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PASAKA BE GALO
Kaunas, vasario 13 d.
(DULR telegrama) — Jau
pradėta ruošti naujas sei
mo rinkimų įstatymas.
Seimo rinkimų įstaty
mus ruošia prez. Smetonos
vyriausybė jau kelinti me
tai. Tai tęsinys buvusio
tautininkų ministerių pir
mininko, prof. A. Volde
maro pradėto darbo ir pa
reiškimo į klausimus kada
įvyks seimo rinkimai: ‘Jei
ne pavasarį, tai rudenį, o
jei ne rudenį, tai pavasa
rį’. Lietuvos tautininkai
tokiomis telegramomis tik
pajuokia mūsų išeiviją,
kuri be atolaidos reikalau
ja atstatyti tautinę vieny
bę ir sudaryti koalicijinę
vyriausybę. DULR tele
grama,
matyt, taikyta,
kad pasiektų Amerikos
lietuvius prieš Lietuvos
Nepriklausomybės minėji
mus,. kad tuose minėji
muose nurimtų ir nebekal
bėtų apie Lietuvos viduji
nius nenormalumus. Bet
ar nurimo? J tai geriausiai
atsako kalbėtojų kalbos ir
priimtos rezoliucijos.

BAISIOS AUDROS
. EUROPOJE

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė
Praėjo Labai Patrij o tingai

Londonas — Pereitos sa
vaitės
pabaigoje visoje
Europoje ir Mažoje Azijo
je siautė audros ir sniego
pūgos. Laivų plaukiojimas DARBININKŲ VADAS
suparaližuotas. Audringa REIKALAUJA SUMA
jura pridarė daug nuosto ŽINTI AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO TEISES
lių. Centralinėje Europoje
sniego audrose žuvo šim
tai žmonių. Makedonijoj VVashington, D. C. — Ažuvo 25 žmonės. Bulgari merikos Darbo Preziden
joj sušalo 68 žmonės. Vi tas labai skaudžiai kriti
so žuvo apie 200 žmonių. kuoja J. V. Aukščiausiąjį
Turkijoj ir Eigipto pa- Teismą dėl jo padarytų
krašiuose audra pridarė sprendimų, kurie panaiki
daug nuostolių. Istanbule no Kongreso naujos daly
nuverstas garsusis Aukso bos įstatymus. Prez. Green
Rago tiltas. Smirnos srity- reikalauja, kad Aukščiausiajam Teismui būtų už
je kilo dideli potvyniai.
Jungtynėse Valstybėse dėtas apinasris, kad jis
baisi sniego audra ir šal neturėtų teisės panaikinti
čiai pridarė daug medžia socialės gerovės įstatymų.
ginių nuostolių ir nusine Aukščiausias Teismas
šė šimtus žmonių gyvybių. susilaukė griežtos kritikos
Vakarinėse valstybėse kai- kada jis panaikino NRA
kur šalčiai siekė 50 laips ir AAA įstatymus. Panai
kinus tuos įstatymus ka
nių žemiau zero.
pitalistai pasipelnė iš dar
bininkų.
I

SEPTYNI MĖTAI VATI- SNIEGAS UŽVERTĖ 16 į Sekmadienį, Vasario 16, Žmonės skirstėsi pakeltu
KANO
------------------------------KANO -- ROMOS
ROMOS KONKON I
TROKŲ,
AUTO
i 2 vai. pp., Municipal Bldg. upu į namus, pilni patrijoKORDATUI
j svetainėje, So. Bostone į- tiško pasiryžimo ir toliaus
Millersburg, Pa. — Pe- vyko Lietuvos Nepriklau- sekti Lietuvos džiaugsmus
Bažnyčia ir Valstybė
reitą penktadienį sniego somybės 18 m. sukakties ir skausmus.
Rap.
Iškilmingą^ Minėjo
audra pridarė daug nuos-į minėjimas,
Su
Vasario 16 d. beveik vi
tolių. Harrisburg - Sunbu- Programoje buvo: kal
sose
lietuvių kolonijose į__ Pereitą
vieškelį užvertė snie- bos, dainos ir transliuoja
VATIKAN
vyko Lietuvos Nepriklau
itaHkų Baž-8as- karis n“s«nk°
antradienį
ma programa Nepriklau- somybės atgavimo sukak
valstybė
somybės minėjimo iš Lienyčia ir Ital_
____* :Mahantonf° kaln° *
tuvių minėjimai. Bostone
naiiiinnin
ik ttrokų
mini}
J
**
■vietoje
palaidojo
16
minėjo septynių metų ša-i
i tuvos.
apylinkėje South Bostone
kaktuves nųp pasirašymo 'ir automobilių. Valstybės
Publikos prisirinko mil buvb gausiausias susirin
konkordato, vasario 11 d., i vieškelių valymo depart■ mentasj tą vietą pasiuntė žiniška minia, kuri užpildė kimas, nes kimštinai pri
1929 m..
X
pildė erdvią Municipal
Išimtus uarbininkų, kurie salę ir visus perėjimus.
daug prakaito išliejo pakol Įžanginę atidarymo kal Building svetainę. Bet ne
SIUVĖJAI f SUSTOJO atkasė trokųs ir automobi
atsiliko ir mažesnės lietu
bą pasakė vietinis kleb.
DIRBĘ
lius ir nuvalė vieškelį. Nė kun. Pr. Virmauskis, paai vių kolonijos, kaip tai
t’ ■ Cambridge, Mass. ir Nor
vieno žmogaus nesužeidė. škindamas šios dienos rei;
New York f- Apie 105,vvood. Cambridge, parapikšmę
ir
programos
eigą
ir
000 siuvėjų buvo nutarę
i jos mokyklos svetainėje įperstatė
programos
vedėju
išeiti į streiką, jeigu darb
vyko tuojaus po sumos.
J.
Kumpą.
i
daviai nępriiįls naujos su
Kalbėjo kun. P. Lunskis,
tarties. Mayoras LaGuarPirmas kalbėjo Dr. J. p. A. F. Kneižys ir kleb.
dia tarpininkavo, kad be šeši Užmušta Riaušėse. Landžius apie Amerikos
i kun. P. Juškaitis. Koncer
streiko darbininkai su
jaunimą, ragindamas siek
Madrid, Ispanija — Sek ti mokslų, o ypač lietuviš tinę programos dalį išpil
12-KOS UNCIJŲ KŪDI darbdaviais susitartų ir
dė parapijos didysis cho
susitarė. DaFbininkai rei madienį, vasario 16 dieną kai mokytis ir tt.
KIS IŠGYVENO 8
pirmuose nuo 1933 m. rin Antras kalbėjo mūsų iš ras, vadovaujant muzikui
JAUNIMAS TEISME
kalavo
trumpesnių
darbo
DIENAS
p. M. Karbauskui ir radio
<_.V
* AM «• dienų ir pakelti . mokesnį kimuose dešinieji, kuriems eivijos veteranas, patriar*- į
PRASIDĖJO LIETUVOSvadovavo
jose
Maria
Gil
Norwood,
Mass.
Sekma

VOKIETIJOS EKONOMI
ka kun. K. Urbonavičius,
Philadelphia, Vasario 11 už darbą. Darbininkai lai
ie 250 viedienį,
vasario
23
d.,
7
vai.
mėjo.
Kad
pat
NES DERYBOS
*’ prieš 8 dienas gimęs kūdi
vakare, Šv. Jurgio parapt- ,
kis, kurs tesvėrė tik 12 darytą sutarti" viem metuvos katalikų visuomenei
jos
bažnytinėje
salėje
įKaunas — (DULR( te
tam,
darbininkai
pirma

Oficialės
ministerijos
žiSasnauską
ir
jo
paliktą
uncijų, šiandien mirė. Air prof. Pranui Dovidailegrama) — Tęsęsis eko vyks Darbininko Radio 'not Dr. Lenox Diek, tai e- dienį nėjo darban.
nios skelbia, kad kairieji turtą — lietuviškam me- čiui, kurį Lietuvos tauti
nominis Lietuvos ir Vokie Programos vakaras. Tą santi didelė retenybė ir
vargiai gaus 187 vietas iš nui...
ninkų vyriausybė atleidc
!
tijos karas eina jau prie vakarą mūsų profesijona- beveik
Trečias iš eilės kalbėjo iš V. D. Universiteto pro
nežinomas atsitiki VOKIEČIŲ LĖKTUVAS 473.
pabaigos. Prasideda Lietu lai, jaunimas ir tėvai spręs mas, kad taip mažas kūdi LIETUVOS PUSĖJE
Prof. Kan. F. Kemėšis. Jis fesoriaus pareigų dėl kaRinkimų
metu
kilo
riau

jaunimo
bylą
už
autorite

vos - Vokietijos prekybos
kis, nesvėręs nei svaro ga
šės, kuriose užmušta šeši išdėstė visą eigą nuo Lie- talikybės ir veikimo toje
to negerbimą.
derybos.
tuvos valstybės susikuri- sr-ityje
lėtų taip ilgai išgyventi. Kaunas — Šiomis dieno asmenys.
Teismo (Mock Trial) .
Kaip žinome, Vokietijos
Minėtas kūdikis gimęs 3 mis du kartus iš vokiečių Visoje Ispanijoje išsta mo ligi šių dienų. Gerb. j
Norwoode,
parapijos
diktatorius Hitleris buvo sąstatas bus maždaug ;mėn. pirm laiko.
pusės į Lietuvą perskrido tyta gerai apginkluota ka profesorius pabrėžė, kad
svetainėje įvyko vaidini
paskelbęs Lietuvai ekono toks: “Teisėjas” — muz. p.
vokiečių lėktuvas. Lėktu- riuomenė, nors dar karo “dar nelaikąs lietuviams
minį boikotą. Jis tai darė, A. šlapelis; jaunimo gynė RIAUŠES PRIEŠ ŽYDUS vas į Lietuvą perskrido
ilsėtis ant laurų, nes dar mas ir koncertas muzike
stovis
nepaskelbtas.
Vė

kad pasmaugti Lietuvą, jas adv. Povilas Sykes,
LENKIJOJE
! tiesiai prie Tilžės. Pirmą liausios žinios sako, kad tėvynę gaubia juodi debe p. A. šlapelio vadovybėje
Kalbas pasakė tos parapi
kuri naciams yra it kaulas Norvvood ir jo pagelbinin----------kartą jis Nemuno pakraš- riaušės ir sukilimas gali sys” — prie to Vilniaus
gerklėje. Naciai tikėjosi kas p. A. F. Kneižys, Dar Varšuva, Vasario 8 d.— čiu nuskrido iki Viešvilės,
vadavimas laukia mūsų jos klebonas kun. S. P
kilti
dėl
kairiųjų
laimėjiKneižis ir “Darbininko*
atgauti Klaipėdos krašto bininko redaktorius; pro Riaušės ir demonstracijos antrą gi kartą jis skrido
pagelbos.
mų
kaikuriose
vietose.
Sopasitikėjimą ir išprovo kuroras - kaltintojas adv. nukreiptos prieš žydus iš
Kalbas vainikavo kun. redaktorius p. A. F. Knei
iki
Pagėgių.
Lėktuvas
buc
ialistai
ir
kairieji
respubkuoti juose
revoliuciją B. Sykes, Norvvood ir jo siveržė visoje Lenkijoje,
J. švagždys, kaip visuo žys. Priimta rezoliucijos
vo
gana
žemai,
200
—
300
Hkonai
skelbia,
kad
jie
ga

prieš Lietuvą. Bet ekono pagelbininkas inž. Jasio- kuomet įstatymas uždraumet įmesdamas ir links kuriose reikalaujama ii
ni.
aukštumoje.
Manoma,
V
ę
daugumą,
ir
jie
gavo
minis karas daugiau pa nis, Norvvood; teismo raš džiąs košeriškai skersti I
mesnio pobūdžio keletą prašoma Lietuvos vyriau
kad
tai
vokiečių
karo
lėkvaldžios
leidimą
paskelbti
kenkė patiems vokiečiams tininkas bus Dr. Gvaizdi gyvulius tapo įneštas į
minčių. Prie to priminė a- sybės atstatyti tautos vie
tuvas.
Apie
savo
skraidymanifestą,
kuriuo
atsišaunybę ir sudaryti koalicijinei Lietuvai. Vokiečiai ne kas (Gasson), Norvvood. !Lenkijos Parlamentą.
mus vokiečiai nieko ne'jkia į savo partijų narius pie Lietuvos Nepriklauso
tik nieko nepirko iš Lietu Jury (prisaikintieji teisė Daugelis policistų tapo pranešė.
mybės džiaugsmus, kaišy- nę vyriausybę, kad griež
laikytis
rezervuotai
ir
vos, bet ir Lietuvos tran jai), jų bus 12, bus iškvie sužeista, kuomet jie bantus šiandieniniais skaus- šjau. Sa^tų reaguoti prieš
tvarkos. Kadangi valdžia
išorinius Lietuvos priešus
zitą neleido gabenti Vokie sti iš susirinkusios publi bė malšinti riaušes prieš4
mais.
neišduoda
kol
kas
rinkimų
PLANUOJA
PUOLIMĄ
tijos geležinkeliais. Lietu kos. Taip pat ir liudinin žydus.
Kalbų tarpuose įnešė į- puolančius Lietuvą; ir kad
rezultatų,
tai
kairieji
tvir

ANT
BALTOSIOS
VER

va turėjo gabenti savo kai bus iškviesti iš publi Kotovicuose policija ieš
vairumo dainos, kurias su vyriausybė sustabdytų ka
tina,
kad
jie
buk
gavę
GIJOS
ĮSTAIGŲ
prekes aplinkiniais keliais. kos liudyti prieš ir už jau ko 21 lenkų tautininkų,
dainavo Šv. Petro par. talikų persekiojimą, jų or
daugumą.
Suprantama, toks Vokie nimą. Kas sėdės kaltina kurie kaltinami išsprogdi
choras, vadovaujant muz. ganizacijų uždarinėjimą
tijos nusistatymas kenkė mųjų kėdėje tebėra pas nime žydų synagogos ir Washington, Vasario 8—
R. Juškai- Prie to muz.. R. mokslininkų ir kataliki;
UŽMUŠE
VAIKĄ
ir Lietuvai, bet ne tiek laptis ir ji bus paslaptyje krautuvių.
Department of Justice vir
Juška pats sudainavo so vadų terorizavimą, atlei
DIRBTUVĖJE
iki to vakaro, bet bus vie
kiek pačiai Vokietijai.
šininkas, Edgar J. Hoover,
lo “Kur banguoja” ir “Lei džiant juos iš mokslo įstai
gų, kaip pavyzdžiui prof
Praėjus Klaipėdos kraš nas ar viena iš Norvvoodo TRIS VIENUOLES NU patvirtino, kad jo depart- Lavvrence, Mass. —Penk skit į tėvynę”.
to rinkimams, Vokietijos vaikinų ar merginų. Toks TEISĖ KALĖJIMAN
mentas planuoja platų, vi tadienio ryte, vasario 14 Programa iš Lietuvos Prano Dovidaičio atleidi
.nacių įkarštis prieš Lietu teismas (mock trial) šioje
soje šalyje puolimą ant d. Monomac Mills dirbtu buvo girdima per pusva mas iš V. D. Universitete
nesuderinamas su teisėtu
vą atslūgo, nes Klaipėdos kolonijoje bus pirmas. Berlynas — Breslau vie baltosios vergijos įstaigų. vėje mašina pagavo bedir landį neperaiškiausiai.
krašte vokietininkai lai Verta kiekvienam ir kiek nuolyno
___ _______
Programa užbaigta Lie mo ir universiteto statute
tris___________
vienuoles na- Jau keli mėnesiai, kaip bančio vaiko, George Berišreikšti
mėjo. Taigi diktatorius vienai į tą vakarą ateiti. cių teismas nuteisė nuo 15 federaliai agentai renka geron, 16 m. amžiau, dra tuvos himnu, giedant visai reikalavimais;
Hitleris mano, kad dabar Tėvai ir jaunimas teateina mėn. iki 42 mėn. kalėji-Į žinias, ir nusikaltimų įro- bužius ir jį įtraukė į ma publikai, akompanuojant užuojauta Lietuvos kata
likams, jų vadams, o ypač
ir patys Klaipėdos vokie apginti savo vardą ir tei man neva už peržengimą' dymus tų įstaigų. Padary- šiną sutriuškindama mir art. R. Juškai.
tininkai galės “išsilaisvin ses.
Hitlerio diktatoriškų fi- ti puolimai New Yorke ir tinai. Vaikas dirbo tame Programos eigoje buvo prof. P. Dovydaičiui.
ti” iš Lietuvos, be Vokie Kaltinimas: Už Autori nansinių įstatymų._______ I Floridoje esą tik įvadas į pačiame kambary, kur ir platinami Vilniaus pasai ir Visuose parengimuose
tijos pagelbos.
teto Negerbimą. Kas gi tas
platų puolimą visoje šaly jo tėvas dirbo.
ženkleliai.
pasireiškė didelis patrijo
Naciai pirmieji panorėjo autoritetas? ir kada auto ne tik norvvoodiečiai, bet je. Visuose didesniuose
Pažymėtina, kad platin tingumas ir nusiteikimai
atnaujinti derybas su Lie ritetas, ir kada neautori- ir iš apylinkių kolonijų pa šios šalies miestuose bal Praha, Elta. Čekoslova tojai pritrūko ir pasų ir padėti Lietuvai apsigint
tuva. Budėkime ir kartu tetas? Kas yra tas bendras siklausyti advokatų kalbų, tųjų vergų prekyba ir iš kų spaudos biuras prane ženklelių. ‘
nuo išorinių priešų lenkų
reikalaukime, kad Lietu frontas? Ar verta jo lai-i liudininkų liudijimų, kalti naudojimas esąs galingų ša, kad nuo praėjusių me Prie to buvo padaryta vokiečių ir kitų, ir taipg
vos vyriausybė nedarytų kytis? Tie ir kiti svarbūs namųjų pasiteisinimų, tei raketierių rankose, kurie tų
balandžio mėn. iki kolekta išlaidoms padeng padėti Lietuvos
katali
nusileidimų Vokietijai, nes mūsų veikimai ir gyveni sėjo kalbos ir jury (pri- tarp savęs palaiko gerus, gruodžio 31 d. iš Lenkų ti, o likusius kolektos pini kams ir kitiems tautinia
tas tik dar labiau sustip mui klausiniai iškils jauni ' saikintųjų teisėjų) spren santykius. Valdžios tiks Tešino buvo ištremta iš vi gus pasiųsti Vilniaus ir A- į nusiteikusiems
Lietuvos
rintų nacių veiklą prieš mo teismo eigoje.
dimo. Jokios įžangos j tą las ir esąs šią raketierių so 363 čekoslovakų pilie merikos našlaičiams. Ko .piliečiams atgauti žodžk
Lietuvą.
Teateina ir tesuvažiuoja , vakarą nebus.
| ir spaudos laisvę.
Saiką išardyti.
čiai.
lektos gauta $61.74.
(

—j—

• -4—

ISPANIJOS RINKIMUS
LAIMĖJO DEŠINIEJI
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-• {tokioje pat'tvarkoje kaip <
į tikri teismai, kad eina.
Skundėjai skus ir iš abie
jų pusių gins advokatai.
fr------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------—G, Juokų bus iki soties.
VEIKIMO KALENDO vas. 16-tos apvaikščiojimo Šį įdomų “teismą” orgair Seimelio rengimo komi nizuoja advokatas Cunys.
sijos susirinkimas. Nepri Jame dalyvaus šie asme
Vas. 18 d., 7 :30 y .y., baž klausomybės apvąikščioji-i-1 nys: ąįv. Frank BobblįsJ
nytinėje salėje, įvyks Fe mas jau įvyko. Buvo pa-! Worcester, adv. J. M. Vederacijos mėnesinis susi i vesta pp. Valatkai ir Šid racka, Brockton, adv. Curinkimas.
Reikalaujama lauskui Vilniaus pasų pla ny, So. Boston, adv. B. Sy
kes, Norvvood, adv. J. Gri
susirinkti visų draugijų tinimas.
atstovų. Bus renkama val Seimelio dalykai taip pat galius, So. Boston, adv. J.,
Gailius, So. Boston, dr. W.
dyba ir svarstoma seime gerai tvarkosi.
Ponįos
Dųserick, dr. A. J. Vyšlio ruoša.
Marksienė, šeiminin k i ų
niauskas-West, artistas R.
Vas. 22 d., So. Bostone, vardu pranešė, kad ban
Juška, P. Rakauskas ir J.
įvyksta Naujos Anglijos kieto tikietai eina. Nutar
Romanas. Jury bus renka
Įjętuyių katalikų seimelis. ta tikietų pardavinėjimą
ma iš publikos.
Pageidautina, kad jis bū pratęsti iki Federacijos
Taigi, kurie norite pa
tų koskaitlingiausias. Jo mėnesinio susirink i m o,
valgyti skanius pietus už
programa įvairi: pamal kurs įvyksta, vas. 18 d.,
65c. ir pamatyti to įdo
dos, posėdis, bankietas ir 7:30 vai. vak. Nutarta maus “teismo”, ateikite į
I
kviesti kun. K. Jenkų ves
koncertas.
par. salę 492 E. 7-th St.,
Šv. Petro parapijos ku ti bankietą.
1:00 vai. po pietų, Wanigai ragino žmonės nesi-'t Nutarta bankieto pelną shingtono dienoje, vas. 22
vėluoti į virš minėtas sei- aukoti prof. Dovydaitį šel- j dieną.
Rap.
mėlio dalis, tvarkos dėlei, pti. Pranešta jog bankieto
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, j
Naujosios Anglijos Lietuvių Parapijų Muzikai-Vargonininkai, kurie susi
Jie pranešė, kad šešta- programa bus tikrai įdo- kurie
skelbiasi “Darbininke” tikrai
organizavę “į Vargonininkų Sąjungos kuopą, sudarė chorą ir nuo vasario 9 d.
dienį, 3:30 vai. pp., nebusimi. Ypatingai bus ko pa verti skaitytoją paramos.
š. m. pradėjo koncertų maršrutą. Pirmasis koncertas įvyko Nashua, N. H. Se
klausomos išpažintys. No matyti ir atminti “Teis
kantis — įvyks So. Bostone, vasario 22 d., Municipal Building
svetainėje, I
rintiems patarė atlikti iš mą”, kurį mokosi mūsų Tel. Nee. 0526
Broadway. Linkime geriausių pasekmių gerb. muzikams!
Koncertų pelnas
pažintį penktadienio rytą profesionalai. Komisijos
skiriamas muzikos žurnalui “Muzikos Žinios”.
ar vakarą, ar šeštadienio tikisi gauti visuomenės
S.
ROKLANAS.
Sav.
Iš kairės į dešinę sėdi:— muz. J. Tamulionis iš Nashua, N. H., muz. A.
pilną pritarimą.
rytą arba vakarą.
Parduoda OLDSMOBILE automo
Visminas iš Lawrence, Mass., Vargonininkų Sąjungos kuopos pirmininkas,
bilius ir INTERNATIONAL trokus.
Vas. 29 d., 7:30 vai. vak..
Priimame senus karus mainais.
muz. J. Balsis iš Worcester. Stovi iš kairės į dešinę: muz. A. šlapelis iš Norprasidės dvasiškos reko MARIJONŲ KOLEG.
Taipgi pataisome senus ir uždeda
wood, muz. J. Žemaitis iš Worcester, muz. R. Juška iš So. Bostono, Vargoninme naujus medžio viršus trokams.
lekcijos. Vyčiams ir abel REM. SUSIRINKIMAS
kų Choro vadas, muz. M. Karbauskas iš Cambridge, muz. K. Stačiokas ir Anai jaunuomenei, kad kuoDarbas užtikrintas, nes užlai
thol, Mass.
kau gerus darbininkus.
tinkamiausiai šventus Šv. Penktadienį, vasario 21
Šis gerb. muzikų choras, vasario 22 d. š. m., 2 vai. po pietų iš radio sto
207 Highland Avė.,
a., po Šv. Valandos pamal
Kazimiero šventę.
NEEDHAM, MASS.
ties WC0P, Boston, 1120 kilocycles išpildys Darbininko Radio dainų progra
dų, par. salėje įvyks Mari
mą.
Vas. 16 d., miesto ligoni jonų Kolegijos Rėmėjų S] (•iMItttttUMIt («»«•! lllltlItMHII • I
So. Boston 0823
nėje, mirė, vidurių liga, skyriaus mėnesinis susi IĮ Tel.LIETUVIS
DANTISTAS I
AR TEN BŪSI?
įrengia milžinišką“ Whist šitą vakarą linksmai praPranciškus Znotas, 66 me rinkimas. Prašome visų
----------partv” ir šokius, vasario leisti laiką prie žavėjantų, gyvenęs pas sūnų, 77 narių skaitlingai atsilan
Į
Jau visi gerai žinote, kad i 19 d., 8:00 vai. vak. para- čios muzikos, taipgi kartu
Morą
St.,
Dorchester, kyti, nes šiame susirinki j Arti Municipal Building Į L. Vyčių vietinė kuopa I pijos salėje, bet ar ten bū- laimėti
gražių, brangių
Mass., paėjo iš Papilės. A- me bus kalbama apie į- Į 525 E. Broadway, S. Boston Į
“ site ?
t dovanų, kurias vyčiai dauValandos *•
£
meriko je pragyveno 30 m. vykstantį vaidinimą. Ti I Nuo 9 ikiOfiso
i Šį vakarą Vyčiai nori ’ giausia suaukavo.
12 ryte ir nuo 1.30 iki |
Paliko sūnų Pranciškų. kietai jau yra atspausdin Ė 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- =
padaryti vieną iš įspūdin-! Nei vienas nelikime nauždarytas subatos vakarais ir|
Laidojamas iš ŠV. Petro ti. Norėtume nariams iš ĮĮsas
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo Į
giausių. Mūsų būtina pa- mie, bet visi į vyčių ren
12-tos dieną uždarytas.
bažnyčios, Naujos Kalva dalinti, kad juos kuoplagiamą “Whist party” ir
Taipgi nmmu ir X-Ray
Į
Kad nepavėlavus į dar- reiga dalyvauti!
rijos kapuose, vas. 19 d. čiausiai paskleidus.
Užtat, šokius trečiadienio vaka
bą, turėk gerą laikrodį. O Kadėl būtina?
Andriejus Pįnelis, pirm.
9 vai. ryte.
Jaunimą Mylįs.
kad turėti tikrą laiką, turi kad šį vakarą vyčiai ren- Į re!
Lietuvis Dantistas
sykį į metus duoti peržiū- gia geriems tikslams, bu- i Esu tikras, kad visi jau
KOMISIJŲ SUSIRINKI “TEISMAS” UŽ GIRTA
rėti ir išvalyti savo laikro- tent:
VIMĄ
žinote, kad Amerikos lie
MAS
(GALINAUSKAS)
dėlį. Mes taisome visokius palaikymui baseball ra- tuvių išeivijoje vadas kun.
laikrodžius, perdirbam iš telio sekančią vasarą, ku- K. Urbonavičius trečiadie
Tel. So. Boston 2300
Vasario 22 d. Šv. Petro
Vas. 14 d., 8:30 vai. vak
senos mados į naują. Pa ris kelia ir garsina lietu niais skaito paskaitas vy
414 Broadway, So. Boston
bažnytinėje salėje įvyko par. salėje įvyks Naujo
vių vardą kitataučių tarpe čių kambary, Septinta gat
sios Anglijos LRK. Seime Ofisas atdaras nuo 10' iki 12 vai. darome pigiai ir gerai.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
lis. Po posėdžių par. salė nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
Įsigykite gerą radio, kad ir, dalį skiria namo fondui, vė. Paskaitos labai įdo
pagal susitarimą.
ant 7-tos gatvės 1-mą
turėti linksmą laiką ir ži kurį nori įsigyti pačiame mios iš Lietuvių literatū
MUZIKAS jevalandą
bus iškilmingas
noti kas dedasi pasaulyje. Centre Chicagoj.
ros ir istorijos. Apart to,
RAPOLAS JUŠKA
Kaltiname
jaunimą,
kad
bankietas su gražia prog
Tel. So. Boston 2660
Mes parduodame juos ge
Jis moko ir lietuvių rašymažai
veikia,
kad
ištautėrama. Po bankieto bus
Lietuvis Dantistas
riausių išdirbysčių.
bos-gramatikos.
Moko muzikos, piano juokingas profesijonalų
ja,
apleidžia
lietuviškas
Tėveliai, motinėlės, ar
Oi’ Burneriai, kad turėti
ir dainaviiųo. Specia- sudarytas “teismas”, kuorganizacijas,
bet
ar
mes
norite,
kad jūsų vaikeliai
les pamokąs duoda riame bus “teisiama” už 251 W. Broadway, So. Boston gerą šilumą virtuvėje ir nors karts nuo karto rim- būtų tikri
lietuviai, neišseklyčioje. Jie suteiks tikvaikams.
girtavimą.
rą
namuose
parankamą.
Pažvelgiame
j
jaunimą
tautėtų ir palaikytų lietu
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
bei
jaunmo
organizacijas?
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
vių kalbą Amerikoj?!
Tūrių pastebėti, kad to Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. Mes juos parduodame ir įAdresas:
Rūpinamės
Lietuvos
jau

■Subatomis
nuo
9
iki
6
vai.
vakare.
Visi į paskaitas šį tre
kios komedijos, bostonie- Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. taisome užtikrindami, kad
933 E. Broadway,
nimu,
siunčiame
aukas,
iščiadienį, 7 vai. vakare.
(pagal sutarti >
viskas bus gerai.
SO. BOSTON, MASS. jčiai tikrai dar nėra matę.
statome
jiems
namus,
o
Vyčių pirm.
Šio “teismo” procedūra eis
Raland Ketvirtis & Co.
pačių
išauklėtą
jaunimą
322 Broaduay,
Tel. Trowbridge 6330.
Tel. So. Boston — 4649 bei organizacijas užmirš
P. J. AKDNEVICH IR SŪNŪS
Skl. tame!
DACC MOTOR
Šį vakarą vyčiai rengia, KvDJ PARTS Co
GRABORIUS - UNDERTAKER
(REPŠYS)
kaip minėjau, gražiems

{vietinės Žinios!

ROKLAN AUTO SALES

I

DR. M. V. CASPER

v •

REIKALINGAS TIKRAS I
LAIKAS

DR. S. A. GALVAR1SKI

{VAIRŪS SKELBIMAI

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
409 KINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROtvbridge 7880
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Namo Tel. TROrcbridge G434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALHSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,
So. Boston, Mass.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir prosiname visokta
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai:
So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą.

7-9 Ellery St., So. Boston
Tel. So. Boston 2923

Tel. ŠOU 1436

MILANO’S
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA
Geriausi Įtaisymai So. Bostone,
l’atarnauja lietuviams jau nuo 1907,
Darbą atliekame belaukiant j 15 min.

KAINOS LABAI ŽEMOS
Skrybėlės išvalome ir pertaisome
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.n.
Subatomis — 8 iki 10 vai vak.

360 Broadway, So. Boston, Mass.

•v

A. L. KAPOČIUS

• v

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

l

JOHN REPSHIS, M. D.

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADUAY,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110

278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

16-18 Intervale Street,

LIETUVIS GYDYTOJAS

į

Montello, Mass. |

Cambridge, Mass.

MEDUS! MEDUS!

tikslams, bet ar mes paro
Kas norite įsigyti gero, dysime jiems savo gerą
gryno bičių medaus, galite širdį atsilankydami?
gauti “Darbininke”. Parsi-j Aš myliu vyčių bei visą
duoda nebragiai — 75c. j lietuvių jaunimą, todėl ir
kvorta.
Skl. kviečiu visus atsilankyti į

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį.
Imapt 2 topus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną.
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną.
DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pačaulcifp

BATCHELDER WHITTEMORE
834 Massachussetts Avenue, Boston
Tel HIGlands 1920

Užlaikome visokiems karams
ir trokams dalis.

TAISOME BRAKIUS

280 Broadway,
So. Boston, Mass.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIjdIUS ir
SŪNŪS
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES ,

254 W. Broadvvay, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. Columbia 2537

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash.................. ALGonqn-3108
Cambridge 4 Brattle... ........... KlR klnd-6820
Charlestown 161 Medford___ CHAston-0086
Dorchester 346 Talbot av.......... GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant .........
MALden-6800
Norwood 269 Lenos...... ........ NORwood-0764
Roslindale 6 Corinth.............. PAR kway-3900
Roslindale 6 Corinth........... -.. PAR kway-4210
Roxbnry 99 Warren ............... HIG hlnds-6450
South Boston 463 Broadw*y.._ ŠOU* Bos-1830
Execntive Office 834 Mau. ar. HIG hInds-1920
Nights Sundays Holidays —... KMN more-8100

DARBININKAS

Antradienį. Vasario 18 d., 1936

w.

-

WFWFFW.

* 3.■■

i................

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

prašome leidimo paaukoti
Jaunesniųjų moksleivių
šią atsilyginimo ir meilės taip pat mėnesinis žurna
giesmę ištartą vieno iš Ta las
Gyvuoj antis Tabernakulas
vo tarnų.
“Ateities Spinduliai”
* * *
stengiasi vesti savo jau
“Viešpats su Tavimi!”— nemini, kad Marijos Sū
Kuo
daugiau
Tavo
pas

nuosius skaitytojus tikėji
Tų žodžių reikšmė — ko nus jai apreiškė paslaptį
laptims
yra
piktžodžiauja

mo, doros ir tėvynės mei
kią didelę pagarbą atiduo Šventosios Eucharistijos,
ma, tuo daugiau mes joms lės keliais. Be aktualių
da Palaimintosios Merge kuri prasidėjo iš Jo beri
I tikėsime, o Švenčiausia straipsnelių, abiej u o s e
RENGIA LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄJUNGA
lės nekaltybei ir šventu bės meilės žmonių giminės
Jėzaus širdie!
žurnaluose dar yra platūs
mui! Net pirma negu Die išganymui.
Kai Marija
Kuo daugiau nepamaldu- “oksleivių gyvenimo krovo Amžinastis Sūnus atė gavo Švenčiausiojo Sakra
jo pas ją pats kaipo jos mento prižadėjimą, reikia
mas stengėsi išplėšti iš nikos skyriai, kuriuose
Kūdikis, dangiškasis pa numanyti, koks didingas
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, E. ir SILVER STRS. SO. BOSTON, MASS.
mūsų nemarybės viltį, tuo, beveik kiekviena Lietuvos
siuntinys Mariją užtikri- vidinis džiaugsmas kupi
daugiau mes Tavyje turė mokykla pasidžiaugia lai
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 40c., vaikams 25c.
no: “Viešpats su Tavimi!”j nai pripildė jos širdį. Ir
sime viltį, o mirtingųjų i mėjimais ir nusiskundžia
ČIA
PAMATYSITE
KO
NEMATĖTE,
UŽGIRSITE
KO
NEGIRDĖJOTE.
nepasisekimais.
Jei mes ieškosime priešas- kai atėjo Šventosios Euvienatinė Viltis!
Čia bus juokų iki soties. Nuo juokų ir šonai skaudės. Ateikite ir pa
ties, dėl kurios Dievas pa- charistijos įsteigimo va-i
matykite ką farmeriai gali ir kokias komedijas jie padarys. Bus gera mu
Kuo daugiau Tavo dievy-| Amerikos moksleiviams
sirinko buveinę nuolankio-. landa, su kokiu neapsakozika prie kurios galėsite puikiai pasišokti.
bė yra užpuolama, tuo I kainuoja:
ŠIE BIZNIERIAI PAREMIA šf
je Mergelėje, tik turime mu džiaugsmu, nuolankudaugiau mes ją garbinsi “Ateitis” metams $1.50,
VARARA:
pasiklausyti dangiško j o į mu ir dėkavone ji iš savo
me, o dieviškoji Jėzaus “Ateities Spinduliai” met.
]<onis Horvitz & Co. Hay & Strav,
pasiuntinio, kurs buvo Sūnaus rankų priėmė dan
5o Nottinghill Rd.
Brighton, Mass.
Širdie!
$1.00, — visiems kitiems
$10.00;
Harold K. Smith — IVirtliAukščiausiojo siųstas, kad, giškąją stebuklingą Duo
more Feeds & Grain Brockton, Mass.
Kuo daugiau Tavo šven — perpus brangiau.
$5.00; l’pton Karins — Karna MachiMariją pasveikinti: “Svei-Į ną, kurios prirengimui ji
nery — 350 Plymouth St. Bridgevvati įstatymai yra užmirša- Abiejų žurnalų adresas:
ka, malonės pilnoji!”
daugiausiai prisidėjo ir
ter, Mass. $3.00; E. G. \Valsh (’attle
Dealer 360 Oak St. Brockton, Mass.
mi ir peržengiami, tuo Kaunas, Laisvės ai. 3b.
' Tas Dangaus kunigaikš aukavosi.
$2.00; B. B. Lavvrence — Hay Salesdažniau mes užlaikysime
man—Elin St. Kingston, Mass. $2.00;
čio pasveikinimas— “Svei “Kuo mes turime būti
Farm Service Stores, Ine. Grain Deajuos, o kuo švenčiausia Jė
lers North Abington ., Mass. $2.00;
ka, malonės pilnoji! Vieš dėkingi Palaimintąjai Die
M i i
Centrai G a rage, M. Silva, prop. E.
zaus Širdie!
pats su Tavimi!” — laiko vo Motinai”, rašo Tėvas i
Bridgewater, Mass. :$1.50; Belmont
IVine & Liųuor Co. 251 Main St.
I
Kuo daugiau Tavo saBAKERY
Švenčiausios Mergelės Ma- Faberis, “už Jėzaus, Dievo
Brockton, Mass. $1.50► ; Montello Cash
Savininkai:
Market,
Krank
Pasiūk,
kramentai
yra
paniekina

prop.
Brockrijos visą didenybę ir gar- Sūnaus, pagimdymą, toton, Mass. $1.00; Semensi Coal <’<>.
J. Trasas ir P. Gelžinis
mi ir apleidžiami, tuo dauCoal & Wood Centre St, ] lolhrook.
bę. Marija yra didinga ir kiuo pat būdu turime jai
Kepa iš geriausios rūšies miltų
Mass. $1.00.
7. giau mes priimsime juos jiuMlų ir baltą duoną. Reikalaukite
Pažiūrėkite ką Ūkininkai parodys!
garbinga Kristuje ir per būti dėkingi už Švenčiausu pagarba ir meile, o dos- krautuvėse North Brighton Bakery
Kristų, jos Dieviškąjį Sū- j šiojo Sakramento įsteigiduonos su raide “S”.
’nioji Jėzaus Širdie!
nų. Kai Dievas parinko ją mą. Nes Kūnas, kurį aptuNorth Brighton Bakerv
kai
teisingumo
Sūnus
Kuo daugiau Tavo gar 64
būti Jo Sūnaus Motina, rime Šventoje Komunijoje,
Lincoln St., Brighton, Mass.
pats padabino ir nušvietė
binamosios dorybės yra
' Jis jai teikė Savo meilės yra jos kūnas ir kraujas,
Tel. Stadium 8411
tą garbingą šventyklą, Jė
paniekintos,
tuo
labiau
pilnybę, o Šventoji Dvasia Tat, tuo atžvilgiu, Palaizus pridėjo prie jos esan
(Iš angliško vertė
ktui, pilna pasibaisėjimo mes stengsimės ją įgyven
ją pripildė Jo malonių tur- mintoji Marija stovi labai
Vienatinis bonsuotas Florist's
čių malonių dar malonės t Kun. Ant, M. Karužiškis). pinkle, apie kurią pasaulis dinti, o Širdie, visų dory
tais. Skaisti ir Nekaltoji, artimoje vienybėje su Šv.
Telegraph Delivery narys
pilnybę, ir Marija, Dievo
skambės
žodžiais:
Štai!
So. Bostone
bių
pavyzdį!
į
Marija pradėjo šį gyveni- Eucharistija”,
Į
XXXI.
Pristatome gėles
Bile kada
namai,
buvo
pripildyti
Šis
žmogus
yra
eigėta,
ku

Kuo daugiau pragaras
mą. Tyroji ir nesutepta ji j Garbingiausioji EuchaTelegrafu
Bile kur
ELGETA.
rį aš karalių sutvėriau”. dirba sielų prapulčiai, tuo
pasiliko, Ir kai atėjo va- j ristija buvo brangiausias Dangaus šviesa ir garbe.
THORNTON’S
*
*
♦
daugiau mes degsime kar
landa, kada Žodis tapo palikimas, kurį mūsų Iš Jos Viešpats ir Dievas gy Kuomet pilnas pikto pa
FLOVVER
SHOP
Kokie yra tavo jausmai štu troškimu dėl jų išga
John J. Hayes, savininkas
Kūnu, jos pačios kūnas ganytojas paliko savo Mo- veno kūnu su ja. Ji buvo geidavimo būti kaip Dieir Pa grabų gėlės
tapo tikroji Sandoros ar- tinai prieš apleidžiant šį Dievo namai, Amžinojo ivas, žmogus, tas pragaro perskaičius šias eilutes? nymo, o Širdie, užsidegusi Vestuvių—bukietai
m ūsų spėri alybė
sosto
rūmai,
Išminties
sos!
ka, tikroji Dievo šventyk- pasaulį, kad džiaugtis
žalčio vergas, valgė pražu-i Ar . nėra nieko
A
vjuose
.
. kas i sielų mylėtoja!
Tel. ŠOU Boston 3198
tas
ir
Dovydo
bokštas.
Kuo
daugiau
gašlumas
įtingą
medžio
vaisių,
greitavo
sir
^
ir
.
111 Dorchester St. So. Boston.
la.
Dangaus garbe savo Švenjos
išskirimą,
į
r
puikybė
linksta
panaiŠventoje
Komunijoj
mes
ta
į
visame
apie
jį,
jo
širreiskia
tau
.
Viešpats buvo su Marija tojo žmogystėje. O Mariįme malonės dalininkai dyj
dyje su jos gilia
gį^a meile, jo JOS
j°s aPleidim4, jos nuogu- kinti savęs išsižadėjimą ir
Savo
malonės pilnuma jos širdis, Dievo meilės esame
gauname pašvenčiamą- prote Dangaus updovano- !mą? ,^is yra ištikro _kuo priedermės meilę, tuo dauprieš Įsikūnijimą. Tačiau, gražiausioji ir maloningai
ja tame,
tame ' jjis
is pa
įuto labai di- mes visi esame’ elgetos; j giau mes pasišvęsime įgyMarija
pajuto
Kepame
geriausios rūšies
kai nuolanki Mergelė suti kvepianti rožė, ėmė ty ją malonę, kaip ir Mari
duoną
kaip
rugvnę taip ir
gavo.
m
‘
vo.
Tada
Kristus
taip
deli
tuštuma.
Tuomet
pael
Sėtos
kasdieną;
elgetos
vendinti
savęs
išsižadejiko iš vieno veikti mūsų riausią laimę ir gausiau
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
!
kas
valandą.
mą ir priedermės meilę, iš geriausių miltų. Visose buAtpirkimo dideliame dar sias malones iš meilės ir pat gimsta mumyse, ir jutęs nesuvaldomus geisbe, Dievo Sūnus pats susi malonių Šaltinio iki tol, mes tampame vienas kū i mUs išbundančius su bal Ir į ką mes galime iš- tuo daugiau mes pasišvę černėse reikalaukite K. Plevosime įgyvendinti savęs iš- ko duonos. Mes tiesiai iš ke
vienijo su ja taip, kaip nei kai skylo iš pačios meilės, nas ir kraujas su Juomi, sįa galybę jįs bijojosi, jis tiesti savo ranką?
pyklos pristatome duoną j na
su vienu kitu tvariniu. Jis kad amžinai ilsėtis jos Sū- tampame Jo bažnyčia ir paraudo, “alkstu”, jis su-' Aš žinau duris, kur ne- sižadėjimąi ir pasiaukavi- ‘ mus.
K. PLEVOKAS, sav.
Ma- šuko; ir toje žiaurioje va-' turtystoje aš visad būsiu mą, o Jėzaus Širdie, išnie-J
ne vien iš jos ėmė kūną ir naus Dieviškoje Širdyje, tabernakulas. Tat, su Ma
131 C. St., So. Boston, Mass.
kraują, ir ją vadino savo
Dieviškasis Majestotas rija mes galime kartu pri- landoje juodo debesio prie- priimamas, kur alkanas aš kinimais apkrauta!
pavalgydinuKuo daugiau stengiasi)
Motina, bet taip pat ir Jo pagerbė Mariją nuo pat siimti Šv. Rašto žodžius: danga pridengė žemę; gi visad būsiu pavalgydinadvasiniame gyvenime Ma- jos kūdikystės su dide “Tas, kurs sutvėrė mane, per orą trenksmavo galin- mas- Tai durYs Tavo Šėt- patenkinti jų širdžių pa
lija Jam buvo artimiausia, liausią garbe ir apdovano- ilsiasi mano tabernakule” gos perkūnijos; ir balsai ros» ° Eukaristijos Jėzau, geidavimus, toli nuo Ta‘
~ f ant žemės vęs, tuo dažniau eisime
Nei viena kita motina su jo nesuskaitomomis malo- (Ekkl. XXIV, 12). .*^uo į iškilmingi ir baisūs išgirs- Beabejonės,
f-r'
k
c?
.
.
.
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_
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savo sūnumi nebuvo taip nėmis ir dorybėmis. Ta- daugiau džiaugiamės tos ti, skambėjo iš žemės ir aš visad pasiliksiu elgeta, prie Tavo Švento Stalo ir JEWELER - AUKS0RIUS
taisyme laikrodžiu ir
tarpusaviai susivienijusi čiau, kai Įsikūnijimo mo- laimės gavimu dalyvume, dangaus, skambėjo iš dan : bet elgeta kurs daugiau atkartosime visiems o Jė- Expertas Brangenybių
elgeta auib
kurs zaiiu
žino zau, kad Tu vienas esi
i nesibijo,
nesiuiju, eigcea.
gyvenime, kaip buvo Jėzus mente, kada pats Dievas tuo labiau turime būti dė gaus pilnai aiškiai.
Pilnas pasirinkimas iš jewelry
ir Marija. Iš to galima nu-' pasirinko gyvenimą toje kingi Palaimintąjai Pane “Pergalė! jis valgė kar \ į ką jis gali ištiesti savo Duona kurs sotini ir Vy497A E. Broadway,
manyti, nors Evangelija buveinėje, parengtoje Jam. lei Marijai už jos sutiki tų nuodėmės vaisių. Dabar ranką, kurs žino kaip jis nas, kurs gaivini sielas!
mą įsikūnijimui ir davimą jis alkanas kaip ir mes! gali apmalšinti alkanumą
So. Boston, Mass.
KĄ
VEIKIA
LIETUVOS
mums
Išganytojo
—
Išga

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Kilo tas pragarinis triukš kurs jį ėda.
♦
♦
*
KATALIKAI MOKSLEI
nytojo, kurs į savo Kūną mas. O žemė, kuri laikė APirkti pas biznierius mėsą, vaisins, daržoves ir ir Kraują mus vienija pat®
VIAI?
Tačiau jie neateina pas
VĖŽIO LIGAS
domą savo teisota galva,
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai į save taip artimai su mu sušuko su savo tūkstančių Tave, o Jėzau! Jie neklau- Galima sužinoti tik iš jų
(CANCER)
patarnauja. Nuėję į- bile kurią krautuvę pasakykite, mis pačiais. Ir mes turime tūkstantiniais balsais, “O įso Tavo balso šaukiančio, leidžiamų žurnalų Lietuvo- Visokiuose pasireiškimuose gydau.
karštai melsti Marijos už baisi paslaptis! Jis buvo “Prašykite ir gausite. (Jo- je. Vyresniųjų moksleivių
kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.
tarymo ir sekti jos dory viso pasaulio valdovas! Jis įno XVI, 24). Jei kas trokš leidžiamas mėnesinis Žur- krntyJ« smMetėjim*. bile kraujo tekė
jimą, spuogus, karpą arba apgamą,
PERKINS
SQ.
CASH
MARKET
POVILAS BUSHMANAS
bių gyvenimą, kad būtume buvo visų kunigas! Ir štai, ta, teateinie pas mane.” nalas
bile žaizdą ant veido, rankų, ar ant
kūno, kurią negalite išgydyL Jeigu
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrasiūnas, Sav.
verti ir visada prisirengę jis alkanas, šis karalius!” (Jono VII, 37).
“
ATEITI
S
”
bandėt Radi urną. X-Ray, turėjot apeTelephone Columbia 6702
da esat sergančiu, ateiki
490Broadway, Tel.S.Boston3120 savo širdyse turėti Vieš Tuomet angelai šaukia:
Ir tie apleidžia Tave ku jau 26 metai kaip rūpina laciją ir vis
te pas mane tuojaus.
29 Savin Hill Avenue,
pačiui tyrą ir skaisčią bu “Deja! deja! deja! mūsų rių mylintis nusiskundi- si aktualiaisiais katalikiš
Patarimas visiems DYKAI.
DORCHESTER, MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
veinę. padabintą ir išpuoš brolis yra puolęs! Trūku imas yra kad jie nieko ne- kosios moksleivijos reika
Valandos: Utar., Ket., Sub.
45 Hampden St..
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5,
918 E. Broadway
tą
kilniausiomis
dorybė

mas graužia jo širdį: ver !prašo Tavęs: Tavęs kurs lais ne tik Lietuvoje, bet
Tel. HIGhlands 4855
dieną, nuo 7—8 vak. NcdfTelephone Sonth Boston 9367
liom nuo 10—12 ryte.
mis ir pripildytą kilniau kime,” -— -ir----------R0XBURY. MASS.
tuomet-------buvo su berybiu jautrumu pa ir užsienyje. Jame bendra
sia meile. Tada vertai priė tyla.
liepi jiems vadinti Tave darbiauja tiek Lietuvoje,
DR. J. W. GRADY
SPECIALISTAS
mę Jėzų į savo širdies vi Ir Dievas prabilo: “Iš Tėvu!
tiek užsieny gyveną lietu
327
Tremont
St., Boston.
dų, kaip ir Marija, būsime eik! su lazda rankose ant Leisk man prašyti Ta viai moksleiviai.
Gyvuojantis Tabernaku kurios atsiremti, ir nukau vęs atleidimo už šią kvai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PASALPINČ las, kur mumyse gyvens tos žvėries skūra apsivil lystę iš pusės tokios dau
mūsų Atpirkėjas ir Išga kęs, laukuose pradėk savo gybės žmonių alkanumo ėDRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
(THE WORKER)
nytojas. Tik jau turime atgailos vargą ilgą kaip damų, ir skubančių paskui
Pirmininką* Juozas švagždys,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Published
everv
Tnesday
and Friday eicept Holidays such as
601
6th
SL,
So.
Boston.
Mitas.
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
maldauti
tos
brangiausios
kevalus,
kurie
suteikia
gyvenimas!
Vilkdamas
pa

New
Year,
Good
Friday,
Memorial Day, Independenee Day,
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
78
Marine
R<L,
So.
Boston,
Mass.
malonės,
kad
Marija
mus
Labor
Day,
Thankspiving
and Chrifrtmas
tiktai
liglaikiną
palengvi

Vice-pirm. — Ona Jnnkienč.
skui save liūdnai naštą*
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I’rot. RašL Jonas Glineckts,
------:
------by
-------------laikytų savo globoje ir, tavo trukumų ir nelaimių, i nimą ir padidina griausi
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot Rašt. — Elizabeth Oralls,
SAINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. A8SOCIATION OF LABOR
I Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
kad daugiau nebenupultu- kiekvienoje vietoje kur mo tuštumą.
111 H. SL So. Boston, Mass.
1514 Columbia R<U S. Boston, Mass.
Knrercd as •econd-cluss matter Repe 12, 1915 at the post office at Boston.
Tel. ŠOU Boston 9282
me
ir
ištvertume
gerame,
Iždininkas Pranas Tuleikfs,
O
Duona!
Pilniausias
sie

Ma**. under the Art of March 3, 1870
tik eini žiaurių priešų ver
Fin. RašL — Marijona Markoniutė,
1<» Bowen St., So. Boston. Mass.
ir kad Gyvuojančiame Ta gas būk sau, Adomai! O lų atgaivinime! Skarbe, tcceptance for muilina at epedal rate of poerace prnviderl for ta Sertlcn 1108”
33 Navarre SL. Roslindale, Mass. 'Maršalka Jonas Zaikis,
Tel. Parkvray 0558-W
Art of Ortober 8 1917. anthorlsed on July 12, 1918
7 WinfieW SL, So. Boston, Mass. bernakule
mūsų Dievas kiekvienam sutvertam dai- kurs apturtini beturčius!
Iždininkė — Ona StaninllntS.
PRENUMERATOS KAINA:
Draugija laiko susirinkimus kas tre
SCBSCRTITION KATES:
105 IVest 6th SL, So. Boston, Mnss.
čią nedėldkmj kiekvieno mėnesio. būtų su mumis ne vien
į
Mes kurie arti Tavęs, ir Dnmcatlc yearly ......................... 84.00 Amerikoje mėtomu...................... $4.00
____ — - —- _ Ona
__
_______
I 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
yearly ......................... $5.00 Utefeny metame ......................... $5.00
Tvarkdnrė
— _ Mlzgirdienė,
— —
Moję ašarų pakalnėje, bet, rija jos Dieviškojo Sūnaus per Tave, esame nustoję Foreian
Dnmeatle once per week yearly $2.00 Vlenp kart aavaitfje metame .. $2.00
1512 Columbia
R<L, So.
Boston'Masa. E- 7th SL, So. Boston, Mana.
kad mes, būdami Marijos Karalystėje amžinai gar- alkti; mes kurie norėtume Foretan once per vreek yearty.. $2JW Utaieny 1 kart eavaitžje metama $2.00
Kaaos Globėja — E. Jnnušonienė,
DARBININKAS
1426 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
vaikai, po atsidarymo iš bintume mūsų Dievą, visų atvesti pas Tave visus mū 366 Wert Broadvay
South Boaton, Mui
Draugija savo snsirinkimtu laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
šio pasaulio, kartu su Ma- mūsų Kūrėją.
įsų alkstančius brolius,
antrą utarnlnką mėnesio.
pas protokolu raitininke.
Telephone 8ottth Borton 2880

Milžiniškas Amatorių Kontestas

Penktadienį, Vasario -Feb. 21,1936
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366 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

yra Šv. Juozapo Kolegija Philadelphijoje. Ten dėsto
ma socialogijos ir industrijos mokslai, visątinosios ir
Amerikos istorijos filosofija, specialiniai religijos
kursai, moderniškosios mokslo sistemos, literatūros
ir iškalbingumo pamokos ir tt. Tie kursai yra taip
Katalikų vadai, ypač Tėvai Jėzuitai, suskato re populiariai vedami ir tiek mėgiami, kad klausytojams
aguoti prieš komunizmą, kaipo didžiausią socialinę trūksta vietos. Lankosi visokio luomo žmonės: moky
šių laikų blogybę. Jie kaipo gilūs psichologai žino, tojai, advokatai, valdininkai, visuomenininkai, techni
kad geriausias vaistas prieš komunizmą tai — 1, įsą kai, unijų vadai ir eiliniai darbininkai.
Tuo panašumu ir'Bostono apylinkėse (Brightomoninti liaudyje gyvus katalikybės principus ir 2,
geriau supažindinti visuomenę su socialiniais ir eko ne) yra rengiami anti-komunistiniai vakarai, kuriuo
nominiais gyvenimo klausimais. Kai dėl pirmojo punk se nupasakojamos moderniškosios metodos komuniz
to, tai Tėvai Jėzuitai sako, kad jis yra svarbių-svar- mui platinti ir nurodomas pavojus bet kokio su bolšebiausias. Jei visi katalikai būtų tikrai susipratę ir į- ivikais santykiavimo. Tolygūs sociologijos kursai,
sąmoninti savo pareigose, vadinasi, geriau žinotų sa “Draugo” pranešimu, yra organizuojami ir lietuvių
vo principus ir juos gyvenime praktikuotų, tai komu išeivijoje — Chicagoje. New Yorko, Brooklyno ir New
nistai neturėtų ką veikti jų tarpe. Tiesiog nebūtų už Jersey apylinkėse susipratę lietuviai katalikai subruz
ko jiems užkibti. Jau du svarbiausiu komunizmo rei do prieš “bendrą frontą” su bolševikais, nes tie susi
kalavimu — bedievybė ir paneigimas nuosavybės tiek bičiuliavimai su mūsų idėjos priešais atneša katali
yra nesuderinamu su katalikų principais, kad jeigu kams vien žalos ir sarmatos.
komunistai iš karto su tais reikalavimais pasirodytų,
Toks sąjūdis katalikų visuomenėje natūraliai patai katalikai su jais nė kalbėt nenorėtų.
raližuoja bolševikų veiklą. Jie sielojasi ir rūstauja,
Bet komunistai dabar daug gudresni negu rusų darydami mums priekaištų, kad būk tai dedamės su
revoliucijos metu. Jie daug prityrė ir pamatė, kad to Hearstu, kurį net vienas katalikų laikraštis (Cathokiais storžieviškais šūkiais kaip bedievybė ir nuosa lic Worker) yra pasmerkęs. Dėl to įvykio besijaučią
vybės atsižadėjimas, negalima perdaug atvirai ope tartum paglostyti, bolševikėliai prispyrę klausia: ar
ruoti, ypač tokioj šaly kaip Amerika. Čia vis tik ne turėsime pakankamai drąsos ir sąžinės atsisveikinti
Rusija, reikia atsargiau. Tai jie tuos savo pagrindi su Hearstu?
Kur nebuvo pasisveikinimo, ten nėra nė atsisvei
nius principus laikinai kaip ir pridengia, kaip katinas
savo nagus, ir operuoja daugiausiai ekonominiais kinimo. Hearstas nė nežino, kad būtume kada pasi
klausimais ir taip vadinamuoju bendru frontu neva naudoję jo patiektomis informacijomis apie bolševi
tai prieš fašizmą, karą ir kapitalizmą, bet ištikrųjų kus. Bet šiandie ir be Hearsto galima pigiai apseiti.
tai prieš krikščionybę ir dalinai prieš nuosavybę. Sa Apie bolševikus tiek žinių plaukia iš visur, kad vien
kau — “dalinai prieš nuosavybę”, nes nuosavybę jie i tik jų sutraukai atspausdinti reikėtų bent tris kartus
tik kitiems peikia, o sau teikia ir dar kaip! Valstybi- padidinti mūsų leidžiamąjį laikraštį. Mes ir bė Hearsnis komunistų kapitalizmas yra daug griežtesnis už to turime pakankamai šaltinių, nors kaikurie atsitikbet kokį kapitalizmą. Kadangi platesnioji katalikų i tinai ir supuola su Hearsto informacijomis. Pagaliau,
visuomenė nesusigraibsto painiuose ekonomijos klau-j pasmerkimas Hearsto tai dar nereiškia iškėlimo ko
simuose ir miglotoj pacifizmo politikoj, tai aišku, kad munizmo. Hearstas savo keliu, komunistai — savo.
įgudusiems komunistų vadams nesunku varyti savo Mums nėra reikalo su Hearstu atsisveikinti, nes niepropagandą. Taigi čia kaip tik reikalingi ekonomijos kad su juo nesisveikinom, bet net ir “atsisveikinę" su
bei sociologijos kursai, ir tą uždavinį Tėvai Jėzuitai juo, mes turime perpilnai medžiagos komunistams
K.
labai sėkmingai atlieka. Svarbiausioji tų kursų vieta J pavaišinti. Ir vaišinsime.

Reakcija Prieš
Komunizmą

i
i
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(Kan. Prof. F. Kemėšio, LDS. organizacijos
ir “Darbininko” įkūrėjo ir Garbės nario kal
ba “Darbininko” Radio Programoje, vasario
15, 1936).
Broliai lietuviai ir sesers lietuvės!
Džiaugiuos galįs per oro bangas pasveikinti Nau
josios Anglijos brolius lietuvius ir seseris lietuves su*
aštuonioliktomis mūsų močiutės Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvėmis.
Kasmet minimos tos sukaktuvės vis prideda šį tą
naują ir gražaus ir mūsų tautai bei valstybei ir kiek
vienam iš mūsų asmeniškai. Metai į metus auga ir sti
prėja mūsų tautos bei valstybės gyvenimas ir jos pa
žanga, drauge su tuo auga ir mūsų savo tautos reika
lų supratimas, atjautimas, bręsta ir reiškiasi mūsų vis
didesni pasiryžimai.
Prieš 18-ką metų Lietuvos būklė buvo begalo sun
ki. Visas kraštas prislėgtas ir vos alsuojąs žiaurioje
teutonų okupacijoje: sodybos išdegintos ar apiplėštos,
gyventojai pavergti. Didumas savųjų šviesuolių iš
blaškytų po Rusijos plotus.

O tačiau vis dėlto 1917-tų metų rudenį, karui tebesiaučiant į mūsų seną sostinę Vilnių suvažiuoja iš
visų Lietuvos kraštų arti 200 rinktinių žmonių ir iš
renka iš savo tarpo 20 žmonių Tautos Tarybą, kuri
netrukus turėjo tarti visam pasauliui didį tautos ne
priklausomybės žodį. Ir tą žodį tarė jau sekančių me
tų vasario 16 d. Lietuvių tauta nutraukianti priklau
somybės ryšius su kaimyniškomis valstybėmis ir ats
tatanti savo nepriklausomą respubliką su sostine Vil
niumi.
c
16 vasario 1918 metais dar nebuvo aišku, kas lai
mės didįjį karą. Dar mūsų okupantai jautėsi stiprūs.
Nenuostabu, kad jie mėgino nuslopinti atbudusios
tautos balsą. Neleista skelbti Lietuvos nepriklauso
mybės akto. Bet žodis vis dėlto buvo tartas ir pasau
lio išgirstas.
Baigėsi karas. Prasidėjo tautos kovos už savo
žemių laisvę, už kiekvieną jos pėdą. Susidaro ant grei
tųjų sava kariuomenė, vejami iš Lietuvos vieni ir ki
ti ir treti priešai Valstybė įsikuria, prasideda sunkus
ir kruopštus statybos darbas.
Šiandien, kada jau po 18-os metų minime tuos
atsitikimus, didis džiaugsmas pripildo mūsų širdis.
Juk tai tautos prisikėlimo diena, diena jos apsisprendimo, jos pirmojo gyvojo ir laisvojo žodžio diena; die
na,kurioje trūko vergijos pančiai ir tauta pradėjo
naują, savitą, laisvą gyvenimą ir kūrybą. Ir mes visi,

tos tautos sūnūs ir dukros, jau ačiū Dievui, esame lai
svos tautos sūnūs ir dukros.
Juo didesnis amerikiečiams lietuviams džiaugs
mas, kad ir jie tuo ar kitu būdu padėjo paruošti tą
tautos laisvės aušrą. Dar prieš keliasdešimts metų
čia į laisvą Dėdės Šamo žemę atvykę, jie čia būrėsi,
organizavosi, kūrė savo parapijas, draugijas ir susi
vienijimus, steigė spaudą, siuntė spausdintą žodį į
Lietuvą, žadindama tėvynei brolius iš miego, rinko į
krūvą ir ugdė savo jėgas, o kada išmušė laisvės va
landa, Amerikos lietuviai atėjo savo senajai Tėvynei
į pagelbą. Tuomet tai ir paaiškėjo visa svarba tosios
didžiulės rezervos, kuri buvo Lietuvai josios išeivija.
Amerikos lietuviai labai daug padėjo savo ištekliais
ir laimėti Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą, ir
atsistatyti iš po karo griuvėsių ir toliau stiprėti eko
nomiškai.

Anais kovos už nepriklausomybę laikais visi lie
tuviai ėjo išvien: nebuvo tuomet dešiniųjų ir kairiųjų,
nebebuvo partijų. Ir tik dėlto tautos žygiai buvo lai
mėti, kad tauta buvo tada vieninga, kad ir išeivija bu
vo pamiršusi savo srovinius skirtumus ir suradusi
bendrą kalbą. Tiesą, sroviniai skirtumai buvo ir bus.
Tačiau bent Lietuvos nepriklausomybės šventėje —
vėl pasijuskime visų-pirma esą lietuviai tos pačios
tautos vaikai, kuriuos jungia lietuviškas kraujas, lie
tuviška dvasia ir kalba.
Tačiau mes dar negalime džiaugtis pilnu ir tyru
džiaugsmu. Mūsų džiaugsmas turi būti perpintas rim
tu susirūpinimu. Mūsų senosios Tėvynės būklė dar ir
šiandien yra gana sunki. Ji nebuvo lengva visus tuos
18 metų. Mūsų kaimynai pavydėjo mums pilno džiaug
smo. Pietų kaimynas - lenkas prieš 15 metų, klastin
gai puldamas, išplėšė mtims Vilnių ir apie trečdalį
Lietuvos žemių. Vakarų kaimynas - vokietis grąso
mūsų Klaipėdos kraštui ir visai mūsų tautos ateičiai.
Užtat vasario 16 diena — tai mums svarbaus pri
minimo diena, jog dar dideli darbai ir gal sunkūs var
gai stovi tautai prieš akis; jog mūsų pareiga savo se
najai Tėvynei anaiptol dar nėra baigtos; jog Tautos
gera vienybė kaip buvo reikalinga ligšiol, taip dar gal
bus reikalingesnė ateityje.
Vasario 16-toji dieną — .tai mūsų rimtų pasiryži
mų, diena: nepamiršti savo kraujo balso, eiti išvien su
tautos reikalais ir pagal savo išgalę juos remti. Visvien, kur lietuvis gyvęs ir dirbs, jis ribgalės pamiršti,
jog jisai yra lietuvis, l’ad visi ryžkimės ateities ko
voms ir darbams.
jeigu matai, kad yra proga — iifešnąušk rj.e minai
tės; įtempk visas savo jėgas, paleisk į dirbą visas sa
vo galias ir veik! NesididžiuOk laimėjimu, kol jo nėra;
kada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta
vo nuveiktieji darbai.
N apoleonas

1

...

no su anuometinio Egipto
vicekaraliaus sūnum, ku
nigaikščiu Halimu, su ku
riuo labai susidraugavo.
Baigęs savo studijas, Ža
(Klaipėdos krašto atvada-i garbę, į Klaipėdos kraštą gelis
daug keliavo, dažnai
vimo 13 m. sukaktuvėms). .jis įdėjo didėlės pinigų su sų kunigaikščiu Halimu.
mas, norėdamas jį pavers Jis tarp, kit^o, aplanke ASausio 15 d. suėjo 13
metų, kai Klaipėdos kraš ti vokiška žemė. 1629-1635 meriką, Australiją, Malametais Klaipėda buvo ati jięcių salyną, Havajų sa
tas atvaduotas iš ilgų am
tekusi laikinai į švedų ran las, Siriją, Indiją ir Indi
žių vokiečių vergijos ir
kas. Ir vėlesniais laikais jos vandenyno salas. Per
grąžintas Lietuvai.
Šią
švedai dažnai pasirodyda tas keliones Žagelis sudarė
proga čia patiekiame kai
vo ties Klaipėdos miesto didelius ir vertingus ap
kurių žinių iš Klaipėdos
sienomis.
lankytų kraštų augmenim
krašto praeities.
jos
ir gyvūnijos rinkinius,
Minėdami Klaip ė d o s 1678 metais Klaipėdą įškrašto reikalus, dažnai tiko indelis gaisras, kuris kuriuos padovanojo Brisakome, kad tai yra Mažo sunaikino visą mieštą. Tik tish Museum Londone, Pa
ji Lietuva. Tas kai kam pilis išliko sveika, kurioje ryžius muziejui ir Varšu
duodą progos suprasti, susimetę gyventojai atsis vos tautiniam muziejui,
kad tik Klaipėdos krąštas pyrė nuo švedų pakartoti Grįžęs iš vienos iš savo
sudaro Mažąją Lietuvą. nio puolimo. 1709-1710 me kelionių, jis buvo pakvies
Tačiau iš tiesų Mažąją tais Klaipėdos kraštą ap tas į Egipto vicekaraliaus
Lietuvą Sudaro dar ir tos lankė baisioji rykštė — dvarą, kur pagarsėjo kai
žemės, kurių dalį šiandien badas, maras ir didelį šal-Į po okulistas. 1864 — 65
vadiname Rytų Prūsija. čiai. Per tuos dvejus me metais Žagelis su kunigai
Ten irgi gyvena gerokas tus išmirė tūkstančiai kščiu Halimu apkeliavo
skaičius lietuvių.
kolonistų į čia atsikėlė iš Etiopiją ir net aplankė Ni
Klaipėdos kraštą sudaro Vokietijos gilumos. Tik lo versmes. Po tos kelio
2848 kvadratiniai kilomet nuo šio laiko Klaipėdos nės, išsiilgęs savo gimti
rai žemės ploto su gražio krašte atsirado gerokas nės, jis grįžo į Vilnių, kur
mis Neringos kopomis. skaičius vokiečių, kurie parašė
Egipto istoriją
Šiandien labai sunku pasa palaikomi Prūsijos val dviem tomais ir Istorinę
kyti, kas buvo pirmieji džios čia ėmė vokietinti ir : kelionę po Etiopiją. Gy
Klaipėdos krašto gyvento senuosius to krašto gyven vendamas Vilniuje, jis ve
dė šateikiškę Plaiteraitę. .
jai. Istorinės iškasenos tojus lietuvius.
rodo, kad Klaipėdos kraš 1757-1763 metais rusų Žagelis mirė 1891 metais.
te žmogus pradėjo gyventi kariuomenė plėšė ir naiki Būdamas Etiopijoje, Ža
apie 1000 metų prieš Kris no Klaipėdos kraštą. Bet gelis buvo du kartus pri
tų. Pirmieji gyventojai po šių sunkumų apie pus imtas anuometinio ne
buvę aisčių giminės. Mes, antro šimtmečio Klaipė gaus, Šoos karaliaus Soha
lietuviai, esame taip pat
dos kraštas galėjo vėl lai Salassie. Žagelis labai gra
aisčių kilmės. Todėl daro sviau gyventi. Tačiau šis žiai atsiliepė apie negu,
si aišku, kad čia gyventa
visas laikotarpis tenykš kuris tolimus svečius priė
lietuvių • giminės kuršių,
čiams lietuviams buvo la mė su nepaprastu vaišin
tik jokiu būdu nė germa
bai skaudus, nes vokiečiai gumu. Negaus veido bruo
nų. Klaipėdos krašto pra
iš jų stengėsi išplėšti lie- žus žymėjęs nepaprastas
eitis visiškai aiškėja nuo . ~.ę.
~.... ‘
-.nčA
x
i
•
•
tjH • -j tuviską dvasią. Gi po 1875 gerumas. Jis buvęs apsi
1252 metų, kai i Klaipėdą!
.
. . .■ •
rengęs balta togą ir tuo
.
-i-i
i
j- • i
..
metų
toji
nutautinimo
atsikėlęs kardininkų ordi-i^
u. u. .. . .... _ priminęs Julijų Cezarį. Su
-xx- H- i - 'banga dar labiau sustiprenas pasistatė pilį, kurios .
_. . . ..............r
jo. Lietuvių kalba buvo žinojęs, kad vienas iš jo
pagelba galėjo tvirčiau
pašalinta iš mokyklų, baž lankytojų yra gydytojas,
laikytis prieš žemaičius ir
nyčių ir kitų viešų vietų. jis su didele pagarba jam
neva krikštydamas terioti
nusilenkęs.
Lietuvą. 1323 metais Di- Atėjo didysis karas Vo
dysis Lietuvos kunigaikš kiečiai jau 1914 metų ru Vėliau gydytoją, Žagelį,
tis Gediminas paėmė Klai denį Klaipėdos krašto pie jis dar buvo pakvietęs į
pėdą ir pilį sudegino. Nuo tinę dalį užleido rusams, o specialią audienciją. Ne
tada Klaipėdoje išnyko 1915 m. pradžioje rusai gus smulkiai teiravęsis akardininkų ordinas, o jo užėmė ir visą kraštą. Pa pie Žagelio tėvynę ir nuo 
vietą užėmė aršūs Lietu sibaigus didžiajam karui, širdžiai apgailestavęs, su
vos priešai kryžiuočiai. Klaipėdos likimas pateko žinojęs, kad ji vergauja
santar svetimiems. Atleisdamas
Narsūs žemaičiai nenusi to karo laimėtojų,
v•
leido
ir kryžiuočiams. vės valstybių, žinion. Klai Žagelį, jis jam padovano
Klaipėda nuolatos buvo pėdos reikalus tvarkyti jęs brangų žiedą su rubi
deginama ir per kovas ėjo pradėjo prancūzai. Tačiau nu.
iš vienų rankų į kitas. lietuviai, po ilgų amžių Rašydamas apie etiopus,
Kryžuočiąi įsistiprino Ra priespaudos, pajutę besi Žagelis aukštai kelia juos
gainės ir Ventės pilyse, artinančią laisvę, 1923 m. kaipo kilnius, rimtus, obet 1410 metais ties isto- sausio 15 d. sukilo ir nusi rius žmones. Jis pabrėžia,
riniu Žalgiriu Vytautas kratė svetimųjų jungo. Po kad etiopai sudaro gražios
Didysis jiems davė lemia-1 ilgesnių derybų, 1924 m. rasės tipą. Jis ypatingai
gegužės 8 d. Lietuvą su palankiai . atsiliepia apie
mą smūgį.
Po šių smarkių įvykių Anglija, Prancūzija, Itali etiopų grožį, kurį jos išligi 1600 metų pradžios ja ir Japonija pasirašė j saugančios iki 35 metų
Klaipėdos kraštas gyveno Klaipėdos krašto konven amžiau. Be to, Žagelis ke
ramiai. Tik vėliau, kai ciją, pagal kurią Klaipėdos lia ypatingą etiopų darbš
Prūsijos kunigaikštis Al kraštas gavo autonomiją tumą.
brechtas sumanė atstatyti! ir buvo ir juridiškai pris- Žagelio nuomone, Etio
buvusią kryžiuočių ordino kirtas prie Lietuvos. Tsb pijai ateityje lemta užimti
pirmą vietą Afrikos vals
tybių tarpe. Esą, Etiopija
yra nusipelniusi kokios
nbrs galingos Europos val
stybės, kaip Anglijos, globet kunigaikš- : bos ir paramos, kad galė
Jis Pirmas Pasauliui Įro žmogaus,
v•
tų žengti pažangos ir šviedė, kad Viktorijos ir Al- cio.
keliu,
kūriūo Žengia
Pirmas lietuvis, kuris sos
berto Ežetai sujungti
__ '
' ’’ - Į- •
aplankė tolimąją Etiopiją, Europos tautos.
Dabar, kada viso pasau kunigaikštis Ignotas Ža Pažymėtina, kad Žage
uk- lis, aplankęs Nilo versmes
gelis, BĮHĮĮĮB
gimė 1827 m. Ūklio dėmesys yra nukreip ĮM
tas į Etiopiją, ne pro šalį mergės apskrityje. Jo tė ir perplaukęs vandens ke
prisiminti pirmą lietuvį, vas buvo Ukmergės aps liu iŠ Viktorijos ežero į
geriau pasakius, sulenkė krities bajorvedis. Baigęs Alberto ežerą, pirmas pa- •
jusį lietuvį, kuris Aplankė gimnaziją Vilniuje, žagė- šaulyje įrpdl, kad tįe eže
Etiopiją. Ta pirma ir bene 11
lis- išvažiavo į Kijevą, kur rai sujungti.
“L. A.”
paskutinė lietuvio kelionė baigė medičiiios fakultetą.
į Ju'dos liūto šalį įvyko ga- Po to jįš studijavo Pary Ve
no> pa
na seniai — 1864 —65 me žiuje, kur padarė daktara nyateje yri
ilga ii*tais ir buvo atlikta ne ko tą, Oxforde ir Londone. laiminga sehatvė. .
kio paptasto mirtingo Lohdoiie žaigelis silsipažiE.Rle»ke.
v

>.

• v

v •

Į

Pirmas Lietuvis Etiopijoje
1864 Metais

■H H

i-

-nr^r—

DSREININKAS

Antradienis, Vasario 18 3., 1936

g

■

*

f 1 Pasi ka 1 bej i m as Laisvamanis so Kunigu

pasakiau, kad tik pojū
Ir Ko Tie Mokslininkai Nesuranda
čiais galima viską sužino
ti, bet kad būtų pas žmo- .
Kunigas, — Na gerą die Andrius, — Tai aš pasa gt], kokia dvasia, kaip ka lą vieno kiaušiniuko 32 užmušė ankščiau ten pade-*
ną, Andriau, kaip jautiesi kysiu tamstai, kunige, kad talikai supranta, tai aš ne jūros ežiai. Manė, kad bi tus mažus gyvių kiaušinė
i šiandien? Gal mudu vėl tie laisvamaniai dar nebu tikiu. Sakysim, ir pats tės išauga iš pūvančio lius. Tas skystimas buvo
kiek padisputuosime?
vo pilnai įsitikinę į savo protas yra tik žmogaus jaučio. “Virė” ir košė orą. supilstytas į butelius. Jis
Andrius, — Kodėl ne, laisvamanybę, o man tai smegenų vibracijos, arba
norėjo sudaryti pačias ge
kunigėli, galime. Bet iš taip aišku, kad aš neklys spinduliai, kurie visaip su
Vienas
mokslininkas riausias sąlygas, kad ga
j kalno pasakau, kad grei- tu, jog galėčiau net galvą sijungia ir padaro pas berods, Drieseh, betyrinė lėtų iš negyvos medžiagos
• čiau tamsta žilo plauko su atiduoti nukirsti už savo žmogų mintis.
damas gyvybės prigimtį ii atsirasti gyvoji ir žiūrėti,
Neturtas ir Kartus Likimas silauksi negu mane grą įsitikinimus.
Kunigas, — O kaip tam padarė tokį įdomų bandy ar iš tikrųjų galės atsiras*
žinsi prie Dievo.
paėmė jūros ežio ti. Bet gyvybei reikia oro.
Kunigas, — Bet ant ko sta gali tai pastebėti, ar mą :
Girtuokliaujanti žmonės dabar miestelyje girtauja, Kunigas, — O nesakyk tamsta remi tuos savo įsi akimis, ar ausimis ar ki kiaušinėlį ir sulaukęs jo Todėl Pasteuras į savo pa
dažnai lankydami, karčia- kada - nekada uždirbdams taip, Andriau, Mes žinome tikinimus? Juk ir laisva - tais pojūčiais? Ar čia tik tam tikro subrendimo, per ruoštas bonkas įleido oro,
mas, susidraugauja su į- centą kitą malkų pjausty istorijoj daugybę, šimtus- manybė turi kuo nors nėra tamstos tuščas, nieku plovė pusiau. Ir, nuosta tik jį perkošdamas per
vairios rūšies išgamomis, mu ar gatvių šlavimu. Ne kart didesnių laisvamanių remtis?
neparemtas tvirtinimas? bus dalykas, — išaugo du tam tikrą vatą, kuri sulaikurie vėliaus pritraukia tas vienas toks: tokių tu negu tamsta, o atsivertu Andrius, — O, žinoma. Ar gi girdėjai kur nors, ežiukai. Bedary damas .kė gyvių kiaušinėlius ar
prie labai apverktinų dar rėjusių gražias ūkės ir jas sių prie Dievo. Juk jie ir Kaip namas negali stovėti kad kas tas vibracijas su tuos įdomius bandymus mažus, nematomus gyvius.
panašiai kalbėjo ir ginči
toliau, jis pastebėjo, kad Taip pat ore užmušama
bų. Dažnas lankymas kar- pragėrusių yra šimtai.
be pamato, tai taip ir lais- rado ir pasakė, kad tai egalima daug kartų per kiaušinėliai ir mažieji gy
Štai kitas, turėjęs net josi, o paskui, žiūrėk, ko
čiamų pritraukia dorus
vamanybė.
Jūs, pavyz sąs protas?
kie
karšti
katalikai
pasi

pjauti kiaušinėlį ir vis jis viai leidžiant orą per įkai
žmones prie kazyrevimo, dvarelį ir visokių gėrybių
džiui, kurie tikite į kas-žin Andrius, — Tas tiesa,
kurie susidėję su įvairiais ir pradėjęs nuo stiklelio darė. O šių dienų garsus kokias nematomas būty dar to dalyko niekas aiš sugyja ir išauga iš kiek tintas triūbeles. Pats oras
apgavikais pralošia visą kasdien degtinę ragauti, Giovani Papini, buvęs lais bes, kaip Dievas, ar siela, kiai nenustatė, bet galima vienos dalies jūrų ežiukas. Įkaista, gyviai žūna, o oro
savo turtą ir peštynėse už dabar tarnauja pas mažą vamanis, kokį gražų Kris tai neturite pamato. Jūsų taip manyti. (Juokauda Jam išėję net 32 norma sudėtis liekasi ta patil Ir
praloštus pinigus nekartą ūkininką ir dirba kasdien, taus gyvenimą parašė. Ta visas tikėjimas lyg ore mas) Dėl to mes ir vadina lūs jūros ežiai. Tie jo ban taip paruoštas bonkas Pa
prakaitą liedamas, o jo knyga jau beveik į visas kabo, o mūsų, laisvama mės laisvamaniai, kad ga dymai įrodė, kad gyvybė steuras laikė ilgus metus.
ir gyvastimi užmoka.
Jei girtuokliai pinigų ne vaikai iš mažų dienų išle pasaulio knygas išversta. nių, stovi kaip ant uolos, lime, kaip norime manyti. yra kažkas nepaprasto, Jose buvo patogiausios są
kažkas labai skirtingo nuo lygos rastis gyvybei. Ir vis
tenka, ir niekur jų negau pinti, taip-pat tarnauja,
nes pripažįstame tik tai, Che, che, che.
6.
Smuiką
Duetas
J.
Dasdėl to gyvybė neatsirado.
na pasiskolinti, tai grie kaip ir jų tėvas.
ką mes galime savo akimis Kunigas, — Ne, broliuk, negyvosios medžiagos.
tikas
ir
P.
Balčiūnas.
biasi įvairių priemonių, Mieste N. kartą į blaivy
IŠ KUR ATSIRANDA Buvo išrinkta mokslinin
matytį, tai bent tikra, o čia juokais nenuleisi, čia
7.
Piano
solo
—
“
Pašėlę
kų komisija patikrinti Pa
kad kaip nors galėtų už bės draugijos susirinkimą
GYVI DAIKTAI
ką ten kokiomis svajonė pats matai, kad laisvama
pirštai
”
—
L.
Šimutis,
stu

pilti degtine savo gerklių atėjo našlė K. ir labai mel
mis gyvensi, ar į kokius niai net paprasčiausio da Seniau žmonės manė, steuro tyrimams. Toj ko
dentas.
džiūvimą. Užstato už pusę dė į blaivybės narius įra
dievus tikėsi, tai tuščias lyko neišaiškina, tai ką ^a(j gyvi daiktai gyvūnai misijoj ir trys savaiminio
8.
Kalba
kun.
A.
Švedas,
šyti.
Toliaus
ašarotomis
ar už trečdalį kainos rei
kalbėti apie kitus daly- gajį atsirasti iš negyvos gimimo šalininkai: Poudalykas.
chet, Joly ir Musset. Ir vi
kalingiausius savo daik akimis išsipasakojo kuni MIC. — Blaivininkų Cent Kunigas, — Na, o kaip, kus?
medžiagos.
Taip
jie
manė,
ro
pirm.
si pripažino, kad nuvalius
tus. Žemdirbiai prageria gui, dvasios vadui, visas
Andriau, su tais, kurie a- Andrius, — Tas tiesa,' kaj
negyV0S mėsos at9.
Duetas
—
“
Plaukia
negyvąją medžiagą nuo
visus žemdirbystės įran savo nelaimes, kokios jai
kių neturi, kurie akli gimę, kad yra dalykų, kurių sa- Įciictuua
sįran(ja savaime
kirminai.
oG.vanii'.
muilinai.
sau
Laivelis
”
.
J.
Šakočius
gemalų ar kiaušinių, gy
kius įsiskolina, užstato degtinės gėrimas padarė.
tai koks jų pamatas?
ir
A.
Markevičius,
stud.
nežin
°j°.
kad
tie
kir
vių nebeatsiranda. Prie tos
gabalėlį po gabalėlio savo Vyrui mirus turėjus už
Andrius, —Atsiprašau, sučiuopti, bet ir tikintieji j
10.
Solo
—
“
Kada
noriu
tektinai
pinigų,
namuką
ir
žemės ir išeina iš ūkių lai
kunige, aš gal netiksliai iš remiasi tik svajonėmis, kiaušinėlių. O rašytojas pačios išvados turėjo pri
Verkiu
”
—
A.
Klebauskai

gražių
daiktų,
bet
pradė

delėmis pasiramščiuodami.
sireiškiau, mat tuo pasa bet neturi jokio pamato. Virgilijus tvirtino, kad bi eiti ir tūkstančiai įvairių
tė.
Sunku tikėti į šią baisią jus girtuokliauti, viską
kymu: “Ką galima savo a- Sakysim, nei iš šio, nei iš tės atsiranda iš nustipu kitų mokslininkų.
11.
Trio
—
“
Oi
Rūta-Rūteisybę kas atsitiko vie pragėrė.
IŠVADA
kimis matyti”, tai supran to, susigalvojo kažkokį ten
name Vokietijos kaimely Tikriemsiems girtuok ta” — J. Šakočius, A. Mar tama plačiau, vadinasi, Dievą ir tvirtina, kad jau sio, bepūvančio jaučio. Vadinas, aiškiai matyt,
je. Viena pavargus motina liams karčiama tai rojus, kevičius, J. Alastikas, stu Čia priklauso ir girdėjimas nesugriaunama tiesa. Bet Mat, yra panašių į bites : kad gyvybė labai skiriasi
musių, kurios deda kiauši
sirgo ir gulėdama jautėsi o degtinė tai išganymas. dentai.
kas
tą
Dievą
matė?
Kas
ir
palytėjimas
ir
kiti
visi
“Du
nius į bepūvančią mėsą, nuo negyvos medžiagos ir
arti mirties. Jos sūnus įsi Jie ten būva per dienas ir 12. Monologas
gali prisiekti, kad Jis yra? iš kurių išauga į bites pa kad iš negyvos medžiagos
pojūčiai.
šaknijęs girtuoklis. Priėjo naktis: ten išsėdi savaites, tiltai” — J. Mekšraitis, i Kunigas, — Tai kaip su
Kunigas, — Nugi pats našios musės. To senovės gyvių neatsiranda, kaip
prie jos mirties . patalo, mėnesius. Visą savo gyve studentas.
tais
daly
kais,,kurių
nė
aneseniai,
brolyti, pripaži žmonės nebuvo pastebėję. mokslininkai sako — “Om13. Smuiką solo — J.
nutraukė nuo šalčiu dre nimą, ir jai mirtis nepakys, nei ausys, nei palytė nai, kad yra tokių dalykų, Tačiau nuo 17 šimt. sa ne vivum ex vivo” — gy
per Dastikas, stud.
bančios motinos užklotę kirstų, karčiamose
jimas nepasiekia, sakysim kurių ne tik žmogaus avas atsiranda tik iš gyvo.
ir, nunešęs į kitą kaimą amžius sėdėtų ir, negauda 14. Kalba kun. J. Vaš žmogaus protas. Ar tams kys negali matyti, bet ir vaimingo gyvybės atsira
dimo iš negyvosios me Iš kitos pusės niekas ne
pardavė, o pinigus pragė mi degtinės, gertų nors tos kas, MIC.
15. Columbia orkestras ta girdėjai kada, kad koks visi pojūčiai nesugeba su džiagos buvo atmesta mo ginčija, kad buvo laikas,
rė. Tas beširdis žmogus — smarvės dvokiantį kvapą.
gydytojas,
bepiaustyda- čiuopti, ir štai vėl savo se kslininkų Joblot, Swam- kai ant žemės gyvybės ne
žvėris neužilgo po moti Kiek girtukliai ir visi ge — ‘Polka’.
mas ligonį surado žmo ną giesmę giedi, kas gi
buvo. Visi sutinka, kad la
nos, mirties urnai susirgo riantieji bereikalingai pra-1 16. “Ei Broliai-Broliai” gaus protą ir paskui už Dievą matė? Juk ne kartą, merdam, Redi, Malpighi,
bai seniai mūsų žemė bu
ir didžiausiuose kentėji leidžia laiko? Esu matęs ir “Už Jūrių, už Marių”— merkęs į spiritą pastatė aš, manau, girdėjai, kad Reaumur, Šiebold, Lenc- vo labai karšta
tešla ar
kart. Bary ir kit. Nuomo Į
muose pabaigė savo ištvir- atsitikimų Lietuvoje, kad Kol. Choras.
ant
lango,
kad
visi
praei

Dievas
yra
gryna
dvasia,
rūkas,
net
kelių
tūkstan17. Kalba klebonas kun.
ūkininko nunokę rugiai
kusį gyvenimą.
I nei, kad gyvas gali atsi I čių ar milijonų laipsnių
tai
kaip
galima
reikalauti,
viai
galėtų
pamatyti,
ko

rasti iš negyvos medžiaPats Liucipierius praga byra, o pats ūkininkas, at A. Petraitis.
kio storumo, kokio ilgume* kad gryną dvasią žemiško į gos, mirtiną smūgį sudavė; karščio. Tas pats ir su kire nėra taip piktas ir bai važiavęs į miestelį ieškoti Turime pasidžiaugti, kad' ir sunkumo yra tas daik mis akimis matyti? Toks
1864 m. garsusis prancūzų j tais dangaus kūnais. O tosus, kaip toks sužvėrėjęs neva darbininkų, ar duo didžiausią programos dalį) tas. Dabar tamsta man pa reikalavimas būtų panaši mnlr<alininlra<?
Pa«fpii-r Tai
jokia
SVVybė
mokslininkas Pasteur.
Tai iI klO
ki° karščio
karščio jokia
gyvybė
žmogus. Toks žmogus ne- nos nupirkti girtauja per išpildė Marianapolio Kole sakyk, ar pripažįsti protą, nesąmonė, jeigu sakytum,
buvo gabus ir darbštus i negal atlaikyt. Tai iš kur
užgimė ir ne išsyk tokiu visą dieną, kol prageria gijos auklėtiniai ir jųjų ar ne?
kad šiluma nešildo, o švie žmogus. Jis padarė tyrimo gi gyvybė atsirado? —Vie
pasidarė. Jį geriant, stik- paskutinį centą ir grįžta vadai pasakė gražias kal Andrius, — Taip, kuni sa netemdo, tai tūkstan
nas atsakymas — ją su
lėlį po stiklelio sužvėrino namon tuščiomis ranko I bas. Prie to ir mūsų jau ge, kiekvienas žmogus tu čius kartų didesnė nesą srity: surado puvimo prie tvėrė Amžina būtis — Die
nuomenė pasirodė labai ri protą, tai kaip nepripa- monė tas nuolatinis laisva žastį, surado būdą kaitini
degtinė. Baisi ta degtinė, mis.
mu užmušti kenksmingus vas. Pats mokslas šiandien
baisios jos pasekmės. Deg Kokia tada žmonos — gražiai. Todėl Worcesterio žinsi.
manių kartojimas: kasgi gyvūnėlius maisto ar ki priveda prie tikėjimo į
tinė daro didžius nuosto šeimininkės ir visų namiš lietuviai pasiklausę muzi Kunigas, — Aiškus da Dievą matė? Kasgi sielą
tuose produktuose. Pav., Dievą. Gražiai tą pabrėžė
kos dainų ir gražių kalbų lykas, Andriau. Pamėgink matė?
lius ūkininkams.
kių gali būti širdis?
neseniai miręs mokslinin
buvo labai patenkinti. Į-Ji ką pavadinti bepročiu, tai Andrius, — Tegul jau visi pienininkai žino pasŠtai vienas turėjęs gra
D-s.
kas Violleton: “Visi geros
žią ūkę, bet ją pragėręs,
Bus dauigau.
žangos nebuvo. Virš minė- pamatysi,, kur atsidursi. taip būna, kunige, juk aš terizaciją —užmušimą ne valios žmonės yra įparei
tos programos, rengėjais Vadinasi yra tokių daiktų, pradžioj tamstai sakiau, naudingų gyvūnėlių piene, goti nusilenkti Dievo ga
GAUSUS BLAIVININKU kun. P. Skruodenis. Iškil- buvo kun. P. Skruodenis, kurių jokiais pojūčiais ne kad mane rieatversi, nors kaitinant iki 65 laipsnių
arba 80 laipsnių. Tas atra lybei ir būti paklusniais
SUS-MAS
. mėms pritaikintą pamoks-^ MIC., P. Mankus, J. Svirs galima sužinoti, o prieš
kasžin kaip sakytum. As dimas ir vardą gavo nuo bei uoliais jo amžinai nu
----------Į lą pasakė klebonas kun. A. kas, M. Piktalytė, M. Ru- valandėlę, tamsta, sakei, pasiliksiu
laisvamaniu,
statyto’ tikslo tarnais”.
Sekmadienį, sausio 19 d., Petraitis.
gienytė ir L. Taparauskai- kad laisvamaniai stovi nors ir visas pasaulis tikė išradėjo — Pasteuro. Tas
pats mokslininkas išrado O gavęs Nobelio premiją
Liaudies Namuose Kaune
7:30 valandą vakare Šv tė.
kaip ant uolos, nes pripa tų į Dievą, ar į sielą, ar į
skiepijimu gydymą nuo garsusis Amerikos mokslo
įvyko Kauno blaivininkų Kazimier0 p*r. salėje įvy.
žįsta
tik
tai,
ką
galima
sa

dangų,
ar
į
pragarą.
Aš
to
pasiutimo. To išradimo dė- vyras Milleken šneka:
susirinkimas. Dalyv a v o I ko muzikalė programa su Užsibaigus gražiam va vo akimis matyti, o paskui
viso
nepaisau.
jka daug tūkstančių žmo “Jeigu da šiandien kas
per 400 asmenų. Paskaitą prakalbomis. Programą iš karui įvyko puota artistus ! kiek pasitaisei, pridėda
Kunigas,—Dovanok, An
pagerbti.
Šią
iškilmingą
nių išgelbėta nuo baisios kalba, kad mokslas neva
apie Pietų Ameriką skaitė pildė Marianapolio Kolegi
mas, kad ir kitais paju- driejau, aš turbūt per
puotą
surengė
Pranas
prieštaraująs
tikėjimui,
ats. gen. T. Daukantas. jos
I pasiutimo ligos.
studentai,
vietinės Mankus, 1Petronėlė
Mančiais. Tai čia tik vienas smarkiai užsipuoliau, kad
________
___
Paskaita buvo paįvairinta Blaivininkų kuopos jau
Tačiau gal pats didžiau- tai vien tik tuščias ginčas
kienė ir Pranas ir Anelė pavyzdys, bet aš tau, An- matau užsigavusiu? Tru Įsias jo atradimų, tai įro tokių asmenų, kurie ne
paveikslais.
‘Rytas’
nuomenė ir Columbia or Morkūnai. Lai gyvuoja driejau privestu tūkstan- putį nusiramink, tamsta ir
dymas, kad gyvybė gali daug teišmano apie tikėji
kestras, vadovaujant J. Blaivininkai.
D-sJ čius kitokių pavyzdžių, ku- aš kiek atšalsiu ir paskui
mą ir lygiai mažai težino
Virbašiui. Grojo lietuviš
rių jokiais pojūčiais nepa galėsime toliau šaltu pro rastis tik iš gyvybės.
apie mokslą; taigi ištįkrųkus kūrinėlius.
IR NE GIRTUOKLIAI sieksi. Sakysime tiesa ir tu svarstyti be jokio karš- ĮDOMUS PASTEURO jų yra tai vien susidūri
BLAIVININKŲ ŠVENTE 1. Pasveikinimo kalbą
tYRlMAI
GALĖS PRAGERTI melas, dora ir nedorybe, čiavimosi.
mas tarp dviejų nežinoji
vakaro vedėjas
prakilnumas, tėvynės mei Andrius, — Tuosyk pali Tas didysis mokslinin mo rūšių”.
DRAPANAS...
Pilnųjų Blaivininkų 25 pasakė
lė, pati žmogaus mintis ke, kunige, tuos dalykus. kas paruošas skystimą, ‘M. L.’
kuopa išklmingai minėjo studentas J. šakočius.
K. j. Prauskis
2. Marianapolio Kolegi Laikraščiai praneša apie: nėra sučiuopiama, o ir žo- Gal kitą sykį, nes aš ir lai kuriame geriausiai gali
metinę šventę vasario 2
jos choras: ‘Į Tėvynę grįžt tai, kad vienas mokslinin idis, kurį mūsų lūpos išta ko jau nebeturiu. Aš pri augti maži gyvi orgariiz-i
dieną.
AUKSO MINTYS
9:45 iš ryto buvo iškil norėčiau’ ir ‘Į Kalnelį ė- kas išradęs būdą kaip ga ria, turi nematomą pras žadėjau nueiti į vieną vie mai, savo išrastais būdais;
minti drapanas iš cuk mę. Sakysim, pavartok du tą, paskui kai nesulauks,
mingos šv. mišios laike jau’.
Jaunatvė sukurta ne
gali
k
kilti
A
.
nemalonumų.
kurių apie šimtas Blaivi 3. Columbia orkestras — raus... Tat, ateina laikai,,įžodžiu/ kurie net > skamba
ant manęs. Gal kuo užga džiaugsmui, ji sukurta,, ne
kai drapanas galės prager vienodai, bet reikšmė prie Verčiau susieisime kištą vau?
ninkų dalyvavo su vėliava “Polka”.
malonumams; ji sukūrta
k 3
bet
ir
ti
netik
svaigalų,
šinga
viena
antrai.
kartą. Gerai?
ir ėjo priimti šv., Komuni 4. Kalba adv. A. Milleris.
Andrius, — O ne, kuni tik heroizmui (didvyriš
arbatos
mėgėjai...
Andrius,
—
Tas
tiesa,
5.
Solo
M.
Rugenytė
—
kunigas, — Gerai, An ge, nebuvo kuo užgauti. kumui).
ją bendrai.
Arėjas
Vitkauskas.
kunigę,
gal
aš
per
daug
“
Močiutė
Mano
”
.
Paul ClaudeL
driejau. Bet ar nepyksti Tai sudie...
Šv. Mišių auką atnašavo
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Antradienis, Vasario 18 d., 1936

darbininkas

6.

rų suklysta, neretai vyrai
neteko ir savo moterų ir
turto. —
LDS 1-mos kp. kontestantė M. Kilmoniutė vėl pir
Bėgyje 25 m. Šv. Onos
Vyšniauskaitė - Stankū
moje vietoje. L. Kumpai pasisekė pasiekti antrąją vie
dr. gyvenimas ne visados
nienė,
gimusi Aleksote
A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va buvo ir rožėmis nuklotas
tą. F. Kondrotas varosi smarkiai pirmyn.
1816 metais, sausio mėn.
sario 22 d., 1936 m., Šv. Petro parapijos salėje ant 5- — spaudimai būdavo ir
25
d., krikštyta Garliavos
So. Boston, Mass. —Ma- stengiuosi pavažinėti po tos gat., So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų, ‘daugeliu pusių, tai iš vir
ryte Kilmoniutė, LDS 1-' apylinkės miestelius ir ten kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį ir paga
Naciškoji Vokietijoj da I parapijoje. Taigi, 1936 me
šaus, tai iš vidaus.
tų sausio m. 25 dieną, Onai
mos kp. kontestantė nuo, turiu labai gerų pasekniių.. minti įnešimus.
Keli metai atgal nera bar kursuoja eibė visokių Stankūnienei sukako ly
SEIMELIO EIGA:
pat “Darbininko” vajaus žmonės noriai rašosi ‘Darmūs gaivalai vos ne pra “pasašų” bei “lengendų”,
pradžios beveik visuomet bininką’. Jiems ‘Darbinin8:30 vai. ryte, Šv. Petro bažnyčioje, W. 5th St., žudė draugijos.. Energinga kurios toli gražu nerodo, giai 120 metų. Ji savo me
tarp B ir C gatvių, So. Bostone iškilmingos Šv. Mišios, valdyba, Marijona Planc- kad reicho vadai būtų y- tu tikrumą įrodo vokiečių
“lydino” vajuje. Retkar- kas’ labai patinka”,
čiais kas ją pralenkdavo, Phila. Pa. — F. Kundro- kurias giedos Kun. J. Švagždys; pamokslą sakys Kun. kienė, Pranė Pratašiutė. patingai tautos mylimi bei °^Pa^°a_1tikaisjadu°ta
pasu, kuris buvo išduotas
bet ji ir vėl smarkiai pa- tas labai smarkiai pradėjo Dr. Prof. M. Ražaitis; išpažintys, Komunija.
Prezidentė ir Sekretorė, gerbiami. Štai vienas iš to-j pagal ištrauką iš Garlia
Tuojau po Seimelio pamaldų, bažnytinėje salėje, [Sumaniai išprašė negeisti kių švelnesnių, bet irgi tik .
dirbėjusi atsistodavo į pir- darbuotis ne vien Philadelvos parapijos
katalikų
norintiems
bus maži pusryčiai.
mąsias kontestantininkių phijoje, bet ir kitur. Penas iš draugijos. — Buvo pašnibždomis tepasakoja-; bažnyčios jungtuvių met
10 vai. ryte, bažnytinėje svetainėje, Federacijos net atsitikimas, kad pre mų anekdotų.
eiles. Per porą savaičių ji reitą savaitę jis prisiuntė
buvo užimta vakarų rengi- daug naujų skaitytojų net Apskričio Pirmininkas atidarys Seimelio posėdį. Seks zidentą reikėjo iškviesti iš Hitleris, Goeringas ir rikų knygų.
me tai buvo biskį atsiliku- ; įr Chester, Pa. Jis sako, prezidijumo rinkimas. Ponas Petras Zareckas, Jr. draugijos dėl laisvamanio Goebbelsas mirė ir atvyko
Ona Stankūnienė jau
si, bet šiomis dienomis ap- kad mažuose miesteliuose skaitys referatą. Seks diskusijos ir svarstymai.
prie
dangaus
vartų,
kur
j keturi metai negali vaikš
burdingieriaus.
Svarstymuose bus paliesti šie klausymai:
lankiusi daug lietuvių na- esą daug lengviau užraši
juos
sutiko
šventasis
rak

čioti, nes kojos taip susilVienok moterys išlaikė
Spaudos Vajus, Pavasarininkų atstovų maršru
nių gavo čielą glėbį naujų nėti laikraščius negu didtininkas.
Prieš
įleisdamas,
pnėjo, kad nebeišlaiko kūdraugiją iki dienai, narių
tas, “Bendras Frontas”, Katalikų persekiojimai Lie
prenumeratų ir atsistojo į miesčiuose.
turi per 70, niekad šimto, šventasis juos pakamanti- no svorio. Ji dar gerai mavajaus priešakį. Marytė y- j
tuvoje, Naujos Anglijos Lietuvių Diena ir k.
j to, turi 12 sveikų dantų ir
neviršino. —Pašalpą visad nėja:
Worcester, Mass. — Ara pasiryžusi “kovoti” už
Kadangi toji diena yra šeštadienis, kunigai turės
išmoka, pomirtinę taipgi, — Sūnau, kiek kartų esi gerai kramto net riešutus,
teina žinių, kad Worcestepirmąją vietą ir niekam
anksti grįžti į savo parapijas, tai seimelio posėdis bai
aukoja Bažnyčiai — iždas melavęs? — kreipiasi jis į Dabar ji, sėdėdama lovoje,
riečiai neužilgo visiems
jos neužleisti.
i
gsis prieš pirmą valandą.
Hitlerį.
Į rankomis tam tikru kab
gana didelis.
padarysią didelį surprizą.
Brockton, Mass. —Broc1 vai. p p., parapijos salėje, 492 E. 7th St., vado
—
Apie
tuziną
kartų,
liuku pagelba iš vilnų su
Jubiliejaus programa:
Jiems pereita savaitė bu
ktonietis L. Kumpa, paty
vybėje Federacijos vietinio skyriaus, įvyks Seimelio
atsako
fuehreris.
ka siūlus ir mezga pirštiVas. 6 dieną ėjo narės iš
ręs katalikiškos spaudos vusi labai “giliukinga”.
ir Washingtono Gimtadienio viešas bankietas su pra
klau- nes.
pažinties, rytojaus ryte iš — O tu, vaikuti?
platintojas šią savaitę pri Athol, Mass. —J. Andri- kalbomis, “Darbininko” Radio Programos klausymu
šia
Goeringą.
kilmingos mišios narių in
Ji yra pilno proto ir vis
siuntė daug naujų “Darbi- liūnas neatsižvelgdamas į ir “Teismu”, vadovybėje adv. J. Cūnio.
—
Apie
penkiasdešimt
tencijai, narės su ženklais
ką gerai atsimena, tik kal
ninkui” skaitytojų ir atsi nepalankų orą dirba vaju
7:30 vai. vak., erdvioje Municipal Building Salėje,
kartų.
ir
vėlavoms
priėmė
šv.
bėdama pavargsta ir tru
stojo į antrąsias kontes- je su dideliu pasišventimu. vadovybėje Naujos Anglijos Vargoninkų Sąjungos į— Atgailai tu, sūnau, —
Komuniją
;
vakare
visos
putį neprigirdi. Paklaušta,
tininkų eiles. Jisai štai ką Jis sako, kad iš Atholiečiu vyks viešas koncertas ir šokiai.
kreipėsi šventasis į Hitle
“
in
corpore
”
su
Šv.
Valan

kokiu būdu jai pavyko surašo: “Kadangi Brocktone pusės gręsia “pavojus”
Toki seimelio įvairi programa turėtų sutraukti ir
rį, — pereisi dvyliką kar j silaukti tokio ilgo am
da
užbaigė
Jubilėjaus
iš

Wor- patenkinti visus Naujos Anglijos katalikus lietuvius.
beveik kiekvieno kataliko Worcesteriečiams.
tų Paukščių Kelius, o tu žiaus, atsakė, kad ji per
kilmes. —
namuose randasi laikraš cesteriečiai laikykitės!
LRK Federacijos Valdyba:
Paaukavimas. šv. Onos (į Goeringą) penkiasde visą savo gyvenimą tarna
Vajaus Vedėjas.
tis “Darbininkas”, tai aš
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
dr. metai 7, įtaisė gražią šimt kartų. Ak, rodos, čia vo pas ponus, sunkiai dirVI. Paulauskas, Pirmininkas,
Šv. Onos stovylą bažnyčio buvo dar trečias, — apsi ibo, blogai maitinosi ir nė
B. Jakutis, Sekretorius.
je. Iškilmingai Šv. Onos dairė šventasis ir pamatė karto nėra buvusi pas gy
noveną apvaikščiojo vaka Goebbelsą bebėgantį.
dytoją. Ji yra išauginusi
j
draugijas
į
savo
pusę
pa

Didžiai Gerbiamasai!
rais. Žmonių daugybė da — Palauk, sūneli, kur j devynetą vaikų, dvyliką
taip skubi? — šūktelėjo jis I anūkų ir keturioliką praaDžiaugiamės turėdami ršuko, tik mažam skaitliui lyvavo.
Z
pavienių narių protestuojam iš paskos.
malonios progos nuošir Ijant.
nūkų. Jos ir praanūkai jau
Tokiame parap. sto
—
Bėgu
motociklo
atsi

džiai padėkoti Tamstai ir
turi vaikų, bet tik senute
gabenti, — atsakė Goeb
Tamstos bendradarbiams vyje kilo skubus reikalas
jų auginti negalinti.
organizuoti naujas pašelbelsas.
už
didelį
darbą
organizuo

7IMUIH VnitlPCDTAC Sabonui) pianu palydėjo ir
PARAPIJOS
ŽINIŲ KUNltKIAi [chorą vedė pats "Muzikos jant sportininkus ir parū pines draugijas.
VAKARIENĖ
DIEVO MOTINOS APSI
Trumpame ‘ laike išdygo
'Žinių” redaktorius, Komp. pinant jiems lėšų atvykti
REIŠKIMAS ANT KAL
Chicago, III. — Sausio 25 Antanas S. Pocius. Jo rū- į Lietuvą į I Pasaulio Lie šios draugijos: Šv. Jono, Visų laukiama metinė
NO LA SALETTE
d., West Side svetainėje į- pestimi ir programa buvo tuvių Kongreso Sporto Šv. Antano, šv. Pranciš lietuvių parapijos vakarie
vyko pirmas neseniai iš- suruošta.
Šventę. Tamstų Čikagie- kaus įskaitant ištikimas nė jau čia pat. Vasario 23,
Ką tik išėjo iš spaudos
leisto muzikos
žurnalo
čiai sportininkai buvo pa Šv. Petro ir Povilo, Šv. jau nebetoli. Gaspadinės Pereitais metais vienam labai įdomi knygutė “Die
“Muzikos Žinių” koncer ! Po programo buvo šo žiba minėtoje sporto šven Jurgio kareivio, viso dr. vaikščioja po visus biznie anglų žurnalistui pavyko vo Motinos Apsireiškimas
kiai. Visi atsilankę džiau
tas.
tėje. Visose sporto šakose narių skaičius siekė virš rius prašydamos aukų. surasti Indijoje vieną 114 ant kalno La Salette”. Ją
gėsi programa. Tiktai gai
800.
Kopūstai jau senai užrau metų amžiaus moterį, ku parašė kun. Wolfgang J
Programa buvo turtin la, kad tą vakarą pasitai jie pasirodė rimtai, o
Gyvybė ir Veikla.
gti. Kilbasos jau irgi tuoj rią jis pavadino seniausia Fortier, išvertė kun. Ig. A.
ga. Pirmiausia “Sasnaus kė labai šaltas oras. Bet krepšiasviedyje meniškai.
Abromaitis. Knygutė turi
bus
kemšamos.
Gaminama
Prašome
perduoti
savo
Gyvybė
neilga
ir
veikla
moterimi
pasaulyje,
nes
gg
pusi., jos kaina tik 25c.
ko” vyrų choras pasirodė vis vien vakaro biznio ve
ir
daugiau
įvairių
ir
ska

senesnės moters bent tuo Užsakymus siųskite: ‘Darscenoje. Paskui žymi Chi dėjas ir “M. Ž.” redakto bendra dar b i a m s mūsų tingi parodė, kaip katali
nių
valgių.
laiku
niekam neteko su- bininkas’, 366 W. Broadcagos dainininkė, . Marijo rius, varg. Kulys pranešė, nuoširdų padėkos žodį už kai dar nesusipratę, nekrina Janušauskienė žavin kad pelno liko virš $50.00. didelį darbą. Turime vil itiški, beištvermės. Draugi Prie skanios vakarienės rasti. Liet, koresponden- way, So. Boston, Mass.
ties, kad Tamstos ir toliau jai susiorganizavus, pir rengiama ir graži progra tas tačiau surado dar se
čiai sudainavo. Po solo vėl,
galingas ir harmoningas Girdėt, kad antras “Mu- paliksite mūsų bendradar mus 6 mėnesius pašalpos ma. Choras jau seniai la nesnę moterį už aną indę.
“Sasnausko” vyrų choras zikos Žinių” koncertas į- biai ir kad sportiškasai nemokama, tai iždas auga, vina savo balsus. Muzi Moteris gyvena netoli
INC.
vyko vasario 9 d., Nashua, jaunimas neduos užgęsti nariai sveiki, auga. Po to kantai taiso striūnas. Kal Kauno, Lapių valsčiuje,
sujaudino publiką.
Antanas Kibart, Sav.,
N. H. O kitas bus vasario savo jaunose širdyse tai laiko draugija jau šelpia bėtojai sukviesti. Rengia Kumpių kaime. Tai Ona
Po to dainavo, kita Chi
Ankštos rūšies vartoti karai
22 d., Municipal Building Tėvynės meilės ugnelei, ligonius. Ligonių - amato- masi sutikti dideliausią
cagos žvaigždė Genovaitė I
svetainėje, South Bostone. kuri liepsnojo
lankant rių toks skaičius atsiran žmonių minią šioje metinė lano Store, Park View Ta- Perkam - Parduodam - Mainom
šidiškiutė - Giedraitienė.
vern (A. Stankūnas sa
120 Market St. Brockton.
Programą išpildys vargo jiems Nemuno, Dubysos, da jog neužtenka sumo je vakarienėje.
Art. J. Kudirka savo dai
vininkas). Arthurs Res
Taipgi taisome karas
nininkai ir parapijos so Šešupės, Jūros
krantus. kamų mėnesinių, iždą iš
Pasirūpinkite tikietus į»
navimu ir dainelėmis labai
taurant, Hyett Drug Sto
Tel. 835
listai. Chicagos muzikai ir
Teikis Tamsta, Pone Pir tuština, pagaliaus pinigų sigyti iš anksto, kad vė re, Park Lunch, • Felony,
gražiai linksmino publiką.
dailės mėgėjai, ypatingai
mininke, priimti mūsų nesant, draugija likviduo liaus neliktumėte be vaka Drugstore, Victory FurniToliaus “Sasnausko” vyrų
“Muzikos Žinių” rėmėjai,
sveikinimus ir linkėjimus ta. Tokią kaleiną visos dr. rienės. Tikietas tik $1.00. ture Store, University
choras trečiu kartu sceno
DR. CLIFFORD H. LAKE
linki geriausio pasisekiį
mirė,
nors
iš
kai
kurių
suPraneš.
dar ilgai sveikam dirbti
je pasirodė ir sudainavo
Optometristas ir Optician
Hardware (J. Snajokausmo!
lietuvių
tautai
naudingą
siorganizavo
didelės
Sus.
Tel. Stoughton 969
dvi daineles. Visų žinomas
kas,
savin.).
Ieva Lukošiūtė — darbą. R. Skipitis, Pirmi801
Washington
St. Stoughton
Cambridge žinios.
kuoP^s.„ „ .
dain. ir varg. Kastas Sa
Room 202 Stoughton Bldg.
Visi šie pramonininkai
ninkas. Sekretorius (para Moterys tuo atžvilgiu
bonis gražiai sudainavo
pasirodė kur kas ištver- Nuo sausio 10, kas penk gyvena bei turi savo pra
šas).
“Karalius”, jam akompa
Tel. 3368
Taigi, Amerikos lietuviai
. suSab«3nf s- tadienis Cambridge jauni mones prie Cambridge ga
navo jo dukrelė muz. Sylsportininkai padarė gražia katalikrskesnes, sutverda- mas rengia taip vadinamą tvės. Jie lietuviams gerai
via Sabonis - Mc Elroy.
Programą baigė “Sas AMERIKOS LIETUVIŲ užuomazgą be abejojimo moa Šv' Onos draugiją “Beano Party” parapijos žinomi. Kaip rengėjai šios
LIETUVIS GRABORIUS
nausko” vyrų choras su SPORTININKŲ LANKY dar labiau išsiplėtosian-'PaselPln«- ,lslalke * lk! svetainėje, parapijos nau pramogos taip ir klebonas
Taipgi užlaikome visokios
- _ santyikams!
solistais: Marijona Janu MOSI KAUNE ATGAR- 4tiems
Kep.'i šiai vdienai
. __ ir_ garbingai dai. Pirmininkas šios ren širdingai dėkingi jiems už
rūšies rakandų. .
SIS
J_______
švenčia 26 m. Jubilejų.
gimo komisijos yra Ado aukas.
šauskienė, J. Kudirka ir
LaldotnviŲ Įstaiga:
Jos konstitucijoj yra mas Overka, Jr. grabo- P. A. Overkai penktadie
Kastas Sabonis išpildant.
karekteringas visiems lai riaus Adomo Overkos sū nio vakarais darbuotis pa 124 Ames St., Brockton, Mass.
“Anvil Chorus” — Verdi, Draugija Užsienio Lietu
Gyvenimo vieta:
kams punktas: “Šios dr. nus. Jis uoliai darbuojasi, deda sekantieji: Petras 25 Enterprise St., Brockton
“Miserere” — Verdi ir ‘To- viams Remti iš Kauno at
siuntė padėkos laišką dėl ŠV. ONjOS PAŠELPINĖS narė nelaikys savo name kad padarius kodaugiau- šakalys, Jonas Mockevi- į
reador’ — Bizet.
istoriškosios
Amerikos DRAUGIJOS 25 METŲ laisv. - bedievių burdin- siai pelno. Aną savai čius, Jonas Raulius, Frelietuvių sportininkų kelio GYVAVIMO JUBILĖJUS gierių po bausme išbrau tę p. Adomas Overka derich Dehmer. Pirmiaus
nės Lietuvon pirmojo pa
kimo iš draugijos —” Stei Jr. ėjo per pramonininkus darbavosi J. Kalinauskas,
(WRUBLIASKAS)
saulinio lietuvių kongreso Anais laikais, 1917, Šv. gėjos moterys sutiko ir rinkdamas aukas, kurias P. Remeika, A. Sakavičius. LIETUVIS GRABORIUS IR
GRABORIUS
proga:
Juozapo parapijoj virė patvirtino punktą.
dalino “beano partėje”. Į- Praeitame
BALSAMUOTOJAS
penktadienio
•A8MRRTHKAS PATARNAVIMAS?
“Didžiai Gerbiamam ad nuožmi kova ka.taliku su Kas panašaus buvo pro- vairias dovanas suteikė se vakare žmonių buvo dau
1000 WashingtOB 8t
331 Smith St.,
NORWOOD, MASS.
t
pastarie
vokatui J. Bagdžiūnui- šliuptarniais, mat _
ponuojama ir vyrams. — kantieji biznieriai: Sun- giausiai. Daugelis laimėjo
PROVIDENCE, R. I. Borden I Pasaulio Lietu ji kęsinosi užvaldyti Baž-' Vyrai pasipriešino, ‘jei kas Sėt Cafe,, Marian Cafe gerų dovanų. Penktadienį,
TEL. Norvrood 1503
lo
_
eono
____
t
.
Telephone:
vių Kongreso Olimpiados nyčią. Kad tą tikslą leng-'man užmoka $3.00, galiu (Juozas Jankauskas savi- vasario 21 d. vėl įvyks
Montello Office:
Ofiso: Dester 1952
10 Intervale 8t
Komiteto Pirmininkui. Či viau atsiektų, jie su vai- , laikyti ką noriu’. Vėlesnės ninkas) Combination I. &■ “beano party”. Kviečiame
Namų: PL 6286
TEL.
Brockton 2005
kagoje.
dybų pagelta, pašalpines pasekmės parodė, kad vy-ĮA. Restaurant, Daly’s iMl- ateiti. .
Bean.

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto

ĮVAIRENYBES

Katalikiškų Draugijų, Kuopų
Ir Veikėjų Dėmesiui!

I.

NACIŲ TREJUKĖ PRIE
DANGAUS VARTŲ

,

•v

f

CAMBRIDGE, MASS.

120 METU MOTERIS
LIETUVOJE

• v

• v

KIBART MOTOR SALES

CHICAGO, ILL.

ADAM WAITEKUNAS

SCRANTON, PA.

WILLIAM J. CHISHOLM

EDW. V. WARABOW

Antradienis, Vasario 18 d., 1936

gęle.....
,,
<r..
1330 . 31 mokslo jnetaįs ^pąųjfl dįpęktoriją_prasidė-/sekcijas bei Vilniaus
jo
nauja
švietimo
politika.
Ižinį
•
fondą.
Dabar
fondo
mokytojų seminarijos du .
tnTMfn1at jau
10,1 siekia
s’**k’n apie
kursus, dvejų metų?moky Grynai lietuviškos mokyk-*į.kapitalai
gos .pamaldos. Prie velio- tojų kursus arba egzami |os atsidūrė kaž kur pavo 300.000 litų. Jau didelė da
•
V <?
~
I
nies-karsto
nies
karsto susirinkus lie- nų kelių įsigiję jaunespįo- juje. Gyventojai nusiskun- lis Lietuvos gyventojų tu
Šaltame Sibire, po amži- labai susijaudino ir Kęstutuvių kolonijai, buvo tar- jo-mokytojo vardą ir ėję■i tižia ir prašo , tinkamai ri V-ilniaus pasus. Fondas
nai pridengta ledo pluta, čįui noriai įtikėjo.
________
• tas paskutinis sudiev. Jąu- mokytojo pareigas ne ma tvarkomųir draugijos ve siekia, kad visi ir . viso pa
apie keturdešimties pėdų
1935 m. spalių 19 d. Bra-•
atsisveikinimo žodį iš- žiau kaip 2 metus, jeigu jų damų mokyklų. ‘ Draugijos saulio lietuviai neliktų be
Tsb.
storįo, iškasama užšalu- Kaikurie Amerikos vys- zilijoje, Sao Paulo mieste, lydėjimo komisijos vardu mokslo cępzo dokupjęntųo- vadovybė tais reikalais la Vilniaus pasų.
sių, suledėjusiu vėžių, tep kųpai labai susidomėjo mirė Lietuvos Konsulas a. pasakė St. Puišys. Kun. B. se yra švietųno ministeri bai susirūpinusi.
A.A. KUNIGAS ADOMAS
jau nuo tūkstančių metų masų Graudžiais Verks- i., amžinos atminties Bro- Sugintas, liet, katalikų jos įrašas, kad pradžios
v.
---- TT-------- ±----------- __---JUSIŠ
beesančių. .Na ir kas dar mais- Verčia juos anglų niųs Steponaitis, gimęs bendruomenės vardu, at- mokyklos mokytojo var UKMERGE
įdomiau, kad jieji, šiltos- kalbon ir ragina anglų 1900 metais Vilkaviškio pasakojo velionies gyveni- das (cenzas) pripažintas,
Praėjusio gruodžio mėn.
NUBAUSTI, BET UŽ
na aplinkybėse sukrauti,. kalba kalbančius katali apskrity. Velionis mokėsi
J° darbą bendram ir taip toliau.
30 dieną Balnikuose mirė
aukštesnio
CHULIGANIZMĄ
galutinai atgyja ir gyve kus, juos gavėnioje giedo- Veiverių mokytojų semi-! kolonijos labui. Vėliau kal- Turinčiais
kunigas Adomas Jųsis.
tl.
na.
narijoje, karo metu tęsė ^jo
Paskirtas kon- sios ar vidurinės mokyk Lenkų dienraštyje Dzien Velionis buvo gimęs 1860
mokslus Voroneže, o grį- suĮas P. Gaučys, V. N.ali los mokytojo vardą laiko Polski 11 nr. minima visa m. Saloto parapijoje. Mo
Labai
gražus
apsireiški

Kaikam labai sunku per
žęs Lietuvon studijavo vaika, J. Stankūnas, St. mi asmens, gavę iš švieti eilė asmenų — lenkų, ku kėsi Rygos gimnazijoje ir
kąsti Kristaus posakis: — mas. Jei tik Amerikos vy Lietuvos u-te teisių moks- Butrimas ir skautas Pr. mo ministerijos atitinka rie buvo nubausti Lietuvo
mos mokyklos mokytojo je 1935 m. lapkričio ir Žemaičių kunigų Semina
“Kas įtikės į mane, nere skupai arčiau kitaip kal lūs. 1927 m. paskiriamas į Mažietįs.
gės mirties per amžius”. bančius savo pavaldinius mūsų konsulatą Argenti Gruodžio 9 d. buvo išly vardo (cenzo) pažymėji gruodžio mėn. Esą, Uk> rijoje (1883 — 1866 m.)
1886 m. pašvęstas kunigu,
Ir kaip, girdi, tokis daly pažintų, atrastų jųjų tar noje, kur dirbo šešerius dėtas į Santos uostą, iš mą.
mergėje už .lenkiškumą vikaro pareigas ėjo: 1886
kas galimas? Kartą gimus, pe ne vien Graudžius Ver metus. 1933 m. perkelia kur suomių laivu “Equa- Turinčiais pradžios mo buvę nubausta 16 žmonių,
kyklos mokytojo - prakti- j Tai tikras melas—Dz. Pol m. Skapiškio parapijoje įreikia mirti. Gi mirti, pa ksmus, bet ir da daugiau
dor
”
persiųstas
Lietuvon.
mas į mūsų konsulatą Bra
ki 1888 m.; nuo 1888 —
gal jų nuovoką, tai reiškia visokių gražių ir tikrai zilijoj, S. Paulo mieste.
Atiduodant paskutinę kanto vardą (cenzą) lai ski piktam panaudoja fak
1889 m. Salantų parap.;
komi asmens, baigę Lietu
pranykti ir daugiau jau branginamų dalykų.
Velionis energingai daly pagarbą, ant velionies voje mokytojų seminariją tus!
nuo 1889 m. Pumpėnų pa
negyventi. Kitaip, pasak
karsto buvo uždėta 15 vai
Lapkričio
mėn.
vietos
vavo
Brazilijos
jaunimo
rapijoj pusę metų ir pas
Jei tik pamatytų, kaip
jų būti negali.
nikų; jų tarpe ir Lietuvos po 1930—31 mokslo metų, i komendantas nubaudė 16
organizacijose
“
Viltis
”
,
gražiai mes Stacijas vaik
ir asmens, įsigiję mokyto asmenų, bet ne politiniais kui iki 1897 m. Žeimės pa
Ministerio
Pietų
Amerikai
jo - praktikanto vardą eg motyvais, o už chuliganiz rapijoj. Paskutinė velio
Nagi pasirodo, kad gali. ščioti mokam! Kaip dievo “Lithuania” — L.R.K. Šv. p. Aukštuolio.
Juozapo
Bendruomenėj,
nies vikaravimo vieta bu
Pasirodo, kad tai, kas ne baimingai Gegužines paVelionis atsiskyrė su zaminų keliu valstybės mą — muštynes.
Vilniui
Vaduoti
Sąjungoj,
vo Tryškių parap. iki 1904
galima žmogui, labai leng- maldas atliekam!! Kaip eidamas jose atsakingas š*uo T?^ven^f
‘ :iu’,1 palikda- egzaminų komisijoje arba
—
m. Šiais 1904 m. paskirtas
vai Dievui. Ve kad ir tieji dievotai1 Spalių mėnesį
jmas Lietuvoj skausmo ir mokytojų seminarijoje.
LIETUVIŠKOS
FILMOS
pareigas.
Pajūrio bažn. kuratu, o
vėželįai... Per tiek metų, ir praleidžiam! Jei tik nu
ir stebėda-! netikėto smūgio prislėgtus Asmens, norį, kad jiems UŽSIENIO LIETUVIAMS 1908 m. Balnikų parapijos
Dirbdamas
po tokiais ledų kalnais iš girstų mūsų Velykų, o ytėvus, seseris, brolius ir būtų pripažintas pradžios
mas
visų
lietuviškų
orga

mokyklos mokytojo var Lietuvos kino kronikoms klebonu. Šias pareigas ėjo
būva ir jau, rodos, mažai pač Kalėdų giesmes, tai
gimines.
das (cenzas) arba kad jų gaminti Kaune yra įsistei iki savo mirčiai.
kuo skiriasi nuo kitų že gal greičiau pradėtų žiū nizacijų veiklą, jis pirmoje
tikslu
1
Sausio
20
5
v
PPis
vietoje
statė
sau
i
mės žiupsnių. Rodos, pa rinėti į mus į kaipo gar skatinti "lietuvius burtis fe“108 bažnyčios įvyko ve- mokslo cenzo dokumentuo gusi bendrovė “Mūsų Lie
mišėlio reikia apie kokią bingus sutvėrimus, o ne sutartiniam tauti š k a m iionies kūn0 eksportaeija i se būtų padarytas aukš tuva”. Ligšiol ji gaminda
ten juose gyvybę galvoti. kaipo į kokius ten pastum darbui ir kovoti su grę- Kauno katalik« kapines, čiau minimas įrašas, ir as vo tik paprastas kronikas
dėlius, kurių neapkęsti už
mens, norį, kad švietimo įr nufilmuodavo vieną ki Jeigu kam reiks adreso,
O betgi gyvi!
siančiu
mūsų
jaunimui
nu

pareigą sau laiko.
I ministerija jiems duotų tą didesnį įvykį — šven
prašau išsikirpti:
tautėjimu.
Na, o jeigu mažas vaba
pradžios mokyklos moky- tes, iškilmingus susirinki Nuo bal. 13 iki 18, —
lėlis gali iš mirusių prisi Iš airių katalikų mes Todėl skatino atsisakyti
tojo vardo (cenzo) pažy mus ir pan. Tačiau šiais Keyser Island, So. Norkelti už tūkstančių metų, mažai ką išmokti turėtum. nuo siaurų užsimojimų ir
mėjimą, turi paduoti vals metais “Mūsų Lietuva” walk, Conn. (poilsis).
tai delko negalėtų žmoguj Betgi airiai katalikai iš jungtis bendram lietuviš
tybės egzaminų komisijai jau pradės gaminti ir gar Nuo bal. 19 iki geg. 5, —
tai padaryti, ypač jei tik mūs daug ir labai daug, kam darbui.
per savo inspektorių su a- sines filmas. Dabar joms 220 Ripley pi.,
Dėl
savo
bešališkumo,
i
jei
tik
išmokti
norėtų.
It
.tam jis buvo sutvertas?
titinkamais (taisyklėse iš gaminti perka aparatą, sui Elizabeth, N. J.
Švietimo
ministeris
prof.
Nuo vals 10 iki 23, —
tyčia, vienok jie savo reli mokėjimo kiekvieną atjau
J. Tonkūnas nustatė ir jau vardinta) priedais prašy kuriuo bus filmoje įamžin- j 3230 So. Auburn Avė.,
sti
ir
kiekvienai
sveikai
iNe vienam žingeidu, na ginį badą ir skurdą aukš
paskelbė pradžios mokyk mą. •į ta visa Lietuva — įstoriChicago,
__ _
'III.
ir kaip, gal nusikaltusi čiau štato už mūsų tikrą dėjai pritarti,~Bronius Ste
nės vietos, piliakalniai, Nuo vas. 23 iki 25, —
los mokytojo cenzui susiela per amžius kankin- liturgijos aruodą. Keista! ponaitis buvo visų gerbia
UKMERGE
i
tvarkyti
taisykles.
Pagal
gražiosios vietos, stam 1076 W; Roosevelt Rd.,
tiesi ir tačiau nepražūti? Iš šalies žiūrinčiam, pavy mas ir mylimas.
Chicago, III. (poilsis).
Atsisveikindamas su ve- jas pradžios mokyklų mo KAIP “CHALUCAS” VO besnės upės ežerai ir tt. 1 Nuo vas. 26 iki kovo 8, —
Reiškia, neišnykti. Štai ve das ir daugiau nieko.
Neseniai kelios užsienio 5 Highfield Rd.,
Į Iionies kūnu, vežamu į am- kytojas galės būti: as- GĖ OBUOLIUS IR PA
ir tam atsakymas. Tie va
filmų bendrovės kreipėsi į Worcester, Mass.
balėliai irgi per tūkstan Dabar jau veik visur lie- žino atilsio vietą mylimoj mens’ turi pradžios mokyKLIUVO
Į
SPĄSTUS
“Mūsų Lietuvos” bendro Nuo kovo 9 iki 22, —
čius metų kankinosi po tuvių bažnyčiose baigiant tėvynėj, Brazilijos lietuvių klos mokytojo vardą, as
mens, turį aukštesniosios Gedimino gt. (prie tilte vę, prašydamos joms at-. 46 Congress Avė,
šalta sniego velėna, o bet Keturdešimtę, ar ir kokias visuomenė suruošė iškil
i mokyklos mokytojo
varfilmų, i Waterbury, Conn.
_ lio) Flinto namuose pirk j siųsti lietuviškų
gi gyvybės neprarado. Va kitas įdomesnes pamaldas mingą išlydėjimą. Iš įvai-- .
Nuo kovo 23 iki 29, —
idą, asmens,- turį- vidurinės
lys L. Gefanavičius laikė Dalis filmų jau nusiųsta. 105 Main St.,
_
dinasi, gyvybę tik Dievas vis kažin kokia ten sveti rių S. Paulo lietuviškų or-’ -■ ,,
į, savo obuolius. Paskutiniu Jos dabar rodomos Angli Athol, Mass.
teikia. Ir tik Dievas ją a- ma melodija, neva lietuvių ganizacijų atstovų buvo
sudarytas specijalus komi į ir asmens, turį pradžios laiku pastebėjo, kad prie joje, Prancūzijoje, Italijo Nuo kovo 30 iki bal. 12,
timti gali. Tik tiek sielą žodžiais atsiulėta.
tetas. Gausingai lietuvių [mokyklos mokytojo prak- lango buvusi obuolių krū je, Čekoslovakijoje ir Au- 20 Webster St.,
užsmaugs amžinos kan
Brockton, Mass.
čios, kiek vėžio gyvybę Na ir kam tai? Juk mes ir velionies pažįstamų vie tikanto vardą, bet ne il- va sistematiškai mažėjo, strijoe. Netrukus lietuviš
į Aišku buvo, kad pro langą kos filmos bus pasiųstos Tėvas J. Bružikas, S. X
amžini Sibiro ledų kalnai. turim tokių gražių tam tos gyventojų miniai ly igiau kaip 6 metus.
Turinčiais
pradžios
mo

kažkas obuolius vogė — ir į Pietų Ameriką bei ki
tikslui giesmelių ir jau dint, gruodžio 7 d. a.a. Br.
kyklos
mokytojo
vardą
langas buvo su skyle ir tas valstybes, kurios gy
Kitaip sakant, siela tai nuo amžių mūsų širdies Steponaičio kūnas iškil i
Dievo padaras. Mokslas jausmais pašvęstų, kad, mingai perkeltas iš kapi (cenzą) laikomi: asmens, uždarytas langine. Nus vena daugiau lietuvių. Mū
PRANEŠIMAS
tai tik žmogaus įrankis. rodos, nebūtų jokio reika- nių Araca į V. Kudirkos baigę Lietuvoje pedagogi prendė vagį sučiupti ir tuo sų tautiečiai, kurie daug
Mokslas mainosi taip, kaip lo tokiam žygiui,
mokyklą. Prie karsto buvo nį institutą, baigę Lietu tikslu prie lango pas.tatė metų nematė Lietuvos, da
Šiuomi turime garbės
ir patsai žmogus. Kas va
pastatyta skautų garbės voje ne vėliau kaip 1930— didelius spąstus, vartoja bar nors filmose galės pa pran esti Gerb. Lietu-i
31 mokslo metais mokyto- mus lapėms gaudyti.
matyti savo gimtąjį kraš viams, kad mes atidarė-;
kar buvo labai didelis Išsižiūri, kad lyginai da sargyba.
i
jų
seminariją,
įsigiję
Lie

Ir štai vieną vakarą bu tą ir prisiminti miškus, ee naują brovarnę, ku
mokslas šiandien tik juo bar Lietuvoj visur katali Išlydint velionies kūną
tuvoje
ne
vėliau
kaip
1930
žerus,
upes
ir
kitas
brans
kai
savo
apeigas
baigia
su
vo
išgirstas
šauksmas
rioje
pradėjome dirbti;
kai. Betgi siela taip, kaip
tolimon kelionėn^ gruodžio
i
—
31
mokslo
metais
moky

gias
vietas,
prie
kurių
iš geriausios rū-i
“gelbėkit!”. Atbėgęs prie
ir jos Sutvėrėjas, buvo, y- Marija, Marija, skaisčiau 8 d., Šv. Antano do Pary
šies alų. šį alų jau galera ir liks amžinai ta pati. sia lelija. Sakyti norėtųsi, i bažnyčioj buvo įškilmin-, tojų seminarijos baigimo lango rado vaitojantį vy prabėgo jų neišdildoma fsime
tparduoti Kovo mė
teises egžaminų keliu, bai ruką: jo ranka buvo ana jaunystė.
Tsb.
Sielos neišganys mokslas, jog net ir ši giesmelė yra
nesyje.
negu mokslo vietą užims kur kas gražesnė ir mūsų randa gana įžymių muzi gę aukštesniąją mokyklą pus lango ir įkliuvusi į
Mes kviečiame aplan
siela. Tai du skirtingi da sielai artimesnė, negu ko kalių pajėgų. Gana malo ir pedagoginius kursus spąstus. Būta tai netoli e- VILNIUI VADUOTI SĄ įkyti
šią naują mūsų į-JUNGA TURI 600
nu išgirsti jas atskirai. prie Marijampolės moky sančio “chalucų” (žydų
lykai. Ir tik lengvatikis to ki kita.
(staigą
ir pamatyti kaip
SKYRIŲ
Betgi bus kur kas daugiau tojų seminarijos, įsigiję jaunuolių besiruošiančiu
skirtumo nemato.
^modemiškai ir švariai
Jeigu jau Lietuvoj ją 1 labo ir jiems ir klausyto egzaminų keliu pradžios vykti Palestinon) bendra
į viskas yra įrengta. Mu
Jau
vienuoliktus
metus
mokykloj
mokytojo
vardą
vartoja,
pavartokime
ir
bučio gyventojo Zimano.
Senovės lietuviai turėda
įsų įstaigos adresas yra,
jams pasirodant sujunggyvuojantį
Vilniui
vaduo

valstybės
egzaminų
komi

'81 Lafayette St., W
mes.
Reiškia,
baigdami
bi
vo gana keistą būdą prie
Vyrukas buvo perduotas
tinai. “Kur du stos, visa
ti
sąjunga
išaugo
į
didžiu

sijoje arba kitoje egzami policijai. Vietos žydų vi
Cr, Mass.
saikai. Sakysim Kęstutis kokias pamaldas, baigki- dos”; sako dainius.
lę
organizaciją,
vieną
nų
įstaigoje
Lietuvoje,
jei

ve kaip vieną kart darė me ja. šion pusėn daly
suomenė dabar vien ir teCKET BREWIN
stambiausiu
visoje
Lietu-j
gu
duotame
pažymėjime
COMPANY
priesaiką. Norėdamas įti kams pakrypus, daug lai Ana ve Chicagos vargokalba apie šį įvykį.
voje.
Šiuo
metu
vien
tik
aiškiai
nurodyta,
kad
pa

kinti germanus, vengrus, mėsime. Isjudinsim ne vien ninkai tokią kuopelę jau
Anthony Pinkevich,
paliokus įr kitus krikščio senesnius, bet ir jaunes nuo seniau turi. Na ir žymėjimo savininkas turi PRAŠO PRIVAČIŲ LIE- Lietuvoje Vįiniuį vaduoti
Prezideritas
sąjunga
turi
600
skyrių
pradžios
mokyklos
moky

TĖVIŠKŲ
M
daug
gero
ne
tik
ten,
bet
nius
prie
lietuviško
giedo

nis, kad ir jo priesaika ne
V
VVorcester, Mass.
i
su 30,000 narių. Ęe to, dar I
prastesnė už jų, ką daro. jimo ir meilės savos kal ir kitur daro. Kas turėjo tojo vardą (cenzą), baigę KLAIPĖDOS £pA£
turi keliasdešimts skyrių
Praduria jaučiui kakle bos. Ypač vargonininkams laimės išgirsti jų dainas ir Vilniuje “Ryto” draugijos
gyslas. Varvina kraują reikėtų tuo širdingiau su giesmes Federacijos kon mokytojų seminarijos visą Klaipėdos Krašto njpky- užsieniuose.
Dabar ir sąjungos vei
grese, atmena ir niekad mokslą ir ėję mokytojo klų draugija nuolat gauna
tol, kol jautis jau vos al sirūpinti.
1- kla yra laba į gyva.
Tai
neužąįpiirš įgautų įspū pareigas ne mažiau kaip 2 daug prašymų krašte
suoja. Paskui apie jį tris
. COMPANY
gti
privačias
lietuvįškas
suprantama,
nes
Vilniaus
metus,
jeigu
jų
mokslo
džių.
Berods,
nekantriai
kartus apėjęs, jam ant Girdėtis, ir Bostono apy
Lietuviai Savininkai
atvadavimas
kiekvienam
mokyklas.
Mokyklų
cenzo
dokumentuose
yra
lauksįpi
ir
bostoniečių
pa

linkėj
lankosi
vargoninin

ALE
■ LAGER ■ POR
sprando atsistojęs, sako:
DRAUGHT
&
tegul taip bus ir man, jei kai būriais į giesmės ir sirodyt. Dvi tokios kuo švietimo ministerijos įfa- gija dabar teturi tik ketu lietuviui yra .gyvybęs įr
TIKRAS LIETUVIŠKA
gu aš savo duotą žodį su dainos kuopelėn ir ketina pelės, viena iš rytų, o kita šas, kad pradžios mokyk rias inokyklas. Jų tąfėta garbės klausimas. Pažy
ALUS
viešai pasirodyti. Sveiki is vakarų traukti sukrutę, los mokytojo vardas (ęen- žymiai daugiau, bet grei mėtina, kad be fp daugelio Miscoe Spring Water Company
laužysiu!
' 199 Summer St.
nam! Labai gražus suma da daugiau ir didesnį įspū- žas) pripažintas, baigę tais metais jos pervestos skyrių, Vilniui vaduoti są
Lietuvoje nevėliau kaip krašto direktorijai. ~ Su jungą yra išsišakojusi ir į
Krikšciomu Dasiuntiniai nymas. Lyginai ten atsi- dj
«I b
=
-

'

-

Žinios
Iš
Lietuvos
Iš Po Mano Balanos Al. B
Morkus
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DARBININKAS

Aata^dieais, Vasario 18 i, 1936

8.

drama “Užslėptoji Bran- Aleksis savo vestuvių die- tuvių kalbą. Pati žymiau- vaime ne tik sužavi žiūro_
• noj išnyksta iš namų ir tik šioji veikalo ypatybe tai vo akį, paliečia jo dvasios
! genybė
”.
• Geras ir susipratęs lietu į Komedija “Nėra Pinigų” po daugelio metų sugrįžta jojo moralinė dalis — gi- gelmes, bet ir teikia gilaus
Nūnai sutikęs mieste:
elgeta į tėviškę, kur gai-Iaus dvasios galiūno pasi- moralinio pamokymo. Vivis skaito tik gerus ir ka- parašyta
a
•VV
Va..
__ V *
** r___ rusų rašytojo iestingas patricijus, nepa- reiškimas kasdieniniame sa tai teikia nepaprastai
darbininką, daugiau nieko'
talikiškus raštus, laikraš- Turgenievo, keletą kartų
gero iš jo apie darbą neiš
čius ir knygas, bet ne be- vers
ta į lietuvių kalbą. žindamas savo ieškomojo gyvenime, teikiąs kiekvie- didelę moralinę vertę.
_____
girsi, kaip tik skundus,
L. K.
dieviškus.
Pirmą kartą šią komediją sūnaus, priima vargdienį į nam žmogui didelio pamo
kad mokesnis už darbą la
S. L.
Įvertė kun. J. Jakaitis, dar savo namus. Čia jisai gy- kymo kaip reikia nugalėti
bai mažas vidutiniškai iĮ kuomet buvo Mintaujos vena keletą metų ir tik įvairios prigimties aistros,
mant, apie 18 dol. savaitei,
jam mirus sužinoma kas BDS VAIDINAMA ŠIOSE
kad darbo sąlygos labai
“
okmys.
vč- per vienas buvęs
tasai
mniiinnni vi_iv
vi w
jiau ją įvairino ir taisė keKOLONIJOSE:
sunkios, kad didelis darbe!
vargdienis. Bažnyčia dėl Worcester, Mass. šv. Ka
KONCERTAS, ŠOKIAI IR
darbininkų išnaudojimas
nepaprastų šventumo dar zimiero parapijos svetai
________
pavardės
liko
tos
pačios.
PRAKALBOS IIIČIO
ir nežmoniški reikalavi
bų Aleksį išpažinusi šven nėje — vasario 23 d. 7:30
Komedija
yra
labai
įdomi
SKRIDIMO NAUDAI
mai, kad darbininkas pa
Marianapolio studentai
tuoju.
ir
sukelianti
daug
gardaus
valandą
vakare,
darytų dviejų darbininkų'
kiekvienais metais paruo
Drama, be savo istorinės Nashua, N. H. parapijos
Penktadienį, vasario 21
darbą, kad už viršlaikį
šia žymesnį veikalą scenai, juoko.
1
vertės,
yra
tikras
literatisvetainėje — 1 d. kovo, 3 d. Apreiškimo salėje, No.
daugumoj dirbtuvių visai į
VINCAS KIVYTA,
kurį suvaidina įvairiose Drama “Užslėptoji Brannis
deimančiukas,
nepa

valandą po pietų.
5th ir Havemeyer Sts.,
nemokama ir darbininkai Liet. Vyčių 41-os kuopos Naujosios Anglijos para- genybė“ yra parašyta
prastai
anglų
kalboj
bran

Lovvell,
Mass.
parapijos
Brooklyn, N. Y. Dariausvėl verčiami ilgas valan- Brooklyne, N. Y. naujasai pijų svetainėse, Panašiai Kardinolo
Wiseman —
v•
svetainėje
—
1
d.
kovo.
ginamas.
Štai
kodėl
kun.
Girėno Fondas rengia pa
das už mažą atlyginimą pirmininkas, Vincas yra ir šiais metais ruošiamas “The Hidden Gem”. Dra
7:30
valandą
vakare.
remti trečiąjį skridimą padirbti.
vienu iš seniausių kuopos veikalas.
__
Vaidinama ko mos pagrindas istorinis: K. Urbonavičius - Kmitas
* * *
narių, ir už savo veiklumą, medija “Nėra Pinigų” ir Romos patrcijaus sūnus vertė tą brangenybę į lie- Norwood, Mass. parapi- rengimą. Parengimo progjos svetainėje — 8 d. kovo ' rama susidės iš Koncerto.
Sunki miestų darbininkų gabumus ir tinkamumą
3 valandą po pietų.
Šokių ir Kalbų.
padėtis. Jie turi sunkiai šioms pareigoms dideliaProvidence,
R.
I.
parapi'
dirbti, gaudami už tai me lenktyniavime buvo
Koncertinę programos
jos svetainėje — 8 d. kovo. dalį išpildys didžiulis Ap
menką alkio atlyginimą, išrinktas vadovauti vienai i
7:30 valandą vakare.
vos tik nuo bado apsiginti, iš veikliausių organizaci- į
"LUCKIES”
reiškimo Pan. šv. parapi
Boston, Mass. parapijos jos choras vadovaujant
kjoksuSkas
o apie sutaupymą jiems jos kuopų, 1936 metais.
MIŠINYS
svetainėje — 15 d. kovo. muz. J. Jankui. Apie skri
nėra nė kalbos. Kiek jie i Kadangi jis nors ir nėra
7:30 valandą vakare.
uždirba, jiems pragyveni j buvęs Lietuvoje, kaip ang- į
dimą kalbės lak. A. Kiela
•LUCKIES”
Waterbury,
Conn.
para

"LUCKIES
”
mui vos ne vos užtenka, o lų, taip ir lietuvių kalbas
ir kiti įžymūs kalbėtojai.
DRĖGNUMO
STANDARDINIS
pijos svetainėje — 29 d. Šokiams gros visiems ge
KONTROLĖ
kompanijos tuo tarpu sau labai gerai naudoja, tai J
VIENODUMAS
kovo, 7:30 valandą vakare rai žinomas Avižonio radio
tik žeria didelius pelnus į šiai kuopai yra garbinga/
Hartford, Conn. mokyk orkestras. Programa pra
maišus ir visai neatsižvel kad toks iškalbus pirmi
los svetainėje — balandžio sidės 7:30 vai. vak. Įžanga
gia į sunkią darbininkų ninkas ją atstovaus, ir bus
5 d. 7:30 valandą vakare. 40 centų. Visuomenė nuo
padėtį, ir nenumato, kad abelnai šios šalies jauni
•LUCKIES"
Be šių kolonijų turima širdžiai kviečiama tame
toks menkas darbinih- mui geru pavyzdžiu. Be to,
YRA MAŽIAU
pakvietimų ir iš kitur, tik dideliame parengime skai
kams atlyginimas gali Vincas yra visiems gerai
RŪGŠTU
dar nesusitarta dėl dienos. tlingai dalyvauti ir pa
kartais; joms pačioms pa- žinomu muzikantu ir Ap
kenkti.
Vaidinime Dalyvauja Se remti šį kilnų lak. Kielos
reiškimo Pan. šv. parapi
♦
♦
*
kantieji Studentai:
pasiryžimą įvykdinti.
jos choro nariu. Jis taipgi
Pasaulis pilnas įvairu yra išrinktas į Apreiškimo
A. J. M.
Dramoje “Užslėp toji
mų. Štai vieni organizuoja parapijos šių metų paren
Brangenybė” yra šie daly
skridimus per jūres; kiti gimų komitetą, Federaci
KAIP BUS, TAIP!
viai:
daro bendrą frontą prieš jos vakarienės komisiją ir
Eufemijus, Romos patri
Dėl vieno dolerio gal
fašistus kovoti, bet pamir abelnai daug veikia vi
cijus
Jonas Šakočius
kaip nors apsieisite, dėl to
šta, kad bolševizmas ir į suomenės ir jaunimo tar
(Pittston, Pa.)
neatsisakykite dar nors
komunizmas yra didžiausi! pe.
Aleksis, jo sūnus — Jo
šiais
1936 metais atsinau
žmonijos priešai ir prieš
nas
Grina (Lawrence,
Tad linkėtina šiam ener
jinti Jėzaus Širdies laik
juos reikia dar labiau ko
Mass.); Karinas, giminai
gingam jaunam veikėjui
raštį “žvaigždę”. O gal tas
voti, negu prieš fašistus;
tis — Eduardas Einoris,
i šiose naujose pareigose po
laikraštis atneš ir žemišką
treti daro susirinkimus ir
i (Athol, Mass.); Proklas,
draug su naująja valdyba
laimę į namus, nes Jėzaus
prašo pas žmones aukų,
j išlaisvintas vergas — Jugeriausių pasekmių vado
Širdis žadėjo laiminti tuos
“mučelninkams” iš buržū! liūs Stankus, New York,
vauti šiai jaunimo veikliai
namus, kur bus garbina
jų (miestiečių) nelaisvės
N. Y.) ; Euzebijus, išlais
' organizacijai.
ma Jo Širdis. Be to dar 24
išpirkti, kurion jie patys ___________________
vintas vergas — Albinas Šv. Mišios atlaikomos į
savanoriai pasidavė, prieš yra privisę daugybę viso
Šeputa (Brockton, Mass.); metus už skaitytojus. Įdė
valstybinius darbus bedir kių pelnagaudžių - komu-;
Vergai: Girtulis — Pranas kite $1 dolerį į laišku ir
bdami; ketvirti renka au nistų, kurie visokiais bū
Balčiūnas (Chicago, III.); pasiųskite šiuo adresu:
kas bedarbiams maitinti. dais vilioja iš darbininkų
Stasys Saplys
Davas
Važiuoja Į miestą su Luckies
Rev. J. Bružikas S. J.,
Prisiklausę gražių kal žmonių pinigus ir krauna
(Detroit, Mich.); Ursulius
259 N. 5th Str.,
bų, žmonės kartais ir iš sau kišenin, o žmonėms
— Vincas Urbonas (WaBrooklyn,
N. Y.
meta jiems po kelis dole iš jų jokios naudos nėra,
terbury, Conn.); Vernas—
rius. “Žemiško rojaus” nes jie tarnauja Rusijos
is turiningo, brandaus-kūno tabako
Antanas Akstinas (Brock
Telefonas: Plaza 1350.
steigėjai - komunistai, pri Caro Stalino naudai ir jo
ton, Mass.).
Per metų eilę tapo padaryta tūli pama
mas į rūgšties-šarmų lygsvarą, su iš to
sirinkę iš geraširdžių žmo reikalais rūpinasi.
Ganio, elgeta — Juozas
♦
♦
♦
tiniai
pagerinimai
parinkime
ir
apdir

sekančiu
skonio
pagerėjimu;
ir
sukon

nių pinigų, sau paskui tik
Mekšraitis
(Minersville,
Graborius ir Balsamuotojas
bime cigaretinio tabako Lucky Strike
troliuotas vienodumas užbaigtame ga
Kiekviena valstybė turi
gardžiai iš jų pasijuokia
Pa.); Imperatoriaus pa
423 S. Para Street
minyje.
Cigare tams.
ir, susipylę tuos pinigus į išgamų-parsidavėlių, kurie
siuntinys — Juozas StaBALTIMORE,
MD.
Visa tai susideda, kad padarius pui
Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai pa
savo kišenius, vėl ieško už tam tikrą mokestį veii nionis (New Philadelphia,
rinkto tabako; vidurinių lapų naudoji
kesnį cigaretę - naujovišką cigaretą, ci
naujų “mučelninkų”, nu- kia svetimos valstybės
Aleksan- Cortlandt 7-4305
Pa.); Karys
mas; apdirbimas augštesniu tabako
garetę pagamintą iš turiningo, brankentėjusių ar kenčiančių- naudai ir perduoda jai vi
dras Markevičius (WaterLIETUVIŠKA
kaitinimu (“Toasting”) ; dėmesio kreipidaus-kūno tabako — lengvą užsirūkymą.
INFORMACIJŲ
jų, kad gavus progos vėl sokias žinias,
; būry, Conn.); Vergai, ka
RAŠTINE
pasipinigauti, kad nereikė- Tokius
parsidavėlius
reiviai, plėšikai, minia — Lithnanian Information Bureau
Luckies yra mažiau rūgštūs
tų dirbtuvėj dirbti, o kvai- kiekviena šalis smarkiai
— Kolegijos studentai.
38 Park Row
lių niekuomet netrūksta, baudžia ir žudo, bet visai
Komedijoje “Nėra Pini
PrieS City Hali
Nesenai padaryti
NEW YORK, N. Y.
kurie duodasi save lengvai nuo jų atsikratyti negali,
gų” su mažomis išimtimis
______
------ ._ chemi——
niei bandymai pa; odo*,
Room 405-6-7
bile kam už nosies vedžio- nes vis atsiranda žmonių,
dalyvauja tie patys vai
jog kiti populiarūs cigaroEąuitaMe Serviee Burean
ti ir išnaudoti.
kurie,- trokšdami lengvu
dintojai. Čia reiškiama
tų išdirbiniai turi rūgštume
LIETUVIŠKA
♦ ♦ *
būdų turtus įsigyti, dažnai
daug talento, sugebėjimo
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO
Šiandien čia miestuose pasiduoda pagundoms ir
IŠTAIGA
ir gražaus sąmojaus.
• net savo tėvynę už kelis į
Studentų
vaidinimas,
i PAIN 1EXP ELLER Š
grašius išduoda.
kaip kiekvienais metais,
A7
Tie mūsų tautos išgamos
taip
ir šįmet pasižymi sa
3^
:o
ir parsidavėliai daugumo
vo nepaprastu didumu:
4%
Graborius ir Balsamuotojas
je yra socialistai ir komu
muzika, dainos, nepapras
Nuo Mmlnilų Gėlimo Ir
Pilnai prūiimnAe* patarnauti
nistai, kurie visur kelia
Skaudėjimo
tos drapanos, gilus žmo knnerriansiai
reikalaukit ritame paaaaly
diena ir naktį
pa sarti) usio
neramumus ir dirba ne sa- j
gaus dvasios jausmų su visiem* Connprtirnt ValstybSa
ANCHOR
Lietuviam*.
vo tautos gerovei, bet sve
krėtimas — visa teikia ne
PAIN-EXPELLERIO
karia suteikia ąrsitą ir tikrą *
716 Stanley St. arba
timos valstybės naudai fr
paprastą žiūrovams įspū
IŠ
TURININGO,
BRANDAUS-KŪNO
TABAKO
273 Chestnut 8t.
garbina Rusijos Carą Stadį, negreitai išdildomą iš
Tel. NEW BRITADI 675 B.
Į liną, kad gautų nuo jo už j
Į vaidentuvės. Veikalas sa-,
________ _ IT'S TOASTEDmHHHHM
veikimą lėkštę sriubos.

NUOTRUPOS

*

♦

*

MARIANAPOLIO STUDENTU VAIDINIMAS petas asmen^

BROOKLYN, N. Y.

veikė^

I
i

v •

LENGVU UŽSIRŪKYMU

JONAS GREBLIAUGKAS

n

ALEKS. KARLONAS

lengvas užsirukymas

