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I.
Kadangi Prof. Dovydai

tis yra vienas iš stambiau
siųjų Lietuvos mokslinin
kų, idealistų, jaunimo auk
lėtojų, visuomenės vadų ir 
darbininkų klasės globoto
ju;

Kadangi pašalinant tokį 
stambų veikėją ir moksli
ninką iš viešos tarnybos 
daroma žalos Lietuvos 
kultūrai;

Kadangi jo pašalinimas 
nėra pamatuotas jokiomis 
rimtomis priežastimis ir 
padiktuotas vien netole- 
rantingumo ir partyvišku- 
mo sumetimais;

Kadangi jį likviduojant 
nesilaikyta Universiteto 
konstitucijos nuostatų —

Todėlei mes, Naujosios 
Anglijos Seimelio dalyviai, 
susirinkę Bostone vasario 
22 dieną, tariame, kad tau
tininkų vyriausybės poel
gis kompromituoja gerą 
Lietuvos vardą, meta dė
mę ant jos kultūringumo, 
daro viešos sarmatos ir 
sukelia mumyse smarkaus 
pasibaisėjimo ir neska
naus nusivylimo jausmus 
dėl paneigimo paprasčiau
sių žmogaus teisių. Prašo
me atitaisyti nedovanoti
ną klaidą, gražinant Prof. 
Dovydaitį tarnybon, kuri 
jam natūraliai priklauso.

Gi Prof. Dovydaičiui rei
škiame gilios ir nuošir
džios užuojautos dėl tokios 
jam padarytos skriaudos. 
Prie to pabrėžiame kodi- 
džiausią mūsų pasigėrėji
mą, kad jis, neįlaužiamas 
tautos didvyris, kenčiąs 
dėl savo religinių įsitikini
mų ir katalikiškosios ide- 
alogijos ir kritęs savo uo
lumo auka, bet gi nenusto
ja buvęs ištikimu Lietuvos 
sūnumi. Užtikriname jį, 
kad mūsų užuojauta vien 
žodžiais /nepasibaigs. Mes 
jau sudarėme Dovydaičio 
fondą.
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Katalikų Seimelis Pavyko | Tautininkų Valdžia Uždare
OpdzicijosPartijasLietuvojeLietuvos režimo ir Prof. 

Dovidaičio rėmimo klausi
mais priimta rezoliucija ir 
sudarytas prof. Pr. Dovy
daičiui remti fondas. (Tą 
dieną surinkta aukų ir pa-

So. Boston, Mass. — Va
sario 22 d. šv. Petro par. 
salėje So. Boston, Mass. į- 
vyko N. A. LRK Seimelis. 
Seimelis pradėtas iškilmin
gomis šv. Mišiomis 8:30
vai. ryto, kurias atnašavo siųsta $100.00). Prof. Do- 
kun. J. Švagždys, LDS vidaičio fondą auginti ir 
Centro pirmininkas. Iškil- globoti seimelis sudarė 
mių dienai atitinkamą pa- komisiją iš šių asmenų: 

' mokslą pasakė kun. Dr. M. Kun. K. Urbonavičius, ku- 
Ražaitis, Vilkaviškio Dva- nigas J. švagždys, kun. Pr. 
sinės Seminarijos profeso- Juškaitis, adv. J. Cūnys ir 
nūs. Per Mišias giedojo J. Petrauskas.
Š5>. Petro par. choras, va
dovaujant muz. varg. R. kasmet 
Juškai.

Po pamaldų 10.00 vai. 
prasidėjo Seimelio posė
džiai. Seimelį atidarė N. 
A. L. R. K. Fed. Apskri
čio ] 
Maldą atkalbėjo kun. K.: 
Urbonavičius. Vietinis kle-; 
bonas kun. Pr. Virmauskis 
pasiūlė nužiūrėtus asmenis 
į prezidiumą, būtent:

J. Kumpa — pirm., V. 
Paulauskas — vice-pirm 
P. Zareckas ir F. Karlonai- 
tė — raštininkais. Į rezo
liucijų komisiją: kun. K. 
Urbanavičius, Kun. Pr. M. 
Juras, Kun. J. Švagždys, 
adv. J. Cūnys, J. Romanas, 
A. F. Kneižys ir J.t Čer-

PREZIDENTAS LANKĖSI 
BDSJONE

vas.

į

n.
Šiandie minėdami laisvos 

Amerikos kūrėją Jurgį 
Washingtoną, su skausmu 
turime pažymėti, kad Lie
tuvoje yra paneigiama pi
lietinė ir religinė laisvė. 
Todėl mes statome griežtą 
reikalavimą, kad Lietuvo
je būtų gražinta laisvė, 
teisėtumas ir teisingumas 
ir kad visi piliečiai be skir
tumo pažiūrų naudotųsi 
lygiomis teisėmis.

MIRĖ LAIVYNO SEKRE
TORIAUS ASISTENTAS vidaus reikalų ministeris, pats yra pareiškęs pagei-

Kaunas Tautininkų darbus? Girdėt, kad jis

einant naujuoju, dekretu davimą, bet kol kas tauti-
• Washington, Vasario 23. išleistu draugijų ir organi- ninkai neišdrįsta to pageį-
— Staiga susirgęs vidurių zacijų įstatymo 48 str., šių davimo išpildyti, 

mi- metų vasario 6 d. nutari- ---------------
šeštadienj

Bostone lan___ r________
tas Roosevel'fes. Jis atvy- JunSt- Valstybių Laivy- mais uždarė Krikščionių

vas. 22 d., ,
i preziden- ln.fluenza> sestad!eny

ko specialiu^ traukiniu, 
kurs sustojo, Ąllston’o sto- 

. ty apie 6 vai vakare. Iš 
Nutarta liepos 4 d. kaip ten automoh fiu buvo at. 
: rengti Lietuvių vežtas į Hanferd’o Univer-

siteto Fly Club patalpas, 
Cambridge. -Visas kelias 
buvo stropianpolicijos sau
gojamas prids bile kokį 

įą^ąnt preziden-

Dieną Marianapolio Kole-! 
gijos parke arba kur nors 
Bostono apylinkėje. Lietu
vių Dienos rengimo komi-

......................  tetą sudaryti palikta A. L. pasikęsinimą&nt preziden- 
pirm. VI. Paulauskas.............. Federacijos Apskri- to gyvasties.! Tam tikslui

----- - — įcio valdybai. - . . t — -- -
Seimelis praėjo gražioje

nuotaikoje.
Užsibaigus Seimeliui, pa

rapijos salėje įvyko ban- 
kietas, kuriame dalyvavo 
apie 200 svečių. Rap.

AUGŠČIAUSIAS TEIS
MAS UŽGYRĖ TVA

niąuskasAMandatųJcomjsi- sias 
ją sudarė: O. Saurienė, S. 
Rimaitė ir p. šakalys.

Pradžioje iškelta katali
kiškos spaudos klausimas, 
kurį referavo J. Kumpa ir 
kun. F. Virmauskis. Pava
sarininkų atvykstančių 
klausimu referavo Pr. 
Razvadauskas.

Seime skaitė referatą p. 
P. Zareckas. Seimelis pa
geidavo, kad šis referatas

KOMUNIZMAS — EPI
DEMIJA 

I.
Kadangi komunizmas y- 

ra laiko epidemija, palie
tusi netik pavienis asme
nis, bet ir ištisas tautas ir 
veda prie moralinio * bei 
medžiaginio chaoso, todėl:

1) Kiekvieno kataliko 
šventa priederme budėti ir 
melstis, kad neužsikrėtus

I

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių Augščiau- 

Tfrjgrnng balsais 
prieš I atmetė Alabamos 
Power kompanijos bylą, 
kurioj ji reikalavo uždrau
sti TVA pardavinėti elek
tros jėgą gyventojams. 
Tennessee Valley Admi
nistracija pastatė milžiniš
ką Wilson užtvanką ir 
vandens jėga pagamina 
tiek elektros, kad gali len
gvai aprūpinti milijonus 
gyventojų. Kadangi vai-

PROF. DOVIDAIČIUI
PASIUNTĖ $100.00

no sekretoriaus (ministe- Demokratų, Socialdemo- 
rio) asistentas, Henry L. kratų, Lietuvos Valstiečių 
Roosevelt. Jis yra prezi- Liaudininkų partijas, Lie- 
dento Roosevelto giminai- tuvos Jaunimo Sąjungą ir 
tis. Ligonbuty, (Navai Lietuvos Ūkininkų Vieny- 
Hospital) kur jis mirė, gu- bę su visais tų organizaci- 
li pavojingai sirgdamas ir jų skyriais.
Jungt. Valst. Laivyno se- Krikščionių Demokratų
kretorius, Claude A. Swan- partijos ir kitų partijų ir daičiui Lietuvon $100.00, 
son. Swanson yra 74 metų organizacijų veikimas bu- kuriuos sudėjo N. A. Lie- 
amžiaus ir serga “pleuri- vo sustabdytas pereitą ru- tuvių Katalikų Seimelio 
sy” liga. Jo padėtis yra to- denį. Dabar jos visai uždą- dalyviai.
kia, kad jam nebuvo pra- rytos. . , x .„ ' Aukotojų vardai bus pa-

. . p J Vadinasi Lietuvos tauti- skelbti vėliau.
. ninku valdžia pradėjo per- ___________

Dabar, Laivyno reikalus pekioti opoziciją aršiau ir DAUGELIUI GYVENTO- 
tvarko 
phus Andrews.

buvo paskir 
stų bei de 
50,000 žmoni!| buvo nusto
ję gatves k 
dentas Roos 
važiuoti. T 
cestery pasi 
tono atlydėjo gubernato
rius Curley ir prezidento BOLŠEVIKŲ POETAI 
vyriausias sūnus James. SUSILAUKĖ PROTESTŲ valdžios šmeižtus arba už- 

------------ sidaryti. Šiandien tik vie- 
Maskva —- Rusijos bol- na tautininkų partija turi

600 polici- 
tyvų. Apie

domis prezi- 
eltas turėjo 

Prezidentą Wor- 
asitsko ir iki Bos-

v •

admirolas Adol- už carą. Ji atėmė laisvę ne 
tik organizacijoms - parti
joms, bet ir visiems pilie
čiams. Spauda turi dėti

Kun. K. Urbonavičius, 
Prof. Dovidaičio fondo ini
ciatorius praneša, kad pe
reitą šeštadienį, vasario 
22 d. pasiuntė prof. Dovi-

JŲ GRĘSIA POTVYNIO 
PAVOJUS

Evansville, Ind., Vasario 
23 — 1300 šeimynų gyve
nančių Ohio upės slėniuo
se, gręsia potvynio pavo
jus. Smarkiai pradėjęs 
tirpti sniegas ir ledas pri-

Prezidentas į-Bostoną at
vyko ne policiniu, bet so- w __________
cialiu tikslu. Mat, tą vaka- ševikų poetai nuvyko ra- laisvę veikti ir gyvuoti. Į- 
rą į Fly C1 buvo įvęz- syti poeziją į mažą kaime- domu kada tautininkai už-

jo jau^ lį ^irovoJ.-Ppe&KJoe8i^.d^:pre!z^meto®L karų^ pildė Ohio. upę-ir gręsia bi* 
niausiąs sūnus Jonas. Į kė. Poetai susitarė išgerti už tokius “didvyriškus” fe kada išsilieti iš savo va
tas iškilmes, todėl ir atvy- visą “vodka” 
ko prezidentas, nes jis silinksminti 
pats, lankydamas Harvar- mergelėmis, 
do Universitetą, buvo to taip padarė.
kliubo narys. I sos neišgėrė, bet poeziją

dintas lini

tilptų katalikiškuose Iaik- elektros perviršį par- 
raščiuose. davinėja daug pigiaus, ne-

Kun. K. Urbonavičius re- privatiškos elektros 
feravo apie Lietuvos vy-Į xompanij°s> tai ir buvo iš

kelta byla, kad toks val
džios užsimojimas prieši
nasi valstybės konstituci
jai ir turi būti sustabdy
tas. '

Bet šį kartą ir Augščiau- 
sias Teismas pripažino 
TVA teisėta ir konstituci- 
jine. Teismas pareiškė, 
kad valdžia turi teisę par
duoti arba kokiu nors ki
tokiu būdu sunaudoti per
viršį to, ką ji gamina vai-i 
džios reikalams.

Tai buvo didelis valdžios p-lė Norinne Curtin, 22 m. 
laimėjimas, nes ji turi ir amž., sekretorė, 
daugiau panašių projektų 
savo programoje.

V V • davinėja daug pigiaus, ne- 
gu privatiškos elektros

riausybės režimą ir Dovy
daičio atleidimą iš V. D. 
Universiteto.

mirtingomis komunizmo 
bakterijomis.

2) Nesusidėti ir nesibi- 
čiuliuoti su komunistais ir 
neremti jų nei moraliniai, 
nei materialiniai t. e. pini- 
giškai.

3) Antidotai — dėti vi
sas pastangas Katalikiš
koje akcijoje, būtent, per:

a) Draugijas,
b) Spaudą,
c) Auklėjimą įstaigų.

GARNYS APLANKE
18 KARTĄ

ir gerai pa
su to kaimo 
Kaip tarė,1 

“Vodkos” vi- 
_______ ____ w '

Iš Washington6 į Bosto- * Parašį 
ną, pakeliui buvo sustojęs 
Philadelphijoj, kur Temple 
Universitetas suteikė jam 
Jurisprudencijos daktara
to laipsnį.

Tą patį vakarą, prezi
dentas tuo pačiu traukiniu 
išvyko į savo ūkį, Hyde 
Park, N. Y.

APIPLEŠŪRKO
TEATRĄ

Sekmadienio vakare, va
sario 23 d. trys banditai į- 
siveržė į RKO teatrą, Wa- 

| shington St., Boston, 
Mass. ir iš ofiso pagrobė 
$12,800. Tuo laiku ofise 
buvo teatro kasierius 
Zinn, naktinis manadžeris 
Benjaminas Domingo (e- 
sąs sulenkėjęs lietuvis), 
Luis Epštein, agentas ir

Wildwood, N. J. — Va
sario 13 dieną tūlą Wil- 
liam Anderson šeimyną 
aplankė garnys 18 kartą,

ITALAI STUMIASI 
PIRMYN

gos ir užlieti vandeniu ir 
ledo lytimis žemesnes apy
linkes. Gyventojams duo
ta persergėjimas krausty
tis lauk, bet tik maža da
lis tepaklausė.

i ■_____________
Roma, Vas. 22 — Čia tu

rimomis žiniomis, italų ka-
. Poetai riuomenė, vadovaujant ge- PASKYRĖ ANGLĄ ŽY* 

nerolui Pietro Badoglio 
stumiasi pirmyn ir pasi
ruošusi pulti kitą svarbią 
ethiopiečių tvirtovę - kal
ną Amba Alagi. Prie šio 
kalno, prieš 41 metus e-

je nesą užtektinai dešru- 
kių prie “vodkos” 
išėję į gatvę linksmino vi
sas to kaimo mergeles. 
Prisirinkę užtektinai “me
džiagos”, rašė poezija a- 
oie “vodką”, mergeles 
taip, kaip ir vienas mūsų 
poetas savo poezija atpa- thiopiečiai sunaikino 2500 
šakodamas pareiškė: “aš- italų kariuomenės. Dabar 
tuonioliką vedžiau, bet tik norima tą istorinį pralai- 
tris užrašiau”. mėjimą atitaisyti laimėji-

Spirovo kaimelio gyven- mu- Italu orlaiviai skraido 
tojai bolševikų valdžiai kalnų ir tarpukalnių 
pasiuntė griežtą protestą apšaudydami ethiopiečių 
už prisiuntimą poetų, ku- kareivių būrius, 
rie perdaug toli nuėjo sa
vo poezijoje.

v —

2000 SUSIRGO NUO 
VANDENS

DŲ TREMTINIAMS 
GLOBOTI

Geneva, Vas. 18 — Tau
tų Sąjunga, savo aukštuo
ju komisionierium, žydų 
tremtiniams iš Vokietijos 
globoti, paskyrė Sir Neill 
Malcolm, buvusį Anglijos 
militarį vadą. Pirmiau to
je vietoje buvo amerikie
tis, James G. McDonald.

VOKIETIJA NEĮSILEI
DŽIA CHAPLINO FILMŲ

Berlynas — Čia paskelb
ta, kad Vokietija neįsileis 
naujai pagamintų Charlie 
Chaplino filmų “Modern 

Neįsileidimą mo-TEISME
Sekmadienį, kovo 1 d. š. 

m. 7:30 vai. vakare, N. P.
Pirmadienį, vasario 24 d. P- M. parapijos svetainėje, 

policija areštavo įtartiną 
vaikiną, Kazį Malkevičių, 
gyv. Tudor St., So. Boston, 
kuris kaip policija sako, 
prisipažinęs, kad dalyva
vęs su kitais dviem apiplė
šime. Policija rado pas jį mūsų advokatai profesijo- 
$3,500 ir daugiau pinigų nalai, nes tai labai įdomi 
rado pas kitą plėšiką, ku- ir svarbi byla, 
rio pavardės dar neskel- —;-------------
bia. , BEDARBIAI D. BRITA-

- -------- | NIJOJE

Windsor St., Cambridge, 
Mass. įvyks teismas 
(mock trial). Jaunimas 
kaltinamas už autoriteto 
negerbimą.

Kaltins ir gins jaunimą

CAMBRIDGE JAUNIMAS Coshocton, Ohio, Vas. 22
— šio miestelio beveik vi
si gyventojai susirgo ypa- Times”. 
tinga vidurių liga, kuri tyvuoja, kad Charlie Cha-
ravadinta “žarnų influen- plin esąs žydiškos kilmės, 
za”. Padarius tyrinėjimus Bet tikroji priežastis esan- 
nasirodė, kad jų geriama- ti ta, kad Chaplino ūsai e- 
sis vanduo yra užnuodin- są tokie pat kaip Hitlerio, 
tas tos ypatingos ligos pe- todėl vokiečiai bežiūrėda- 
rais. Dabar tam miesteliui mi į ChaDlino tipą jį paly- 
siunčiamas tam tikras pre- gins su Hitleriu, dei jų ū- 
paratas, kuriuo visi susir- sų panašumų, 
gusieji bus įčiepijami. --------------

n.
Seimelis nuoširdžiai dė

koja stud. Petrui Zarec- 
kui, Jr., už taip gražiai ir 
rūpestingai paruoštą refe
ratą ir prašo jo šį refera
tą pavesti spaudai ir taip 
pat bendradarbiauti mūsų
katalikiškai, spaudai, ypač atnešdamas jiem dukterį. į 
laikraščiui “Darbininkui”, .šešiolika iš aštuoniolikos

------------ | tos šeimynos vaikų gyve- j
ALRK. Federacijos Ap- na ir du iš jų vedę: šeši Jeigu, prie mano kojų su I --------

skričio Valdybai palieka sūnūs ir 10 dukterų. Tė- dėtų vi^ų viešpatijų raini Londonas, — Sausio 20 
surasti būdus stud. Zarec- vas Anderson yra 47 m. kus vietoj mano knygų n d. Didžiojoje Britanijoje 
kio ir kitų referatus išleis- amžiaus, o motina 39 m.. mano pamėgimo skaityti, aš buvo įregistruota 2.159.722 
ti atskirose brošiūrose. ,amžiaus. (visa tai atsimočiau. . i bedarbiai.

PERLEIDO ŪKININKŲ 
BILIŲ

DARBININKAS IŠMĖTĖ 
BOMBAS

--------- Naples, Italija, Vas. 22— 
VVashington, Vas. 21 — Vienas darbininkas, kurs 

Atstovų butas 267 balsais su kitais krovė į laivą bom 
prieš 97 perleido naują ū- bas vežti į Ethiopiją ir ne- 
kininkų bihų, skiriantį tyčia vieną skrynią išme- 
$500,000,000 ūkininkų rei- tė. Bombos sprogdamos 
kalams. Tai esąs substitu- (užmušė 1 darbininką ir 4 
tas panaikintojo AAA. sunkiai sužeidė.
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366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

JUNG. VALSTYBĖSE 
YRA127,521,0OO 

GYVENTOJŲ

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

Tretininkų 
vas. 27 d.,

I

gavo žinią, kad jų jauniau
sias sūnus, Brown Univer- 

i siteto studentas, susirgo.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 1VINDSOR ST. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROubriilge 7S8O 
Ofiso Tel. KTRkl.-uul 92*21 
Namo Tel. TRChvbriilge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas

PATAENAVIilAS

Tas, kuris neturi būdo, 
yra ne žmogus, o daiktas. 

Chamfort.

s

Užlaikome visokiems karams 
ir trekams dalis.

TAISOME BRAKIUS
280 Broadway, 

So. Boston, Mass.

P. LOWENSTEIN
JEVZELER - AUKSORIUS

Espertas taisyme laikrodžių jr 
Brangenybių

Pilnas pasirinkimas iš jeivelry
497A E. Broadway,

So. Boston, Mass.

r

VVashington, D. C.—Cen 
zo biuras oficialiai prane

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
perti skaitytoją paramos.

Visi garsinkitės “Darbininke”.

ŠČNČS
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TORI NOTARO TEISES

254 W. Broadvay. So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St, .Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tėl. Columbia 2537

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN RĖPSIĄS, M. D. 
(REPŠYS) .

LIETUVIS GYbYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inihan>arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

NORTH BRIGHTON
BAKEfcY

.... Savininkai:
J. Trosas ir P. Gelžinis

Keita i« gerinusius rūšies miltų 
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duotuos su raide''“S”.
Baisiausioji pasaulio is- 

torijoje drama — Kristaus 
Kančia — bus rodoma

i

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 1436

MILANO’S
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA 
Geriausi įtaisymai So. Bostone.

Patarnauja lietuviams jau nuo 1907, 
Darbą atliekame belaukiant į 15 miu.

KAINOS LABAI ŽEMOS 
Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p.

Snbatomis — 8 iki 10 vai vak. 
360 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies 

duoną kaip rugynę taip ir 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
i$ geriausių miltų. Visose bų- 
černėse reikalaukite K. Plevo- 
ko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną į na
mus.

K. PLEVOKAS, sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

Į Tel. Šo. Boston 0823 "T
LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M. V. CASPER I -Z
Arti Municipal Buildįng

f 525 Ė. Broadway, S. Boston | 
z.. Ofiso Valandos
Į Nno 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki | 
! 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. OfI- ž 
Į sus. uždarytas sulotos vakarais ir| 
Į nedėldieninis. taipgi seredomis nuo i 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir Ž-Ray

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUskAŠ)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki .12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel Nee. 0526 K

ROKLAN AUTO SALES
S. ROKLANAS Sav.

Parduodu OLDSMOBILE -automo
bilius ir INTERNATIONAL trekus. 
Priimame senns karus mainais. 
Taipgi pataisome senus ir uždeda
me naujus medžio viršus trekams. 

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus.

ink
MASS.

*
I Šv. Vincento a Paulo 
I draugijos rekolek c i j o §

OUEEN ANN LAUNDRY,
• INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrėte, kad gaunate patarna

vimą už pigią kainą.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

~~
* . r; < 

i I *

Vas. 27 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos salėje, 7-toje 
gatvėje, Tėvas Urbonavi
čius skaitys paskaitą ir

Arg. Liet. Balsas
- - - - v •

TeL So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

1 L KAPOČIUS
251 W. Broadway, 80. Boston
Ofiso .valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 jr. ▼. 
Seredomis -nuo 9 iki. 12 ▼. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

. .(pagal sutartį). ... .

HAKB ĮNINKĄS-

lBs. i-moš Ktaoipos
SUSIRINKIMAS

Vasario 27 d., Šv. Petro 
jiar. svetainėje 492 E. 7th 
Si., 7:30 vai. vakare įvyks 
mėnesinis LDS 1-mos kuo
pos susirinkimas. Kviečia
mi visi nariai dalyvauti.

Valdyba.
REKbLEKCIJOS JAU

NUOMENEI

prasidės, katedroje, vas. 
26 d., baigsis kovo 1 d. Re
kolekcijose dalyvaus ir 
mūsų parapijos vincentie- 
v • •ciai.

LIETUVIŲ KALBOS
ŲaMOkOs

« I-------------- j
L. Vyčiai kas metą visoj j

Amerikoj iškilmingai mini mokys lietuvių kalbos. No- 
savo Globėjo ir Lietuvos rintieji malonėkite gausiai 

Kazimiero susirinkti.
savo 
patrono Šv. 
šventę. Tankiausiai sek
madienį
prie Šv. Kazimiero dienos 
Vyčiai išklauso šv. Mišių, 
eina prie Sakramentų ir, 
kaikur, salėse tūri paren- 
giniūš. Šo. Bostono Vyčiai 
norėdami kuoiškilmingiau- 
siai šįmet apvaikščioti tą 
šventę turės dvasiškas re
kolekcijas, kurias kun. Po
vilas Lunskis pradės šeš
tadienį vas. 29 d., 7:30 vai, 
vak., Šv. Petro bažnyčioje 
J rekolekcijas kviečiamas 
visas organizuotas ir neor
ganizuotas jaunimas. Iš
pažintys bus klausoma va
sario 29 d., po pietų ir va
kare, trumpai, kovo 1 d., 
iš ryto. Bendrai rekolekci
jų Šv. Komuniją jaunuo
menė priims kovo 1 d. per 
Šv. Mišias, kurios prasi
dės 9:30 A. M. Rekolekci
jos tęsis vakarais pirma
dienį, antradienį ir trečia
dienį. -

Į Jaunuomenės Rekolek
cijas galės lankytis kas tik 
Uorės — ir ne jaunuomenė

PAMALDOS

“TEISMAS” IR BANKIE
TAS

krutumuose paveiksluose, I 
šv. Petro bažnytinėje sa
lėje, kovo 1 d,, 3 vai. po 
pietų, ir 7 vai. vak. para
pijos naudai. Auka 25c.. 
vaikams 10c.

110 MIL ZLOTŲ SKOLŲ 
PERMETUS

MATfe ŽMOGŲ Lfcfio 
NEŠAMĄ

šeštadienio vakare, kor- 
poralas Joseph Bazinet, 
ant Hog Island pastebėjo 
žmogų ant nedidelės ledo 
lyties Hull Gute nešamą į 
juras. Nežinomasis mosi
kavo rankomis ir matėsi, 
kad jis šaukiasi pagelbos. 
Buvo pranešta krašto sar
gybai, kuri pasiuntė kele
tą laivų ieškoti, bet dėl le
do savo tikslo atsiekei ne
galėjo ir jo likimas dar 
nežinomas.

MIRĖ TOMASELLO

iĮ
I
ša, kad 1935 m. Jung. Val
stybėse buvo 127,521,000 
gyventojų.

Pereitais metais gimimų 
buvo 12,420,000, o mirimų 
— 7,423,000.

Apskaitoma, kad jei gy
ventojų skaičius tokia nor
ma kils kaip ligšiol, tai 
1940 m. Jung. Valstybėse 
bus 132,000,000 gyventojų.

ROPOMIS ĖJO LEDU 8
MYLIAS

Penktadieny, Mass. Ge- 
nęral Hospital mirė žymūs 
Bostono italas Joseph To
masello. Jis buvo kontrak- 
torius ir aukštai pakilęs ne 
tik savo biznio srity, bet ir 
politikoje. Buvo Mass. 
valstybės demokratų par
tijos iždininku ir buvo ar
timas gub. Curley drau
gas.

Tomasello su savo žmo
na buvo išvykę į pietines

I

Užsibaigus Naujosi o s 
j Anglijos Katalikų Seime
liui, i:00 vai., po pietų pa
rapijos salėje, 7-tos gat. į- 
vyko bankietas, kuriame 
dalyvavo apie 200 asmenų. 
Bankieto vedėju buvo kun. j 
J. Jenkus. Bankieto pra
džioje visus bendrai nufo
tografavo.

Bankieto dalyviai valgy
dami turėjo progos pasi
klausyti “Darbininko” ra-i . . , , .. ™ .
dio pusvalandžio ir kun? , .J
j S v ... . gavo žinią, kad jų jaumau-dr. M. Ražaičio kalbos, . - J JTT .' cino ciikiiio LcI 
kurią pasakė per radio.

Radio pusvalandžiui už-L. ..< . . T . Jie parsiskubmo namon irsibaigus, apie Jurgi Wa- . - . - ,v,. V _ jų sūnūs mirė gerkles liga,shmgtoną kalbą pasakė ', . m °, ~ Pats Tomasello per sunausadv. C. Kalinauskas. Po to , \ • h, „ TT , . laidotuves peršalo ir nusil-kalbejo kun. K. Urbonavi- , - .. -v • i „ • P§s pats pavojingai susir-dus, Darbininko vyriau- at^ko a ItaUjos 7
m. amžiaus ir savo darbš- 

-.' tumu prasigyveno ir iški- 
lo.

Italijos ambasadorius 
prisiuntė savo užuojautą.

Vas. 26 d., Pelenų Dieno
je, Šv. Petro bažnyčioje, 
būš tos dienos pamaldos 
7:30 vai. ryt., ir 7:30 vai, 
vakare.

Toje bažnyčioje Gavė
nios pamaldos bus sekma
dieniais 2:30 vai. po pietų, 
trečiadieniais 7:30 vai. va
kare, ir penktadieniais 
4:15 vai. po pietų, ir 7:30 
vai. vakare.

Pranciškonų 
pamaldos bus 
7:30 vai. vak.

Rekolekcijų
išėmus sekmadienio vaka
rą, įvyks kiekvieną vakarą 
nuo vas. 29 d. iki kovo 4 
dieną.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

1 Moko muzikos, piano 
! it dainavimo. Specia- 
; les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

933 E. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

sias redaktorius. Bankiete 
tapo padidintas Prof. Pr 
Dovidaičio fondas, apie 
44 doleriais. Po kalbų pra
sidėjo “teismas”, kurį su
organizavo adv. J. Cūnys. :

Teisme dalyvavo sekan
tieji: teisėjas — adv. A. 
Bobblis, Worcester, Mass.; 
prokuroras — J. M. Vera- 
cka, Brockton, Mass.; jo 
padėjėjas — J. Grigalius; 
gynėjas — B. Sykes, Nor- 
wood, Mass.; jo padėjėjas 
—J. Gailius; teismo rašti
ninkas — J. Kumpa, skun
dėja U. Alužienė — M. 
Morkūniutė, Pusbačkis — 
R. Juška, Puspilnis — P. 
Rakauskas, Niekogerys — 
Pr. Galinis. Teismo mar
šalka A. D. Zaletskas. Pri
siekusieji teisėjai — jury 
buvo sudaryta iš publikos. 
Taipgi teisme dalyvavo 
Dr. Vyšniauskas ir Dr. 
Dusevičius.

Kaltino keletą vyrų už 
girtavimą. Šis “Teismas” 
sudarė publikai daug ska- 

■ naus juoko. Būta gera, 
; kad ir toliau panašūs teis- 
I mai būtų rengiami, kurie 
i (publikos yt'a mėgiami. 
; Rap.

: KktŠTAUŠ KANČIA

i i i 
!

Charlevoix, Mich. —Vas. 
11. Po 40 valandų kankini
mosi nuo šalčio, mažame 
laively, Michigan ežere 
Clayton Brown, 22 m. ro- 
pomis ledu pasiekė žemės 
krantą. Jo kojos ir rankos 
buvo nušalusios. Jį rado 
prie kranto indi jonai ir 
suteikė pirmą pagelbą. Jis 
vienas iš tį-ijiį pasiekė 
krantą gyvas. Jo uošvis ir 
jų gelbėti atvykęs kranto 
sargybos narys, Curiing- 
ham mirė nuo šalčio. Ne- 

' laimė įvyko, kuomet 5 vy
rai išėjo ant Mich. ežero 
ledo žuvauti. Ledas atski
lo ir juos nunešė nuo 
kranto. Pagelba atvykusi 
mažu laiveliu tegalėjo pa
imti tris. Brown su savo 
uošviu pasiliko. Užėjo au
dra su sniegu ir gelbėtojai 
jų pasiekti nebegalėjo. Tik 
vienas Cunningham rizi
kavo ir surado. Bet ir pats 
nebegrįžo. Išsigelbėjusiam 
ir-gi reikėsią abi koji nu- 

įpiauti, neš nušalusios.

i LENKAI PAGERBĖ 
“PH.SUDSKI”

žiavę apie 10,000 lenkų, 
bet tik 1,500 tegavo pro
gos, jį viduje pamatyti ir 
t|e turėjo užsimokėti po 
50 centų. Dėl priėmimo 
komiteto nusistatymo len
kai šukelė riaušes ir buvo 
pašaukta miesto ir valsty
bės policija riaušes numal
šinti. •

Lenkai, kurie turėjo pro
gą pamatyti laivo vidų, iš
ėję stebėjos, kad laivo že
mutinėse kamarose dirbo 
sunkiuosius darbus vaikai 
po 14—15 metų amžiaus.

Laivą “Pilsudskį” pabu- 
davojo Trieste, Italijoj. 
Lenkija apsiėmė už to lai
vo pabūdavojimą užmokė
ti Italijai anglimis per 
penkis metus. Lenkijai tas 
laivas kainavo 31,000,000 
zlotų.

Varšuva, — Vasario 3 d. 
Lenkijos finansų minište- 
riš Kvietkauskis seimo 
biudžeto komisijoje dėl 
Lenkijos valstybinių skolų 
užsieniui pareiškė, kad tų 
skolų padengimas ir palū
kanos už jas, nukritus do
lerio vertei, dabar sudarys 
apie 110 milijonų zlotų me
tams. Jis pridūrė, kad 
Lenkija savo prievoles sko 
lų atžvilgiu vykdysianti.

BROADWAX LUMBEB 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
_ namams mažerijolas 
312 W. Broaęįway

- So. Boston, Mass. 
TEL. ŠOU 9419

Boston, Mass. — Sekma
dienį, vasario 16 d. prie 
Commonwealth pier at
plaukė iš Lenkijos naujas 
jos laivas “Pilsudskį”. To 
laivo pažiūrėti buvo suva-

VILLA ŠCARO LIETU
VIAI ŪKIŠKAI STIP

RĖJA

Buenos Aires priemies
tyje Vilią Scaro, kaip ra
šo A. L. Balsas, jau kelio
lika šeimynų gyvena nuo- 
saviuose namuose ir keli 

» » » 1 k . T .

lietuviai turi gerus baldų 
fabrikus, kurių gaminius 
stato į žymiausias baldų 
parduotuves miešto cent
re. Paskutiniu laiku fabri
kai apsirūpino moderniš; 
kais darbo įrankiais?

i REIKALINGAS TIKRAS 
LAIKAS

Kad nepavėlavus į dar
bą, turėk gerą laikrodį. O 
kad turėti tikrą laiką, turi 
sykį į metus duoti peržiū
rėti ir išvalyti savo laikro
dėlį. Mes taisome visokius 
laikrodžius, perdirbant iš 
senos mados į naują. Pa
darome pigiai ir gerai.

Įsigykite gerą radio, kad 
turėti linksmą laiką ir ži
noti kas dedasi pasaūlyjė. 
Mes parduodąmė juos ge
riausių isdirbyščių..

Oil Bumeriai, kad turėti 
gerą šilumą virtūvejė ir 
seklyčioje. Jie suteiks tik
rą namuose pArankuniį. 
Męs juos parduodame ir į- 
tąisome užtikrindami, kad 
vį

ALIEJAUS SANKCIJOS 
BE VEfctfeS, JEI AME

RIKA NEPRlSIDĖDA
Geneva, Vas. 12 

tų Sąjungos Expertų ko
mitetas priėjo prie išva
dos, kad Tautų Sąjungos 
pritaikytos aliejaus sank
cijos link Italijos, būtų be 
vertės, jei Jungtinės Vals
tybės prie tų sankcijų ne
prisidėtų. Todėl, manoma, 
kad Tautų Sąjunga atmes 
laikinai, savo Sumanymą 
uždrausti Savo nariams 
parduoti Italijai aliejaus 
iki nebus gautas iš Jūngt. 
Valst. užtikrinimas, kad ir 
jį prie tų sankcijų prisi
deda.

JAUNAS LIETUVIS 
ARGENTINOS KARO 

LAIVE

LIETUVIS VEDŽIOJA PO 
ROMOS KATAKOMBAS v

Romos San Caleiso ka
takombose, į kurias įėji
mas yra iš Via Appia Au- 
tica pusės, geriausias va
dovas yra lietuvis, Vytau
tas Bubelis, kilęs iš Siva- 
tiškų kaimo, Dotnuvos val
sčiaus.

Jaūno rašytojo Arėjo 
Vitkausko originališką a- 
pyšakaitę “Milžinas ir 
nykštukas” iš Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus lei
džiamo vaikams žurnalo 
“Žiburėlio”, buvusią iš
spausdintą išverstą į pran
cūzų kalbą Belgijos Rau
donojo Kryžiaus leidžia
mame vaikams žurnale 
“Jėūnesse”, išspausdino 
vertimfe į čekoslovakų kal
bą Prahoje išeinąs prie 
“Česke Slovo” vaikams lai
kraštis “Slovičko”, o taip 
pat — vertime į anglų kal
bą —Australijos Raudo
nojo Kryžiaus leidžiamas 
vaikams žurnalas “Aus- 
tralian Red Cross Junior ' 
News” (per du numerius).

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

rašo, 
kad didžiausiame Argen
tinos karo laive Acoraza- 
do Moreno tarnaująs jau
nas lietuvis P. Miliauskas, 
kuris esąs baigęs Argenti
nos karinio laivyno me
chaninę mokyki^. Jis tar
naują jau antri metai.

P. Miliauskas sūnus jau 
trisdešimt metų Argenti
noje gyvenančio susipra- 
tusio lietuvio P. Miliaus
ko, kuris dabar jau gauna 
iš Argentinos geležinkelių 
valdybos pensiją, sūnus. 
Jūrininkas P. Miliauskas 
yra siisipratęs lietuvis ir 
skaito lietuviškus laikraš
čius.

Karo laivas Acorado 
Moreno yra tuo pažymėti
nas, kad juo visada vyk
damas kur naudojasi Ar- 
gentiiloš lAivyrio admiro
las.

Iškas bus gerai.
Raland ketvirtis & fao.

322 Ėroadway,
Tel. So. iosiofl — 4^49 

šiti.

North Brighton Bakerv
64 Lincoln Si., Brighton, Mass. 

„ Tel, . 8tądium 8411
A— , ,■ ■       ■ .....

P. i AKUNEVICH IR SUKUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth boston 4486.
Tel. Brockton 4110

Montello, Mass.
I BROCKTONO OFISAS:

16-1 s i rvate Stteet,

MEDUS! MEDUS!
Kas norite įsigyti gero, 

gryno bičių medaus> galite 
gauti “Darbininke”. Parsi
duoda nebragiai — 75c. 
kvorta. Skl.
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Okupuotoje Lietuvoje
PRASIDĖJO...

Sausio 12 d. du Adutiš-! 
kio miestelio gyventojai 
lietuviai: Juozas Šidlaus
kas ir Jonas Čepskas ga
vo iš Švenčionių storasti- 
jos įsakymą, iki sausio 19 
dienos išvykti neribotam 
laikui gyventi bet kur ki
tur, toliau — lenkų admi
nistracijos linijos.

Be to, pranešama, kad 
Breslaujos apskrityje, Za- 
barnykuose, Bieniūnuose 
ir Stašionyse uždarytos 
“Ryto” švietimo draugijos 
išlaikomos skait y k 1 o s. 
Skaityklos uždarytos Bre
slaujos apskrities Storas
tos įsakymu.

Vilniaus Rytojus rašo, 
kad sausio 15 d. policijos 
atstovai tikrino asmeniš
kus dokumentus šių Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 
mokytojų: V. Martinkėno, 
A. Bielinio, V. Drėmos, P. 
žemaičio ir J. Kazlauskai
tės.

Vadinasi, manifestacijos 
buvo pratekstu, kuriuo 
remdamasi lenkų vyriau
sybė ėmėsi žygių prieš Vil
niaus krašto lietuvius.

Be čia minėtų faktų, 
Švenčionėliuose pavartoti 
ir pagaliai. Štai Vilniaus 
Ryt. sako, kad sausio 9 d. 
vakarą vėl buvo išdaužyti 
pagaliais lietuvių namo 
langai Švenčionėlių o s e. 
Langus daužė lenkų pra
džios mokyklos mokiniai: 
Henr. Šolobrit ir St. Krav- 
čun, grįždami iš mokyklos. 
Apie tai pranešta policijai.

Sausio 6 d. Daugėliškio 
policija krėtė Andrikavo 
kaimo (Daugėliškio vals.) 
gyventojo Kosto Paukštės 
butą. Ieškojo ginklų ir 
draudžiamosios lietuviš
kos literatūros. Nieko ne
radę, pasiėmė Vilniaus 
Vytauto D. gimnazijos 
moksleivių laikraštėlį Di- 
namo. Už poros dieni} 
Paukštės sūnus Leonas 
buvo iškviestas į policiją, 
kur jo klausinėjo ar nelai
kąs ginklų, ar neplatinąs 
draudžiamų lietuviškų lai
kraščių, ar nesilankąs Lie
tuvoje.

ISTORIJOS MAGISTRE j
Lietuvaitė studentė Juzė 

Samokoraitė šiomis dieno
mis baigusi Vilniaus uni
versitete istorijos mokslus 
ir parašiusi diplominį dar
bą “Vyskupas Motiejus 
Valančius ir 1863 m. sau
sio sukilimas” — gavo is- | 
torijos magistro laipsnį.

NUBAUDĖ UŽ KNYGY
NĖLIŲ VEDIMĄ

Prieš Kalėdas Tvere
čiaus policija darė kratą 
keliose Tverečiaus apylin
kės “Ryto” Liet. šv. Kazi
miero ir “Kultūros” drau
gijų skyrių knygynėliuo-i 
se. Knygininkams policija 
surašiusi protokolus, už 
neva nelegalų knygininkų 
pareigų ėjimą. Švenčionių 
Storasta dabar visus tuos 
knygininkus (išskyrus
vieną) nubaudė po 20 auk
sinų pabaudos arba po 7. 
parasa arešto.

LENKIJA PAKELIUI I 
ŪKIŠKA KATASTROFĄ

sijas kituose kraštuose, 
tad galiu tvirtinti, kad, i- 
mant galvon mūsų klima- 
to savybes, blogesnių pa
talpų gal neturi kitų kraš
tų ir misionieriai.

Bažnyčia mūrinė, dar 
nauja, 1906 m. statyta. 
Ankstyvas gotų stilius iš
laikytas tiksliai. Kaipo 
statybos kūrinys, mūsų 
bažnyčia tikrai puošni, to
kios nėra net tolimose a- 
pylinkėse. Kun . žeidžiu! 
klebonaujant, bažny čia 
1933 m. buvo apdengta 
nauja cinkuota skarda.. 
Dabartiniam klebonui at
važiavus, bažnyčios lan
guose trūko 47 stiklų. Kai 
kas sako, kad tai išdiku- 
sių vaikų darbas, kiti vėl 
tvirtina, kad vėjas ir kar
veliai kalti. Tačiau jau ir 
langai įstatyti ir bažny
čia šiaip taip aptvarkyta. 
Pastaruoju laiku p. Var
nienė iš Dūdų bažnyčiai 
paaukojo labai gražų ži
randolį (iki šiol nebuvo nė 

! vieno). Bažnyčios apden
gimas atsiėjo parapijai 
12.000 auks., kurių 8000 
jau išmokėta, o 4000 su 
procentais parapija dar 
skalna, ši skola nepapras
tai sunku sumokėti. Visų 
parapijiečių esama apie 
3000 žmonių.

tyti. Liet. šv. Kazimiero , 
d-jos centras turėtų tuo 
susirūpinti, nes tai yra 
svarbus reikalas. Mūsų 
jaunimas dar nesugeba^ 
veikti be nuolatinių nuro
dymų ir paraginimų. Dar 
labiau sulaiko veikimą pa
tiriami nemalonumai iš ša
lies. Be to, kazimierietis 
negauna darbo, lengvatų 
,ir tt. Raginti dėtis draugi- 
jon nepatogu, nes galima 
patekti į “blogų piliečų” 
skaičių.

Per mažai yra ir lietu
viškų skaityklų. Reikėtų- 
be Ignalinos, kur skaityk
la gražiai veikia, įkurti 
dar bent Rymšėnuose, ku
rie, persikėlus čia gyventi 
klebonams, virto visos pa
rapijos centru.

Parapijos ribose yra 7 
pradžios mokyklos, kurių 
šešios yra valstybinės, o 
viena “Ryto” d-jos. Šioje 
dėl mokytojo ligos pamo
kų šiemet dar nebuvo. 
Valstybinėse mokyklose 
vaikas per pirmus trejus 
metus mokosi lenkiškai 

įkalbantį mokytoją supras- 
j ti, o paskui kiek pramoks- 
j ta lenkišaki skaityti ir ra
šyti, tačiau, neva baigęs 
mokyklą, greit užmiršta ir 
tai, ką išmoko, ir tampa 
vėl visišku analfabetu.Česke Slovo piktinasi, 

kad anot jo, “draugai”, 
Lenkijoje ir Vokietijoje 
neištvėrė viešai nesidžiau
gę bedarbių padaugėjimu 
Čekoslovakijoje. Lenkai 
net pasigyrė turį perpus 
mažiau bedarbių. Č. Slovo ■ 
dėl to sako, kad lenkai ‘per 
svetimą uodą nemato savo 
dramblio’. Lenkai tik pa
gal savo oficialią statisti
ką nedaug turį bedarbių, 
nes registruoja tik tuos 
miestų bedarbius, kuriuos 
trumpą laiką šelpia, o šim
tus tūkstančių kaimo be
darbių nei neregistruoją 
nei nešelpią. Č. SI. prime
na, kad buvęs Lenkijos 
ambasadorius Amerikoje 
T. Filipovičius jau pernai 
nriskaitė keturis milijonus 
bedarbių Lenkijoje, t. y. 
12,5% visų gyventojų. O 
ta baisi armija, kaip nuro
dęs lenkų ekonomistas ii 
politikas St. Grabskis, 
kasmet auganti su 4—500.

Kiekvienas užsitraukimas mazau rūgštus—Luckies yra 

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS 
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Per dvidešimt penkerius metus The American 
Tobacco Kompanijos tyrinėjimų štabas nuolat 
darbavosi pagaminti apčiuopiamai puikesnį 
cigaretę - būtent, ei garėtą turinti kuo •mažiau
siai išgaruojančių sudėtinių dalių, su page
rintu skonio turiningumu —"LENGVĄ IJŽSI- 
RŪKYMĄr

Mes tikime, jog Lucky Strike Cigaretuose yra 
Įkūnyta skaičius tikrai pamatinių pagerini
mų, ir jog visi tie pagerinimai susideda, kad 
pagaminti augštesnės rūšies cigaretę - naujo 
44škę cigaretę, cigaretę-padarytą iš turiningo, 
brandaus-kūno tabako - Lengvę Užsirūkymę.

Rūgštumo Perviršius Poruką..ų išdirbinių. Lyginant Su
Lucky Strike Cigarctais
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Luckies yra mažiau rūgštūs
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VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

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

Nesenai padaryti che- į 
miniai bandymai paro- ; 
do*, jog kiti populiarūs '£ ao , |og kiti pupuiiarui 

5 cigaretę išdirbiniai turi 
| rūgštume perviršių nuo 
| 53% iki 100% daugiau 
■į negu Lucky Strike

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

J

Vydiškių parapijoje per 
trejus metus (1880—1883) 
yra klebonavęs žinomas 
mūsų poetas, nenuilsta
mas, sumanus ir drąsus 
liaudies švietėjas sunkiau
siuoju lietuviškos knygos 
draudimo metu kun. Sil
vestras Gimžauskas.

Vydiškių parapijos gy
ventojai beveik visi lietu
viai. Lenkiškai kalbančių 
pasitaiko tik Ignalinos 
miestelyje.

Didelis trūkumas, tie
siog darąs visai lietuviš
kai parapijai gėdą, buvo 
bažnytinio choro stoka. 
Tačiau šita spraga sten
giamasi užkišti. Liet. Šv. 
Kazimiero d-jos Rimšėnų 
skyriaus ir vietinio vargo- 
ninko p. A. Radziušio rū
pesčiu ir pastangomis cho
ras susidarė. Pirmą kartą 
Dasirodė per Kalėdas, ga
na vykusiai sugiedojo ka-

Žmoniu būklė. Žmonės 
sunkiai čia verčiasi. Nuo 
Kalėdų bene didesnė dalis 
gyventojų pritrūko ir juo
dos (per pus su dirsėmis) 
duonelės. Žmonės prieta
ringi. Pav., motina griež
tai draudžia sūnui vesti 
merginą vien dėlto, kad 
jos motina, kaimynų ma
nymu, esanti “čeraunykė”. 
Girdi, jei tos “čeraunykės” 
dukterei kas nors nepatik
sią, tai jos motina atim- 
sianti iš karvių pieną ir, 
apskritai, užtrauksianti 
ant namų nelaimių nelai
mes. Jaunimas, tiesa jau 
stveriasi skaityti laikraš
čius. Didžiausį pasisekimą 
turi “Vilniaus Rytojus”.

‘V. R/

Tarp praeities, kuri ne
begrįš, ir ateities, kurios 
nežinome, yra dabartis, 
kur turim atlikti savo pa

Lengvas llž s ir ūky mas
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO — ’IT'S TOASTED"

giedoti ir

kultūrinis
bažnyčios,

reigas.
A. de Gasparin

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS.
45 Hampden St.. 

Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

PER KIMS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

!90Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. gth St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Janklenfi,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RaM. — Elizabeth Oxalis,

111 H. St. So. Boston, Mass. 
TeL ŠOU Boston 9282

Fin. Rašt — Marijona MarkoniutS, 
83 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkvay 0558-1V
Iždininkė — Ona Staniuliutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., Sa Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Januėonienė,

1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarnlnkę mėnesio.

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia R<1., S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
10© Bowen St., Sa Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikis,
7 IVinfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre» 
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai po pieta. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boston, Mass.

000 kasmetiniu Lenkijos 
gyventojų prieaugliu. Y- 
pač priaugančiai jaunuo
menei nesą darbo. Robot- 
nik kartu su Grabskiu 
šaukią vyriausybę “planin
gai šeimininkauti”, nes ki
taip, anot Rob., “dabar 
per metus padaugėjant 
200.000 bedarbių, po pen
kių metų jų prieauglis pa
sieks dviejų milionų, o ta
da neišgelbės Lenkijos nuo 
katastrofos nė labiausiai 
stabilizuotas zloto 
sas”.

KIEK PALEISTA 
KALINIŲ VILNIUJE

Paskelbus amnestijos į- 
statymą, šio mėn. 3 ir 4 
dienomis iš Vilniaus kalė
jimų buvo paleista 381 as
muo: iš Lūkiškio kalėjimo 
—123 ir iš Šv. Stepono ka
lėjimo — 158.

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj iv* 
rainėj

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

VILNIAUS KRAŠTO 
VAIZDAI

VYDIŠKIŲ PARAPIJA
Bažnyčia. Sąlygos, ku

riose pastaruoju laiku at-i

1 yra pusantro kilometro la- 
bai blogo kelio. Klebonas 
priverstas gyventi šiame 
sodžiuje ir turi kasdien 
vaikščioti bažnyčion. Kar
tais gauna du ir tris kar
tus suvaikščioti.

Kadangi Rimšėnuose gy-
sidūrė Vydiškių parapijos veną ūkininkai yra netur- 
bažnyčia ir jos klebonai, tingi tai nėra „g
yra ypatingos. Vargu gali vien0 kiek geriau įtasyt0 
atsirasti mūsų arkivysku- nam0> visame sodžiuje (47

bažnyčia ir jos klebonai, tingi, tai beveik nėra nė

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau. 
Darau Intravenos (plaučių gyslų) in- 
čirškimus reikalui esant. .Teigti turite 
krūtyje sukietėjimų, bile kraujo tekė- 

Ijimų, spuogus, karpų arba apgamu. 
_ \ ‘ar ant

kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radiumų. X-Ray, turėjot ape- 
j nei jų ir vis da esat sergančiu, ateiki

te pas mane tuojaus.
Patarimas visiems DYKAI. 

Valandos: Utar., Ket., Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė
liotu nuo 10—12 ryte.

DR. J. W. GRADY
SPECIALISTAS

pijoje kita bažnyčia, kuri į 

būtų tokioje, galima saky- 
kur, ti, nepakenčiamoje padėty

je. Tik galima pasidžiaug
ti gandais, kad Vydiškių 
dvaro savininkas ketinąs 
nors iš dalies atitaisyti 
tai, kas buvo iki šiol pada
ryta. Dieve duok, kad šie 

! metai atneštų geresnių at
mainų. Bet tuo tarpu pa
dėtis nepakenčiama.

Čia bažnyčia stovi lauke, kia galva lubas. Langučiai 
, niekieno nesaugo j a m a. maži. Kiti naujoviškai į- 
Nuo bažnyčios iki arti- taisytų tvartų langai dide- 
jmiausio Rimšėnų sodžiaus sni. Teko skaityti apie mi-

šeimos) yra tik vienas šu
linys... Žmonės pavasarį ir 
rudenį ima vandenį iš 
griovių ir duobių, iškastų 
žemesnėse vietose, o vasa
rą ir žiemą veža iš ežero, 
iki kurio apie 2 kilometru 
kelio. Klebonas dabar gy
vena menkoje pirkaitėje 
tarp tvartų. Pirkaitė tokia 
žemutė, kad aukštėlesnio 
ūgio žmogus lengvai pasie-

I

ledines giesmes. Dabar at
sidėję mokosi 
mišias.

Švietimas ir 
darbas, šalia
švietimo ir kultūros, dar
bą parapiją varo “Ryto” 
skaitykla Ignalinoj, Liet, 
šv. Kazimiero d-jos sky- 
nai, kūnų Vydiškių para-biie žaizdą ant veido, rankų.. ar. anl 
pi joje yra 8. Skyrių veik
la ikek suvaržyta rajoni
nio Vydiškių skyriaus už
darymu, apie ką “V. R.” 
jau buvo rašyta. Skyrių 
darbas daug būtų spartės-, 
nis, jei dažniau lankytųsi 
instruktoriai. Nuo kurio ,, ...................... 327 Tremont St., Bostonlaiko ir visai čia jų nema-

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published everv Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thankagiving and Chriatmaa 
---------------  by ---------------

S AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION 0F LABOR
Entered aa seeond-class matter Sept 12. 1915 at the post office at Boston. 

Masa. nnder the Act of March 3. 1870
tcceptunce for mailing at spėriai rate of poatage provided for ln Secf ton 1108 

Act of October 8. 1917. anrhorfzed on Jnly 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

• •omestlc yearly .........................
Foreism yearly .........................
Oomesrtc once per week yearly $2.<*O 
6'oreign once per week yearly.. $2.50

$4.00
15.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje merams ...................... $4.00
Užsieny metame .......................... $5.00
Vien, kart aavnitėje metama .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metnma $2.00

DARBININKAS

EBi



Antradienis, Vasario 25 d., 1936 CaRSiNlNgSS
SS

TELEPHONE
2680 DAJiBIJUflMS 366 XV. BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS.
spauda mums katalikams 
nepakeliui.

Mes, katalikai, turime 
skaityti savo spaudą, ją 
palaikyti, į ją rašyti. Šv. 
Tėvas Pijus X sako: 
“Kiekvieno kataliko yra 
šventa pareiga paremti 
katalikų spaudą ir ją pla
čiausiai paskleisti tarp 
žmonių”. Prenumeravimo 
metu visi katalikai su- 
kruskime: patys užsisaky
kime katalikiškus laikraš
čius ir kitus paraginkime 
atlikti katalikišką parei
gą. ‘‘Knygos rinkoje yra 
daug blogų raštų — sako 
tas pats Pijus X — prieš 
blogas knygas turime pas- 

t ___  tatyti geras knygas, prieš
grafija). Blogoji spauda, blogus laikraščius tik auk- 
aišku, mums nepriimtina; stos doros laikraščius.” 
jinai katalikų yra atmeta- j Kova su katalikybe vi- 
ma, pasmerkiama. Su ja šame pasaulyje verda 
kovoti yra kiekvieno kata-, smarkiausiu įžulumu. Ka
liko švenčiausi pareiga.

l Neutralioji spauda yra
- profesorius, redaguojąs ar redagavęs pavojinga, nes jinai yra

Prof. Pranas Dovydaitis
Lietuvos Darbininkų 
Vadas

spauda turi būti objektyvi 
— nieku nepalenkiama ir 
nieku nepaperkama. Jinai 
turi koordinuotis Dievo 
nuostatams ir žmonių su
gyvenimo teisingumui bei 
meilei.

Deja, tikrenybėje yra į- 
vairios spaudos: yra blo
goji, neutralioji ir geroji

I 
I 
I 
i

Darbininkai reikalingi inteligentų vadų. Be tokių 
vadų ir geriausi darbininkų norai ir uoliausios jų pas
tangos toli ir plačiai nepasieks. Vietos organizacijose spauda 
ir kuopose ir eiliniai darbininkai tinkami vadovauti Mums katalikams blo- 
bet centruose be inteligentų vadų apseiti neįmanoma, goji spauda yra toji, kuri 
Ir apskritai visas darbininkų judėjimas turi būti ve- kovoja su Dievu, su Kris- 
damas sumaniai, plačiai ir planingai, ko be inteligen- įaus įkurta Bažnyčia ir 
tų vadų atsiekti negalima. Ypač kai einasi apie smar- Jos pastatyta Hierarchija, 
kiaušių darbo agitacijos priemonę — spaudą, tai čia su mūsų katalikiškais ide- 
tik inteligentiškos pajėgos gali'pravesti kelią ir pas- alais pažiūromis ir idėjo- 
tatyti darbininkų klausimą tokioj rimty ir aukštu- mįs, kuri įžeidžia katali- 
moj, kad visuomenė būtų priversta skaitytis su jų kišką dorovę ir net įgim- 
reikalavimais. Be inteligentiškų pajėgų spauda neį- tą dorovingumą (porno 
manoma.

Bet geriausi darbininkų vadai-inteligentai yra 
tie, kurie gimė iš darbininkų tėvų. Jie yra susipažinę 
su darbininkų gyvenimu, sutapę su jų pažiūromis ir 
idėjomis ir persisunkę tikru nedirbtinu demokratiz
mu. Toks buvo ir tebėra Prof. Dovydaitis. Gali kam 
būti nuostabu ir netikėtina, bet tai yra faktas, kad 
tas filosofas • 
apie penkis moksliškus laikraščius ir žurnalus, būtų apgaulinga, farizaiška/ji- 
darbininkų vadas. Bet taip yra. Prof. Dovydaitis la- nai tiesiogiai su kataliky-

Įtalikų pareiga stoti į tą 
kovą, atremti priešo puoli
mus, ne tik tiesioginius, 
bet ir užmaskuotus gra- 

_ _ žiais moderniškais šūkiais,
bai platus ir sudėtingas žmogus. Grynas knyginis be nekovoja, bet ir jos ne- Mes turime išeiti iš defen- 

; jai tikybinė pašau- zyvos į ofenzyvą. Mes lai- 
, jinai apie mesime, nes- mūsų pusėje 

mis tebeužsiimąs. Bet prof. Dovydaitis yra karštas katalikų reikalus nekalba, yra tiesa ir dora. Į kovą 
jos skiltyse pirmas vietas už katalikišką laikraštį ir 
užima politika, ekonomija, katalikišką knygą!

I tautybė etc. Su neutralia “P. G.”
1--------------------------------------------------------------------------

mokslininkas, jis, rodos, turėtų būti visiškai atšalęs gina; 
nuo gyvenimo reikalų ir sausomis raidinėmis teori jo- • lėžiūra nerūpi 
___ • _ u____ 1_________ V_____  T^____ C T-y . t *1 • _ ___ -- - 

jaunimo auklėtojas ir mylėtojas. Jis kaip tiktai krito 
tos prakilnios idėjos auka, nes už karštą globojimą 
Ateitininkų jis buvo nuo tarnybos pašalintas.

Prof. Dovydaičio veikla neapsistojo ant jaunimo 
auklėjimo. Jis siekė į patį Lietuvos gyvenimo centrą 
— į kaimą. Pats gimęs iš ūkininkų tėvų ir vedęs mo
terį ūkininkaitę, jis tapęs mokslininku ir profesorium, 
niekad nenutolo nuo kaimiečių gyvenimo, nenutraukė 
nė vienos stygos, rišančios jį su Lietuvos kaimu. Bet 
ir kumečiai, mažažemiai ir miestų dirbtuvių darbinin
kai buvo jam lygiai brangūs. Jis rūpinosi jų organi-; 
žavimu, dorovine būkle ir apšvieta ir tam tikslui lei
džia laikraštį “Darbininką”, kurį liki šios dienos re
daguoja. Jis gyvai domėjosi darbininkų reikalais, tiek 
gyvai, kad pats jautėsi esąs vienu iš jųjų, žodžių, 
prof. Dovydaitis tai toks darbininkų vadas, kokių pa
saulyje maža. Dabar jis parblokštas ir nuginkluotas, 
vadinasi, atimama jam galimybė viešai veikti. Prie 
to, jis yra ir sunkioj medžiaginėj būklėj, nes savo 
duosnumo niekad negalėjo sukontroliuoti: atliekamą 
centą atiduodavo Lietuvos biednuomenės reikalams.

Amerikiečiai darbininkai! Jauskimės šventai įpa- 
reiguoti sušelpti profesorių Dovydaitį. K. :

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Sv. Dionyzas, Kankinys
Šventojo Paskutinė 

Komunija

stėti naujų krikščionių gy
venime.

Šv. Dionyzas, patapęs 
pirmuoju Paryžiaus vys
kupu, iš gražių pasekmių

Spauda
nusistatymą reikia įsigyti, 
įsigijus jį palaikyti ir juo 
savo privatinę ir viešą vei
klą pagrįsti.

Katalikai savo pasaulė
žiūrą įgyja Bažnyčioje, ka
talikiškoje mokykloje ir j 
katalikiškoje spaudoje. 
Bažnyčios lankymo šven
tadieniais, vieno pamokslo 
išklausymo šiandieną jau 
nepakanka savo pažiū
roms pagilinti, savo tikėji
mui sustiprinti ir palaiky
ti. Mokyklos katalikiškos 
kaip ir neturime; yra tik 
kelios tikybos pamokos, ir 
tos suaugusiems yra ne
prieinamos. Kokios belie
ka katalikų švietimui prie
monės plisti? Vien tik ka
talikiškos organizacijos ir

Gyvename įtempto tem
po laikmetį. Idėjos, pažiū
ros, įvykiai keičiasi neap
sakomu greitumu. Kas va
kar buvo atkakliai skel
biama ir peršama, šiandie
ną jau pamiršta. Istorija, 
rodosi, ne rimtu žingsniu 
žengia, bet šuoliais šoka. 
Ir jei šiandieną kas neina, 
kartu su gyvenimu-, jis at
silieka — ne dienomis, ne 
mėnesiais, bet dešimtme
čiais. Šiandieną kiekvienas 
turi ne tik sekti savo as
meninį, šeimyninį ir pro
fesinį gyvenimą, bet do
mėtis ir dalyvauti visuo
meniniame ir politiniame 
veikime, nes izoliuotų nei 
žmonių atskirų, nei šeimų* 
nėra. Kas atsilieka nuo to 
įtempto tempo, tas yra ^unkiška"^^.

ir Trofimus. Iš čia jis vy
ko į Paryžių, kad to mies-

Antrojo šimtmečio pra-!to žmonės atversti į tikrą- 
džioje, mūsų Išganytojas jį tikėjimą. Garbingos pa- 
parėdė taip, kad nuosta- sėkmės apvainikavo uolią 
biais įvykiais parodyti tik- ir išganingą jo darbuotę, 
rąjį Savo esimą Švenčiau- Ir netrukus Dievo įsaky- 
siame Sakramente ir tuo mai buvo sąžiningai pildo- 
pačiu išreikšti Savo meilę mi ir dorybės pradėjo klė- 
ištikimiesiems Savo tar
nams. Tai yra užrašyta Šv. 
Dionyzo gyvenimo istori
joje. Jis buvo Paryžiaus į 
pirmasis vyskupas. į

Šv. Dionyzas iš Atėnų a- be galo džiaugėsi drauge 
tėjo į Romą, kad atlanky- su naujai tapusiais krikš- 
ti Šv. Povylą, esantį kalė- čionimis. Tačiau, druidai, 
jime. Po to Šv. Klementas matydami, kad jų dievai- 
jį pasiuntė į Galiją drau- čių aukurai iš palengvo ei- 
ge su kunigu Rustiku, de- na į užuomaršą, be galo į- 
akonu Eleuterijum ir ki-!tužo ir ėmėsi pragaištingų 
tais, kad to krašto gyven- žygių. Dėl to jie dėjo pa
to jams skelbtų E vangeli- stangų, kad iš prefekto 
ją. Savo kelionėje, jis su- Fešenijaus gauti įtakos ir 
stojo Arlese, kad tikėjime paspirties. Tas jiems pa- 
sutvirtinti krikščionis, ku- vyko. Ir prefektas Fešeni- 
riuos atvertė Šv. Povylas jus įkalino Šv. Dionyzą,

Vilniui

tuoj kitų aplenkiamas, pa- 
glemžiamas ir iš gyveni
mo, kaip nereikalingas 
griozdas, išstumiamas.

Ką gi daryti? Reikalinga 
— gyvenimas sekti, gyve
nime viešame dalyvauti, j- 
vykiuose orientuotis ir tu
rėti tvirtas pažiūras ir tvir 
tą ideologiją. Napoleonas 
pasakė: “Tvirtas nusista
tymas aukščiausia išmin
tis”. Bet tvirtą įdeologiių

Spauda — tai galybė, 
kuri ir patrankų šovinio 
nebijo, kuri pasaulio nuo- 

jmonę ir nusistatymą ku
ria, su kuria skaitosi vy
riausybės, diktatoriai, di
plomatai, politikai ir kiti. 
Visi nori spaudą turėti ar 

! bent spaudą palenkti savo 
'pusėn, kad jų viešąją vei
klą patvirtintų ir palaiky 
tų.
‘ Bet spauda — tikroji

Lyg gulbinas baltas į spąstus pakliuvęs, 
Tu vis dar nerimsti, ir vis dar liūdi;
Juk jis (kaip ir Tu) į nelaisvę patekęs, 
Ir nori išsprukt, bet sparnai parišti. 
O Vilniau mielasai! matau, jog nuliūdęs; 
Nelaisvės šešėlis apgaubęs Tave; 
Gailiesi, kad amžius garbingus atminęs, 
Vargte turi vargti po lenkų valdžia. 
Nuo Kalno Ged’mino augštai plevėsuoja 
Jų aras plėšrusis — grobėjo žymė! 
Bet laikas ateis, (jis dabar ir aušroja) 
Kai paukštis juodasis nukris, lyg žvaigždė. 
Nors žemėj seniai jau užmigus Birutė — 
Ir Vytautas guli gilioj tylumoj — 
Nors dengia didvyrius tėvynės žoliutė — 
Ramiai nemiegos jie, jei Tu vergijoj. 
Tėvynės Širdie! dar vilties nenustokie! 
Vidurnaktyj glūdi rytojaus aušra — 
Po lietui vėl spindi gražioji saulutė — 
Po Tavo vergystės bus laisvės diena!

Aušros Vartų Motina, mūsų Globėja,
, Globojai tėvus; būk ir mums maloni; 

Grąžink mūsų Vilnių, meili Užtarėja, 
Ir būk, kaip buvai, lietuviams prilanki.

— Gintaras.

■

kunigą Rustikų ir deako- 
ną Eleuterijų.

Tuo metu Šv. Dionyzas 
buvo pasiekęs gilios senat
vės ir ėjo 110 metus, šven
tieji išpažintojai ir kali
nai, nors smarkiai ir žiau
riai I 
mo t 
drąsiai gynė šv. Tikėjimo 
tiesas. Šv. Dionyzo uolu
mas, drąsa ir ištvermė bu
vo nepalaužiama. Jis buvo 
plaktas, ištiestas ant gri- 
dirono, mestas; plėšriems 
žvėrims, įdėtas į pečių, 
kryžiuotas. Bet, nežiūrint 
tų visų baisių kankinimų 
ir nepakeliamų kančių, Šv. 
Dionyzas neliovė skelbti 
Jėzaus Kristaus mokymų 
ir ginti Šv. Tikėjimo tiesų. 
Per stebuklą, jis ištvėrė 
visus kankinimus ir nuož
mias kančias, ir vėl buvo 
įkalintas.

Šv. Dionyzas jautė, kad 
artinasi jo gyvenimo pa
baiga ir paskutinį kartą 
jis ruošėsi atnašauti Šv. 
Mišių auką, iš kur visada 
gaudavo ypatingą drąsą ir 
tvirtybę.

šv. vyskupas ištarė ga
linguosius konsekracijos 
žodžius. Šv. kankinys ne
trūkus turėjo priimti Šv. 
Komuniją. Kalėjimas, ku
riame Šv. Dionyzas atna
šavo Šv. Mišių auką, stai
ga nušvito dangiškąja 
šviesa. Mūsų Išganytojas, 
apgaubtas dangiš k ų j ų 
dvasių, apsireiškė regi
mas; ir, imdamas konsek
ruotą ostiją į Savo rankas, 
tarė:

“Priimk, meilingasis Ma
no Širdies sūnau, priimk 
šią brangintiną Dovaną, 
kurią šventesnių būdu pri
imsi Dangiškojo Mano Tė
vo karalystėje. Baisias 
kančias tu iškentėjai, bet 
baisesnes kančias turėsi 
dar kęsti su nepalaužiamu 
vyriškumu. Tačiau, nepa
lyginamai didesnė bus ta
vo užmokesnis Danguje ir 
didesnė tavo šventumo 
garbė čia, žemėje. Mano 
karalystėje bus palaiminti 
visi, kurie seks tavo gyve
nimą. Tavo meilė dėl Ma
nęs įgyja tos vertybės, bū
tent: jei ko prašysi, bus 
tau suteikta. Tavo malda 
bus" visada išklausyta dėl 
tų visų, kuriems melši Ma
no užtarymo ar pagalbos”.

Po tų žodžių mūsų Išga
nytojas palaimintomis Sa
vo rankomis suteikė šv. 
Komuniją ištikimam išpa
žintojui ir kankiniui. Tada 
Jis išnyko iš akių, palik
damas Šv. Dionyzą suža
vėtą ir apimtą dangišku 
džiaugsmu. Ir kai jis pa
baigė šv. Mišias laikyti ir 
padarė padėkonę, ištiki
mi tikintieji, kurie buvo 
aplankę gerbtiną savo ga
nytoją, tapo paguosti jų 
nuliūdime, nors netekdami 
brangaus tėvo ir gerųjų 
jo tarnų: kunigo Rustiko 
ir deakono Eleuterijaus.

Tą pačią dieną šventieji 
kankiniai buvo vėl šaukti 
stoti prieš teisėją, kurs 
veltui ryžosi palaužti 
šventąjį jų karžygiškumą 
Šv. Tikėjimo tvirtybėje. 
Nieko nelaimėdamas, tei
sėjas juos pasmerkė galvą 
guldyti nukirtimui. Kai a- 
tėjo ties žudymo vieta, 
tpyš šventieji kankiniai 
priklaupė. $v. Dionyzas 
pakėlė savo rankas ir akis

buvo persekioti teis- 
:r|plnoje, vienok jie

• v

Radio Koncertai Lietuvos 
Nepriklausomybes Garbei

Rądio koncertų Lietuvos vija, ištikimas ir nuošir- 
18-os metų nepriklausamy- (dus Lietuvos tautinio atgi- 
bės paminėjimui praeito 
16 vasario Amerikoje buvo 
daugel vietų, čia pažymė
sime, kad radio programo
je, kurią perdavė Colum
bia Broadcasting System' 
Amerikai ir Lietuvai, da- | 
lyvavo ir Lietuvos Įgalio
tas Ministeris, P. Žadeikis, 
kuris iš Vašingtono pasa
kė sekančio turinio pra- 
kalbėlę:
“Our American Friends, 
Ladies and Gentlemen, 

On the occasion of the 
18th Anniversary of the 
Independence of Lithua
nia, it gives me great plea- 
sure to greet you on be- 
half of the Lithuania peo- 
ple, who, together with 
their neighbuor the Lat- 
vians and Estonians, are 
building permanent peace 
along the Baltic seacoast 
and are successfully com- 
bating destructive forces 
of economic depression.

In a comparatively short 
time, Lithuanians have 
achieved results in cultu- 
ral and economic fields of 
which they are justly 
proud, and, notwithstan- 
ding the deplorable loss of 
the capital city, Vilnius, 
in 1920, are happy and de- 
termined in every possible 
way to contribute its 
share to the world’s ef- 
forts for peace, goodwill 
and general welfare.

Before addressing my 
homeland in Lithuanian, I-su p. gubernatorium ir di- 
wish to express my pro- dele lietuvių minia tiki- 
found gratitute to the Co- mės išgirsti Lietuvos Pre- 
lumbia Broadcasting 
tem for making 
broadcast possible.” 
“Alio Lietuva,

Ačiū Čikagos lietuvių 
patrijotiniam sumanymui 
ir Columbia patarnavimui, 
jaučiuosiu didžiai laimin- | 
gas ir giliai sujaudintas 
galėdamas pirmu kart ra- i 
dio bangomis perduoti 
skaitlingos Amerikos lie- i 
tuvių kolionijos ir savo 
nuoširdžiausius linkėjimus 
brangiai mūsų Tėvynei, 
Lietuvai, susilaukusiai 18- 
os metų nepriklausomybės 
sukaktuvių: Sveika jauno
ji Lietuva, sveikas p. Pre
zidente! Lietuviškoji išei-

mimo ir nepriklausomybės 
kovų talkininkas, šiandien 
drauge su jumis džiaugia
si sunkaus darbo vaisiais, 

! kurių apsčiai matoma vi- 
' sose Lietuvos gyvenimo 
j šakose; ypatingai ameri
kiečiams imponuoja Lietu
vos politinis ir ekonominis 
atsparumas prieš išorinius 
spaudimus ir sugebėjimus 
rasti išeitį iš ekonominės 
depresijos pavojų. Išeivi
ja liūdi dėl Vilniaus kraš
to brolių likimo ir yra pa
siryžusi ir toliau savo gim
tinę ir tėviškę remti mo
raliai ir materialiai, kaip 
yra rėmusi praeityje. A- 
merikos išeivija davė Da
rių, Girėną ir Vaitkų, ku
rių didvyriški žygiai iš
aukštino Lietuvos vardą. 
Išeivija, būdama lojali sa
vo naujai pasirinktai tėvy
nei, trokšta išlikti lietu
viška ir nor būti gyvuoju 
tiltu tarpe savo senosios 
ir naujosios tėvynės ir to
dėl geidžia nuolatinių ir 
stiprėjančių kultūrinių ry
šių su Lietuva.

Malonu pažymėti, kad 
Lietuvos nepriklausomy
bės šventę Amerikoje šie
met mums padeda švęsti 
ir Amerikos visuomenė: 
Maryland’o štate, Balti
morės mieste, ypatingu 
būdu, pirmu kart oficialiai 
pagerbiama Lietuvos Ne
priklausomybę. Skubu ten 

'nuvykti, nes ten drauge

zidento žodį ir jubilėjinę 
radio programą iš Kauno. 
Taigi, sudiev Lietuvai ir 
Kaunui, likite sveiki!”

Šios programos meninę 
dalį parūpino p. A. Vana- 
gaitis iš Čikagos. Nors 

, programa buvo trumpa 
(tik 15 min.) bet techniš- 

į kai ir meniškai yra skaito- 
5' ma pavykusi. Pasiuntiny- 

■ bei teko jau girdėti iš įvai- 
įrių pusių tai programai 
daug komplimentų.

Radio programa iš Kau
no, kurią perdavė Natio- 
nal Broadcasting Compa- 
ny, techniškai ir meniškai 
turėjo Amerikoje nelygaus 
pasisekimo: vienur geriau 

________________________  kitur blogiau; matomai o- 
į Dangų, nuoširdžiai mels-!ro sąlygos buvo nepalan- 

___________________ kios. Nors buvo laukiama
Viešpatie Dieve, Galin-! P- Respublikos Prezidento 

kalbos, bet jos Amerikie
čiams nebeteko išgirsti, 
nes prakalba ir himnas 
buvo nukelti į programos 
galą, kuris jau nebeįtilpo 
į sutartą 30 minučių lai
ką, skirtą Amerikai. Gai
la. Amerikiečiams teks 
laukti kitos progos, kad iš
girsti Lietuvos Respubli
kos viršininko balsą.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius, 

Washington, D. C. 
1936 m. vasario mėn. 19.

Sys- 
this

damasis:
«•

gasis Tėve, Gyvuojančio 
Dievo Sūnau, ir Tu, Šven
toji Dvasia, Stiprintoja, 
kurie esate tik vienas Die
vas, viena ir ta pati subs
tancija . ir nepadalinama 
Trejybė, priimk sielas Ta
vo tarnų, kurie savo gyvy
bes šiandien aukoja Tavo 
meilei!”

Ir garsiu balsu, kun. Ru- 
stikus ir deakonas Eleute- 
rijus atsakė: “Amen!”

Po tos trumpos maldos, 
ant kaladės jie guldė sa
vo galvas, kurios buvo nu
kirstos. Ta vieta buvo kal
ne netoli miesto. Dėl to 
tas kalnas gavo vardą ir 
vadinasi Montmarte — 
Kankinių Kalnas, kur 
šiandien stovi be galo gra
ži ir brangi Švenčiausios 
Jėzaus Širdies bažnyčia.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti j valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

E. Kleneke. .
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Iš Po Mano Balanos

Apie Smalkes ir Alkolį
Alkolio ir smalkių susi

jungimas labai pavojingas. 
Įsigėręs automobilių gara
že nesustabdęs motoro, su
sidūręs su visai mažai 
smalkių, gali mirti. Kai 
žmogaus organizme ran
dasi šiek tiek alkolio, 
smalkės pasidaro daug pa
vojingesnės.

Taip kalba garsus anglų 
mokslininkas Dr. Leonard 
Hill. Jis mano, kad smal-
kių ir alkolio veikime būtų vyru®‘

* ♦ rnoTnmoi ri

galima išaiškinti daug 
slaptingų mirčių. Dažnai 
pasitaiko, kad be jokios 
matomos priežasties mirš
ta žmogus. Tyrinėjimai 
parodo, kad žmogus buvo 
truputį įsitraukęs, bet ne 
iki tokio laipsnio, kad bū
tų galėjęs mirti nuo alko- 
lizmo. Neretai mirties 
priežastis taip ir pasilieka 
neišaiškinta. O tuo tarpu 
yra davinių manyti, kad 
jog tokiuose atsitikimuo
se mirtis įvyksta dėl smal
kių, kurios įsigėrusiems 
žmonėms labai pavojingos.

Prieš keletą mėnesių 
Anglijoje atsitiko didelė 
nelaimė: uždarytame au
tomobilyje policija rado 
du negyvu vyru. Tyrinėji
mai parodė, kad nelaimė

sai paprastu būdu. Visi 
trys draugai buvo truputį 
įsigėrę, ebt negirti. Viskas 
buvo tvarkoje, kol jie įva
žiavo į pelkę. Vanduo da
linai apsėmė dūdą, pro ku
rią išeina dūmai ir dujos. 
Kadangi buvo bandoma iš 
tos pelkės išvažiuoti, tai 

j dujos pro plyšius ėmė ver
žtis į automobilio vidų. 
Tos dujos turėjo nemažai 
smalkių, kurios ir nutros- 

iWnn Trcrmia Važiuotojas, 
įmatomai, turėjo atsidaręs 
langą. Ačiū tam jis ir išli
ko gyvas. Juo labiau, kad 
jis iš automobilio išlipo, 
kai pradėjo negerai jaus
tis. Išgertas alus pagreiti
no tragediją.

Tai nėra tuščias tvirtini
mas. Eksperimentai rodo, 
jog alkolis tam tikruose 
atsitikimuose žymiai pa
greitina mirtį. Dr. Argyll 
Campbell darė bandymus 
su- gyvuliais. Jis surado, 
jog pas gyvulius tuoj su
mažėjo deguonies atsarga, 
jei į jų kraują įleidžiama 
alkolio. - Matomai, alkolis 
labai smarkiai jungiasi su 
deguoniu. Todėl įsitrauku
siam asmeniui reikalinga 
daugiau deguonies, negu 
blaiviam.

įvyko sekamu būdu: trys . Taip pat gerai žinoma,
i • .. _ : r,-v

Visai neseniai, pažan
gesni ir atviresnį, angliko
nų dvasiškiai, labai rimtai 
Romos Katalikų Bažny
čion grįžimą dar kartą 
persvarstė. Pasirodė, jog 
namaža yra tokių, ką visai 
rimtai į tokį žygį žiūri. 
Nurodo ir priežastis delko 
grįžti ketina.

Protestantizmas, pasak 
jų, savo dienas jau atbu
vo. Jis nėra daugiau nei 
politika, nei tikybos išreiš- 
ka. Ot tik taip sau nudė
vėtas ar gerokai apšutęs 
senobinis pataikas. Rimtai 
tikinčiam žmogui ir ant 
toliau su juo kamuotis nė? 
ra reikalo ir neapsimoka.

Bažnyčia kai buvo, taip ir 
yra ta pati. Jei taip, tat 
nėra ko ilgiau laukti, o 
tik kogreičiau atgal jon 
grįžti ir čia sau išganyme 
ieškoti. Apart kelių balsų 
priešingai, veik visų kitų 
aidas vienaip nuskambėjo. 
Vadinasi, anglai kas kart 
vis labiau ir drąsiau tikros 
Kristaus Bažnyčios dar
bais ir dvasia gėrisi ir ilg- 
sta.

dabar bereikalingas tvan-T 
kūmas kai matai prąskys*' 
tetų... Anglai, mat, moka 
ir geriau pratę tikybos da
lykuose orijentuotis. Su 
jais sugyventi ne taip jau 
bloga. Kaip tik takių ypa
tybių pritrūksta airiui.
Šieji prie tokių aplinkybių į 
mažiau prityrę, ne kartą 
galvos netenka begalvoda
mi kaip dalykus suderinti.

Auksines Smiltys
7""
Susirūpinusi siela! ar

Gi tuo tarpu Katalikų

Taip. Anglai jau nuo 
daugelio metų apie tai ga
na širdingai galvoja. Ir, 
vis biskis po biskutį atgal 
Bažnyčion kiūtina. Visų 
pirmu, veik niekad ąų Baž
nyčia jokių' ginčų neužve- 
džioja. Kąip tik pamato, 
kad gal prie to prieiti, ge
riau šalin prasįtraųkįa. 
Čia kalbą eina apie Angli
ją, Kadangi anglikonų ti
kybos vidurys yra Londo
nas, o Anglijos valdovas 
yra tos šakos galva?

(Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis). tai ne Dievo įsakymu tau

I
I

yra liepiama eiti šen, eiti 
ten, įr ar tų nerasi Jį, ta
vo Tėvą, laukiantį tavęs? 
O kad tu žinotumei kaip 
rūpestingai Jis prirengia 
tau prietęlingy širdžių ir 
besišypsojančių veidų, kad 
tavo širdis nesijaustų įš* 
skirta ir apleista! Ar esi

xxxn.
Dievas Prirengia Vietą

Sieloms.
Klausykite manęs jūs, 

kurie Apveįzdos įsakymu 
siunčiami iš vienos vietos 
į kitą, nuo vienos užduo
ties prie kitas, susirūpinu- _
sįai klausiate savęs: Ko- Ka(^a temyjęs rūpestingu* 
kios bus mano pareigos ? motinos, prirengiau- 
Kur aš einu? Ką aš suei- , _ 
?ių? .Kaip aš būsiu priim-i užims? 
tas?

i Kuomet tėvas šaukia sa- Ji savo Dievą, 
vo vaiką pas save, ar jis pas Jį tu eini? Ir ką reiš- 
neprirengia jam visą ką kia nepatraukiančios ap- 
jįs žino jam yra reikalin- į iinkybės vaikui, jei jis 
ga ir naudinga? randasi su savo tėvu?

i

Kitąip, sakant, atstovau
ti visos šalies katalikų?, o 
nęprityrusįems airiams, 
labai dažnai ne vien kv 
tiems, bet įr patiems ne į 
gerą išeina. Kur kas ge
riau būtų jiems įr kitiems, 
jei kas už juos gudresnis 
vadovybės gugę rankon 
imtų.

• w

I

? mą motinos, prirengiau* 
j. i čios kambarį, kurį jos du* 

* ktė užims?
Įr, po visa ko, jei tu my- 

ar tai ne

Šiai progai besitaikant, 
visos šalies katalikai, kai 
ve germanai, prancūzai, 
paliokai, ispanai ir kiti 
mažesni, kai štai ve ir mes 
patys, labai tuomi turėtų 
būt užinteresuoti. Veria 
akis, tiesia kaklą kiti, ne- 
snauskim ir mes...

NUOTRUPOS
" ! ■
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BOLŠEVIKAI APGAVO 
DARBININKUS

- . . f

Prasidėjus Lietu vos-Vo
kietijos deryboms, mūsų 
bolševikai nusigando. Jie 
bijosi, kad Hitleris nenus
tatytų Lietuvos prieš so
vietus.

Kada Šiaurės Lietuva 
nukentėjo dėl nederliaus, 
tai bolševikai sumanė pa
sipinigauti. Jie rinko au
kas iš visuomenės šelpi
mui Lietuvos darbininkų 
ir ūkininkų, nukentėjusių 
dėl nederliaus. Aukotojai 
manė, kad tos jų aukos 
pasieks Lietuvą. :Bet nepa- 

i siekė, . kaip-nepasiekia ir 
Į kitos bolševikų renkamos 
šelpimui streikierių, kali
nių ar kitų nelaimingų 
žmonių. Bolševikai tik pi- 

tUV°S_; nigaujasi iš žmonių nelai- 
| mių.
j Šiandien, kada komunis
tai susiskaldę į bimbinius 

„ ir butkinius, tai jie patys 
■_ prisipažįsta, kad Šiaurės 

i Lietuvai rinktos aukos ne
pasiekė Lietuvos, bet bu
vo sunaudotos Brooklyne. 
Tai iškėlė viešumon opozi
cionieriai komunistai ir 
socialistai. Jie surinko tris 
tūkstančius dolerių. Vadi
nasi komunistai, kuriems 
vadovauja A. Bimba, dar 
kartą apiplėšė Lietuvos ir 
Amerikos lietuvius darbi
ninkus.

darytų pavojingas. Na, o 
kur yra automobilių dide
lis susigrūdimas, tai ore 
beveik ir randasi smalkių 
kiekis. Jei nedideliame ųž- 
darytame garaže nesus
tabdomas automobilio mo
toras per kokias dešimts 
minučių, tai gali prisirink
ti pakankamai smalkių, 
kad užtroškinti žmogų. 
Smalkės yra labai pavo"- 
jingos dar ir tuo, kad jos 
neturi jokio skonio bei 
kvapo. Todėl labai sunku 
patirti, kur jų randasi. 
Nuo smalkių žmogus pa
prastai jaučiasi sudribęs 
ir nori miegoti. O kai už
miega, tai užmiega amži
nai.

Smalkių veikimo simp
tomai yrą labai panašūs j 
alkolizmo simptomus. Jei
gu žmogus, kuris yra šiek 
tiek yra išgėręs alkolio. 
tampa nunuodytas smal
kėmis, tai tik labai retuo
se atsitikimuose tesuran- 
dama tikroji mirties prie - 
žastis. Dėl to atsitinka ir 
daug nelaimių. Pasitaiko, 
kad nuo smalkių apsvai
gusį žmogų skaitoma gir
tą esant ir jam nesuteikia
ma jokios pagalbos. Ir 
žmogus miršta.

Smalkės yra miesto nuo
dai, nes jų ten daugiausiai 
randasi. Jomis užteršia o- 
rą automobiliai, fabrikai 
ir šviečiamosios dujos. 
Tose vietose, kur yra di- u _
delis automobilių susikim-!kaa ten airiai iabaį aukš- 
šimas, smalkių susirenka faį siūbuoja! Ve ko anglas 
tiek, kad jos sudaro rimtą nepakenčia daugiau, negu 
pavojaus sveikatai. Svei- mirties. Jau viskas kita 
katos autoritetai jau da- būtų tik mažmožis. Betgi 
bar kalba, jog reikia ką 'gį^į ve> o gaiįngam anglui 
nors darytį, kad apvalius įr nulenkti galvą mažam 

__ — negalimas ir
nepakenčiamas užsimoji
mas!

Ne tik tiek. Anglikonai 
savo pamaldose visur, kur 
tik galima, seka katalikus. 
Kaikurių jų bažnyčių vi
dus mažai kuo skiriasi nuo 
mūsų. Apart kelių maž- 
možių, šiaip jau veik vis
kas, kai pas mus.

pra- 
prie

arki-Milwaukee, Wis 
vyskupas I Strich, beragin
damas savo pavaldinius 
remti katalikų spaudą, iš
gyrė paliokus už jų gra
žią spaudą ir patarė da 
labiau savos spaudos lin
kui linkti ir ypač savus 
dienraščius skaityti.

Šiais metais ir lietuviai 
bolševikai minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės sukak
tį. Brooklyne “drg.” R. Į 
Mizara-Rasoda pasakė net 
patrijotinę kalbą apie Lie
tuvą. Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimuose ir - 
giedant ~ ‘ 
nebesėdėjo kaip prirakin
ti, bet kartu su kitais at
sistoję traukė himno žo
džius: “Lietuva, tėvyne
mūsų, tu didvyrių žemė 
Tas parodo, kad bolševikai 
pradeda atgauti protą. O 
gal toks yra įsakymas iš 
Maskvos, veidmainiauti ?______

Bolševikai labai dažnai 
giriasi, kad jie tą ar kitą 
darbininkams įstatymą 
pravedė Kongrese, kad 
streikui vadovavo ir jį lai
mėjo, nors tai nėra nei 
krislelio teisybės. Kongre
se bolševikai turi labai 
mažai įtakos, o streikuose 
jie moka tik riaušes išpro
vokuoti.

Labai sumanus dalykas. 
Kaikurie vyskupai visai 
priešingai daro. Apie kitų 
kalbų katalikišką spaudą 
nesako nei žodžio. Vien tik 
anglų kalbos spaudą giria 
ir ją remti žmones spiria.

Paskesniais įlaikąįs 
dėta, žinoma savaip, 
Sakramentų grįžti. Ir ypač 
prie tų, kurių pirmiau 
daugiausiai neapkęsta, kai 
ve, sakysim, Išpažintis, 

i Net ir Išpažintį jąu kur at
liekama.

■
I

jog girtas žmogus grei
čiau išsipagirioja, jeigu 
jam duodama kvėpuoti ty
ras deguonis. Atrodo, kad 
juo daugiau deguonies yra 
įtraukiama į plaučius, tuo 
greičiau yra pašalinamas 
alkolis.

Dabar nesunku suprasti, 
kodėl alkolis padidina 
smalkių veikimą. Smalkės 
daugiau ar mažiau patva
riau susijungia su raudo
nais kraujo rutulėliais, ku
rie išnešioja deguonį vi
somis kūno dalims. Prie 
tokių sąlygų tų rutulėlių 
darbas tampa suparaly- 
žuotas, nes jie nebeprista- 
to iš plaučių kūnui reika
lingą deguonį. Tuo tarpu 
smegenims arba kokiam 
kitam svarbiam kūno or
ganui pritrūksta deguo
nies, o tai veda prie mir
ties. Išvada aiški: kadan
gi alkolis sumažina kūne 
deguonies išteklių, tai tuo 
pačiu pagreitina mirtį nuo

draugai susitarė pasivaži
nėti. Oras buvo gana vė
sus, teko uždaryti automo
bilio langus. Bevažiuojant 
automobilis nuslydo nuo 
kelio ir atsidūrė griovyje, 
kuriame buvo visai ne
daug vandens. Pastangos 
išvažiuoti į kelią nuėjo 
niekais. Visi trys susėdę 
automobilyje laukė pagal
bos. Du sėdėjo užpakaly
je, o važiuotojas — prie
šakyje. Važiuotojas pra
dėjo blogai jaustis: jo gal
va pasidarė sunki, jis ėmė 
svaigti. Nieko nelaukda
mas, jis išlipo iš automo
bilio, Draugams nieko ne
sakė, nes atrodė, jog jie 
miega. Pavaikščiojęs ke
lioliką minučių, jis grįžo 
prie automobilio. Ten jį 
pastaiko policininkas ir 
nusivedė į policijos stotį, 
kadangi jis darė girto 
žmogaus įspūdį. Tik vėliau 
automobilyje buvo rasti 

xdu negyvėliai. . _
Tai buvo tikra paslaptis, smalkių.

Važiuotojas tikrino, jog Reikia pažymėti, jog Ug
nei vienas jų nebuvo‘gir- įniagesiams yra ypač pavo- 
tas. Esą jie buvo sustoję jinga gerti ir būti įsigėru- 
smuklėje, be visai mažai siems tuo laiku, kai jie ei- 
gėrę — vos po porą stik- na savo pareigas.
linių alaus. Policija su .tuo vieno gaisro dūmuose ran- 
reiškiniu visai sutiko. Nuo dasi daugiau ar mažiau 
šalčio jie mirti negalėjo, smalkių. Jei įsitraukęs Ug
nės oras nebuvo taip šal- niagesis šoka į dūmų tro- 
tas, automobilio langai bu
vo uždaryti. Nors teisėjo 
daktaras ir pareiškė tokią 
nuomonę, (kad sušalo) ta
čiau ji buvo labai neįtiki-;
nanti. į bilių amžiuje sudaro gana

Dėl tos nelaimės laikraš- rimtą pavojų bendrai li
čiuose buvo reiškiama į- siems gyventojams. Dr. 
vairių nuomonių. Pagaliau Hill sako, kąd užtenka vie- 
prabilo daktaras Hill. Ne- nos vieno nuošimčio dalies 
laimė, anot jo, atsitiko vi- smalkių ore, kad jis pąsi-

Kiek-
v •

besį, tai jam gresia pusė
tinai didelis pavojus už
trokšti ir netekti sąmonės.

Pravartu pažymėti ir tą 
faktą, kad mūsų automo-

Mišios! tai buvo da vie
nas kaulas anglikonų ger
klėj. Ką, ką, betgi mišių, 
anglikonas visa širdimi 
neapkentė. Nūngi jau ir 
jos geros.

i

žodžiu, iš visų kitų at
žvilgių, tikron Bažnyčion 
Anglija jau veik grįžo. Iš
ėmus gal da tik popiežiaus 
valdžios pripažinimą. Bet 
ir šis paskutinis kabliu
kas vis kas kart darosi 
mažiau keblesnis.

Bet ot kas sulaiko anglą 
nuo Bažnyčios daugiau, 
negu viskas kita, tai, —

I

orą nuo smalkių. Visai dar 
nesenai atrodė, jog tai yra 
beviltinga problema. Ta
čiau šiandien į tai jau ki
taip žiūrima. Vienas Mi- 
chigan universiteto profe
sorius surado būdą, kaip 
naikinti smalkes. Tas bū
das kol kas dar nėra prak
tiškas, bet mokslininkai y- 
ra įsitikinę, kad greitai 
jis bus ištobulintas. Tuo
met oras dalinai bus apva
lytas nuo smalkių ir žmo
nėms nebegręs pavojus 
nusinuodyti jomis. _______ ______

Bendrai, tą perskaičius,. įr įggalėtų žodelį tarti, bet 
dar kartą galima rimta, vienok netaria ir tyli. Ir 
pagalvoti, jog geriausia nusileidžia. Ai-
viąai negerti, nes smalkių riai žinodami tai, daro

Plačiau ir drąsiau šian 
klausyman žvelgus, pasi
rodo ve kas. Jei ištikrųjų 
Anglija Bažnyčion grįžtų, 
būtų gera jai, bet da ge
riau mums. Iki šiol Ameri
kos katalikam? veik tik 
vieni airiai užvadžioja. Ir 
jų vadovybė taip stipri, 
kad ne kartą net per kie - 
tai atrodo. Varžytis nėra 
kam. Paliokai gal kai kur

visai negerti, nes smalkių -J- - -
vienų pavojaus mes dar kaip jiems patinka, 
perdaug savo krašte turi 
me. Arėjas Vitkauskas Anglams pasirodžius,

Tikrumoje gi ve kaip es
ti. Anglų kalboje yra tik 
vienų vienas dienraštis. O 
ir šis ne kaip smilksta. 
Vos ne vos galais suduria. 
Skaitytojų, mat, turi ne- 
perdaugiausiai. Mėnesiniai 
ir savaitiniai spausdiniąi 
irgi nekaip stovi. Išsižiuri, 
kad ir šiuos, apart kunigij 
vienuolių, moksleivių, dau-’ 
giau mažai kas skaito. 
Taip, kad ne vienas jau 
badauja ir mirti ketina.

________ ■* .
Dauguma vyskupų neiš

manydami, ką darytį, spi
ria kitaip kalbančius kata
likus anglų kalbos spaudai 
pašalpos ranką tiesti. 
Jiems, rodos, kad jeigu 
anglų kalba spauda mažė
ja, tai ir visai katalikų 
spaudai jau artinasi galas.

Ne tiesa. Jei tik jie pla
čiau apsisuktų, pamatytų, 
tąįp, kaip ir arkivyskupas 
Strich, kad kitų kalbų ka
talikiškoji spauda ne tik 
nemažėja, bet didėja ir ne
ša Bažnyčiai neįkainuoja
mą gerą. Vadinasi, net ir 
saujalė lietuvių, o ir tai 
turi katalikišką dienraštį 
ir patys jį užlaiko. Nekal
bant apie kitus, ką ištęsa 
palaikyti po kelis.

Ir, jei tik Bažnyčios gąl- 
vos, vietoje vien tik anglų 
kalbos spauda rūpintis, 
užtartų nors žodeliu ir už 
kitų kalbų katalikišką 
spaudą, tai da daugiau pa
darytų gero jiems, sau ir 
Bažnyčteif - {

x •
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Bolševikų organas ‘Lais
vė’ smerkia Hoover, Van- 
derbergą ir kitus už tai, 
Kad jie savo kalbose labai 
gražiai atsiliepė apie Ab- 
raham Lineoln. “Laisvė” 
rašo, kad “Lincolno tra
dicijas gina ir palaiko ne 
Hooveris, ne Vanderber- 
gas, bet revoliucinė darbi
ninkų partija - Komunis
tų partija”. Kvaila ir juo
kinga ta komunistų pasa
ka, kad jie palaiką Lincol
no tradicijas. Abraham 
Lineoln buvo religingas 
žmogus, o komunistai re
ligiją vadina nuodais; Lin-i 
coln buvo karštas patrijo-; 
tas ir respublikonas, o ko-: 
munistai patrijotizmo ne- ' 
pripažįsta; Lineoln palaį- ; 
kė J. V. konstituciją ir jos ( 
nustatytą valdžios formą, j 
o komunistai visą tai yra 
pasiruošę sunaikinti; Lin-i 
coln buvo diktatūros prįe-j 
šas, o komunistai nori į- 

: vesti sovietų diktatūrą; į 
Lineoln panaikino vergiją, 
o komunistai sukūre ver : 
giją soyiętų. Rusijoj.

Taigi Lincolno tradicijos 
ir darbai skinasi nuo ko* 

į ir dar 
bų kaip dangus nuo žemės.

Tėvynės meilė yra pir- “ -moji kultūringo žmogaus munistų tradicijų 
dorybė. Napoleonas.*" ™
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Jei kiekvienas gautų, ko 
trokšta, kam tada būtų 

j dar kai kas?
i

PRANEŠIMAS
I Šiuomi turime garbės 

pran esti Gerb. Lietu 
viams, kad mes atidarė- 

e naują brovarnę, ku
rioje pradėjome dirbti
vieną iš geriausios rū
šies alų- šį alų jau gąiė- 
ime parduoti Kovo mė

nesyje.
Mes kviečiame aplan 

kyti šią naują mūsų i- 
staigą ir pamatyti kaip 

oderniškai ir švariai 
viskas yra Įrengtą. Mū 
sų įstaigos adresas 
,81 Lafayette St., or 
scester, AĮass.
BROCKLT brevvin 

COMPANY
; Anthony Pinkevich, 

Prezidentas
VVorcester, Mass.

THE CREMO BREWIN6
COMPĄNY . 

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGER - PORTER- 

DRAUGHT A BOTTLES 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS T 
Miscoe Spriag W&ter Company 

199 Summer St. 
Woreester, Mom.
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Dabar tasai deimantas 
pateko, kaip sakėm, į siro 
Deterdingo žmonos ran- ’ 
kas. Per laikraščius beke
liaudama, jo istorija pasi
darė fantastiška ir neįti
kima. Palauksim, pamaty
sim: gal koks apsukrus 
sensacinių laikraščių re
porteris vėl sumaniai su
kombinuos tragišką legen
dą, kurios vyriausi veikė
jai bus ponia Deterding ir 
fatališkasis Pagano dei
mantas. “R.”

Vasario 25, mūsų cho
ras dainuos Cambridge 
High and Latin miesto 
mokyklos auditorijoj. Jie 
linksmina kitataučius sa
vo dainelėmis jau kelinti 
metai. Panelė Margareta 
Grybaitė dainuos tame pa 
rengime solo.

Kovo 7, dalis parapijos 
choro išpildys radio pus
valandžio programą. Jie 
keletą kartų praeitais me
tais, yra tai darę. Cam- 
bridge’iaus chore yra dau
gelis su gražiais balsais 
Chore balsai harmoningai 
balansuoti. Vado v a u j a 
jaunas, gabus muzikas M 
Karbauskas. Jis.

Iš “Darbininko" Vajaus Fronto
A. J. Pateckis yra pasiryžęs lenktyniuoti su L. 

Kumpa. Jonas Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kon- 
testantas pralenkė J. Glavicką, 108-tos kp. kontestan- 
tininką. M. Grilevičius padarė didelę pažangą.

t

nizacijas, Ateitininkų, Pa
vasarininkų ir kitas.

e — Sarmata lietuviij 
j tautai prieš kultūringą 
pasaulį, kuomet svetim
taučių Anglų Chicago Tri
būne — spauda Lietuvos 
valdžios metodus lygina 
Maskvai. Gaila, kad Lietu
vos valdžia taip elgiasi a- 
timdama tautiečiams lais- 

;vę, kurią mes taip brangi- 
i name.

Todėl atsižvelgdami į vi
so pasaulio lietukų tautos 
vieningumo reikalą, mes 
reikalaujame, kad Jūsų 
Ekscelencija, greičiausiu 
laiku atitaisytumėte pada
rytas tautiškos partijos 
vyriausybės klaidas. Mes 
negalime sau daleisti, kad 
Jūsų Ekscelencija nematy
tumėte minėtuose įvykiuos 
se Lietuvos laisvei ir tau- “B°n Voyage 
tos vienybei pavojaus.

Lietuvos Nepriklauso
mybės 18 sukaktį minint 
visuomeniškose prakalbo
se Cambridge, Mass. pri
imtos sekančios rezoliuci
jos.

Išaušus aštuonioliktam 
Lietuvos Nepriklausomy
bės rytui, kiekvieno lietu
vio nudžiugo širdis. Užjū
rio broliai išeiviai žinom, 
kad šiandiena Lietuvos že
melėje skamba mūsų bro
lių ir sesučių laisvės džiau
gsmo himnai.

Tačiau nemažiaus žino
me, kad tie jų džiaugsmo 
šūkiai yra sumaišyti sų 
skausmais. Mes irgi nema
žiaus džiaugiamės ir liūdi
me. Ir kaip nesidžiaugti ir 
neliūdėti?! Juk ir mes esa
me tos pačios Močiutės 
Lietuvos sūnūs ir dukte
rys. Mūsų duosnios aukos 
įrodė, kad Lietuvos reika
lai tai ir išeivių lietuvių 
reikalai.

Todėl, nuosekliai ir tei
sėtai mes turime teises 
savo motinai Lietuvai sta
tyti reikalavimus:

Kadangi aštuonioliktoji 
Lietuvos laisvės metinė 
šventė nesudaro mums iš
eiviams pilnutinio džiaug
smo; lietuvių išeivių pa
dangę užtraukė iš Lietu
vos vidujinio gyvenimo at
keliavę debesys.

a— Niekuom nepama
tuotas prof. Pr. Dovidai- 
čio iš V. D. Universiteto 
atleidimas. Kuomi remian
tis tai padaryta — ar tai 
ne Katalikų * vadų_ perse- g, parapijos salėje po pie

tų ir vakare, choristai ir 
.choristės juokino skaitlin
gą publiką. Visų klausyto
jų akis dėmesį kreipė — 
tai trys juokdariai - juo
dukai: Aug. Gužauskas, K. 
Samalis ir J. Kačėnas. Jie 
buvo juokingai apsirengę 
ir veidus gražiai nusijuo- 
dinę. P. Remeika — pers- 
tatantis neseniai iš Lietu
vos grįžusį svečią irgi 
daug juokų prikrėtę. Pa
nelė J. Sutkiutė ir kūmu
tės, kurios į jos vaišes bu
vo atsilankiusios taipgi 
daug prijuokino. Negali
ma aplenkti p. Sabo 
“Toastmasterio”, kuris ti
krai artistiškai ir be jo
kio prisirengimo tiek iš 
kiekvieno daikto juokų 
pridirbo, kad niekad nega- 

jlima pamiršti.
Pradžioje ir pertraukoje 

kalbėjo klebonas kun. F. 
Juškaitis. Žmonių buvo 
pilnutėlė svetainė. Dauge
lis turėjo namon grįžti, 
nes nei stati jau nebegalė
jo svetainėn tilpti. Pelnas 
buvo skiriamas parapijos 
naudai.

Vasario 15, tie patys 
vaidintojai buvo Brighto- 
ne, lietuvių svetainėje. Gal 
iš priežasties nepatogaus 
oro ar blogų kelių, žmonių 
neperdaug tebuvo. Vienok 
dar pelno liko. Dėkui 
brightoniečiams už parė
mimą mūsų choristų dar
buotės.

f I
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Mount Carine], Pa. —
Atsisveikinant su Garbin
guoju Vyskupu Svečiu va
sario 2 d. Šv. Kryžiaus 
Auditorijoje įvyko šauni 

” programa. 
Auditorija buvo pilnutėlė. 

Vasario 16 dieną, 1936. Atsilankiusiųjų tarpe bu- 
masiniame Cambridge lie- y® matytis šie gerb. sve- 
tuvių susirinkime, Lietu 
vos Nepriklausom y b ė s 
šventės minėjime, vienbal
siai šios rezoliucijos tapo 
priimtos. Nutarta jų kopi
jas pasiųsti Lietuvos Ats
tovybei, Washingtone, D. 
C. ir Jo Ekscelencijai Lie
tuvos Prezidentui.

Pasirašo:
A. Vaisiauskas, 

ALRKF 16 skyriaus pirm
A. Potembergas,

Raštininkas.

MINSTREL SH0W
Daugelis ir įvairių pa

rengimų yra buvę šiame 
mieste. Labiausiai mėgia
mas ir vėliausias buvo di
džiojo choro perstatymas 
“Minstrel Show”. Vasario

kiojimu. Juk tai priešta
rauja teisėtumui ir teisin
gumui. Elgiamasi daugiau 
negu nekultūringai.

b — Nemažiau nepagei
daujamas Lietuvos gyve
nime reiškinys, tai šių die
nų naujas spaudos įstaty
mas, kuris prievartos ke
liu verčia Lietuvos katali
kišką spaudą talpinti ne
teisingas žinias, kad už
tušavus tautiškos partijos 
vyriausybės žygius. Juk 
dėka to įstatymo Lietuvos 
Katalikų spaudai buvo į- 
sakyta paskelbti, kad A- 
merikos lietuvių išeivių 
spauda platinanti apie Lie
tuvą neteisingas žinias.

c — Didelė gėda Lietu
vai, kad iki šiol ji neįsten
gė sutvarkyti su Šv. Sos
tu pašlijusius santykius ir 
už išvarymą Šv. Tėvo ats-; 
tovo.

d — Mes išeiviai nepa- 
kentėme ir nepakęsime. 
protestavome ir protestuo 
sime prieš tautiškos parti
jos vyriausybės norus už
gniaužti katalikišką auk
lėjimą, Katalikiškas orga-

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

•AgMBNlBKAg PATARK AVI M Ag'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso-. Dexter 1952 

Ntmu: PI. 6286
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čiai kunigai: kun. S. Do- 
binis, Shamokin, Pa.; kun. 
M. Daumantas, Girardvil- 
le, Pa., ir kun. J. Česna. 
Mahanoy City, Pa. Mokyk
los vaikučiai ir parapijos 
choras puikiai išpildė savo 
užduotį. Taip kaip pernai. 
Jo Ekscelencijos pagerbi
mui vaikučiai išpildė ne
paprastą muzikaliniai ir 
sceniškai turtingą progra
mą, kurion įėjo operetė, 
“Tenai Širdis Mane Trau
kia” taip ir šįmet visapu
siškai nemenkiau pasiro
dė.

Estetinis veikalėlis ‘Var
po Balsai’ ypatingai vaiz
džiai apibudino Kilnaus 
Vyskupo Kankinio dory
bes bei dvasios ypatybes. 
Berniukų apsirengimas 
baltuose vienuoliniuose rū
buose ir jų pamaldus elgi
masis vienuolyno darže 
kartu su jų maloniu giedo
jimu scenos koplyčioje, 
darė žmonėse didelį įspū
dį. Genė Pranckaitytė, ga
bi scenos artistė, kaip ir 
visuomet kuopuikiausiai 
atliko šių dienų nepaten
kintos panelės keliaunin
kės rolę. Akį veriančioj! 
Žynė, Klementina Aniukš- 
tytė, tikrai traukte trau
kė visų atydą, kuomet ži
bučiais apiberta grakščiai 
ant pirštų galukų iš tam
sumos šviesai patvinus iš
šoko ant estrados. Varpo 
Aldutės, Emilija Žvirbly
tė, Ona ir Leoną Vitaitės. 
savo skambančiais balse
liais švelniai reiškė varpo 
aidas, nes ištolo buvo gir
dėtis koplyčios varpo bal
sas.

Užsibaigus šiam labiau
siai pritaikintam estetiš
kam veikalėliui, trečio ir 
ketvirto skyriaus mokiniai 
su savo gražia Birute, E- 
milija Mazurkevič i u t e, 
švelniu dainavimu ir ges
tais nukėlė visų mintis į 
Palangą “Ant Krašto Ma
rių”.

Mažyčiai gi visus kuoge- 
riausiai palinksmino. Mat, 
apie 50 jų išmaršavo ant 
scenos nešini valizas. Už
klausti kur važiuoja pasi
girdo atsakymas— “I Lie
tuvą su Jo Eksc. Vysk.

i

daina, kurią

DARBININKAS
Matulioniu”. Vėl užklausti 
kas juos vež, atsakė — ‘Gi 
laivas’. Užtraukia linksmą 
“Pučia Vėjas, neša laivą” 
jie sau linksmai dainuodai 
mi išvažiavo nuo scenos.

Aukštesnių skyrių mer
gaitės ilgais, baltais rūbais 
pasidabinusios niūniuoja. 
Kas čia dabar? “Leiskit į 
Tėvynę”
Lietuvos studentai uždai
navo stoty Jo Eksc. Vysk. 
T. Matulioniui grįžtant iš 
Rusų nelaisvės Lietuvon j 
Begalo vykusiai išėjo. Ar- i 
tistiški judesiai pridavė 
baleto išvaizdą.

Toliau sekė rinktinis 
Mokyklos Choras, kuris du 
turtingus kūrinius savose 
nuotaikose atliko: gyvai 
ir linksmai Petro Sarpa- 
liaus “Tulpės”; gi jaudi
nančiai tobularpe derinime 
Šimkaus “Karvelėli” Onai 
Šimniškaitei soluojant.

Gilūs ir širdingi, aiškia 
tarme berniukų, J. Berna
tavičiaus, J. Anelausko, L. 
Makavičiaus, K. Kunsanai- 
čio ir J. Juodžio, atsisvei
kinimo tarti žodžiai iš- 
spaudė nevienam dėkingu
mo ašaras, čionai taip pat 
buvo įteikta puiki gėlių 
kašė Didžiai Gerb. Svečiui.

Kalbėtojui kun. P. Moc
kui neatvykus, kun. J. če- 
sna įdomia kalba užpilde 
jo vietą programoje.

Skaitlingas Parapijos 
Choras prisidėjo gausin
gai atlikdamas savo dalį 
programos; repertuar u i 
susidedant iš: ‘O Lietuva’, 
‘Užtraukime Jaunime’ — 
Žilevičiaus, ‘Piauti Links
ma’ — Pociaus, ‘Kur Giria 
Žaliuoja’ — Gudavičiaus. 
Čia įteikta piniginės dova
nos Jo Ekscelencijai. Po
nas Jonas Laukaitis sava 
trumpa kalble įdavė vyrų 
vardu, o ponia W. Shie- 
rant parapijos moterų var
du.

Po širdingos ir karštos 
klebono kun. dr. J. B. Kon
čiaus atsisveikinimo kal
bos, atėjo rimčiausioji 
programo valanda — Sve
čio Jo Ekscelencijos Vys
kupo Teofilio Matulionio 
kalba. Ir nenuostabu, nes 
Jo Ekscelencija kuomalo- 
niausiai ir kuoširdingiau- 
siai prabilo į susirinkusius 
ir švelniai reiškė bran
giuosius padėkos žodžius.

Beabėjo šio vakaro 
šventi įspūdžiai amžinai 
pasiliks neišdildomi kaip 
vaikučių, taip suaugusiųjų 
sielose. Senas Diedas
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NEZALEŽNINKAI SUSI 
PEŠE DĖL JŲ PRYČE- 

RIO RAKANDŲ

Hartford, Conn. — Pe- vai kam nors traukiasi iš 
reitą savaitę A. J. Patec- • kelio.
kis, uolus katalikiškos' So. Boston, Mass.—Bos- 
spaudos platintojas pri- toniečiai ir gi smarkiai 
siuntė didelį glėbį “Darbi- dirba. Vieni, kurie pra- 
ninkui” naujų skaitytojų džioje smarkiai padirbėjo 
lir pridėjo sekantį priera- šiek tiek pavargo, tai kiti 
šą: “Per keletą savaičių smarkiai pradeda dirbti, 
tylėjęs manau stipriai su- štai, pereitą savaitę smar- 
siimti su Brocktoniečiu L. kiai pirmyn pasivarė My- 
Kumpa, kuris “Darbiniu- kolas Grilevičius, l-mos 
ko” vajuje vyrauja. Ma- kp. kontestantininkas. 
nau, kad p. Kumpai priseis j 
pusėtinai padirbėti, kad 
išlaikius pozicijas, nes aš 
esu užsibrėžęs p. Kumpą 
pralenkti”. Laikykis Leo- .
nardai. Ištikrųjų, tai gra
žus p. Pateckio užsimoji-• _

Lawrence, Mass. — P-lė 
C Sofija Rimaitė visu tempu 

eina pirmyn. Ji yra pasiry
žusi vėl atsistoti į pirmą
sias kontestantininkų 
les.

mas. y .
Athol, Mass. - prieš naujų skartytojų. 

porą savaičių p. J. Andri-- New Britain, Conn. —B. 
liūnas buvo pareiškęs, kad Mičiūnienė ilgametė “Dar- 
Jis konkuruos su Worceste bininko” rėmėja ir platin- 
riečiais. Jis savo žodį iš- to ja pereitą savaitę ir gi 
laikė pralenkdamas stiprų turėjo geras pasekmes. Ji 
kontestantininką p. J. Gla- prisiuntė nemažai naujų 
vieką, kuris ir gi neleng- “Darbininkui” skaitytojų.

ei-
Pereitą savaitę pri- 

nemažą skaičių

išplėšė iš stabo kaktos. 
Tasai Tavernier paskum 
bekeliaudamas po Afriką 
buvo žvėrių sudraskytas.

Po to deimantas pateko 
į prancūzų karaliaus Liud
viko XIV nuosavybę. Ta
sai karalius nepagydomai 
susirgo, o visi jo šeimos 
nariai išmirė. Karaliaus 
favorite mademoizelle de 
Montespan, tik vienąsyk 
tą deimantą užsidėjusi, ne
trukus neteko karaliaus 
malonės. Žinoma, kaltas 
buvo deimantas.

Liudviko XVI ir Marijos

VAGONE PAVOJINGA 
SLĖPTIS

Kad traukinio vagonas 
nėra saugi ir patogi nak
vynei vieta, rodo šis įvy
kis. Per dieną vaikščiojęs 
bedarbis Gijomas nakvoti 
sumanė ant atsarginių bė
gių stovinčiame prekių va
gone. Jame buvo supiltos 
sėlenos. Jis manė, ten jam 
būsią pakankamai šilta. 
Pabudęs pajuto, kad va
gonas trinksi, — kažkur 
važiuoja. Mėgino atverti 
vagono duris, išaiškinti, 
kur važiuoja, bet jos buvo 
užrakintos. Vagonas, ret
karčiais sustodamas, va
žiavo toliau ir toliau. Pro 
langelius bedarbis mate 
dieną, paskui naktį, pas
kui vėl dieną... Vargšas 
keleivis sustojimo vietose 
beldėsi šauksmų negirdė
jo. Nelaimingasis buvo al
kanas ir ištroškęs.

Prieš keletą dienų gele
žinkelio tarnautojas Be- 
ransono stotyje atidarė 
užplombuotą vagoną su 
sėlenomis ir rado jame gu
linti be sąmonės žmogų. Jį 
nuvežė į ligoninę, atgaivi
no, papenėjo. Ir čia paaiš
kėjo, kad bedarbis išbuvo 
uždarame vagone 11 dienų.

KŪDIKIO MALDA
- DIEVUI MALONI
Tėveliai, jei norite, kad 

Jūsų vaikeliai būtų paklu
snūs ir geri, tai pratinkite 
juos prie pamaldumo. Nu
pirkite jiems specialiai iš
leistą mažytę maldaknygę 
“Maldų Rinkinėlis”. Jos 
kaina tik 50c. Ją galite 
CTauti, “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

I

Pittsburgh, Pa. — šios 
kolonijos nezaležn inkų 
pryčeris tūlas Vipartas 
buvo užstatęs už paskolą 
savo ar parapijiečių ra
kandus Jonui Kazlauskui 
ir J. Meškunui. Kada Vi
partas išvažiavo iš Pitts- 
burgho, tai į jo vietą at
vyko kitas nezaležninkų 
pryčeris Žukauskas. Pas
kolinusieji pinigus Vipar- 
tui, būtent, Kazlauskas ir 
Meškunas pradėjo ieškoti 
savo paskolintų pinigų. 
Šerifas pardavė rakandus 
kaip sako, nesant namuose 
pryčeriui Žukauskui. Tai 
pastarasis pašaukė polici
ją ir įsakęs areštuoti Kaz
lauską ir Meškuną kaip

Prietaras, kad tūli bran
gieji akmenys jų savinin
kams nešą laimę ar nelai
mę yra labai senas. Tokie 
brangakmeniai yra apsup
ti miglotos mistikos, ir a- 
pie juos pasakojamos nuo
stabiausios, kelių šimtme
čių epochą apimančios, is
torijos. Tokios istorijos 
pasakojamos ir apie garsų 
nuostabaus grožio Paga
no deimantą, kurį nupir-Į
kęs savo žmonai padova- Antuanetės likimas žino- 
nojo žibalo karalius sir mas; jie irgi buvo to dei- 
Henry Deterdingas. manto savininkai. Iš jų a-

Kažkada seniai tas dei- timtas, deimantas buvo 
mantas puošęs bramanų padėtas į tautinį muziejų, 
Pagani miesto šventykloj j iš kurio jis buvo labai kei- 
cfnvpiiitsin d i p vi i k n Rama- stU būdu išvogtas. J1S pa

teko į vieno Amsterdamo 
deimantų šlifuotojo ran
kas, kurio sūnus deimantą 
pavogė, pardavė, pinigus 
prašvilpė ir pasikorė. To
limesnis jo savininkas, 
prancūzas Beaulieu, mirė 
badu su deimantu kišenėj.

Patekęs į lordų Hope 
šeimą, tasai deimantas su
ardė lordo Francis Hope 
šeimos laimę; jo žmona 
pareikalavo persiskirti, 
motyvuodama, kad tas ne
lemtas deimantas buvęs 
visų nelaimių priežastis. 
Nelaimę jis atnešęs ir tū
lam jį 1904 m. įgijusiam 
lenkų bajorui. Padovano
jęs jį vienai savo meilužei, 
jis tuoj pat su ja susinio- 
vė ir ją vietoj nušovė. Po 
kelių dienų jį kažkas nu-! 
šovė dienos metu Pary
žiaus gatvėj.

Turkų sultonas Abdul 
Hamidas, nupirkęs tą dei
mantą iš vieno graikų ju- 
veliro, buvo nuverstas nuo 
sosto ir nužudytas. 1911 
m. deimantas pasirodė A- 
meri k o j multimili jonie-

stovėjusio dievuko Rama- 
Siti kaktą. XVI amžiaus 
pabaigoj prancūzų keliau
tojas ir avantiūristas Jean 
Joseph Taverniar, pasi
samdęs gaują tokių pat 
žmonių, tą šventyklą už
puolė, o didįjį deimantą

(

kaltininkus už įsilaužimą 
ir išvežimą net Žukausko 
asmeninių daiktų.

Kazlauskas ir Meškunas 
buvo teisiami kriminalia
me teisme. Nezaležninkų 
parapiją atstovavo tūlas 
Juozas Wentz, kaip prezi
dentas. Meškunas ir Kaz
lauskas tapo išteisinti. Ta
da Meškunas iškėlė bylą 
VVentz’ui, reikalaudamas 
atlyginti $10,000 ir Kaz
lauskas iš Wentzo reikala
vo net $20,000 už jų vardo 
suteršimą.

Vasario 6 d. pasibaigė 
Meškuno byla. Teismas 
priteisė, kad Wentz turi 
sumokėti Meškunui $3,000, 
vietoj reikalaujamų $10,- 
000. Kazlausko byla dar 
nebuvo nagrinėjama.

Nezaležninkų bylinėja
masi sukelia lietuviuose riaus Mac Leano šeimoj.) 
daug juoko. Viparto ra- Kada automobilis suvaži- 
kandai perdaug brangiai nėjo jų sūnelį, ponia Mac 
atseina patiems nezalež- Lean užvedė persiskyrimo 
n inkams. Rap. I bylą.

KIBART MOTOR SALES
INC.-

Antanas Kibart, Sav.,
*

Aukštos rūšies vartoti karai

Perkam - Parduodam - Mainom

120 Market St. Brockton.
Taipgi taisome karos

Tel. 835

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS 
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St, Brockton

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD 8t 
NORWOOD. MASS. 
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Montello Office: 
10 Intervale St.

TEL. Brockton 2006
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Kunigas, — 0, sveikutis, 
Andriau, kaip gerai, kad 
aš su tamsta vėl susitinku, 
nes man su tamsta malo
nu pasikalbėti, kadangi 
tamsta esi dar sušneka
mas laisvamanis, o kiti 
pamatę kunigą, kad du
mia, aršiau negu karvelis 
nuo vanago.

Andrius, — Tai ko aš bi
josiu, ar kunigas nė žmo
gus, ar jis man ką blogo 
padarys?

Kunigas, — Bravo, An
driau, taip tai man patin
ka. Bet klausyk, Andrie
jau, ant ko mes aną kartą 
apsistojome? Ar tik ne 
ant to, kad žmogiis neturi 
sielos, kaip tamsta tvirti
nai.

Andrius, — Aš netvirti
nau, kad žmogus neturi 
sielos. Jis turi, bet ne dva
sišką, bet tik tokią, kuri 
su mirtimi pasibaigia.

Kunigas, — A, tai, vai
dinasi gyvybinę, arba 
materialę sielą, kaip pas 
gyvulius, pas kuriuos vis
kas su kvapu išeina ir vis
kas užsibaigia.

Andrius, — Aš taip ne 
drįsčiau sakyti, kaip pas 
gyvulius. Jūs kunigai mė
gstate dažnai užgaulioti 
laisvamanius tuomi, kad 
jeigu jau kas nepripažįsta 
nemirštamos sielos, ar 
Dievo, tai jaii kad iš juo
dys, išterlios, rodos, nė 
šuns vietos žmogus never
tas. Kam tai? Gyvulys, tai 
gyvulys, o žmogus tai, ži
nai, kunige, visai kitokis 
gyvūnas, nepalyginamai 
aukštesnės rūšies. Tai ne
galima žmogaus lyginti 
prie gyvūlio.

Kunigas, — O kas suda
ro, pagal tamstą, tą didelį 
skirtumą žmogaus nuo 
gyvulio?

Andriiis, — Nugi protas 
ir visas žmogaus prigim
ties sutvarkymas Ir savy
bės.

Kunigas, — Bet, An
driau, truputį pavartok i 
šaltą galvojimą, tai, žiū
rėk, prie ko prieisi. Jeigu 
žmoguje nėra aukštesnės
prigimties, tai ir protas ir į 
visos ypatybės remiasi ne 
kuo kitu, kaip mėsa, kau
lais, smegenų košele, tai 
taip, kaip pas gyvulius. O! 
žmogaus mėsą ir smegenis 
ištyrinėjus chemišku bū- ■ 
dū, jokios aukštesnės me
džiagos nerasi, bet lygiai 
taip, kaip pas gyvulius. 
Tai ant ko dabar* remti 
žmogaus prigimties aukš
tumą, o gyvulį jau būtinai 
turi žeminti, kad ir gyvu
lys turi tokias pat chemi
nes sudėtis ir kūno dalis, 
kaip ir žmogus.

Andrius, — Taip, kuni
ge, tai tik paviršutiniai 
žiūrint, atrodo tiesa, bet 
giliau patyrinėjus, sužino-Į kių beprotysčių, kaip da- 
sime, kad nors žmogaus 
cheminė sudėtis mažai kuo 
skiriasi nuo gyvulio, bet 
pas žmogų smegenyse į- 
vyksta visai kitokios kom
binacijos, negu pas gyvulį.
Žmogaus smegenų elektro- žvėries. . .
riai ir vibracijos kitaip Kunigas, — O tas irgi 
jungiasi, negu gyvulio ir ■ parodo, Andriau, kad žmo- 
iš to susidaro tobulesnis fgus ne gyvulys ar žvėris, 
galvojimas, iš to ir moks- nes ir bloguose darbuose 

ir kultūra, pažanga, žmogus vartoja savo dide
lį sugebėjimą ir protą, ko

būtų, Andriau, bet vis 
vien nebūtų ir tada kuo 
skirti žmogų nuo gyvulio. 
Ką gi tie elektronai reiš
kia, arba tos smegenų vi
bracijos, jeigu jos remiasi 
mėsos kavąlkų, o ne siela, 
kuri, kaip Bažnyčia moki
na, yra palies Pięvo pa
veikslas. Pavyzdžiui, sa
kysim, įpilk į puodą pa
mazgų, virink ant ugnies 
ir pradėk garbinti tuos ga
rus, kurie kyla is verdan
čio puodo, tai tokia vęrtė 
ir garbė tektų tomš vibra
cijoms, kaip tiems puodo 
garams. Juk aišku, An
driau, kokia priežastis, 
tokios ir pisėkinės, kokia 
obelis, tokie ir Obuoliai.

Andrius, — Tas tiesa 
kunige, bet ko gi čia sar- į 
matytis, jeigu žmogus ne- 

; turi dvasinės prigimties, 
o tik kūnišką, panašią į 
gyvulio, tai kas gi čia blo
go?

Kunigas, — O labai blo
ga, Andriejau, nes tada 
žmogus nori, ar nenori, 
jau yra priverstas lygintis 
su gyvuliu, o tas yra vi
siškai priešinga žmogaus 
prigimčiai. Tu nerasi vi
sam pasaulyj žmogaus, 
kuris neužsigautų, jeigu jį 
pavadintum gyvuliu.

Andrius, —•
sybė, tai už ką gali užsi- 
gąuti?

Kunigas, — Tai mat kad 
neteisybė, i 
gus turėtų tik gyvulio pri-|nų0 kovo 9 iki’31 d. Byla

c

gos mylėtojų d-ja su sky- mūsų tautietis rašo, kad pensijas šiems spaudos 
riais, Liet. kat. kunigų ab- dalis darbininkų nuo įvai- draudimo metu pasidarba- 
stinentų vysk. Valančiaus rių ligų mirę, tačiau jis

Kaunas — “Vyr. pa
skelbtas ilgas uždarytų 
<aune ir provincijoje or- £■ p.-

piliečiųbuvo "1,494, Vokie- ganizacijų ir draugijų są- nm ų s_ga’ 
- ggg i-ašas. Iš viso uždaryta per

Čekoslo- '40.
U VU I

Švedijos f

Klaipėdos krašte sausio 
1 d. buvo iš viso 3,413 sve- 
timšalių. Iš jų Vokietijos

I

tijos optantų — l 
pilietybės — 776; Čekoslo
vakijos piliečių buvo 142 !
Latvijos — 126,Latvijos 
—2.

Profesijomis šie svetim
šaliai skirstomi šitaip: a-

Uždarytos Telšių, Mažei
kių ir Kretingos apskričių 
moksleivių d-jos fondas 
“Ateitis”, teatro mėgėjų 
d-ją “Kanklės” ir ‘Kaukė’, 

> “Pavasa-

d-ja, Kauno lietuvių pašal
pos d-ja “Vienybė”, Lietu* 
vos kultūros s-ga, Kauno 
lietuvių šachmatininkų dr- 
ja ir tt. Panevėžio apskr. 
uždarytos Dvariškių ‘Pav.’ 
kuopa it Panevėžio vaisti-

—

vusiems asmenims: Jonui 
Kriaučiūnui — po 200 litų 
kas mėnuo, kun. Juozui 
Remeikiui — po 120 litų 
kas mėnuo, kun. Albinui 
Alstikai, kun. Jonui Ku- 
jdirkai, kun. Juozui Švedui 
ir Martai Zauniūtei — po 

Sausio mėnesio pirmo- 100 litų kas mėnuo, Anta- 
mis dienomis Nemune pra- nui Gudaičiui, Jonui Smil- 

l van- gevičiui, Mikalojui Katkui, 
duo. Ypač jis buvo paki- Domui Šidlauskui ir Fele- 
lęs Nemuno žiotyse, ties menei Malinauskaitei — 
Rusne. Ragininkų salėje po 50 litų kas mėnuo, Au- 
buvo susigrūdę ledai, ku- gustui Meškaičiui — po 40 
riems išlaužyti buvo pa- litų kas mėnuo, Jonui Lin- 
naudoti net trys ledlaužiai, kevičiui, Juozui Kalėdai, 
Nors ledai buvo išlaužyti Juozui Kaspučiui, Kaziui 
ir tuo išvengta didesnio Urbonui, Rozalijai Lajau- 
pavojaus, vis dėl to štai- skienei ir Agotai Macke-

dar laikąsis stipriai.

LIETUVOS DARBININKAS ““
TIESIA KELIUS 

ERITRĖJOJE

I

matninkų — 382 (iš jų pav-kų fondas 
Vokietijos piliečių — 105 ris”, Žemaičių teatro sta- 
ir Vokietijos optantų — tybos fondas”. Seinų aps- 
153), juodadarbių — 586 krityje — “Ūkininkų s-gos 

Lazdijų skyrius, “Pavasa
rio” Maišymų ir Dziviliš- 
kių kuopos, Būdviečio v. 
“Ūkininkų vienybės” ko- 
initetas, tautihihkų S-goš , 
Kučiūnų ir Būdviečio sky-

---- riai, Veisėjų kat. blaivy- L x / -
42), bes dr-ja Šventežerio kat. lsleido Įstatymą, pa- 

dvasininkų — 19 (iš jų moterų dr-ja ir kit. * —
Vokietijos piliečių — 12),į Kauno apskr. uždarytos 
gydytojų — 4 (iš jų Vd- sijoiįinihJkų - 
kietijos piliečių —vienas), partijį “Ceirei - 
mokytojų — 18 (iš jų Vo
kietijos piliečių'— 2), pri
vačių įstaigų tarnautojų— 
101 (iš jų Vokietijos pilie
čių — 28 ir Vokietijos op
tantų — 32).

ŪKININKŲ SĄJUNGOS 
BYLA TRUKS 2 MEN.
Kauno Apyg. Teismas Lietuvos autobusų ‘sa- 

. . . . Lietuvos Ūkininkų Sąjun- vininkų š-ga, Kauno mū-
nes jeigu zmo- gos bylą svarstyti paskyrė -

į (iš jų Vokietijos piliečių 
—83, Vokietijos optantų— 

’įĮ37), pirklių — lj2 (ii jų
j Vokietijos piliečių — 64, 

“^"Vokietijos optantų — 44), 
žemdirbių — 276 (iš jų 
Vokietijos piliečių — 176, 
Vokietijos optantų — •

I

■Tai jeigu tei-

I 
I

• v

I 
I

socijalistų
■ Čion” su 

skyriais, Lietuvos drogis- 
tų š-ga sū skyriais, Dailės 
meno mėgėjų d-ja, Kauno 
m., lietuvių mokyklų . ne
turtingųjų mokinių šelpi
mo d-ja, Kudirkos vardo 
d-ja su Skyriais, žydų 
liaudininkų partija, Lietu
vių užsienio akademikų š-

i

j teismai reikalingi už žmo- Teismo posėdžiui pirmi- 
j gaus įžeidimą, ar šlovės ninkauti paskirtas teisė- 
i nuplėšimą, arba kam tada jas Važbys, sąstate yra 
visokie protestai prieš teisėjai Kavaliūnas ir Paū- 
žmogaus nužudymą arba i lavičius, Morkėliūnas. Kal- 
karus, kodėl niekas nepro- tinimą palaikys prok. pad. Į

gimtį, tai tada kam tie užsitęs apie du mėnesius. j • _ • “11* • VV ; _ X

Kaunas — Sausio mėn.
21 dieną Aleksoto gyven
tojas Paltanavičius gavo
laišką iš savo brolio Juo
zo, kuris dabar Etiopijoje ga pakilęs vanduo išlaužė vičienei — po 30 litų kas 
tiesia italams kelius.

Jurgis Paltariavič i u s
prieš 14 metų išvyko į lau
ko darbus Prancūzijoje,

vasario. Prancūzų vyriau-

gal kurį svetimšaliams su- 
į varžyta darbo gavimą. To

dėl Paltanavičius liko be
darbis. Vėliau jis su ke
liais italais nuvažiavo į 
Milaną; iš kur jau ruošėsi 
važiuoti į Lietuvą. Tačiau 
netrukus kilo karas Afri
koje ir Paltanavičius kar-! 
tu su italų darbininkais 
nuvykęs į Afriką.

Savo laiške broliui jis 
rašo: “Dirbti kaip papras-;

i pernai ties Rusne supiltus mėnuo, Antanui Berkertui, 
pylimus. Vanduo apsėmė Juozui Ignatavičiui, Juo- 
žemesnes vietas. Dėl to ap- zui Zubriui, Jurgiui Kny- 
linkynių kaimų gyventojai 
skaudžiai nukentėjo. Buvo 
apsemtos ne tik jų trobos, 
bet vanduo nunešė pašarą 
įr pridirbo kitų nelaimių. 
Nuostoliai siekia apie 60,-

stautui ir Juozui Strimai
čiui — po 25 litus kas mė
nuo, Adomui Ališauskui, 
Benediktui Andriuškevi
čiui, Mykolui Dzeverakui, 
Benadui Galiniui, Petrui

000 litų. Nukentėjusiems Ilmonui, Jonui Katiliui, 
tuojau buvo pasiųsta pa-j Jonui Mockui, Augustui 
galba ir išdalinta keli tūk
stančiai litų pašalpų. Tsb

46 NAUJI PENSININKAI
Visi pasidarbavusieji 

spaudos draudimo metu

| w 'O
Soliūnui, Baliui Burokui- 
Sakalnykui, Vincui Elins- 

j kui, Vladui Jagadinskui, 
Mikui Jankauskui, Jonui 
Januševičiui, Onai Jurgau- 

; skaitei, Marcelei Jurgaus- 
kaitei, Jonui Kemėžai. 
Juozui Masionui, Petrui 
Mulokui, Barborai Petrą-

k ... . — KAUNAS Valstybės vičienei, Petr. Šeikevičiui,
tas darbininkas ir į dieną Prezidentas, remdamasis Tzidoriui Vilimui ir Vero- 
gaunu 3 lyras ir valgį, pasižymėjusiems visuome-i . ’ _

rininkų ir tinkor ių darbi- Šiaip būtų nevisai bloga, nes veikėjams pensijų į-1

ičiui — po 40 litų kas

remdamasis 
valgį, pasižymėjusiems visuome-

: i bloga, nes veikėjams pensijų į-;.
ninku profesinė s-ga, lie- tik dienomis baisiai karš- statymu ir Ministerio Pir- ------------~

i tuvių mokytojų blaivinin • ta, o naktimis puola di- mininko teikimu ligi gy- į
kų s-ga su skyriais, kny- džiuliai uodai”. Toliau tas vos galvos naujai paskyrė mėnuo per 2 metus.

----- •• — ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

testuoja prieš Chicagos. Kubilius, kuris šiai bylai 
ar Omagos gyvulių sker- surašė kaltinamąjį aktą, 
dyklas, o kad čia Lindber- 
gho beibukę nužudė, tai vi- gebėtų padaryti. Už tai 
są pasaulį sujudino. Ar tai žmogų baudžia už jo blo- 
visa neparodo, kad žmo- gus darbus, I 
gus yra visai kitoniškos x 1-----
prigimties, negu gyvulys, per ką ir skiriasi nuo gy- £ 

Andrius, — Hm. Gal?
Bet kodėl tada tiek netei- 

isybių yra pasaulyj? Kam 
vienas kitą žudo, skriau- ri protą ir laisvą valią? 
džia niekina, žemina, per- Kunigas, — Jau tamsta, 
sekioja. Jeigu žmogus tu- Andriejau, savo paklausi- 
rėtų dvasinę prigimtį, tai mu aiškiai atsakai į savo 
to nedarytų. klausimą. Jeigu žmogus

Kunigas, — Čia kaip tik neturėtų proto ir laisvos 
tas dalykas ir įrodo žmo- valios, tai apie bloga ir 
gaus dvasinę pusę, nes jei-! gera neturėtų nė suprati- 
gu jos nebūtų, tai niekas j mo. Kaip gali girti arba 
nė nesuprastų apie netei-, kaltinti tą daiktą, kuris 
sybes. Argi gyvulys krei-, nesupranta, ką jis daro? 
pėsi kada nors į teismą, Andrius, — Bet visgi, 
ar jis suprato, kad su juo kunige, man galutinai ne
padaryta kokia neteisybė? 
Matai, Andriejau, kaip ai
šku, kad net tie dalykai, o 
kaip aiškiai parodo žmo
gaus dvasinę prigimtį.

Andrius, — Bet jeigu 
žmogus turėtų dvasinę pri
gimtį, tai jis nedhrylų to-

I

I
kadangi jis *♦* 

turi protą ir laisvą valią, *t*

vulio.
I

Andrius, — Bet dėl ko 
jis daro blogą, jeigu' jis tu-

bar kad daro, net baisu 
kartais ir į gatvę išeiti, o 
jeigtr į namą įsiveržia, tai 
tave apvogs, arba riet už
muš. Ar dar reikia biati- 
resnio gyvulio, o net ir

las, i 
išradimai ir tt.

KnfilgAs, —i Nors lt taip gyvulys jokiu būdu nešū-

‘supranta, ką us daro.' 
Andrius, — Bet visgi,

atsakai, kodėl žmogus blo
gai daro, o ne visada ge
rai?

kunigas,
jau, visai kitas klausimas, 
apie kurį reiktų ilgai kal
bėti, o šiandien tik tiek 
pasakysiu, kad dėl to žmo
gus blogai daro, kadangi 
per pirmapradę nuodėmę M «e

ko į bloga, ir mes visi tai 
jaučiame, o šy._ Povilas 
skundžiasi: “Matau savo 
nariuošė kitą įstatymą, 
pąsbriešlnantį mano proto 
įstatymu ir darantį mąnę 
belaisvį nuodėmės įstaty
mo” (Rom. 7, 23), bet a 
pietai kitą sykį, o dabar 
sutfįe. Andriejau.

Andrius, — Sudie,
ge.

...............................................................................................................

•• * • « « •• - v • 4 't * •

Čia, Andrie-

♦I*

f
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NEW
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SVARBUS PRANEŠIMAS

JUS DAR GALITE GAUTI KONTRAKTĄ 

SU NEW ENGLAND COKE IR 
SUTAUPYTI PINIGŲ!

Iii

Vasario mėnesyje su kontraktu galite pirkti CORE už $11.20 užsimokant COD. 
Pristatant prieš Kovo 1 d. Tamsta sutaupysi 25c. ant kiekvieno tono iki sezono 

galui.

Vasario mėnesy perkant su kontraktu du tbiiu, gaiisite toną už $10.95 užsimo
kant tuojau pristačius — ČOl).

Pristatant prieš kovo 1 d. sutaupysite 50c. ant kiekvieno tono iki sezono galui. 
Pasithšyk su Neiv Englatid Ūoke kontraktą ir prašyk, kad Jums pristatytų prieš 
Vasario pabaigą ir tuonii sutirpysi pinigų.

jus galite pilnai pasitikėti THE WHITE FLEET pristatymu neatsižvelgiant ko
kis oras nebūtų — snigtų ar lytų> bus koksai pristatyti, kurie duoda geriausią 

šilumą.

WH1TE FUEL C0RP0RAT10N
900 East First Street, 

Telefonas ŠOŪth
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Rytinių Valstybių Žinios
ŠV. JUOZAPO LIETUVIŲ PARAPIJOS “MINSTREL SHOVV” DALYVIAI

Vas. 12 d. pas muziką J. 
Brundzą, 175 High St., 
Brooklyn, N. Y., 1 vai. po 
pietų įvyko vargonininku, 
svarbus pasikalbėjimas.

Svarbiausis klausimas 
buvo tai, kada Lais. men. 
J. Žilevičius pareiškė, kad 
mūsų vargoninkams jau 
laikas vienytis ir kelti bei 
tobulinti mūsų giesmes bei 
dainas netik tarpe lietu
vių, bet ir svetimtaučių. 
Vienu žodžiu patarė su
tverti vargoninkų chorą 
dėl geresnio ir gražesnio 
giedojimo bei dainavimo. 
Šį dalyką visi vienbalsiai 
užgyrė. Pradžiai tam kil
niam tikslui visi nutarė 
dalyvauti Jo Ekscelencijos 
Vysk. Teofilio Matulionio 
išleistuvių vakarienėj, ku
ri įvyks kovo 2 d., Hotel 
New Yorker, New Yorko 
mieste.

Šią vakarienę rengia Ry
tų Pro v. Kunigų Vienybė 
ir Didž. N. Y. Fed. Apskri
tys. Netik pribusim asme
niškai į šią viešą vakarie
nę, bet ir dalyvausim pro
gramoje.

Tai pirmą kartą pasiro
dysime publikoje kaip var- 
goninkai ir sugiedosim 
vieną ar dvi giesmes, ir 
sudainuosime dainų. Tą 
patį popietį turėjome ir 
pirmas repeticijas. Pavy
ko geriausiai. Visi džiau
giamės.

Čia pradėjome žingsnį į 
priekį. Tai mūsų pirmas 
mazgas Apskr. Vargonin
kų choro tvėrime. Šis tvė
rimas choro netik mus vie
nys, bet padės mums pas
tumti pirmyn mūsų giedo
jimą ir dainavimą mūsų 
gražių giesmių ir dainų. 
Reikalui prisėjus galėsime 
pasirodyti mūsų bažnyti
niame ir tautiškame bei 
visuomeniškame judėjime. 
Tai tik abelnas mūsų tiks
las ir užsimojimas. Ateity
je pranešime daugiau apie 
mūsų meninį veikimą. Tad 
valio, mūsų vargoninkai.

Valio! Mūsų Bažtnytinis 
ir tautiškas menas, gies
mė ir daina!

Juozas F. Tamošaitis,

i

Čia matome Šv. Juozapo par. “Minstrel show” programos dalyvius.
• i

Lietuvos Nepriklauso- žiai grojo, o paskui sekė palankesnis, tad žmonių 
mybės šventės minėjimas Minstrel programa. Direk- nebūtų buvę nei kur padė- 
praėjo gražioje nuotaiko
je. Rap.

torius buvo graborius Jo- ti, nes ir tokiame blogame 
nas Stokes. Jam gelbėjo ore mūsų parapijos salė 
pianistas Dennis Moore ir buvo perpildyta. Visas pel- 
jo vienvardis Jonas Sto- nas paskirtas parapijai, 
kės, mėsininkas. Buvo du Programa buvo įdomi ir 
perstatymu. Vienas po įvairi. Pirmiausia choras 
piet gerb. miesto Seserims sudainavo tris dainas: 
ir vaikučiams. Vakare da- “Vai Dariau, Dariau”, ‘Dy- 
’yvavo miesto majoras ir vai’ su solo, kurią išpildė 
Conn. valstybės vice-gu-■ baritonas Jonas Spranai- 
bernatorius Pranas Hayes tis, ir “C..........................
ir visa eilė svečių kunigų, Dainos buvo gražiai sudai- 
kaip tai: kunigai — Am- 
botas, Dr. Ražaitis iš Lie
tuvos, Vaškevičius (Mari
jonas), Karlonas, Karkau- 
skas ir vietiniai kunigai. 
Tarpuose programos kal
bėjo majoras ir klebonas. 
Po programos buvo trau
kiami Waterbury Republi- 
can and American laikraš
čiams paveikslai. Paskui 
buvo šokiai iki vėlumos.

LU min-! Komisį a gunkiai darba-

r^os’C , - ■ ir gavo padėkos nuo 
. x,or PacIal klebono kunigo Valantie-

jaus. Majoras Hayes svei- nas: 
kino ir gyrė lietuvius, kad 
jie moka gausiai remti 
gražius iš vien su savo 
klebonu parapijos darbus. 
Reikia labai padėkoti vi
siems, kurie atsilankė ir 
dalyvavo programoje. Li
ko nemažai pelno.

WATERBURY, CONN.

LIETUVOS ČIGONAI

THOMPSON, CONN.
Marianapolio Kolegijos 

Žinios
VASARIO 16 DIENA
Vasario 16 d. mums lie

tuviams turi tokios pat 
reikšmės, kaip liepos 4-ta 
d. amerikiečiams. Tą die
ną Lietuva pasiskelbė ne
priklausoma. Marianapolio 
kolegijos studentai neap
leido šios progos nepaminė 
darni žuvusių karžygių.

Jie suruošė iš vakaro a- 
titinkamą programą.

Kolegijos choras sudai
navo keletą dainų; pasa
kyta patrijotinių eilių ir 
suvaidinta du veikalu.

Kun. Dr. J. Navickas,' žodžiu 
rektorius pasakė turinin- (kiaušiai, 
gą kalbą.

LANKĖSI ĮŽYMUS 
SVEČIAI

Waterburyj šiomis die
nomis lankėsi įžymus sve
čiai, Jo Ekscelencija Vys
kupas Teofilius Matulio
nis. Jisai tik buvo kelias 
dieneles, bet matė ir gir
dėjo mūsų švilpukus, ku
rie padarė į jį neišdildo
mą įspūdį. Taipgi laimino 
ir kalbėjo mūsų mokyklos 
vaikučiams. Gaila buvo su 
juo skirtis, nes jo pasikal
bėjimai su mumis ar tai 
viešai, ar tai privačiai pa
darė didžiausio ir malo
niausio įspūdžio. Šios sa
vaitės anglų katalikų laik-j 
raščiuose, i 
Worker’s ...................
rašė apie J. E.

Paskui antrą sykį trum
pai aplankė 
Vilkaviškio 
minarijos profe s o r i u s 
daktaras 
žaitis. Jisai irgi yra gilus 
mokslininkas ir taip priei
namai ir aiškiai kalba, kad 
malonu jo pasiklausyti... O 
paklausk apie Lietuvos 
gyvenimą, tai jisai visuo
met atsakys ir patenkins 
mūsų žingeidumą.

Waterburyj dabar yra 
begalo daug sniego ir ga
na prastas oras. Daug 
žmonių serga namie ir li
goninėse. Miesto ligoninės 
yra jau pilnos ir visos lo
vos užimtos. 1_________
bokite, kad vaikučiai bū
tų šiltai apsirėdę ir kad 
apsižiūrėtų čiužinėdami 
nuo kalno rogutėmis, ypa
tingai tokiose gatvėse, 
kaip Sunnyside, Greene ir 
kitur, kur paprastai vai
kučiai čiužinėja.

iš Lietuvos 
Dvasinės Se-

kunigas Ra-

!

f žlugus Lietuvos valsty- 
jbei, dingo ir čigonų globa, 
į Nustoję savo vadų, daug 
čigonų iš Lietuvos išsikėlė 
į Rusiją ir Besarabiją. Pa
gal 1923 m. Lietuvos gy
ventojų surašymą, visoje 
Lietuvoje buvo rasti tik 
284 čigonai. Tačiau mano
ma, kad jų yra apie 1500, 
bet dėl įvairių priežasčių 
surašymo metu jie buvo 
nesurasti. Lietuvoje dabar

i jie yra pilnateisiai pilie
čiai, turi pasus, bet daž
niausia dar nesėslūs gy
ventojai. Čigonai verčiasi 
arklių mainikavimu ir bū
rimu. Žymūs nuolatynė- 
mis vagystėmis. Tsb.

I

SEKTINAS PAVYZDYS
Bene įdomiausia ir savo- ir įsikurdavo 

tiškiausia iš visų Lietuvo- Iš visų didikų 
je gyvenančių- svetimtau 
čių yra čigonų tautelė. Či
gonai yra kilę iš Vakarų 
Indijos. Į Lietuvą jie at
vyko maždaug prieš 500 
metų iš Lenkijos ir Rusi
jos. Tačiau apie čigonus 
platesnių žinių randame 

O kad aš jojau”, tik 1501 metų metrikose, 
kuriose sakoma, kad Lie
tuvos - Lenkijos karalius 
Aleksandras įsakė visus 
čigonus išvaryti iš Lietu
vos. Bet šitoks nutarimas 
turėjo galios tik karaliaus čių. Radvila dar įsakė sa- 
valdomosiose žemėse. Dėl vo valdiniams gerai elgtis 

su šiais čigonais, leisti 
sopranas nėdavo Lietuvos didikus, jiems laisvai varyti pre

nuotos, ypač pirmutinė, 
kurioje duetas tenoriu ir 
hassų labai gražiai skam
bėjo ir paskutinėje, kurio
je duetas sopranų ir altų 
buvo harmoningas. Po

miestuose, 
globų jusiu 

pasižymėjo

Sakoma: “žodžiai para
gina, o pavyzdys patrau
kia”. Štai kokį laišką Tė
vas Bružikas S. J. gavo iš 
vieno “Amerikos” skaity
tojo J. Karaliaus, kuris 
gyvena Baltimore, Md. Jis 
rašo: “Kaip bus taip! Dėl 
vieno dolerio gal kaip nors 

šiame laiške

čigonus, ypač 
Radvilos. Lietuvos archy
vuose dar ir dabar yra ku
nigaikščio Karolio Vladis- 
lavo Radvilos 1778 metais 
išduotas rekomendacinis 
laiškas čigonui Jonui Mar
cinkevičiui. Šiuo savo laiš- apsieisiu, 
ku kunigaikštis Radvila siunčiu vieną dolerį ir pra- 
praneša, kad visus Miro šau man atsiųsti laikrašti 
miestelio sėslius čigonus “žvaigždę”. Kurie skaitote 
jis ima savo globon, jiems 
vyresniuoju skirdamas jau 
minėtą Joną Marcinkevi-

šį gražų p. Karaliaus atsi
liepimą, malonėkite kiek
vienas taip mostelti ranką 
ir pasakyti: “Kaip bus 
taip! Dėl vieno dolerio gal 
kaip nors apsieisiu”. Tada 
Jėzaus Širdies laikraštis 
gautų tūkstančius naujiĮ 

laiškus ir leisdavo laisvai guose ir laisvai keliauti į- skaitytojų. Laukiu su pa- 
------- ---------xvairiais, Radvilų žemėje siilgimu! Norintieji gauti

choro, buvo duetas. Mari- įo čigonai dažnai papirki- 
jona Baubliutė, - - - • • ......
ir Marijona Obelevičiutė gie jiems išduodavo globos kybą Radvilų miestų tur- 
altas, sudainavo “Plaukia 
Nemunėlis” ir “Atskrend’ gyventi savo žemėse.

Didikų globojami, čigo- esančiais keliais. Tuo pa- šv. Raštą, dar prideda pu- 
z.in vvrocniotom sę dolerio, kad ir pašto

Šis adresas yra

Sakalėlis”. Tuomet, mūsų 
žymus tenoras, Pranas 
Andreičikas pasirodė sce
noj ir sudainavo tris dai-

Žinau Aš Dainą Vie
ną”, ‘Bernužėli Nesvoliok’ 
ir “Kur Paliko Ta Jaunys
tė”. Iš tikro, kai išgirsti 
Prano balsą, tai tik klau
syk ir gerėkis. Po to ir vėl Aš Buvau Neženots”. ___ __________________ ,
išgirdome duetą. Gertrūda paskutinė daina labai pa- • turgus. *Jo vežimo Drišakv Rudaminos užtarymą ma-

r ai ilgainiui smarkiai pa- čiu čigonų vvresniajam 
plito visoje Lietuvoje. Po Marcinkevičiui buvo duo- ženklais, 
kurio laiko kai kurie jų ta teisė bausti savo valdi- nuolatinis: Rev. J. Bruži- 
metė klajoklių gyvenimą nius.
- 1 Nenuostabu

kas S. J., 259 N. 5th Str., 
i kad Jonas Brooklyn, N. Y.

ga. Vyrų Kvartetas sūdai-Marcinkevičius> būdamas / S\Tėvai Jėzuitai lei- 
navo Kampe Tupi , ‘ Oi, visų čigonų vadu, pasida- džia už tokią pat kainą ir- 
Liepa, Liepele” ir “Kain rė iabai turtingas. Ypač Si “Misijų” laikraštį. Be 

Ši ištaigingai jis vykdavo į ^°» kas gavo per Tėvo And.
G'”'-'. ------ — -*——* r“ turgus, jo vežimo pnsaxy ““—...... — “*---- •'*—1 —

Zileniute, sop. ir Marijona tiko publikai, nes po kon-jodavo dešimt raitų čigo- ’ionių, prašau atsiliepti.

I Grupėje dalyvavo apie vo “Ko Liūdi” ir “Ar Tei- bo girdėtis “Kaip Aš Bu- į'um tikXs katilus
i 50 jaunimo, beveik visi sybę Reik Sakyt”. Jonas vau Neženots”. Kvartetas 
lietuviai. Viskas buvo an- Spranaitis, garsus barito- susidėjo iš Vinco Noreikos

• v

i

50 jaunimo, beveik

i” laikraštį. Be 
to, kas gavo per Tėvo And.

J. B.Aleksiutė, altas, sudaina- certo, kur tik ėjai ten bu-^ų Jie mu§dami lazdelė- 

visi sybę Reik Sakyt”. Jonas vau Neženots”. Kvartetas | pranešdavo"apie savo Ty
resniojo atvažiavimą. Ne- dintis goru Bažnyčios vaiku, 

toli jų jodavo pats Mar- Vyskupas Kettlens.
cinkevičius gražiai papuo
štu arkliu. Jį sekdavo dar

glų kalboje. Lauksime nuo nas, sudainavo “Kad širdį ir Prano Andreičiko, teno- 
“Oi, rų; Jono Spranaičio ir Jo

no Obelevičiaus basų.
Po Vyrų Kvarteto turė-

jauno ir gabaus lietuvio Tau Skausmas” ir 
graboriaus Stokes kitais Kas”, 
metais naujų ir gal geres
nių dalykų.

Teko su žmonėmis pasi
kalbėti ir sužinoti, kad la-

TėvdtaT da- b,ai patik0,
skundėsi, kad negavo atsi
sėsti... bet gerbiamieji, 
kieno kaltė, jeigu neklau
sote kaip garsinam Bažny
čioje, kad reikia anksti a- 
teiti jeigu nori sėdynę 
gauti. Dar kartą dėkui vi
siems ir visoms už atsilan- labai da juokų suteikė choras sudainavo 
kymą ir biznieriams uz 
garsinimus programoj.

I

Katalikas, kurs neremia kata

likiškos spaudos, neturi teisės va-

Telefonas: Plaza 1350.

FjaunrZonar K^k IGNAS GREBLĮ AUGIAS 
liau, dideliame, gražiai iš
puoštame vežime, pakin
kytame aštuonetu arkliu,

Marcinkevi-

v • • • v Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. Para Street 
BALTIMORE, MD.

i
i
I
IMINSTREL SHOW PRO

GRAMA ŠAUNIAI
PAVYKO

Vasario 12 d. švento 
Juozapo Parapijos Naujo
je salėje įvyko trečiasis 
“Minstrel ShoTV” švento 
Juozapo parapijos našlait- 
namio naudai. Atsilankė 
tūkstantinė minia. Vienu; surengė metinį Koncertą 

pasisekė kuopui- J ir Balių. Visi džiaugiamės, 
Brinkam’s 13. kad tą vakarą labai snigo, 

šmotų orkestras labai gra- nes jeigu oras būtų buvęs

PATERSON, N. J.
Šv. Cecilijos Choras 

vuoja ir vis žengia pir
myn. Sekmadienį, vasario 
9, 1936, mūsų choras, va
dovaujant muz. V. Justui

| Tuomet, po trumpos per
traukos, išgirdome mergi- jome surprizą, Tėvas Žvir- 
nų chorą, kuris sudainavo blis atsilankęs į koncertą 
“Eik Sesute Darželin” ‘Aš pa juokino žmones juokais: 
Mergytė” ir “Ant Kalno”, ir pasakomis. Labai links- važiuodavo
Mūsų merginos turi labai ma, kad ir prastas oras čienė. Šalia jos vežimo jo- 
gražius balsus. Duetas — nesulaikė mūsų būvuso va- davo kelios jaunos čigo- 
Jonas Spranaitis ir varg. do nuo atsilankymo. Po to! nes.
Vincas Justas sudainavo vėl Vyrų Choras ir visa ' arklių traukdavo virtuvę 
“Sakė Mane Šiokis”, ‘Kam publika sudainavo “Pragė- su virėjais.
Šeri Žirgelį” ir “Mudu Du riau Žirgelį” ir ‘Jojau Die-1 Kitas čigonų vyresnysis, 
Broliukai”, šie du vyrukai ną’. Visas šv. Cecilijos gyvenęs Lydos apskrities 

“Lėk Eišiškės miestelyje, maž- 
Balandėli”, “Vaikš č i o j daug tuo pačiu metu kaip 

"i” ir “Karvelėli”, ir Marcinkevičius, buvo 
' pasirodė Vyrų Choras ir kurioje solo sudainavo P. Znamarauskas. Kai jis pa- 
sudainavo “Per Laukelį Andreičikas. Ir šiuomi siekė šią aukštą vietą, la

bai pralobo, tapo žiaurus 
kun.1 ir išdidus. Negalėdami pa- 

Vyrų balsai harmoningai Kinta, laikinis klebonas, kęsti jo žiaurumo, čigonai 
skambėjo. Po Vyrų Choro, pareiškė, kad muz. Vincas sukilo prieš savo vadą, nu- 
Marijona Baubliutė ir Pra- Justas yra jauniausias rengė ir nuogą įkyšo į 
nas Andreičikas sudainavo vargoninkas šioj apylinkė- maišą. Aplink jį sustoję. 
“Tėvelis Mirė” ir “Oi, Ber- je. Tad garbė jam ir .vi- čigonai Znarauskui įkrėtė ’ 
neli Vienturį”. Pirmutinė sam šv. Cecilijos Chorai 100 botagų. Po to jis bu- 
daina labai visus sujaudi- už tokį gražų konecrtą. vęs daug kuklesnis ir su- 
no. Antroji labai juokin-įValio! « Žaibas manesnis.

atsilankiusiems.
Po trumpos pertraukos Mergelė

sudainavo “Per Laukelį Andreičikas. 
Jojau”, “Kai Aš Turėjau programa užsibaigė, 

gy- šyvą Kumelę” ir “Ulonai”. į Programos eigoje,

iI 
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