašo “Brooklyn 
Neyra” dėl laikraščio Wa- 
terbury Democrat. jonas 
kai paima plunksną, tai 
pastebimas _ jo darbas ir 
apsukrumas, bet anas, tai 
labiau kąrikaturuoja nau
jienas, pav. kur susirinko 
500 žmonių, tai jisąi para
šys, kad buvo daugiau 
kaip 5,000! Jonas tašo tik
sliai ir įdomiai, tik turėtų 
žinias apie lietuvius kiek 
sušvelninti. Čia paduosiu 
vieną pavyzdį, kai advoka
tas Bagočius kalbėjo ir 
patarė lietuviams nepasi
duoti airiams politikoje.. 
Tai rytojaus laikraščiuose 
buvo didelėmis raidėmis 
(dėl raidžių stambumo ir 
vietos naujienoms, tai ne 
Jono kaltė, bet vyriausio 
redaktoriaus) ’anglišk a i 
parašyta, kad lietuviai ne
pasiduotų airiams. Tai ai* 
fiai labai blogai atsinešė 
į lietuvius ir kaikurie lie
tuviai man papasakojo, 
kad dėl to turėję daug ne
malonumų. I

Linkime jaUtiatH Jonui 
Grėbliūnui prasimušti au
kščiau. Jisai yra tikrai ga
bus vaikinas ir mūsų pa
rapijietis.

LIETUVIS NAUJO LAI
KRAŠČIO VYRIAUSIAS

REDAKTORIUS

Aną dieną gavau malonų 
laiškutį nuo Vmco Būlevi- 
čiaus, kuris dabar, ačiū, 
daktarui Colney - Aukšta
kalniui, mokosi the Ame
rican School of Naturopa- 
thy, 14th Street, New 
York City. Jisai pasakoja, 
kad jam gerai sekasi. Pri
žadėjo prisiųsti savo re
daguojamą laikraštį: The 
Monitor. Sveikiname! Vin
cas gabią plunksną ir 
neužilgo sulauksime nau
ją lietuvį profesijonalą.

Dėkoju per šio laikraš
čio skiltis Vincui už laik
raštį ir' laiškutį.^ Vincas 
buvo uolus narys watėrbu- 
rio studentų kuopos. Mes 
jo labai pasigendame, bet 
džiaugiamės, kad jam se
kasi.

-*• —.... -

ATSTATYMO BENDRO- 
VĖS ŠĖRININKAMS

ĮDOMŪS JUDAMIEJI PAVEIKSLAI

Pirmųjų Krikščionių Persekiojimai 
Ciesoriaus Diokleci jono laikais

Atėję į šiuos paveikslus pamatysite, kaip, pirmie- 
krikščionys guldė savo galvas už Kristų eidami į

'Mreną, kur juos liūtai draskė. Pamatysite kaip šv. 
^Agnietei nukerta galvą, šv, Sebastijoną sušaudo jieti- i 
įds, Šv. Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša, Į šiuos 
^veikslus atėjęs nevienas braukia per skruostus rie

čias ašaras. Ateikite visi. Nesigailėsite I
Paveikslus rodys ir aiškins A. Peldžius sekančiose 

hrletose:
tTTARNINKE, bal. 16 d. New Phila. Pa. 
KETVERGE, bal. 18 d. St. Clair, Pa.

Visur pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 30c., vaikams 
0 centų.

teisėtą seimą sušaukti. 
Tam seimui laikas nusta
tytas Šių metų gegužės 
mėn. 21d.
' Visi Atstatymo Bendro
vės šėrininkai, kurie sei
me dalyvauti nemano ir į* 
galiojimų dar nėra niekam 
davę, yra patariami įgalio
tinius pasiskirti ir bent 
paskutiniuosius savo Ben
drovės trupinius apsaugo
ti. /

Jeigu numatytam gegu
žės mėn. 21 d. seimo kvo
rumo nebus, tai, veikiau- 
šiai, teks pasiūlyti planą 
Bendrovę likviduoti ne, še- 
rininkų nųbalsavimū, bet 
įstatymų numatytu keliu.

Neveikliesiems šeriniu* 
kams tenka ^priminti, kad 
Bendrovę likviduojant, ne
atsiliepusieji nustos Savo 
teisių - nieko iš likučių 
negaus, o atsiliepusiųjų 
proporcijos bus padidin
tos. <•

Įgaliojimus galima duot 
bet kuriam; pasirinktam 
asmeniui, kuris Bendrovės 
Seime mano dalyvauti, ar
ba žemiau * sužymėtiems 
Kvorumui Sudaryti Komi
sijos nariams, būtent:

Jv. Ambraziejus, ; 168 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Dr. B. K. Vencius, 499 
Grand St:, Brooklyn, N. Y,

P. Daužvardis, % Consu- 
late General of Lithuania, 
11 Waverly ■ Pįące, East, 
New York

Kvorumui Sudaryti 
Komisija.

EUZABETH, N, J,
“KRAŽIŲ SKERDYNES”

Šeštadienį; balandžio 6 
d;. teko atsilankyti į: virš 
minėtą vaidinimą, kurį 
rengė parap; choras kom
pozitoriui J. Žilevičiui va
dovaujant. /

Buvo skelbta, kad prasi
dės 7 vai., bet kadangi pu
blika papratus vėliau rin
ktis, tai vaidinimas prasi
dėjo 8 vai. Rengėjai buvo 
prisirengė laiku pradėti.

Programų; nebuvo spau
sdintų, tai vietos klebonas 
kun. J. Simonaitis paaiški
no veikalo / turinį ir pas
kelbė vaidintojų pavardes.

KačH smulkiai apie'viską 
parašyti, užimtų daug vie
tos ir nesant programų 
sunku nurodyt, kas ir kaip 
išpildė savo toles. Bendrai 
paėmus visą Vaidinimą, at
sižiūrint į trumpą prisi
ruošimo laiką ir tiek daug 
(arti šimto) vaidintojų, 
nors daugęliui neprisėjo 
ne žodžio, ištarti, bet visgi 
turėjo būt kiekvienas sa
vo vietoje, išėjo gerai. To
kį veikalą ^vaidinti, . tai 
reikia tinkamos svetainės, 
su pritaikintbm dėkoraci- 

i jom ir gan didėle scena. 
; Rengėjų pastangomis bei 
■ darbštumu, / Šios rūšies 
trukumai buvo nugalėti. 
Sukostiumais Irgi tas

> pats. Tokiai. miniai parū
pinti tinkamus kostiumus, 
tai nėra juokas. Lietuvoje

ii WATERBŪRY SAVINGS BANK ;
i! -
11 WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

!

j * ’ •; j Waterbury’o Saving* Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprtl- U
U ' / pinti tavo visus bankoi reikalus.
<i To* pačio* banko* knygutei, kuria* gavoto nuo Waterbury 
.; Savings Bank galit* naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi p 
j! turime: . . ji

pinti tavo visus bankoi reikalus.

U

Ii

CinilSTMĄ^ IR VACATION CLUBS 
TRAVTELER’S CHECKS 
... FOREIGN DRAFTS

Ateikite mes jums. patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. j į

- — ___—#

u

BROOKLYN, N. Y.
“BUNCO PARTY”

Kovo 26 d. pas p. J. Gra* 
žienę įvyko sąjungiečių 
“bimeo party”. Liko gra
žaus pelno. Sąjungietės 
taria nuoširdžią padėką 
pp. Gražiams už vaišingu* 
m ir dovanas. (

|F PAIN-EXPEUER ll;|

Bei ir” Čia rengėjų rūpės, ] 
tingumas parodytas. Mas 
tomai, kad iš visur suran
kioti grąžus lietuvių dar
bo žiurstai, skaros ir kiti ; 
reikalingi daiktai. Beabe- 
jo gi, neapausi visus kai
miečius lietuviškom medi* 1 
nėm klumpėm. Bet kaimie
čiai buvo panašiai savo 
sermėgas apsijuosę. ‘Rusų 
žandarai, viršininkai ir 
kazokai tikrai atrodė “ka^ ' 
capąi’’. /Tokiai daugybei 
sujięškoti rusų laikų rū
bai, tai nėra taip lengva. 
Narsumo bei drąsos taip- 
pat mokėjo parodyti rusų 
pavaldiniai, o kaimiečiai 
prieš “ponus” nusižėmint 
irgi mokėjo. Nepagailėjo 
ir veiksmo  j kuomet praši? 
dėjo kaimiečių persekioji
mas ir kazokų nagąįkomis 
plakimas. GŽil’d, k£d pu
blika tokiaist atvejais juo
kėsi. Kaip gali jaustis tuo
met vąidylos? - .

Viską bendrai' .^paėmus, 
reikia tik sveikinti visus 
vaidintojus, kurie tiek 
daug parodė darbštumo, o 
kiti net gabumu scenoje, 
nežiūrint, kad pirmu kar
tu kitiems teko scenoje 
pasirodyti ir nękurie jau 
gražaus amželio sulaukę.

Ašis to viso vaidinimo, 
kaip ir rūbų ‘ parūpininio, 
tai buvo. gerb. kompozito
rius J? Žįlevičius. Jis savo 
tykaus darbo vaisiais tuos 
visus sunkumus nugalėjo.

Bet ar įvertino tą p. J. 
Žilevičiaus ir vaidintojų į- 
dėtą į šį veikalą tiek daug 
pasišventimo bei sunkaus 
darbo elizabetiečįai? Rei
kia be paslapties pasakyti, 
kad ne. Jeigu publikos ne
buvo nei 1 keturis kartūs 
tiek, kiek vaidintojų, tai 
ką jau bekalbėti. Gal sek
madienį publikos buvo 
daug — nežinau. Bet Eli - 
žabethto kolonijai, jeigu ir 
penkis kartus šis veikalas 
būt statomas scenoje, , tai 
publikos kiekvieną kartą 
turėtų būt 400’—500 žmo
nių* .

Bet vis tik reikia svei
kinti p. Žilevičių ir visą 
jo trupę, kad jie išdrįso 
imtis tokio didelio veikalo, 
ir atsižvelgiant į visas ap
linkybes, gan’gerai jiems 
pavyko šį istorinį veikalą 
pastatyti; . \ <

Pertraukoje kalbėjo p* 
Ambrazevičius iš Netvar
ko, atpasakodamas para- 

[ręįa/bet blogėja, nūtarė[mo, ypač kaimiečių rūbatpijos organizavimosi dąr-

Lietuvos Atsta tymo 
Bendroves Seimas buvo 
šauktas šiais metais, sau
sio mėn. 27 d. Tas seimas 
neįvyko, nes kvorumui šū- 
darytį truko virš 1600 bal
sų. ■■

Šauktan Seinian susirin
kę šėrintokai, išklausę di
rektorių raportą Irpaste- 

. bėję, kad Bendrovė ne ge-j tas nesudarytų to sunku-

bą ir kaip pirmas teatras, 
parapijos naudai, buvo 
tuomet, 40 metų atgal, 
vaidinimas scenoje šis 
pats veikalas “Kražių 
Skerdynės”.

f J* Pilekalnia.

Kiekvienas, kas akyliai 
mato ir tvirtai paširįžia 
nejučiomis, išauga genijų.

. . Krafts.

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB
LIO, 0. P. DOMINIKONO 

misijos!
Balandžiu, 8 — 14, Šv. 

Jurgio bažnyčioje, Brook
lyn, N. Y. z /

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

Gegužės 12**—’26, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, She- 
nahdoah, Pa.

Birželio 2—15, šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Miner* 
syille, Pa. ‘

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

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metŲ, turėdamas 
suparaližuotą koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbti gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

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

Kas norite įsigyti gerą rašan
čią siąskite pinigus šiuo adresu:

John Shislosky,.
King’s County Chronic Hospital, 

Ward K 42
Brooklyn, N. Y.’

PARSIDUODA
53 akrą fanna Conn. valstijoj 

šiemet turi būt parduota žūt ar 
būt.

Devyniasdešimtmečiai seneliai 
turi ją apleisti. Jie dar? grąžą 
pragyvenimą, ūkis gerai išdirb
tas ir čia pat produktams rinka.

Yra trys jaunos karves, geras 
arklys, vištą, visi įrankiai, sodas, 
trobos labai stipriai pastatytos, 
tekantis šaltinio vanduo troboj. 
Yra medžių ir malką apie 3000 
dolerių vertės,

- Kaina buvo 5000 dol., o dabar 
tik 3800 dol Pusę reikia įmokėti, 
o jei kas pirks dž “cash“, tai tik 
3,350 dol.

Kad ir paprasčiausio* daržo
ves, kelis tūkstančius kopūstą, 
užaugint, tai jau laikas dabar 
pradšti. Pirkikai skubinkite Va
žiuokite apžiūrėti.

B. binkevich:
Bmhy Hill Road Cattletovm 

Southbury, Conn.

Nuo Reumatišką 1
Skausmų 

. naudokite 
—<ANCHOR-------~

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 
. palengvina skausmus

LO:

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai it 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovinio 
’ darbus

ĮSTEIGTA 1903 
.Telefonais , 

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 321

. TeL 755
■ ■ ■ ■ .. ■ i .. • ■ •

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476 Mato St^
NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojaš

Pilnai prisiruošps patarnauti 
kuogėriausiai dieną ir naktį 
visiems Conneeticut Valstybes 

Lietuviams. <
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St. ■
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

. Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokiu rūbij vyrams, vaikams. 
Laivakorčių: ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari-

: niaĮ įgaliojimai, raštai,- Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos

Užeikite ir būsite patenkinti
433 Tark St., Hartford, Conn.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MAYTNEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
GRABORHJS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N, Y.

Puikiai frengtoB dvi koplyčios duo
damos ‘ mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudlmo valandoj krelp- 
kltčs pas mus. Patarnavimas yra 
uMtikrintan Ir ui pritiname kaine.

• Telephone Stagg 2—440CI 
NOTARY PURLIO

GRAB O RIUS
402 Metropolitan Ava. 

BROOKLYN, N. Y.
Prienais Apreiškimo parapiįo*

Beiny&ą,
Paraamdau Automobiliua^Vei- 
tuv&na, Krikštynom* ir ,viao- 

kiema pokyliam*.

k¥
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