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Prancūzijos - Rusijos su
tartis, kurią patvirtino
Paryžiaus atstovų butas,
sukėlė didelį skandalą Eu
ropoje. Toji sutartis yra
labai panaši į prieškarinę
Prancūzijos - Rusijos su
tartį. Jeigu Japonija pultų!
Rusiją, ir Vokietiją, pasi-;
naudodama proga, pultų j
Rusija iš vakarų, tai Pran-'
cūzija žygiuotų į Rhiną.
Italija ir Vokietija taip
pat tariasi sudaryti vieny
bės paktą. Jos nori įtrauk- į
ti Lenkiją, Austriją ir ki
tas valstybes.
Taigi jau dabar aišku, 1
jei Vokietija puls Rusiją,;
tai Prancūzija eis Rusijai;
į pagelbą. Anglija kol kas;
laikosi rezervuotai. Vokie-:
tija norėtų su Anglija ko-;
kiu nors būdu susitarti. Į
Visi pripažįsta, kad Angli
jos diplomatai yra gud
riausi. Jie eis ten, kur
daugiausiai gali laimėti
savo naudai.

.. JI

SOUTH BOSTON.

EINA NUO 1915 METŲ

Šv, Kazimieras
Mūsų širdžių jausmai karšti
Su maldomis į dangų kyla
Ir praeities neužmiršti
Atsiminimai neišdyla.
Ten Vilniuj švent’s Kazimieras^
Ten yr paveikslas Aušros Vartų:—
Ar toks lietuvis atsiras,
Kurs be pagarbos juos ištartų?
Šventas Kazimierai, padėk
Išgelbėt mūs tautos dorovę,
Jaunimą mūsų paveldėk, *
Sukurk jame doros tvirtovę!
Kilniomis tavo pėdomis
Jie bando eit prie idealo
Ir visomis pastangomis
Jie širdis nuo aistrų apvalo.
Teiki jiems ištvermės, spėkos,
Uolaus pasišventimo dvasią,—
Jie dėl doros pasiaukos,
Už tiesą stos kovoti drąsiai.
Štai vėl tamsieji debesiai
Tinklais tėvynę mūs apstatė,
Bet jos vaikai sukils narsiai
Ir stos ją gint petys į petį.
Jie tautai teiks naujos gyvybės,
Apsaugos ją nuo bedievybės,
Už tiesą stos, tvirtai kovos
Už naują laisvę Lietuvos!

: ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680
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KAINA 5 CENTAI

PATVIRTINO PRANCŪ
ZIJOS RUSIJOS SUTARI
Paryžius, Vas. 27, Prar

cūzijos Chamber of Depi
ties triukšmingoje sesijoj
ratifikavo Prancūzijos
Rusijos sutartį. Už sutari
balsavo 363, prieš 164.
Sulig šios sutarties, j(
Rusija bus užpulta iš vz
karų pusės, tai Prancūzij
teiks jai savo pagelbą,
jei Prancūzija būtų užpu
ta iš rytų pusės, tai Rus:
ja teiks Prancūzijai sav
pagelbą. Iš to aiškiai mz
tosi, kad šių šalių sutart:
yra nukreipta prieš Vokii
tiją.
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ITALIJOS ARMIJA TRIUŠ
KINĄ ETHIOPIEČIUS

ti Kalėjimu

Berlynas - Nacių teis-

mas nutei 5 bolševikus
London, Kovo 1,
Gai
mirtimi, kitus penkis 14
tos iš įvairių šaltinių ž
metų kalėj
ėjiman kiekvieną
nios rodo, kad Italijos kz
ir 6 nuo 3 iki 12 metų ka
riuomenė šiaur i n i a m
lėjiman. Raudonųjų . byla
fronte, nesulaikomai triui
J. K. tęsėsi per šęšis mėnesius.
} kiną ethiopiečių pasiprii
Jie buvo kaltinami už už
|šinimą ir varosi pirmy
CHICAGA ATSISVEIKI- PATARIA FORDĄ STA- puolimą ir sumušimą na
kalnuotais laukais. Ethi<
Bolševikai visą savo vei NO SU CENTRALINIU
TYTI Į KANDIDATUS cių, spalių 15 d. 1931 m
piečių generolo Ras Ka:
•J
kimą nustato taip, kaip
LAIKU
-------Neukoelno
apskrityje,
ku

sa’s kariuomenė, griūna
jiems padiktuoja sovietų
----------Boston — Suffolk Law ris tuo laiku buvo komu
sklaidosi prieš italų an
budeliai iš Maskvos. Ar Chicago, III. — Sekma- school rektorius, Gleason
nistų
kontrolėje.
Muštynė

plūdį. Italų generolo, ma
čia seniai bolševikai pur dieni, kovo 1 d. visi laik- L. Archer, atsisakė įeiti į
šalo Badoglio kariuomen
vais drabstė ant katalikų rodžiai pasukti valandą specialį demokratų parti- se saliunini as Heinrich
J.^E.
VYSKUPAS
TEOFILIUS
MATULIONIS
Boewę bų
be didelio sunkumo užėn
už ėjimą į -bztžnyeią, už ti pirmyn. Taip nutarė*perei-: jos koihitetąi&lOOžymes-g į. p•
uztrys
naciai
TvIfT
kėjimą į Dievą, šiandien tais metais, lapkričio mė- nių asmenų, kurio užduotiŠiandien, kovo 3 d. Garbingasis Ganytojas, Vys vę, kalną Amba Alaji.
bolševikai jau sako kata nesy Miesto Taryba. Jo-mi būtų pasidarbuoti, kad mušti.
kupas T. Matulionis išvyksta į Šventąją Žemę, o iš ten
likams, kad ėjimas į baž kios bausmės rneuždėjo prez. n
------- -Paminėjimui tų laimėj:
Rooseveltas
būtų iš Viena moteris, kuri taip vyks į Lietuvą.
nyčia, tikėjimas į Dievą y- tiems, kurie laikysis seno rinktas antram terminui. pat buvo kaltinama, liko
mų, Romoje, prie nežin<
Kovo 1 d. visos trys lietuvių parapijos Philadel- mojo kareivio kapo, buv
ra jų privatis dalykas ir jo centralinio laiko, bet .Archer atsisakydamas pa išteisinta.
phijoj suruošė šaunų bankietą J. E. Vyskupą Matulio atlaikytos iškilmingos šv
tas neturėtų katalikų su biznio ir valdžios ofisai reiškė, kad Rooseveltas
nį pagerbti ir su juo atsisveikinti. Dalyvavo daug gar Mišios už žuvusius Tan
laikyti nuo bendro fronto nauju patvarkymu paten paneigė demokratų parti
bingų svečių.
su bolševikais.
bien mūšiuose italų karei
jos platformą ir naudojo
kinti.
Taip tikėjimas į Dievą Taigi nuo pereito sek si socialistine. Jis reko
Kovo 2 d. įvyko bankietas New Yorke, vadovybė vius. Tąja proga kalbė,
yra privatis dalykas, bet madienio Chicagos laikas menduoja statyti Henry
je Kunigų Vienybės Provincijos ir Federacijos Aps pats diktatorius , Mussol
jis yra kartu ir visuomeni yra toks pat, kaip ir Bos Fordą automobilių mag Tokio, Japonija — Kapi kričio. Iš Bostono apylinkės dalyvavo kun. Pranciš ni. 40,000 žmonių mini
nis. Katalikas išėjęs iš tono. Vadinasi Chicaga natą, kandidatu į prezi tonas Teruzo Ando, kuris kus Juškaitis, Cambridge lietuvių parapijos klebonas jis sakė: “Aš žinau kol
bažnyčios negali veikti priėmė Eastern Standard dentus nuo demokratų per 4 dienas vadovavo su ir Bostono Provincijos Kunigų Vienybės Pirmininkas. jausmas jus jaudina šioj
prieš Bažnyčią. Katalikas Time.
partijos. Jis esąs tikrai di kilėliams, nusišovė, o jo Garbingam Ganytojui išreikšta daug nuoširdžių linkė tautinio laimėjimo dieni
persiėmęs Kristaus moks
je. Mūsų kareiviai Afrik
dis demokratas.
pagelbininkas bandė nusi jimų žodžiu ir telegramomis.
lu privalo tą mokslą sklei
je žygiuoja pirmyn laim
nuodyti, kiti suimti ir pa
Kun. Jonas Švagždys, LDS. Centro Pirmininkas darni”.
sti visur, kur tik mato, MIRS: IVAN PAVLOV ĮSAKĖ NUPIGINTI KE talpinti kalėjiman.
buvo tvirtai pasiryžęs vykti į New Yorką ir lietuvių
kad žmonės nutolę nuo to
LIONĘ GELEŽINKE
Maskva
—
Vasario
27
d.
Japonijos
karininkai
su

katalikų darbininkų vardu pareikšti Garbingam Ga
mokslo veidmainiauja ir
LIAIS
mirė
fiziologas
Ivan
P.
kilėliai
be
mūšio
pasidavė.
nytojui,
darbininkų Vadui nuoširdžiausius linkėjimus KIEK PRIDAVĖ APLI
išnaudoja silpnesniuosius.
KACIJŲ BONAMS
Taigi katalikas negali Pavlov, 86 m. amžiaus. VVashington
Vas. 28— Japonijos premieras Kei- ir atsisveikinimo žodžius, bet liga privertė mūsų pir
APMOKĖTI
jų nepasmerkti kada jie Pavlov yra pasižymėjęs ' Interstate Commerce Co suke Okada išliko gyvas. mininką likti namuose. Jis pasiuntė atsisveikinimo te
(bolševikai) dedasi ge smege nų ir liaukų mmission išleido geležin Sukilėliai per klaidą nušo legramą per kun. Joną Balkūną.
VVashington, D. C. Va
riausiais darbo žmonių (glands). tyrinėjimu. So kelių kompanijoms įsaky vė visai kitą žmogų, ma
Atsisveikindami su J. E. Vyskupu Matulioniu, 28, — Veteranų admini
gynėjais, o tuos pačius vietų valdžia pereitais me mus, kad su birželio pra nydami, kad tai premie mes prašome Aukščiausiojo Jam Ilgiausių Metų!
tracija apskaitliavo, kz
darbininkus baisiausiai a- tais paskyrė Pavlovui 20,- džia kelionė traukiniais ras.
ligšiol jau priduota ap}
piplėšia moraliai ir mate 000 rublių metinės pensi būtų nupiginta iki 2c. už Bet Japonijos imperato
kacijų veteranų bonan
jos ir milijoną rublių jo
rialiai.
rius, kad apsaugoti tautą Hitleris Taikosi Prie Anglijos apmokėti, sumoje $99.'
I
mylią.
Ligšiol
reikėjo
mo

Bolševikai, susiskaldę į tyrinėjimams. Bolševikai kėti 3.6 centus už mylią. nuo sukilimų ir kraujo
centristus ir opozicionie tikėjosi, kad Pavlov, kaip Pavyzdžiui iš Bostono iki praliejimo, skirs stipresnį Londonas, Anglija —Vo- gius, kad pasiimti iš ban- 174,000. Pačių aplikaci
rius, patys save geriausiai materialistas, “suras” ir New Yorko reikėjo mokė vadą premieru. Sukilėlių kietijos diktatorius Hitler kų užmirštus bei taip ko- priduota 1,819,000. Vidui
pažysta. Štai Brooklyno viešai paskelbs, kad sie ti $8.26. Sulig naujuoju ta nušautasis yra premiero pasijudo persilpnas atsi- kiu nors būdu paliktus pi- niai imant kiekviena ap
laikyti prieš susidariusį nigus. Ji reikalauja visų kacija turi apie $546 ve
opozicionierių bolševikų los nėra, bet jis to nepa rifu tereikės mokėti tik švogeris
Prancūzijos - Sovietų Ru- tų pinigų, kurie bankose tės.
organas tarp kitų klausi darė.
$4.58. Iš Bostono į Chicamų iškelia ir šį ir į jį at
gą bus galima traukiniu MAYORAS NELEIDŽIA sijos frontą. Taigi Hitleris išgulėjo per 30 metų be DĖDĖ SAMAS SKOLI1
TRAUKINYS
UŽMUŠĖ
2
pradėjo rodyti draugišku- jokios žinios iš savininkų
sako: “Ar galima bent ko
nuvažiuoti už $20.35. Lig POLICMONAMS RENGTI mą Anglijai. Jis norėtų pusės. Tokių pinigų vien
SIS $1,808319,000
kis rimtas darbas dirbti Somerville, Vas. 27 —Ri šiol reikėjo mokėti $36.83.
BALIŲ
pradėti derybas su Angli- tik Suffolk County bankosu ta grupe žmonių, kurios ta Kelley 17 m. ir Francis Naujos Anglijos geležin
Washington, Kovo 1, D
ja dėl karo laivyno. Kiek se esą apie $300,000.
dvasinis vadas yra • toks Rynne 19 tapo traukinio kelių kompanijos griežtai
Brockton, Mass. — Madė Šamas pradės užtrau

AR GALIMAS BENDRAS
DARBAS SU BOLŠEVI
KAIS?

JAPONIJOS SUKILĖLIU
VADAS NUSIŠOVĖ

•v

Bimba? Ne! Tūkstantį sy
kių ne!”
Taip atsiliepia bolševi
kai apie bolševikus. Mes
tą patį klausimą pastatę
atsakysime, ne, tūkstantį
tūkstančių sykių ne, ne tik
su centristais bolševikais,
bet ir su opozicionieriais
nesidėsime į jokį bendrą
frontą.
Katalikai žino, kad ben-

laiko atgal Hitleris atme
užmušti, kuomet jiedu ge- priešingos tam nupigini- yoras Lawrence E. Crow- tė Anglijos pasiūlytą karo
ležinkeliu vyko į kruta- mui ir žada visą reikalą ley uždraudė policmonams į laivyno sutartį. Bet dabar
muosius paveikslus.
duoti teismui išspręsti.
rengti savo organizacijos greičiausiai priims tą patį
balių. Jis pareiškė, kad sutarties projektą, kurį jis
dro fronto šaltinis, darbi IŠVYKSTA Į BRAZILIJĄ į “policmonai negali būti tibuvo atmetęs kiek laiko
ninkų užtarytoja ir globė
Apie vasario vidurį’ Pa
~  kietų pardavinėtojai arba atgal.
t
ja yra Katalikų Bažnyčia. nevėžio miesto Nr. 1. pra skelbimų rinkėjai, kada
Katalikai visus kviečia džios mokyklos mokytojas jie eina arba yra užbaigę PASIIMS UŽMIRŠTUS
grįžti prie tos Motinos Lastauskas išvyksta į Sao policmonų pareigas”. TaiPINIGUS
Bažnyčios, Jos mokslu Paulo miestą. Jis ten dirbs gi šiais metais Brocktone
persiimti ir tuo mokslu gy lietuvių pradžios mokyklo , miesto policmonų baliaus Massachusetts valstybe
venti.
je.
nebus.
pradėjo daryti legalius žy-

I

LAUKINIAI ŠUNYS PA- ti paskolą sumoje $1,804
819,000. Paskola bus k
PIOVE 18 ELNIŲ
Hartford, Conn. —Frank
N. Banning, vyriausias
medžioklės viršinin kas
praneša, kad laukiniai šu
nys papjovė 18 elnių Connecticut šiaurės miškuose.
Jis įsakė savo pagelbininkams šaudyti laukinius
šunis.

liama parduodant bondsi
Sukelti pinigai bus vart<
jam i apmokėjimui virš p
sės bilijono prinokstanč
bondsų ir kitiems vyria
sybės reikalams. Tai esą
ti didžiausia paskola ni
1919 metų, ši paskola p
didins šios šalies skolą i

$31,300,000,000.

DARBINlNRSS

Antradienis, Kovo 3 d., 1936.
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AR TURIME MES TIKRO KUN. BUBLYS GRIŽO IŠ
LIGONINES NUOŠIRDUMO?

ŠV. KAZIMIERO
SAVAITĖ

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

NUOTYKIAI ALASKOJE

Southbostonieč'iams laiKovo 3 d., 8:30 vai. va
komos bažnytinės pamal Labai dažnai tenka gir- šeštadienį, vasario 29 d.
dos Šv. Kazimiero garbei dėti iš lietuvių nusiskundi- š. m. grįžo iš šv. Elzbietos kare, pirmą kartą Bostone
Petro par. bažnyčioje, mų buk jie neturėję progos ligoninės, Brighton, Mass. bus parodyti judamieji
Iš Siuvėju Streiko Lauko Šv.Vas.
29 d., ryte, po pietų susipažinti su savąja kal- kun. Aleksandras Bublys, paveikslai, kuriuos nufil
ir vakare jaunimo ir senų- ba ir jos bent kiek išmok- M. I. C. Grįžo šiaip svei mavo kun. Bernard R. HuBostone, apie 4000 siuvė riai šaukė “seab!” “seab!” jų eilės ėjo išpažinties, ke- ti. Ypač tas pasireiškia kas, tik kairioji ranka te bbard, S. J. būdamas Ajų prie moteriškų rūbų, ir kitokiais žodžiais ir turiems kunigams klau- jaunojoj kartoj ir profe- bėra suvaržyta. Šekmadie- laskoje. Be to, kun. Hubketvirtadieny išėjo į strei bandydavo pulti juos. Po sant. Vakare, kun. P. Lun- sionaluose. Bet, ar šios nį, kovo 5 d. kun. Bublys bard asmeniai pasakys
ką. Streiką iššaukė Inter- licija sudarydavo tvirtą skis pasakė pamokslą., priežastys tikrai teisin buvo Cambridge, Mass. savo nuotykius iš ledinio
national Ladies Garment kordoną, ir lydėdavo dir Kun. F. Virmauskis šutei- gos? Atrodo, kad ne. Ne- pas kleb. kun. Pranciškų krašto — Alaskos.
Workers Union, kuri pri bančiuosius per minią iki kė palaiminimą su Šven- j turėti progos ar galimybių Juškaitį’ ir jo parapijos
Paveikslai labai įdomūs,
klauso prie Amerikos Dar saugesnės vietos. Streikie čiausiu.
išmokti lietuvių kalbos, y- bažnyčioje atnašavo šv. gražūs ir kartu šiurpulin
bo Federacijos. Streiką rių minia sekdavo. Nesykį Kovo 1 d. per visas 4 šv. j ra pateisinama, bet nesis- Mišias.
gi. Patartina juos pamaty
autorizavo Federac i j o s minia bandė pulti polici Mišias žmonių buvo pilnu- tengti jos išmokti turint
preziden tas W i 11 i a m jos lydimus darbininkus, tėlė bažnyčia. Ypatingai progos, tai jau visai kas Linkime kun. Aleksand ti, kovo 3 d., 8:30 vai. va
Symphony
Hali,
rui Bubliui visiškai išsvei- kare,
Green.
tuomet įvykdavo susirė buvo prisigrūdę 9:30 vai. i kita.
Huntington Avė.
Darbininkai reikalauja mimas tarp minios ir poli ryte, kuomet jaunuomenė j jau keletas savaičių kti.
Tikietų kainos: $2.00;
nedaug. Reikalauja tik to cijos. Laimė, kad abi pu turėjo bendrą Šv. Komuni- kaip parapijos salėje vykskių pat darbo sąlygų ko si tik kumštis tevartojo ją pagerbimui Šv. Kaži- j ta lietuvių kalbos pamo- KUN. JUŠKAITIS IŠVY $1.00; 75c. ir 50c.
KO Į NEW YORKĄ
kios buvo įvestos prie N. tokiuose susirėmimuose. miero šventės. Tuomet da- kos ir paskaitos, kurias
SERGGA
R. A. Panaikinus NRA Penktadienio rytą vienai lyvavo “in corpore” ir Šv. dėsto kun. K. Urbonavidarbdaviai pradėjo lenkty merginai peiliu tapo per Kazimiero vyrų draugija, čius, bet į jas tų žmonių, Cambridge, Mass. —Pir
niuoti algų mažinime ir plautas veidas. Tą dieną Ir iš jų tarpo daug ėjo kurie mėgsta teisintis, kad madienio ryte, kovo 2 d., 9 P-nia P. Peldžienė, “Darvalandų liginime. Esą dau streikieriai sukoncentravo prie Dievo Stalo. Pamoks- jįg neturi progos išmokti vai. ryte greituoju trauki bin i n k o” administrato
gelis merginų bei moterų savo pikietavimą prie dir lą apie Šv. Kazimiero tikė- savo kalbos, mažai man niu išvyko į New Yorką riaus žmona serga nuo va
buvo verčiamos dirbti il bančiųjų šapų. Policijos jimą pasakė kun. P. Luns- teko matyti. O juk dažnai kun. Pranciškus Juškaitis, sario 16 d. Linkime kuogreičiausiai išsveikti.
gas valandas po $5.00 sa visa apylinkė buvo tirštai kis.
. tenka _girdėti kalbant net N. P. P. M. parapijos kle
vaitėje. Vyrai dirbo net už nustatyta. Buvo pastatyta Kovo 2—3 ir 4, vakarais, įr parinktuosius kalbėto- bonas, Bostono Provinci
$7^00 savaitėje. Darbo va ir raitoji policija, kuri ant kun. P. Lunskis laiko jau- jus įr apgailestauti jų var- jos Kunigų Vienybės Pir SUIMTI DĖL KŪDIKIO
MIRTIES
landų nebebuvo paisyta. arklių sugebėjo geriau mi nimui Triduumą (trijų die gą norint išreikšti savas mininkas dalyvauti J. E.
nią
varinėti
ir
skirstyti.
Kiek darbdaviai norėjo
nų rekolekcijas) Šv. Kazi mintis lietuvių kalboje. Vyskupo Teofilio Matulio
Miss Anna McDonough,
tiek vertė darbininkus dir
miero garbei.
Taip pat turime daug or nio išleistuvėse.
KOMUNISTAI
23 m. gyvenanti ant Knowbti. Tos padėties nebepaKovo 8 d., 9:30 vai. ryte, ganizuoto jaunimo, ku
ĮSIMAIŠO
Iton gatvės So. Bostone
kęsdami darbininkai išėjo
Šv. Kazimiero Naujoji Vy riam irgi labai reikalinga
RODĖ PAVEIKSLUS tapo
suimta šokių salėje
į streiką norėdami atsta į pikietuojančių eiles rų Draugija “in corpore’’ pramokti lietuviškai kal
tyti nors tokias darbo są pradėjo maišytis komunis išklausys Šv. Mišių ir eis bėti bei susipažinti su lie Kovo 1 d., po Graudų šeštadienio vakare. Ji kal
lygas kokios buvo prie tai, kurių tikslas buvo iš prie sakramentų, taip pat tuvių kalba ir rašyba.
Verksmų pamaldų 3 vai. p. tinama įtarimu nužudyme
provokuoti
streikierių
su

kūdikio gimusio vasario
NRA.
minint Šv. Kazimierą.
Taigi, kiekvienam lietu p. ir 7:30 vai. vak., bažny
Nors didžiuma šapų dar sirėmimą su policija. Tą Kunigai ragino, kad viui netenka ilgai ieškoti tinėje salėje p. A. Peldžius 19 d. Thomas F. Cumbininkai organizuoti, bet tuoj pastebėjo streikierių žmonės, kas gali per visą progų. Jis jas turi kun. K. rodė “Vatikaną” ir “Kris mings 27 m. gyvenąs Dudyra kelios kuriose nėra or vadai ir jiems nurodant šią ‘Šv. Kazimiero savaitę’ Urbonavičia u s dėstomo taus Kančią”. Po pietų pa ley St. Roxbury ir-gi su
ganizuoti ir tos tebedirba. policija juos nuvijo, o ki stengtųsi išklausyti šv. se pamokose. Jeigu toki veikslus aiškino kun. K. imtas kaipo prisidėjęs prie
tus suėmė. Tą darant į- Mišių, priimti Šv. Komuni
šios piktadarybės. Sulig
žmonės pasišvenčia suteik Jenkus, vakare kun. P.
vykdavo
daug
sumišimo,
policijos,
vas. 19 DorchesSTREIKO LAUKAS GA
ją ar bent pasimelsti.
Žmonių buvo
dami mums laimės pramo Lunskis.
nes buvo manoma, kad tai
tery vienuose namuose gi
NA JAUDINANTIS
kti savosios kalbos, tai daug. Jie visi labai paten
Ketvirtadienį apie 4—6 streikierių susirėmimas su
mes parodykim daugiau kinti. Todėl p. A. Peldžius mė kūdikis, kuris vas. 22
d. atneštas ir valizojo pa
vai. Washington gatvė nuo policija. Minia susikimšdanuoširdumo, o ne šaltų iš yra prašomas rodyti gra
liktas Mc Donough namuo
Essex St. iki Kneeland ir v.o į kurią arkliais jojo po
sikalbėjimų, neturį progos žius paveikslus iv kovo 8 d.
licija,
kad
prasklaidžius.
se. Kūdikis buvo negyvas.
pastaroji su kampu Harri
išmokti savo kalbos.
son Avė. buvo užsikimšuMokinys A. DAUGIAU MIRŠTA NUO
KONFERENCIJA
sios streikierių, jų simpaP. S. Lietuvių kalbos pa
APENDIKSO
tizatorių ir šiaip minios. Šeštadieny gubernato HEMENVAY FILM C0 1S5ct3S"S2ssst: mokos ir paskaitos įvyks
________
Policija, kurios galėjo būti rius Curley buvo sušaukęs Taipgi galima gauti 35 ta kiekvieną ketvirtadie
į5‘ Jeigu kam reiks adreso,
keli šimtai, minios negalė streikierių vadus ir šapų mm. 8—reels. Dėl infor nio vakarą, parapijos sa Dr. Reginald Fitz,
prašau išsikirpti:
jo • suvaldyti. Streikieriai savininkus konferencijon. macijų ir kainos parašyki lėje, 492 E. 7th St., So. Harvard’o Medicinos Fa Nuo vas. 26 iki kovo 8, —
kulteto, viešoje paskaitoje
tirštai buvo apsupę dir Konferencija po 5 valandų te.
Boston,
Mass.
pareiškė, kad mirimai nuo j 5 Highfield Rd.,
bančiąsias šapas. Ir kuo pasibaigė be rezultatų.
Worcester, Mass.
Sekančios pamokos į- - • ’ Tel. So. Boston 0823
met policija lydėjo iš dir Pirmadieny šaukiama ki- Į LIETUVIS DANTISTAS I vyks ketvirtadienį, kovo 5 apendikso (aklosios žar Nuo kovo 9 iki 22, —
nos uždegimo) šioj valsty 46 Congress Avė,
bančiųjų šapų darbinin ta ir kai kurie reiškia vii- Į
d., 7:30 vai. vakare. M. A. bėje nuolat didėja. Didėja Waterbury, Conn.
kus, mažais būreliais, pa ties, kad pasiseks prieiti • Į
kovo 23 iki 29, —
sidarydavo didelis sumiši prie kokio susitarimo ir i Arti Municipal Building Į PASKAITA MARIANA nežiūrint aiškių tos ligos Nuo
105
Main St.,
simptomų, ir plačiai tei-1
mas ir triukšmas. Streikie- baigti šį gyvą ir triukš- j 525 E. Broadway, S. Boston j
POLY
kiamų informacijų apie l Athol, Mass.
Ofiso Valandos
mingą
streiką.
Dėl
šio
Į
e®?®®®®©®®®®®®®®©®®®®®®^
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki |
Kovo 2 d., kun. K. Jen- tos ligos simptomus. Jis Nuo kovo 30 iki bal. 12,
streiko daugelis ir vyrų į 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-j
20 Webster St.,
sas uždarytas suimtos vakarais ir| kus išvažiavo su kun. K, patarė anksti,
pirmiems
Brockton, Mass.
MUZIKAS aprėdalų šapų turėjo užsi- j nedčldieniais,
taipgi seredomis nuo i Urbonavičium
j Thomp simptomams pasirodžius, j Nuo bal. 13 iki 18, —
12-tos
dieną
uždarytas.
daryti, nes darbininkams i
Taipgi nuimu ir X-Ray
Į son, Ct., ir skaitė iliustruo ją gydyti. Tai esanti jau
RAPOLAS JUŠKA
Keyser Island, So. Norbuvo pavojinga vykti jj,l..... -................................................ Š
tą paskaitą apie šeikšpy- nų žmonių liga.
walk, Conn. (poilsis).
darbą, o kiti nėjo dėl sim
Nuo
bal. 19 iki geg. 5, —
rą,
Marianapolio
studen

Moko muzikos, piano patijos streikieriams.
Lietuvis Dantistas
220
Ripley pi.,
tams.
ir dainavimo. SpeciaSPYRIMAS PILVAN
Elizabeth, N. J.
les pamokas duoda ii
MIRTINAI SUŽEIDĖ Nuo geg. 6 iki 17, —
(GALIN^USKAS)
vaikams.
BERNIUKĄ
47 Montgomery pi.,
Kas norite įsigyti gero,,
Tel. So. Boston 2300
Paterson, N. J.
gryno bičių medaus, galite . 414 Broadway, So. Boston
2
Adresas:
Francis Milan 13 m. gy Nuo geg. 18 iki birž. 2,—
I
įgauti
“
Ęarbininke
”
.
Parsi207 Adams St.,
Ofisas
atdaras
nuo
10
Iki
12
vai.
- 933 E. Broadvvay,
Kad nepavėlavus į dar venąs 925 E. Broadway
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
I
įduoda
nebragiai
—
75c.
Newark,
N. J.
OU. BOSTON,
-DUOIUIN, MASS
MASS.
SO.
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
bą, turėk gerą laikrodį. O mirė nuo įspyrimo pilvam
kvorta.
Skl.
pagal susitarimą.
kad turėti tikrą laiką, turi Nelaimė atsitiko kuomet. Tėvas J. Bružikas, S. J.
-------------------------------------- į
3
sykį į metus duoti peržiū jis su kitu draugu čiuožiI
Tel. So. Boston 2660
rėti ir išvalyti savo laikro nėjo rogutėmis Marine
Lietuvis Dantistas
dėlį. Mes taisome visokius Parke. Jų rogutei atsimu
BAKERY
laikrodžius, perdirbam iš šus į medį ir jis iš nety
i
Savininkai:
senos mados į naują. Pa čių tapo įspirtas į pilvą.
į.
Prie
J.
Trasas
ir P. Gelžinis
i
darome
pigiai
ir
gerai.
Nuvežus
į
Carney
ligoninę
Kepa
15
geriausios
rūšies miltų
251 W. Broadway, So. Boston
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
juoda
ir
baltą
duoną.
Reikalaukite
Įsigykite gerą radio, kad padaryta operacija, bet
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
krautuvėse North Brighton Bakery
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
Su
turėti linksmą laiką ir ži sužeistasis mirė.
duonos su raide “S”.
Seredomis
nuo
9
iki
12
v.
djeną.
i Sutintomis nuo 9 iki 6 vaL vakare. noti kas dedasi pasaulyje.
North Brighton Bakerv
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
Mes
parduodame
juos
ge

PALIKO
ŠUNIUI
$2500
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
z
(pagal sutarti)
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, 0. F. M.
Tel. Stadium 8411
riausių išdirbysčių.
Oil Burneriai, kad turėti Salėm, Vas. 28 — Mrs.
Vertė K.
Tel. Trowbridge 6830.
ž
gerą šilumą virtuvėje ir Ruth T. Hayes, 45 m. mo
I
Šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką
i
seklyčioje. Jie suteiks tik kytoja mirdama paliko DACC
rą namuose parankumą. $2500 savo šuniui. Testa KUM PARTS Ce.
KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
(REPŠYS)
(Siip<krte pastos ženkleliais)
Mes juos parduodame ir į- mente pažymėjo, kad tie
LIETU V13 GYDYTOJAS
taisome užtikrindami, kad pinigai būtų vartojami jos Užlaikome visokiems karams
PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios
ir trokams dalis.
mylimam šuneliui prižiū
i
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 viskas bus gerai.
nuolaidos
Baland Ketvirtis & Co. rėti ir patogiai užlaikyti iTAISOME BRAKIUS
278 Harvard Street,
“DARBININKAS”
j
ki jo stipimo dienos. Liku
322 Broadway,
280 Broadvay,
kamp. Inman arti Centrai Sq-,
366 Broadvvay, —
—
— So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston — 4649 sius iš 15,000 paliko savo
Bo. Boston, Mass.
Cambridge, Mass.
1
Skl. vyrui.

BROADWAY LUMBEE
CO.

I

JOSEPH W. CASPER

•v

(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway,
South Boston, Mass

Office: Tel. S. B. 1437
Zes. 158 W. 7th St.

Res.; Tel. S. B. 3960

i

Patarnavimas dieną ir naktį.

i

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS.
409 1VINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROvbridge 7880
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Namo Tel. TROivbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Res.
564 East Broadvay,
So. Boston, Mass.

•v

I

(ĮUEEN ANN LAUNDRY,
INC.
LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prošiname visokius
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat:
So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
ir patyrsite, kad guunate patarna
vimą už pigią kainą.

PRANEŠIMAS

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

I

MANO MARŠRUTAS

I

v

•v

•z

•

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame
geriausios rūšies
duoną kaip rugynę taip ir
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
iš geriausių miltų. Visose bučernėse reikalaukite K. Plevoko duonas. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną į na
mus.
K. PLEVOKAS, sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

J •

DR. M. V. CASPER |

DR. S. A. GALVARISKI

MEDUS! MEDUS!

I

REIKALINGAS TIKRAS
LAIKAS

I

M(

N O V E N A

NORTH BRIGHTON

f

A. L KAPOČIUS

j

I

I

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

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIU GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadvay, So. Boston
Tai. Šou. Bostou 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

3
j

:

i
I

motor

JOHN REPSH1S, M. D.

Tel. Nee. 0526

ROKLAN AUTO SALES
S. ROKLANAS Sav.

Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir INTERNATIONAL trekus.
Priimame senus karna mainais.
Taipgi imi taisome senus ir uždeda
me naujus medžio viršus trekams.

Į

1

Į

3
I

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus.
207 Highland Avė.,
NEEDHAM, MASS.

Į

*

Profesionalai, biznieriai, prrnnonlnfcyl,
kurie skelbiasi “Darbininke" tikrai
verti skaitytojų paramos. '

.4

Antradienis.. Kęvo 3 d., 1936.

3.

DARBININKAS

Kun. Dr. M. Ražaitis. juos gali įkvėpti. Tą įsak vos himnu ir kun. K. Ur zultatų. Tokis ansamblis
Iš “Darbininko” Vajaus Fronto j
miai tvirtina jiems jų lie bonavičiaus sukalbėta mal greitai turės nusipelnyti
——— -----♦ •
Vasario Mėn. 22-ros Dienos, tuvių katalikų sąmonė. da.
pripažinimą net labai rafi
Vajaus
fronte
didelės
atmainos
—
J.
Andriliūnas,
»
Tat, sekdami garbingu sa Dalyviai Šv. Petro par. nuotų kultūriškos dainos
ŠV. Pranciškaus par. kontestantas pralenkė keturis 4
Bostono Įspūdžiai
vo protėvių pavyzdžiu, jie klebono kun. Virmauskio meno žinovų.
ir susirinko pradėti rimtą kviečiami į kita 7-sios gat Ansambliui
vadovavo, kontestininkus ir atsistojo į pirmąsias eiles. Sofija
dienos darbą Motinos vės salę bendriems pie pats jame dainuodamas ir Rimaitė smarkiai žengia pirmyn. A. J. Pateckis pasi
Šių metų vasario mėn. kamputį, kad kunigui su šios
i
tums ir alkoholio teismui. akompanuodamas p. R. vijo V. Brazauską, LDS 1-mos kp. kontestantininką.
22 d. antrą kartą Bostone Švenčiausiuoju išilgai Die- Bažnyčios palaiminimu.
turėjau progos būti liūdi- vo Stalo vaikščioti nekliū- Kokia dėkinga pamoksli Man tenka tik nuryti Juška. Dar kartą turėjau
jas, nenorės lengvai juo
aplinkuma Ar ga seilė pažvelgus į skanius progos akyvaizdžiai įsiti
ninku, iš dalies net daly- dytų. Gal tai ne visai su- ninkui
i
kam paduoti.
v
viu, didelio Amerikos lie- tinka su tradiciniu katali- li
■ jis rasti kur geresnius užkandžius gražiais iš kinti šio vyro simpatinga
Lavvrence, Mass. — Sof.^^
Jie nepraleis puoštoje salėje, ir, “Dar energija ir nepaprastais
tuvių katalikų viešo pasi- kų bažnyčių sakyklų įren- klausytojus?
i
Rimaitė pereitą savaitę ir..,,
rodymo. Pirmojo Ameri- gimu, bet labai patogu, o inei vieno jo žodžio. Kaip bininko” redaktoriaus p. muzikaliais gabumais.
gi
turėjo gerą pasisekimą.
Dievo žodžiai sus Kneižio “laivu”, jam pa Gražiai pasirodė solo ir
kos prezidento Washing- Amerikos bažnyčiose, kur paties
I
Jai pasisekė atlaikyti ant
tono sukaktuvių minėjimo žmonės pamokslo klauso ptiprins savo* kilnius pasi čiam jį vairuojant, sku duetuose atskiri daininin
ras kontestininkų pozici-;
dieną, N. Anglijos sostinė- visi suoluose susėdę, atsi- ryžimus, sudės juos širdy bintis į radio stoties stu kai vargonininkai bei savo
jas.
je, susirinko N. Anglijos kreipę į didįjį altorių, net je
; ir kaip brangią dovaną diją pasakyti kelių minu jautriu nors ne per stipriu
Hartford, Conn. — P-nas...
Lietuvių Katalikų Seime- yra geriausia: pamoksli- 1parneš savo broliams. Ko čių kalbą. Šiandie šis ‘Dar soprano viena solistė p-lė,
A. J. Pateckis nesenai įsto*. gali norėti kuklus bininko’ radio pusvalandis kurios pavardės, deja, ne
lis, N. Anglijos Federaci- ninkas akis į akį mato daugiau
'
jo
į “Daribninko” vajų,
jos Apskričio Valdybos klausytojus, o klausyto^ to
’ žodžio skelbėjas? Jis surengtas Seimelio sve atsimenu: toji pati, ką an
bet jau suspėjo pralenkti,
laimingas...
čiams pagerbti. Svarbiau trą valandą dainavo iš ra
sušauktas į savo metinį jai pamokslininką. Kada šiandie
■
smarkią kontestininkę O-r„
Erdvi šv. Petro parapi sias programos vykdyto dio studijos. (P-lė Valeri
susirinkimą.
Suvažiavo mes turėsime tokius patoną Saurienę. Jis kitą sa-.,.
jas — Naujosios Anglijos ja Beleckaitė. Red.).
rinktiniai organizuotos ka- gurnus Lietuvos bažnyčio- jos salė.
A. J. PATECKIS, nenu vaitę mano pasivyti L. L
Šios Amerikos parapijų Vargonininkų
Sąjungos P. Juškos vedamas Šv.
ialikų visuomenės atstovai se?
yra vertos ypatingo choras. Su-juo susitiksime Petro parapijos choras sa ilstantis katal i k i š k o s Kumpą, kuris ir gi labai *
aptarti praėjusiais metais | Atleis kantrusis skaity- salės
!
nuveiktus darbus ir nūs-i tojas už nukrypimą ir ne- 1dėmesio. Jos nesenai yra vakaro koncerte, kur galės vo sopranais ir altais ga spaudos apaštalas, su di- smarkiai eina pirmyn. Ge
tatyti gaires šių metų dar-'j įtars, kad tokių minčių ly buvusios Dievo ' namais. oalankesnėse sąlygose pa lėtų drąsiai pretenduoti į dėlių pasišventimu platina ro pasisekimo.
B.
New Britain, Conn.
• • »-• Ke
buotei. Man, gaudančiam^ dimas Seimelio iškilmių Jos buvo pirmutinės lietu sireikšti.
bet kokios operos chorą, “Darbininką”.
----------Mičiunienė,
ilgametė
‘
Dar-,~
vių
katalikų
pionėrių
baž

kiekvieną progą arčiau pa- j pamokslinink a s
lipo į
Pats trumpai kalbėjau jeigu ne tokis mažas vyrų
Athol, Mass. — Pereitą bininko’ platintoja ir rė-_
nyčios.
Jose
brendo
lietu

žinti Amerikos lietuvių šventąją vietą Dievo žo
apie gyvąją tautinę sąmo balsų skaičius.
savaitę
visai netikėtai J. mėja smarkiai darbuojasi.
Publikos salėje buvo pu
katalikų gyvenimą, buvo džio skelbti. Ne. Jos skver vio išeivio religinė ir tau nę, kurią galima išlaikyti
Čia puiki stebėjimo dirva. biasi man tik šį vėlų va tinė sąmonė, brendo jo pa gyvą tik per mūsų tėvų sėtinai. Tik, deja, jos da Andriliūnas prisiuntė lio- Reikia pažymėti, kad jaiTad, pakviestas Bostono I karą, kai iškilmingoje Ma siaukojimo dvasia, kuri iš kalbą. Stebėjausi p. Knei lis nemokėjo tinkamai į- dą “Darbininkui” skaity- darbas puikiai sekasi. Pe-’
Šv. Petro parapijos klebo rianapolio Kolegijos poil ugdė čia pat viršuje didin žio nepaprastu sugebėjimu vertinti meninių koncerto tojų, gaudamas 3,400 bal- reitą savaitę jai pasisekė
ir, kliudydami sų. Jis dabar pralenkė M. pralenkti net vienuoliką
no Gerb. Kun. Virmauskio sio
tyloje, neklaužada gus Dangaus ir Žemės Ka per pusę valandos pertiek- savybių
pasakyti Seimelio atstovų plunksna, matomai Užga raliui rūmus, vertus Jo ti tokią plačią programą. kalbomis koncerto vykdy Kilmoniutę ir atsistojo į kontestininkų. Jei jai sek
kontestininkų sis taip ir toliau, tai neuž
pamaldose pamokslą, o vėnių ūpo pagauta, ko ki garbės ir iškalbingai skel Kauno radiofonui reikėtų tojams ir rimtiesiems jo pirmąsias
‘Darbininko’ redaktoriaus to nedrįsdama įpinti į šių biančius praeiviui lietuvio tam ne mažiau dvigubai klausytojams, pasirodė be eiles. P-nas J. Andriliūnas ilgo ji gali pasivyti Sofiją i;
reikalo užklydusi į koncer jsigavęs į pirmas pozici- Rimaitę.
p. Kneižio prašomas kelias atsiminimų eilutes, bet tą kataliko ištikimybę Aukš laiko.
minutes pakalbėti “Darbi keturiais tekinėliais rie čiausiajam Viešpačiui.
Grįžome į pietų salę. Čia to salę, kol ji dar nebuvo
Taikos
ir
Meilės
Kara

KONTESTANTININKŲ STOVIS:
ninko” radio pusvalandy dančią sakyklą užkliudė...
iau buvo ruošiamas alko paversta šokių sale. Labai
lius
šioje
žemutinėje
vargaila,
kad
ir
kultūringoje
je, nė valandėlę nedvejoda Žengiau tada į šventą
holio teismas. Vaišingos
M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 13,800
mas atsisveikinau norai vietą dvasia susikaupęs, <ro bažnyčioje laimino sun šeimininkės tuoj paėmė Amerikoje atsiranda klai Sofija Rimaitė, Laivrence, Mass......................... 14,000 t
dienų su maloniu, tikrai giliai sujaudintas pavesta kią Savo vaikų pradžią mane į savo globą ir nelei dingai įsitikinusių žmonių, Leonardas Kumpa, Brockton, Mass.................. 12,700
lietuviškai svetingu Wor- man garbinga pareiga ir, svetimoje šalyje. Ištiesto do alkanam stebėti tuoj į- kurie mano kad išsipirkę Kun. J. Bružikas .................................................. 12,300 cesterio Šv. Kazimiero pa kaip visuomet, nužemintai mis rankomis glaudė prie vyksiančią linksminančio įėjimą, už tuos pačius pi J. Andriliūnas, šv. Pranciškaus par. kontest.... 14,400
rapijos klebonu Gerb. kun. kartodamas “Nisi Domi krūtinės kiekvieną varge gėrymėlio tragediją pačio nigus nusipirko sau ir tei J. Glavickas, 108-tos kp. kont............................. 10500 ~
Petraičiu, ir vasario mėn. nus aedificaverit domum”. liu nukamuotą, gyvenimo mis smagiausiomis jo gy sę salėje netvarką daryti. VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas ... 10,000
22 d. iš ryto, kun. J. Švag- Kokia jų daugybė — riiDesčiu sugeltą lietuvio venimo dienomis — Užga Koncerto pelnas, prane O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė
ždžio laikomų Seimelio at rinktinių Amerikos lietu išeivio širdį.
šėjo žodžiais skiriamas J. Makštutis, Scranton, Pa........................
vėnių išvakarėse.
Sąjungos F. Končiūtė, LDS. l-mds kp. kont............
stovams Šv. Mišių metu, vių vyrų, moterų, jaunimo Dabar Jis išsikėlė į ištaiNeišsiginshi, kad, ska Vargonininkų
jau žengiau į Šv. Petro organizacijų vadų. Kone gingesnius čia pat viršuj niai užkandžiaudamas, pa organui ‘Muzikos Žinioms’ F. A. Kondrotas, Phila. Pa....... ...............
bažnyčios sakyklą.
pilna Šv. Petro par. baž Jam parengtus namus, o tenkintas klausiausi sve palaikyti. Šia proga surin A. J. Pateckis, Hartford, Conn..................
Kiek mačiau Amerikos nyčia. Kokia rimtis dvel šį Betliejų, kame tiek kar čių pastabų apie geras ma kta ir keletas šio rimto K. Vosylienė, LDS. 1-mos kp. kontestantė
bažnyčiose sakyklų, jos la kia iš jų veidų! Jie su tų gimdavo iš naujo ištiki no balso savybes sklisti muzikos žurnalo prenume A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont.........
bai kita kitai panašios: pranta savo kilnaus užda mų Savo vaikų širdyse, radio bangomis, kurios per ratų.
Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio ....
taurės pavidalo, neaukš vinio svarbą. Jie susirin rimtoms jų sueigoms pali Įrengtas modernines prie Vasario mėn. 22 d. pali Vytautas Andjurgas, Phila. Pa..........
tos, neerdvios, paprastai ko šiandie apmesti 1936 ko, kad jie čionai suėję mones atnešė jį ir į šio po- ko neišdildomą įspūdi ir J. Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont.
evangelijos pusėje įreng metams dieviško darbo tartus, kaip privalo kelti kilio salę. Gal laimingai dar labiau mane įtikino, K. Nadzeika, Nashua, N. H.................
tos — toje pat vietoje, kur metmenis, surasti kelius, dangiškojo savo Globėjo paplis ir Dievo namų kiek daug Amerikos lietu M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont.
būna protestantų bažnyčių kuriais vestų šiais metais garbę.:.
skliautuose ir didesnei Jo vių katalikų dvasinė ir B. Mičiunienė, New Britain, Conn......
Ir šiandie šviečia Jis jų garbei pasieks klausytojų kultūrinė pažanga gali pa J. J. Naudžius, Westfield, Mass..........
kanceliai. Šv. Petro par savo brolius vis arčiau ir
bažnyčios sakykla be šių arčiau Dievo Karalystės protams: nėra čia vietos ausis, kai už savaitės pra mokyti atvykusį iš seno M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont. ...
pažymių
dar už kitas žemėje, vestų tiesiaisiais savymylos aistroms, ne dėsiu Dievo žodį skelbti sios tėvynės bent kiek a- Jieva Lukošiūtė, Chicago, III..............
praktiškesnė, nes savo pa Bažnyčios ir Tėvynės ke leidžiama paplūsti tuščios misijų pamoksluose...
kylesnį jų gyvenimo ste V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas
skyrimą atlikusį, gali bū liais... Tai Apvaizdos ke puikybės žodžių vande Alkoholio teismą su vi bėtoją.
V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont.....
ti nustumta nuošaliai į bai. Tik • Aukščiausiasis nims, kuriuose dažnai pas somis Amerikos teismų iš
M. Kauklys, Kearny, N. J....................
kandinama tiek rimtų su- kilmėmis bei formalumais
AUKSO MINTYS
A. Delinas, Greenfield, Mass..............
sėkmingai pravedė profe
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES manymų.
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont.
Čia augštai iškeltas va- sionalai lietuviai advoka Kaip laimingas tasai, V. Butrim, Rochester, N. Y.................
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir dų autoritetas, vadų, kutai ir gydytojai. Dar ge kuris negimė vergu, ir ta
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
rie
ne
žodžiais,
o
darbais
Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
riau jis būtų pavykęs, jei sai, kuris išmokytas nebū
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai
ti
svetimos
įtakos
įrankiu
bei
patyrimu
senai
nusi

venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gu šie garbingieji lietuviai
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
Uoton.
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Antradienis, Kovo 3 d., 1936.

DAĘBI^I^AS

1.

nieko nieko negali būti.
Andrius, — Taip iš nie
ko nieko negali būti, tai
Jau dabar baltieji pradėjo trauktis atgal. Raudonoji tada ir Dievas iš nieko ne
armija ėmė stiprėti ir pasiekė skaičiaus virš trijų mi gali sutverti.
Tokyo, Sausio m. 15 d. 1936 m.
lijonų. Visur matėsi Trockio ranka. Jis pašalino vi Kunigas, — Dievas gali
sus nevykusius generolus, tarp jų ir Staliną, kurs la tai padaryti, dėlto, kad Jis
DIDŽIAI GERBIAMOJI “DARBININKO”
bai prastai veikė Caricino ir Ukrainos fronte. Stali yra visagalis.
REDAKCIJA!
nas,
žinoma,
to
nepamiršo
ir
kol
gyvas
nepamirš.
Pa

Andrius, — Jeigu Jis yGavėnia tai atgailavimo laikas. Atgailavimas tai
Teko skaityti vįeną kartą “Darbininką”, sakau
galiau,
Civilinis
Karas
buvo
laimėtas,
sovietų
priešai
ra visagalis, tai ar Jįs gali vieną kartą, nes tik vieną kartą man tepasiuntė vie
ne būtinai reiškia fizinį nusikankinimą, nes tai tik
pridėčkas ir daugumoje atvejų — mažas pridėčkas. likviduoti. Trockio garbė augo kaip ant mielių. Būta [sutverti tokį akmenį,, ku- na mano Geradarė esanti Philadelphijos mieste. La
laikotarpio, kad net Leninas atsirado Trockio šešėly. Lį0 nepakeltų?
Tikras atgailavimas visados prasideda nuo susitvar
bai patiko tas laikraštis, nes jame daug žinių apie vi
kymo viduje. Žmogus visų pirma turi prieiti išvadą, Bet štai visa fantasmagorija keičiasi. Leninas miršta, Kunigas,__ Tas klausi- są pasaulį. Man esant toli nuo Lietuvos labai įdomu,
kad atgailavimas bei pasitaisymas jam reikalingas.1 Trockis paleidžia armiją. Dabar jis tik paprastas pi- mas, Andriejau, nevertėtų o ypač žinios apie Lietuvą.
Kai jis tą pripažįsta, tai tuomet jau imasi priemonių lietis. Čia jo karjera baigiasi, nes nežinia iš kur išlen- statyti, nes jis yra labai
Turiu prisipažinti, kad gyvenu vienas tarpe sve
da
Stalinas.
Jis
ne
karžygis,
bet
intrygose
nėra
jam
žemos
vertės.
Toks
klausipasitaisyti. Nėra tokio žmogaus, kuriam nebūtų rei
timų, kitas mano draugas lietuvis atvažiavęs kartu
lygaus.
Toje
dirvoje
Trockis
prieš
jį
neatsilaiko.
Numas
yra
panašus
į
tuos;
kalo šį bei tą savo gyvenime pataisyti. Kitiems reikia
su manimi į Japonijos misiją gyvena kitoj vietoj, 38
labai daug taisyti, o kitiems tai ir visiškai iš kelio pa- į galėtas ir ištremtas, jis tampa nepavojingu. Bet Sta- Ar Dievas gali nusidėti? valandų traukinio atstume, todėl susieiti netenka.
j linas nepamiršta, kas jį pašalino iš Caricino ir Ukrai- Ar Dievas galį pats save
Esu misijonierius salezietis, dar moksleivis, o ne
nos fronto ir kas dažnai pašiepdavo ir tebepašiepia Ipanaikinti?
pana’ kinti9 ~Jis
Jis negali daMes čia nesigilinameį asmeninį žmogaus pasi- jo asmenybę ir politiką, štai delko Trockio garbavoji- Lyti tai, per ką Jis nusto- kunigas; manau Dievui padedant tapti kunigu, o ta
taisymą bei jo ydų ir nuodėmių sutramdymą, nes tai mas nedovanotinas. Stalinas nepamiršta savo priešų Į tų buvęs ^ievu Tokįe rei- da pasiaukoti visa širdžia mano misijai darydamas
jau gryno dvasinio gyvenimo sritis. Tai jau kiekvie- jr už tą viską turi atkentėti — “Laisvė”.
kalavimai priešingi Dievo gerą ir skleisdamas Lietuvos vardą, padaryti Ją gar
sesne ir supažindinti Lietuvą su tais, kurie Jos ekzisno individualinės sąžines dalykas, kas, žinoma, gavę................ . t<T .
.„ ....
. nri<Hmėiai
nios metu ir yra darytina. Bet mes čia paliesime tik1 u ®et, klausioji “Laisvei” teikiama ištarme tai | prigimčiai,
tencijos dar nežino. O ar daug tokių dar yra? O rei
1 Andrius, — Bet jeigu kia liūdnai atsakyti, kad daug ir daug.
bendrą visuomenės sąžinę katalikiškojo veikimo žvilg“
darbininkų
tėvyne
”
.
Juk
Maskvoje
koaiškiausiai
paviskas turi pradžią, tai
Be abejo Lietuvių misijonierių dar nedaug tėra,
sniu. Ar mūsų visuomenes sąžinė šiame dalyke rami?
sakyta,
kad
“
joje
(Rusijoje)
ne
darbininkų
ir
valstieh
r
Dievas
turėjo
kada
nors
bet
aš
manau jei mūsų broliai ne vien tik gyveną Lie
Vadinasi, ar mes neatsiliekame katalikiškame veiki-,L
x
A
A
me, kad ir mūsų spaudos palaikyme ir platinime? Juk Idiktatūra, o proletariato diktatūra”,. Proletaria- prasidėti, nes kitaip sunku tuvoj, bet ir Amerikoj prisidės prie jų sušelpimo, tie
tai yra svarbiausioji mūsų visuomeninio gyvenimo ! tas tai — driskiai, ar lietuviškiau kalbant, elgėtos-u- suprasti, iš kur Jis atsira- keli misijonieriai padarys daug gero.
Amerikos broliai visuomet atjautė ir atjaučia dar
sritis. Čia mūsų sąžinė vargiai bebus rami. Juk spau bagai. Taigi Rusija — ubagų šalis. Jų ten pilna, tik, d0.
deja,
ne
jie
laiko
diktatūrą,
bet
ant
jų
diktatūra
laikoKunigas,
—
Klausyk,
ir dabar savo tautiečių reikalus ir kuo dosniausiai
da tai tokia plati ir vaisinga dirva, o kas joje padary
ma.
Kitais
žodžiais,
ne
proletarai
valdosi,
tik
juos
Andriejau.
Ir
šis
klausijuos rėmė ir remia. Garbė Amerikos broliams, nes Jų
ta? Faktai labai neigiamai į tai atsako. Mūsų spauda
valdo
—
komisarų
oligarkija,
arba
rinktoji
mažuma,
mas
priklauso
prie
anų
širdys
tikrai Lietuvių širdys, tikiuosi, kad ir toliau
vargsta, labai vargsta. Ir vargsta dėlto, kad jos rėmi
mo darbas labai nelygiai padalintas. Yra saujale — kuri sudaro valdančią, liaudžiai neprieinamą, klasę, juokingų klausimų. Nes tokiais Jie bus visados.
Dabar, išgirdę Maskvos balsą, tikrai žinosime, Į
tu^ėtų praJaponija sunki misijos dirva, o ypač mums misijokurie visomis pastangomis spaudą platina, bet didžiu
džią, tai Jis priklausytų nieriams, kuriems trūksta materialinės medžiagos.
K.
ma — visuomenė — visai šaltai į tai žiūri, ir jei kai- kad Rusija — ne darbininkų valstybė.
nuo kito daikto ir tada ^Japonija civilizuota šalis, todėl reikalauja daug lėšų
kurie kaikada ir numeta kokį trupinėlį spaudai pa
kad galėjus ką nors gero padaryti. Vargšai misijonie
laikyti, tai jaučiasi didelį darbą atlikę, ir tai tokį dar Pasikalbėjimas Laisvamanio su Kunigu jau nebūtų Dievas,
Andrius,
—
Tai
tiesa,
riai
kreipiasi vienur, kreipiasi kitur, žinoma, kartais
bą, kurs jiems visai neprivalus, vien dėl gailiaširdyskunige. Jis nebūtų tada šį tą sugauna, bet mažai.
tės padarytas, tarsi tai būtų koks vaikų* žaislas, į ku
Andrius,
—
Prisiekti
gal
Andrius,
—
Na,
gerą
die

Dievas. Bet kaip suprasti
Tokio sumetimo vedamas ir aš kreipiųosiu į di
rį tik ranka verta numoti. Tuo tarpu — spaudos pa
ir
negalėčiau,
bet
iš
visų
ną,
kunige,
Jonai.
Girdė

dalyką
be
pradžios?
Vis
džiai Gerbiamąją “Darbininko” Redakciją prašyda
laikymas tai viena svarbiausiųjų mūsų pareigų, iš ku
aplinkybių
darosi
aišku,
jau,
kad
buvai
susirgęs,
o
kada
nors
turėjo
prasidėti
mas, jei galima, siuntinėti “Darbininką” — sakau jei
rios išsisukinėti — tai jau gryna nuodėmė. Tai ne gaidabar
jau
neatrodai
ligo

kad
Jo
nėra.
Kad
be
pabaigos,
tai
sugalima, nes aš pinigų už prenumeratą neturiu; mielu
liaširdystė. Spaudą mes ne tam palaikome, kad spaus
Kunigas,
—
Na,
paimkim
nis.
orantama.
Vadinasi,
bus
noru mokėčiau, bet iš kur juos paimti?!
tuvės darbininkams duotume progos pragyvenimo lė
nors
vįeną
klausimą
ir
tu

Kunigas,
Gerą
dieną,
i
ir bus visados ir niekad j
Be to norėčiau sužinoti kokios sąlygos ir ar gali
šų užsidirbti, bet tam, kad patys savo gyvastį, kaipo
I
rėsim
pripažinti
Dievo
bu

Andriejau,
ot,
žinai,
treje

niekad nepasibaigs, bet be ma rašyti ką nors į “Darbininką” apie misiją? Ar at
katalikai, išlaikytume. Be spaudos, mūsų katalikiškų
vimą.
Sakyk,
Andriejau,
tą
dienų
pasikarščiavau,
pradžios, tai mano protui lyginama už straipsnius ir jei atlyginama tai kiek; ir
idėjų reiškėjos ir gynėjos, mes be mažiausios abejo
už kokius straipsnius; kokio ilgumo turi būti ir tam
nės pražūtume. Taigi gavėnios metu prie kitų atgaila bet ačiū Dievui, vėl gerai iš kur tas gražusis pasau nesuprantamas dalykas.
lis
atsirado?
Iš
kur
saulė,
jaučiuosiu.
Kunigas,
—
Daug
yra
panašiai. Nuoširdžiai prašyčiau tai man parašyti, jei
vimo bei pasitaisymo priemonių pridėkime tą svar
žvaigždės,
menulis,
žemė,
Andrius,
—
Ar
šaukiaisi
dalykų,
Andrieiąu.
kurių
nesudaryčiau perdaug sunkumo.
biausią susipratusio kataliko pareigą — palaikyti sa
o
ant
žemės
įvairūs
auga

daktaro?
mes nesuprantame, kaip
Tikiu, kad Geroji “Darbininko” Redakcija su
vo spaudą.
K.
Kunigas, — O, taip šau- lai, gyvuliai ir pagaliau jie gali įvykti arba pasi pras mano padėtį ir nepalaikys už blogą šią mano drą
kausi. Buvo net keletą sy žmogus?
daryti, o yra ir gana. Pa są.
kių atėjęs.
Andrius, — Tie dalykai vyzdžiui, joks mokslas dar
Baigdamas pažadu visuomet prisiminti mano var
Andrius, — Tai, sakyk, jau seniai mokslo yra iš nėra išaiškinęs, kaip gali gingose baldose Redakciją, prašydamas Aukščiausio
ačiū daktarui, o ne Dievui, aiškinti, kad visas pasau iš pustančio grūdo naujas jo palaimos “Darbininkui” ir ilgo amželio — tiems,
nes be daktaro gal būtum lis per milijonus metų iš išdygti ir pasidaryti gau kurie jį redaguoja.
ir miręs...
sivystė iš tam tikro chao singas vaisiais? Taip pat
Su aukšta pagarba,
Komunistų “Laisvė” įdėjo straipsnį apie Leniną
Kunigas, — Nustok, An so, kuris iš karto buvo di kaip gali atsirasti kraujas,
Albinas Margevičius,
ir Trockį, kur Trockis išgarbinamas, o Leninas neperdriejau, neužgauk mano delis degančios masės, ar nagai, plaukai, akys, kaumisijonierius - salezietis.
daugiausiai. Komunizmo kūrėjas pavadintas užsispy
tikėjimo ir neburnok prieš ba chaoso kamuolys. Lai I lai ir kitos kūno dalys iš
rėliu ir šiaip jau nukaraktizuotas be didelio entuziaz
•Dievą, nes atsimink, kad kui bėgant, tas kamuolys suvalgytos duonos, bulvių,
Gerb. Misijonieriui, Albinui Margevičiui laikraštį
mo, taip kad atrodo, jog toje garsioje “dvoikoje —
be Dievo žinios ir plaukas pradėjo atvėsti ir į dalis sviesto daržovių ir tt? Mi- “Darbininką” pradėjome siuntinėti. Tikimės, kad
Lenin i Trockij”, Leninui tenka groti antrasis smui
skaldytis. Taip atskilo že- Iijonai dalykų mums yra Gerb. Misijonieriai atsilygins raštais iš Tolimųjų Ry
nuo galvos nenukrinta.
kas. Tasai straipsnis tilpo 31 d. gruodžio ir iki šiol j
Andrius, — Dovanok, mė, žvaigždės ir kiti dan- nesuprantami, tai ką kal- tų.
praėjo nepastebėtas. Bet štai dabar, daugiau kaip pus
kunige, kad aš toks atža gaus kūnai, p paskui per bėti apie Dievą, visų tų daJeigu kas iš. Gerb. “Darbininko” skaitytojų išga
antro mėnesio praslinkus, komunistų organas susilau
gareivis, mat kas širdyj, mįlijonus metų iš tos at- lykų Kūrėją? Bet Dievas lėtų sušelpti misijonierius saleziečius, tai jų adresą
kė griežto pabarimo už to straipsnio patalpinimą.
tas ir ant lūpų. Kai aš ne šalusios masės išsivystė mums pranešė ir mes tiki- galite gauti “Darbininko” Redakcijoj.
Girdi, tokia Lenino karakteristika nėra leistina, o jau
tikiu į Dievą, tai man at augalai, gyvuliai ir paga me, kaip tiki kūdikis tėvo
Trockio garbavojimas tai tiesiog nedovanotinas. Taip
žodžiams, arba mokinys perpilsiu Jūras į tą duobe- m. žiemą iš bado mirė 6—
rodo juokinga, jeigu kas liau žmonės.
pat pabrėžta, kad sovietų respublika tai ne darbinin sako: Ačiū Dievui. O aš e- Kunigas, — Viskas labai mokytojo, nors ir aiškiai lę, negu tamsta suprasi 7 milijonai žmonių, taigi
kų ir valstiečių valstybė, bet proletariato diktatūra.
su atviras, tai gal tuo sa gražu ir puiku, Andriejau, nesupranta. Supras kada Švenčiausios Trejybės pa-'dvigubai daugiau kaip viTie žodžiai stambiai pabraukti. Tą pabarimą “Lais
vo atvirumu ir užgaunu ti bet pasakyk man dabar, nors vėliau, taip ir mes po slaptį” atsakė vaikelis. Taksoj Lietuvoj gyventojų,
vė” priima, kiek galėdama teisinasi ir nužemintai at kinčio širdį, nes aš ir ki kas gi tą chaosą, arba tos mirties daug dalykų su matai, Andriejau, koks Vienas buvęs rusų genesiprašo.
degančios masės kamuolį prasime, kurių dabar nė sulyginamai mūsų protas ’rolas Rikov pereitą vasatiems taip sakau.
Iš tono ir turinio, o ypač iš to, kad tasai pabari Kunigas, — O aš tams padarė, nes jis irgi turėjo išsivaizduoti negalime,
mažytis, dėl to Kristus.rą persirengęs kaimiečiu
mas taip ilgai turėjo keliauti į “Laisvės” redakciją, tos vietoj kitaip padary turėti pradžią?
Andrius, — Bet aš, kuni- kartą pasakė: “Jeigu ne-'perėjo Rytinį Sibirą. Jis
savaime aišku, kad jis bus atėjęs iš Maskvos. Pasi čiau. Jeigu aš būčiau lais Andrius, -j- Čia tai, ku- ge, jau nemažas vaikas, aš pasidarysite kaip tas ma- matė baisių dalykų. Pav. f
rašytas tik raidėmis M. B., bet raidės čia nieko nereiš vamanis, tai kitų tikėjimo nige, neapsiimu atsakyti, noriu dabar viską sūpras- žas vaikelis, neįeisite į Kabarowske, kur neužkly- ‘
dangaus karalystę”, o ma- sta joks užsienietis, yra
kia, tik tono griežtumas ir Trockio pasmerkimas vis neužgauliočiau ir nepa Gal tas chaosas iš kokių ti.
nors
dulkių
susidarė,
nes
Kunigas,
—
Per
didelis
'
žas vaikelis kaip tik tįki bolševikų kalinių lageris,
ką atpasakoja. Tai čia jau ne bet kokio “stupaikos”, juokčiau, nes viena, —
o stambaus satrapo tonas, skambąs iš pačios komin- jeigu
laisvamanis,
tai atsimink, kunige, kad tai reikalavimas, Andriejau, kūdikiškai, ką jam vyrės-(Tuos žmones, kaip gyvuterno viršūnės. Vargšelė “Laisvė”. Ji, tiesa, mums idė leisk ir kitam laisvai min- skaitoma milijonais metų Mes skaitome Šv. Augusti- inieji sako. O dabar sudie, liūs, bolševikai naudoja
jiniai prifešinga, bet vis dėlto lietuviškai rašoma. Da tinti ir tikėti, o antra, —• Kunigas, — Bet ir dul- no gyvenime tokį aprašy- I Andriejau, kitą kartą pa- bandymams, norėdami pa
bar ji pilnoj rusų satrapo nelaisvėj — visa praryta, juk prisiekti, kad nėra kės turi turėti kur nors mą. Jis kartą vaikščiojo sikalbėsime. Ačiū, kad tu-. tirti, kaip veikia nuodinnė ausų nesimato...
Dievo, negali nė vienas pradžią. Dulkės paprastai ant marių kranto ir galvo- rėjai kantrybės paklausy- gosios dujos. Baisiose kan; čiose, dujomis išnuodyti
Garbavojimas Trockio esąs nedovanotinas. Mes laisvamanis; o jeigu Jis atsiranda'nuo daiktų, o iš jo apie švenčiausią Trejy- ti.
Andrius,
—
Ačiū
ir
tamlaukuose ir namuose išžinom, iš kur plaukia tie žodžiai, pilni griežtos neapy yra, tai kaip tada reiks po kur jos atsiras, jeigu jokių bę. Žiūri netoliausiai vai'nuodyta daugiau kaip 300
kutis pilsto su varlių dė- stai, kunige, sudie.
kantos. Tai asmeninis kerštas. Bet gi Trockis išgelbė mirties su Juo susitikti ir daiktų prieš tai nebuvo.
Andrius, — Hm! Taip, žute marių vandenį į mažą į
__________
žmonių.
jo sovietų sąjungą nuo pražūties. Petrogradas jau bu Jam į akis pažiūrėti, jeigu
' Gal būt... Gal kaip nors... duobikę. “Ką tu ten darai,
' Naujai gautomis žinio
vo beveik paimtas. Judeničo armija stovėjo tik už ke Jį niekinai?
I
Gal
per
milijonus
metų...[vaikeli?
”
užklausė
Augus-'
lių kilometrų nuo miesto, kuriame viešpatavo pilniau Andrius, — Taip, kuni
mis Rusijoj areštuotas ir
sias nusiminimas ir panika. Pasirodė ant scenos Troc ge, jeigu Dievas būtų, aiš Nežinau. Gal kada moks tinas”. “O aš noriu tas
i padėtas į kalėjimą Tįraskis, ir Judeničas buvo atstumtas, sumuštas ir paga ku, aš taip nešnekėčiau, las išaiškins iš kur atsira- marias perpilti į duobikę”,
polio vyskupas Frisonas.
atsakė
vaikelis
ir
toliau
bet
dabar
aš
esu
tikras,
do
tos
dulkės,
dabar
nega

liau likviduotas. Iš rytų Kolčakas jau buvo Kazaniuj,
‘M. L.’
Prieš
karą
Rusija
buvo
tęsė
savo
darbą.
“
Bet
kad
Jo
nėra.
liu
atsakyti.
iš pietų Denikinas pasiekė Orią, Mamontovo kavaleri
Kunigas, — Na, sakyk,
Kliūtys yra ne tam, kad
Kunigas, — A matai, klausyk, mažyti, kaip tu Europos aruodas. Dabar
ja skrajojo Maskvos apylinkėse, raudonoji armija ne
tai, kad traukėsi, bet tiesiog bėgo. Pasirodė Trockis Andriejau, ar tamsta galė Andriejau, kaip aišku, kad gali tokias didelias jūras virto kitaip — siaučia ba jos mus nugalėtų, bet tam,
ir viskas pradėjo keistis. Raudonarmiečiai susikuopė, tum prisiekti, kad Dievo kas nors visam kam turė perpilti į taip mažą duo- das. Užsienio laikraščiai kad jos būtų
“O, aš greičiau skelbia žinion?įs 1933-34
jo duoti pracįžįą, nes iš belę””
įgavo kažkokios drąsos, pradėjo veikti organizuotai. nėra?
Kj
s
TELEPHONE

2680

Laiškas Redakcijai iš Tolimų
jų Rytų

866 W. BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Viena iš Gavėnios
Pareigų
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Antradienis, Kovo S d., 1ŠS6.

Ar tas ką mes darome
taip svarbu viso pa
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
saulio labui, kad mes ne
VALDYBA
I norime mirti pirm nei jį
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kuo. A. šve- B užbaigsime, ir kad mes
įlas — pirm., Marūinapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Maukus
skubiname jo užbaigimą
— vice-pirm.; V. J. Blavackas —•' rašt., 7 Mott St, VVorcester, S
su įsikarščiavusiu susirū
Mass.; O. Sidabriene — ižd, 6 Comiuonvvealth Avė.. AVorcester,
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P. f pinimu?
Juškaitis — Redaktorius, 423 VVindsor St, Cambridge, Mass.
Žmonės pirma mus ir be
■i/Tulimmu ! i. III! ulu.mul.J-'"-"........
j=.eFa=gr T.-ggįBsmaitfajg mūs gyveno ir save pada
rė šventais; ir žmonės pa
A. f A.
skui mus ir be mūsų vis
gyvens ir pasidarys šven
tais.
Vargšai, neklastingi vai
kai įsivaizdinti, kad mes
darome darbą be kurio ne
apsieinama !
jts

T

♦

*

*

/

Vienintelis dalykas be
kurio neapsieinama, tai
mūsų pasišventimas.
Dargi, šis neatsiekiama
užbaigtu darbu, bet kaip
esu sakęs kelis sykius,
darbu pradėtu paskirtą
valandą; tuo pačiu darbu,
pertrauktu, neužbaig t u,
užmirštu, arba paniekintu,
kaip Dievas leidžia; jis ga
li būti įgytas priverstu ne
veiklumu, jei visą bus pri
imta su ramiu, šypsojančiu atsidavimu.
„ *

*

*

Kas atitolina mūsų pa
sišventimą daugiausia, tai
perdidelis godumas mūsų
darbe; benuosaikus troški
mas jį užbaigti; giriantis
prajautimas galėti sakyti,
aš esu ką nors atlikęs.

KUN. PETRAS SAURUSATHS

•

*

*

♦

siela mano; pra
BLAIVYBĖS
APAŠTALO !Jos visas
dvasi°Amerikoje
s vadų. lietu- dėkDrąsos,
i wi.w
kas rytas kasti savo
A.A, KUN. P. SIAURUSAI- -y kolionijas važinėjo su vagą tąjai dienai, nepaisy
prakalbomis ir pamoks dama kaslink to ar ją už
ČIO MIRIMO SIENOS lais apie blaivybę.
baigsi ar ne. Imk savo vei
kimui
Paties Dievo regulą :
Minėdami jo mirties su
ATMINTIS
kaktį, Brang. Blaiv. pasi stipriai ir maloniai, Imk
r-.fcv

w

šiuos Šventųjų žodžius sau.
Kovo 3, 1932 m., Lietu rūpinkime, jei išgalime šv.
baisias už a.a. kun. Petro už obalsį: Gerą daryk ge
voje mirė didis blaivybės
rai, ir žengk pirmyn.
darbuotojas kun. P. Siau- Siaurusaičio vėlę užprašy
ti. O jei tas nebūtų gali Jei vakare rasi, kad kliū
rusaitis. Šįmet sukanka
ma, tai bent po dalelę ro tys sulaikė tavo darbą va
keturi metai kaip mus ap
gos viduryje, kad nelai
leido pasišventęs, uolus ir žančiaus sukalb ė k i m e.
Melskimės už jo vėlę, kad mingi atsitikimai iškraipė
ištvermingas kovotojas su
Dievas mums duotų dauJ arba sunaikino ką esi pa
alkoholiniais gėrimais.
giau tokių uolių Blaivybės daręs, pradėk vėl ant ryto
Gyvendamas Amerikoje.
K. P. J. jaus nesusivargines ir neWaterbury, Conn. klebo Apaštalų.
susirūpines.
naudamas
suorganizavo
blaivybės draugiją, kuri BLAIVYBĖ MOKYKLO Ar nematai, xkad šiaip
SE
dirbant ištvermingai ir
greit pasiekė visuomeniš
maišiai tu įrodai Dievui,
ką veiklą. Toji blaiv. drau
gija vėliaus gavo vardą L. Į Providence, R. I. — Gu- kad tu Jį myli?
♦
*
c
R. K. Pil. Blaiv. organiza-; bernatorius Green ir jo pagyvuoja ir po dėjėjai nori išleisti įstaty Tai nebus tas puikus
cija, kuri
1---- --------mą, kad viešose pradinėse darbas, kuri trokšti už
šiai dienai.
Blaivybės idėjai skleisti mokyklose būt mokoma baigti kas sudarys tavo
a.a. Tėvas Siaurusaitis sa bei aiškinama blaivybė, vainiką laike amžinybės,
vo lėšomis išleido ir reda Valdžia patyrė, kad prie- bet tavo intenciją jo atli
gavo laikraštį “Šviesą”. į varta žmonių negalėjo kime. Ugnis sunaikins vi
Blaivybės ir sveikatos sri blaivais padaryti. Prohibi- są kas yra medžiaga pas
tyje parašė ir išleido ne- cija vieton atnešti naudos kutinėje dienoje, palikda
mažai knygelių ir brošiu- suteikė šaliai daug žalos, ma tiktai meilias mintis,
relių.
Todėl dabar norima per kurios lydėjo tavo darbą.
Blaivybės organizacijo- mokyklas ne prohiciją, bet “Mano prieteli”, sakė
je, nuo pat jos įsikūrimo, blivybę įvesti. Blaivybė mokintąs vienuolis mažam
— jau šįmet sukanka 25 teikia žmogaus kūnui svei- darbininkui brol i u k u i,
“teismo dienoje mano di
metai, ilgiausiai išbuvo katą ir ugdo jį doroje.
deli tomai ir tavo šluota
turės tą pačią vertę; ir jei
tu, šluodamas, turėjai
grynesnę intenciją nekaip
Laiko retai trūksta; ne. aš rašydamas, tu būsi tuo
Iš Angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis tai tvarkos, tai malsumo aukščiau danguje nekaip
— virš visą ko, tai ištver aš”.
♦
*
♦
XXXIII.
mingumo — ko trūksta.
Maži Sumanymai Sugrąži Dievas nereikalauja, kad Dievas gale visa ko, sa
nimui Ramybes Sielai mūsų darbui pasisektų, ko patarlė. Žiūrėk, tat, už
Ir Priežastis Jos Malonės arba net, kad mes jį už tos medžiaginės apiregės,
Įgijimo.
baigtumėme.
Jis tiktai kuri aprubežiuoja tavo
prašo mūsų dirbti; tasai matymą, ir išvysk šį Val
VI.
kurs miršta, palikdamas dovą patenkinta ir sujau
Nieko nedaryk smarkiai, savo užduotį neužbaigta y-’ dinta pastangomis, kurias
žengk tykiai, vengiant Ne ra taip toli nužengęs Aukš tu imi pildyti Jo valią,
♦
♦
♦
ramumo, Vargo arba
čiausio
Teisingumo
akyse,
Skubumo.
Protinis arba medžiagi
kaip tasai, kurs yra turė nis darbas turėtų būti vie
Kiekvienai valandžiukei jęs laiko pilnai užbaigti ninteliu valgiu, kurs palai
yra paskirtas jos darbas. savo darbą.
ko Dievui meilę mumyse,
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“Ties Tyliu Vilniaus Kaimu
Pakibęs Prakeikimas
i
I

Dainelė
— O kame buvai, girtuoklėli mano?
— Karčemoj, karčemoj, širdelyte mano!
— O kiek tu pragėriai, girtuoklėli mano?
— šeštokų du šimtu, širdyte mano!
— O ko nesergi, girtuoklėli mano?
— Kai sirgsiu ir mirsiu, širdyje mano!
— O kas dirbs grabą, girtuoklėli mano!
— Iršiukas. Jckiukas su sūnum savo.
— O kąs muš grabą, girtuoklėli mano?
— Iršięnė, Ickienė prijuoste savo,
— O kąs paskambins, girtuoklėli mano?
— Butelis, stiklelis, širdyte mano!

Baisūs Vilnijos mokytojo lydi iki grabo lentos. .
pareiškimai vilniškėje Len Vaikus, ieškančius stip
rių pergyvenimų ir netu
kų spaudoje

rint kitų, traukia viskas,
“Kurjer Wįlenski” šio- kas kelia triukšmą- Vaikai
mis dienomis paskelbė vie- nuolat atsistoja visur ten,"
no Vilniaus krašto moky-kur šaudo vyresnis jauni-*
tojo straipsnį, kuriame ne- mas, priklausąs prie ‘stželpaprastai juodomis spal- Cų’ ar kitos kokios karinio
vomis
atvaizduota Vii- pobūdžio organizacijos.
tI
niaus krašto kaimo pade-. Visa tai dar labiau krikdo'
Kokia galva, tokia kalba.
tis. Laikraštis pats tam-------—Xx-’
nervus. Vilniaus ’krašto
M. Gojelis.
• delka. Jis buvo vokietis, tikrame pridėtame priera- piemenėlis nebėrat toks,
ŠVENTOJI LIETUVA Susipažinome Latvijoj. Aš še pažymi, kad straipsnio kokį jį paprastai įsivaizbuvau ten išvykus tarnau- autorius medžiagą savo duoja — sėdintį ant kelmo '
Lietuva, tėvynė m^uo,
ti. Vyras ne katalikas, straipsniui yrą surinkęs ir ganantį bandelę. Piemeprakaito išliejai tvaną,
Pradėjo iš darbo ateidinėt tiesioginiai
stebėdamas nėlių vartojami žodžiai iri
valdant unijai ir rusams.
girtas. Mušdavo mane la- Vilniaus krašto kaimo gy- i dainos niekam garbės ne
Laisvės kovose išprusus.
bai. Pralošė kortomis ma-venimą todėl straipsnis e- daro.
tu giedros vis nesulauki:
no drabužius, batukus, sąs ypatingai įdomus ir Mokykla, jai bendrai
Lietuvoj dar apsiniaukę .
skarą, pagalvį... Kartą.grį- vertingas,
vaikas joje atsiduria, jau •'
Vokiečiai peiliu tau duria.
Patys, būdami apskurę.
žus į namus pamačiau lan-’ Mokytojas savo straips- nieko negelbsti. Tarp mo
Klaipėdą savęsp vilioja,
gines ir duris uždarytas— nio pradžioje konstatuoja, kyklos ir tėvų jokio kon-/
pinigais šnipus apkloja.
viskas išnešta, neradau kad paskutiniu laiku ties takto nėra. Daugumas tė-.
Jaučiam dantis ir Lenkijos.
nei lovos, nei šaukšto, nei tyliu ir ramiu Vilniaus i vų i mokyklinę prievolę
Mūsų trečdali prarijus,
puodelio. Tik vaikas palik- kaimu yra pakibęs kaš įžiūri kaip i savotišką bau
smaugia okupante tapus.
tas berėkiąs... Vyras su koks prakeikimas. Nusi- džiavos rūšį ir bendrai
Lenkuose lietuvių kapas
siekia jįj valstybės puse.
žyde išbėgęs...
kaitimai ir žmogžudystės stengias iš jos išsisukti. ?
Lenke, grobdamas pražūsi!
Tik Bažnyčios palaimin- yra kasdieninė duona.
Daug tėvų savo mažame
Pabaisų ir vietoj turim:
ta
moterystė
gali
būti
laižmonės
mušas
ir
žudosi
čius vaikus, ypač pasieny
pirkliui vožiame kepurę,
minga, o kas išeiną iš ki- dėl menkiausių niekų. A- je, vartoja savo sniegeliui'
kad pigiau bekoną imtų:
tokių jungtuvių, matyt iš i P^e tai nuolat pranešineja- varyti. Čia vaikai ypatin
o kiti kasdien bent šimtą
varžo. Ką sučiupęs varžo:
ankstybesnio nelaimingo- ma policijos raportuose, gai puikiai atliekas jiems
ūkį, baldus, šieną, daržą.
sius pareiškimo ir iš toli- kuriuos spauda skelbia.; pavedamus uždavinius. Ki
Nors ir klesti mūsų ūkis,
Tačiau nė pusė įvykstan ti ima vaikus į miškus,
mesnio jos pasakojimo:
bet sapne tematom litą,
— Apsigyvenau pas vie-j čių nusikaltimų neiškyla kur moko juos vogti me
ir tai sunkiai užpelnytą.
ną našlę, — kalbėjo jį to aikštėn, nes žmonės, vado džius. Apskritai, sunku ir
Šiaipgi esam išmandrėję,
liau. Bulvių dar turėjau vaudamiesi įvairiais sume išvardyti visas sritis; ku
šokam šūkiais, kaip šokėjai.
Iš krvžiasuolės šventuosius
pasisodinusi, tai ir valgau timais, policijos paprastai riose vaikai mokomi įvai
Į archyvą šluojam. šluosim.
jas su barščiais rytą, pie nesišaukia.
riausių suktybių.
Dievas uebepirmoj vietoj.
tų ir vakare. Ir taip kas Ties tuo baisiu reiškiniu Prie galutinės vaikų de
Atsilošdami karietoj,
dien. Bet ir bulvės baigia reikia apsistoti ir gerai pa moralizacijos prisid ėda
iki kojų išponėję.
si. Mėsos jau daugiau kaip galvoti, o Vilniaus kaimą laukinės vakaruškos. Ne
vejamės modernų vėją.
mėnesį nevalgiau, pieno žūt būt reikia gelbėti.
Puošias sarginės gragienėm.
mažai vaikus demoralizuo
Visos mergos praustos piene
tik porą sykių sergant ge Mokytojas, ieškodamas ja ir vestuvės. Kąda kai
(Gal iškalkinta mergelė?).
ri žmonės atnešė. Ir ligoje tos baisios padėties prie me vestuvės, mokyklų suo
O direktorienės' kelia
neturėjau kito valgio, kaip žasčių, atkreipia dėmesį į lai tuštauja.
nosį iki briliantų.
bulves su juodais barš neįtikimas sąlygas, kurio
Jos Rivjeroje gyventų,
čiais. Ir lovos neturiu. Bu mis vaikai auga Vilniaus 1 Mokytojas savo pesimis
jei tik vyrai litų tiektų.
tas nėra kuo pakūrenti kaime. Jie jau iš mažens tišką straipsnį baigia ra
Valdišką pyragą riektus,
kad revizijos nebūtų.
Kai sveika buvau, tai į esti nepaprastai išnervinti. ginimu galų gale susirū
Ponai,,ponios nūn sukruto
mišką nueidavau, “šyčkų” Jiems nuraminti jiems ge pinti kaimo nusikalstamu
sparčiai aristokTotėti:
parsinešdavau... Nežinau, rai įkrečiama arba užduo mo problema, kuri niekam
mėlyną gaminas kraują,
Į kaip aš dabar gyvensiu, to dama kokio nors viralo iš neturinti nė valandėlei iš
lipdami Į erą naują.
“L. A.’*
vokiečio palikta su dviem aguonų ar kitokių kokių galvos išeiti.
Siunčiame svetur bekonus,
i
vaikučiais... Prašiau Die- nuodijančių augalų. Jei i
eksportuokime ir ponus.
Užsienin, usnyne, grūskis!
;vo, kad man numirti leis* vaikas suserga, tai geriau Dievas ir Tėvynė
Reikia mums mylėti,
I
Bėk svetur ir sielos suskis!
įtų...
siu
atveju
pašaukiama
bo

Tada ir vargelis
Tegu čia dora bujoja!
1
Taigi, dabar jau ir Dievo butė. Vaikų higiena neeg
Bus lengviau kentėti
Lietuva, vėl būk Šventoji!
K. C.
i
šaukiasi,
o
pirma
nereikė

zistuoja. Lopšiuose pilna
“J». G.”
jo nei Bažnyčios, nei Die- parazitų. Vaikų galvose ir
\g
baltiniuose, kurie suside
8
Ta šeimos nelaimė pada- da iš nešvarių skarmalų,
PRANEŠIMAS
Fė man didelio įspūdžio taip pat pilna parazitų.
Tik vėliau sužinojau, kad Net vorai čiulpia jų krau
Šiuomi turime garbėseta mergaitė buvo taip sau ją. Vasarą
____ vaikus kamuo- pranešti Gerb. Lietu-|
Išėjau į prieangį. Ant susimetusi, gyveno be šliū- ja musės ir uodai. Trobo- viams, kad mes atidarė-B
e naują brovarnę, ku-|
suolelio sėdėjo skurdžiai b0.
šta.i kas išėjo! Vy-• se_ nuolat
_ _ smilksta
____
__
dūmai
rioje
dirbti*
apsirengusi moteris Ant,ras pragėrė, išvogė viską, iš pečių ir nuo machorkos, vieną pradėjome
iš geriausios rfl-|
rankų ji laike kūdikį, Vai- 0 ją apieido su dviem ma- vištos,- katės,
katės, šunys
šunys ir
ir sies alų. Šį ahi jau gale-*
kutjs buvo susuptas į po- žais vaikais, palikdamas ikaulės atstoja aukles. To ime parduoti Kovo me-*
rą vystyklų. Nugaustau-'iai neišdildomą gėdą, bet’’kiomis
--—-i-—;-------sąlygomis
augina esyje.
dama, kad nesušaltų, glau-Į gerį žmonės neapleis. Jau mas busimasis pilietis. •'
Mes kviečiame aplan-*
ūė jį prie savęs supdama jį daug kentėjo už savo Penkerių metų amžiaus, kyti šią naują mūsų į-|
palomis vasarinio palto, kaltę.
vaikai jau naudojami dar staigą ir pamatyti kaip|
kuriuo pati buvo apsiren
bui prie ūkių. Kiek suau modemiškai ir švariais
Tačiau
tai
priminimas
viskas yra įrengta. Mū-B
gusi.
tėvams, kad nevisada ga gesni eina tarnauti svetur sų įstaigos adresas yra,8
— Bijodama, kad nenu lima leisti dukterį į neži kaip tik jiems pačiu pavo 81 Lafayette St., Wor-|
mirtų, atnešiau pati vaiką nomus kraštus uždarbiau jingiausiu laikotarpiu.
cester, Mass.
|
pakrikštyti. Aš jo motina. ti. Tėvai visada turi bud Gamtos prieglobstyje, i BROCKET BREHINgI
Į kūmus nenori žmonės ei riai vaikys pridaboti. Iš to apsupto priešingos lyties
COMPANY
ti.
ir jaunimas aiškiai galį amžininkų, vaikai įjunks
Anthony Pinkevich, |
— Keista ir nesupranta* pasimokyti, kad šeimos ta į įvairiausius lytinius
Prezidentas
ma, — pagalvojau.
laimės tegalima ieškoti tik iškrypimus. Santykiai su;
Worcester, Mass.
— O vyras ar gyvas?
Bažnyčios laimintose jun gyvuliais šiandien yra pa-'
— Pabėgo, pabėgo su žy* gtuvėse, kad nelaimingos prasčiausi reiškiniai.
esti jungtuvės su ne to pa šešergis vaikas jau rū-j
kaip malka ugnyne palai ties tikėjimo asmenimis, ko. Tabaką jis vagia iš tė-,
ko liepsną, kuri duodą kad tik su gero būdo, do vo ar vyresnių brolių. Jei j
COMPANY
šviesą ir šilumą; o krikš ru žmogumi galės laimin namie niekas nerūko, tai;
Lietuviai Savininkai
čionis, ypatingai vienuolis gai gyventi.
‘M. L.’ vaikas vagia kiaušinius ar ALE - LAGER - PORTERdarbininkas, tūrėtų Užra
pinigus ir perkas tabąką. 7 DRAUGHT A BOTTLEĖ
TIKRAS LIETUVIŠKAS
šyti virš savo stalelio arba Didžiausia apgavystė y- Degtinę, naminę tėvai vai
ALUS
virš savo darbo kambario, ra pretenduoti į valdovus kams jau duoda pradedant Mbeoe Spring
W*t«r Compaay
čia aš esu Dievui- naikina ir neturėti tam sugebėji nuo antrų metų. Nuo tolei
199 Summer St.
mo. '
Ksenofontas. degtinė ir tabakas vaiką
mas.
n.»
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THE CREMO BREMNG

Antradienis, Kovo 8 ČL, 1936.

6.

DARBININKAS

leidimą įsigyti Namus zimiero parapijoj, WorcesNaujų Metų dienoje.
ter, Mass.
Namai Mūriniai, trijų Kovo 30 d. — Balandžio
aukštų, labai gražaus sty-,5 d. Westfield, Mass.
J. šermukšnis. KAIŠIADORYSE SUŠA- tikslui išrinko specialę koLO ŽMOGUS
misiją: adv. P. Daužvar- Gerbiamieji: laikome už liaus su septyniolika kam Balandžio 6 — 12 dd. Šv.
ATEITININKŲ TĖVELIUI
dį, J. Ambraziejų ir Dr. B. garbę ir pareigą viešai barių, kurie bus įrengti Andriejaus parapijoj, Phi| ladelphia, Pa.
Vasario iš 9 į 10 d. nak K. Vencių, kurie bendrai pranešti lietuvių kunigams prieglaudai.
(PROF. PR. DOVYDAIČIUI)
tį apie 2 vai. rastas suša su direktoriais likviduos ! ir pasaulionims, kad šven Gruodžio 29 dieną 1932. Jeigu kuris Gerbiamų
Brangusis Tėveli, profesoriau mūsų!
lęs žmogus. Vėliau paaiš bendrovės turtą.
čiausios Jėzaus Širdies metais apie tai buvo pla- • Klebonų norėtų pas save
Tu spindanti saulė, garbė katalikų.
čiai rašyta anglų ir lietu- j kviesti su misijomis, prakėjo,
jog
tai
buvo
Rečionių
Meilės
Kongregacija
įsigyLietuvos
Atstatymo
Ben

Tu Lietuvą kėlei nelaisvėje rusų,
km., Žąslių valse, gyven drovė dar turi namą New jo naujus namus — Vie vių spaudoje, kad Šven- šoma kreiptis šiuo antraJai auštantį rytą nešei, kaip balandis.
tojas I. Žičius. Jis buvo Yorke, kuris anot adv. nuolyną, Philadelphi jos čiausios Jėzaus Širdies šu: Rev. Prof. M. Ražaitis,
Garbė Tau, Tėveli!
paleistas iš Kauno kalėji Bagočiaus yra vertas apie Arkivyskupijoj, 123 North Meilės Vienuolynas labai D. D., Marianapolis ColleŽengi Tu per Lietuvą milžino žingsniu,
mo ir, matyti, dėl nežino $35.000.00, tiek, kiek da 2nd Street, Easton, Penna. nukentėjo nuo gaisro, liko ge, Thompson, Conn.
Iškėlęs žibintą ir vėliavą žalią.
be pastogės, teko patyrtiį
mų
priežasčių,
keliavo
iš
bar
turi
mortgičiaus.
Va

Jo Ekscelencija DionyAplinkui Tau furijos staugia. Bet žvilgsnio
Kauno pėsčias namo. Jis dinasi, likviduojant liku sius Kardinolas Dougher- viską.
Nuo pergalės kryžiaus nekreipi į šalį —
Tačiau nepraradome pa
rastas už Pagirio trauki čiais nereiks dalintis.
ty, suprasdamas Kongre sitikėjimo Švenčiausiojo
Garbė Tau, Tėveli!
nio sustojimo vietos apie
Bendrovė pereitais me gacijos sunkią padėt, davė
GRABORIUS
Tau teko bajorus už grotų pažinti
Jėzaus Širdžiai, kuri buvo,
km.
Jis
buvo
nubaustas
tais
dar
gavo
iš
Penn.
ExIr žodį brangiausią širdy užrakinti.
ir yra mūsų suraminimu MS.VK.VZSA'IS TA TA RNA VIMAS"
1
1
met.
paprasto
kalėjimo
change
Bang
už
nutrauki

los.
Buvo
kaltinami
Lietu

Bet žodis tas brendo nelaisvėje augo,
331 Smith St.,
už žento nužudymą. Tą mą sutarties $20.000. Turi vių šv. Kazimiero D-jos ir paguoda. Dabar 1936
Tebėra širdyje, — kaip paslaptį saugai.
bausmę atlikęs ir keliavo įdėjus dideles sumas pini skyrių knygininkai: Myko- metais pradėjome vėl dar-| PROVIDENCE, R. I.
Garbė Tau, Tėveli!
Telephone:
buotis Švenčiausios Jėzaus
namo.
gų Lietuvoje, bet iš ten ne- jaš Mikštasi iš VaičiukišOfiso;
Dexter 1952
Nors vargas ir kančias Tėvelį vis slegia,
__________
Širdies garbinimo plėti
sitiki
šėrininkai
gauti.
Orkės,
Vincas
Žiška
Namu:
PI. 6286
iš
BerBet ateitį šviesią Tėvynei jis regi.
mui.
ganizuojant
bendrovę
bu_
niūnų, Ad. Garla iš Veiku- Švenčiausioji Jėzaus Šir
Mes veržiamės į priekį, kur vadas mus veda —
vo
sukelta
apie
$600,000.nų, Vyt. Urbonavičius iš dis tepalaimina visas Ger
profesorius mūsų, garbė katalikų;
00.
Likvidavimas
gali
užsi

Sabališkės, Dailydienė Ja
“P. G.”
Valio mūs Tėvelis, valio!!!
tęsti tris metus. Na, likvi dvyga iš Bajorų ir Stasys biamųjų gyvenimo dienas
INC.
ir savo Meile teuždega vi
datoriai
gal
susimylės
ir
Širvinskas
iš
Didžiasalio.
Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. I. lietuvių
Antanas Kibart, Sav.,
sų Širdis.
bendrovę
likviduos
grei

Kaltino
visus
už
tai,
kad
par. klebonas, kuris Lietuvos tautininkų valdžios bu
Švč. Jėzaus Širdies Mei Aukštos rūšies vartoti karai
čiau.
New
York,
N.
Y.
—
Va

neužregistravo
skyrių
kny
vo ištremtas iš Lietuvos, į Prof. Dovydaičio Fondo ko
lės Kongregacijos vardu—
sario 25 d., Cornish Arms
gynėlių storastijoj. Tačiau pasilieku visiems rėmė
misijos atsišaukimą šiaip atsiliepia:
.
120 Market St. Brockton.
viešbutyje įvyko Lietuvos
advokatas įrodė, kad Šv. jams ir geradariams dė
Taipgi taisome karns
Vas. 28 d. 1936.
Atstatymo bendrovės šėriKazimiero D-jos skyrių kingas Kongregacijos Vy
Tel. 835
DID. GERB. KUNIGE:
ninkų suvažiavimas. Daly
knygynėliai, jei tik d-jos resnysis,
Šiuomi siunčiu Tamstų vardu $50.00 vertės čekį, vavo 50 šėrininkų su įga
_______
nariams skiriami, nereikia
ką buvau,prižadėjęs K. Vien, susirinkime, gruodžio liojimais kitų šėrininkų.
“Segodnia”
Paryžiaus registruoti. Policija nega Kun. L. Brigmanas, CCJ.
Tel. 3368
mėn. dėl pastatymo triobėsių ant Prof. Dovydaičio ti Atstatymo Bendrovė turi korespondentas telefonuo- lėjo įrodyti, kad knygos
kės.
ww
35,591 šėrininką. Bet per ja:
būtų skolinamos ir pašali
Tikiuos, kad kiti sugebės prisidėti su didesne au 16 metų negalėjo sudaryti Prancūzų laikraščių Var niams asmenims. Teismas
LIETUVIS GRABORIUS
ka, ypač dabar, kada tas, tikrai didelis mūsų tautos kvorumo metiniuose suva šuvos korespondentų žo Širvinską ir Žišką išteisi
Taipgi užlaikome visokios
žmogus, taip nuožmiai tapo nuskriaustas.
rūšies rakandų.
žiavimuose. Tik per kelis džiais, ’grovo Zubovo audi- no, o kitų bylas atidėjo ir
Kovo 2—15 dd. LawrenPriimkite, Did. Gerb. Kunige, mano tikros pagar metus specialė komisija jencija pas lenkų preziden- pareikalavo narių sąrašų, ce, Mass.
Laidotuvių {staiga:
bos pareiškimą.
per didelį vargą surinko j tą Moscickį turinti ryšį su kad palyginus juos su Kovo 16—22 dd. Lovvell, 124 Ames St., Brockton, Mass.
Kun. Jonas Vaitekūnas.
Gyvenimo vieta :
18,609 balsus. Šiame šuva-i pasitarimais, kuriuos Lo knygų skolintojų sąrašais Mass.
25 Enterprise St., Brockton
žiavime Lietuvos Konsu-) zoraitis neseniai vedė Pa ir patikrinus, ar nėra tarp Kovo 23—29 dd. Šv. KaDėkojame kun. Jonui Vaitekūnui už auką.
las adv. Petras Daužvardis ryžiuj su Flandinu, o vė
Prof. Pr. Dovydaičio fonde, vasario 22 d. bu turėjo 8,029 balsus. Kiti po liau Berlyne su Neurathu. skolintojų nenarių. Sausio
mėn. 30 d. tokia byla buvo
vo ...........................................................
$100.05 mažiau.
kurį Lozoraitis aplankė, Švenčionėliuose Nas t ė s
Kun. J. Vaitekūno auka ...........................
50.00 Suvažiavimas nuta r ė kai buvo sustojęs Vokieti
(WRUBLIASKAS)
Juodagalvienės, kuri taip
_________________
LIETUVIS
GRABORIUS IR
bendrovę likviduoti ir tam jos sostinėj grįždamas iš pat buvo atidėta. Šias by Dabartinis vargoninkas
BALSAMUOTOJAS
Viso .......................
Paryžiaus į Kauną.
las gynė adv. Juknevičius,
1000 WashingtOD St.
Pasiųsta Lietuvon
KORTAVIMO PRAMOGA Paryžiaus laikraščiai ne žodžiu visaip prie lietuviu rezignavo. Prie to jį pri
NORWOOD. MASS.
vertė jo liga. Meldžiu atsi
praneša
Lozoraičio
pasita

kimbama.
TEL. Norwood 1503
liepti —
Balansas ...................................................... ... $ 50.05 Vakare 15 d. kovo Šv.
Jurgio parapijos svetainė rimų su Neurathu ir Zu |
Montello Office:
Rev. Joseph Židanavičius,
Lietuviai, katalikai, ypatingai LDS nariai tesusi- je kampas Venango ir Sal- bovo priėmimo pas Moscic i LIETUVOS ŠIAUDELIAI
10 Intervale St.
260 East Main Street,
rūpina Lietuvos mokslininko ir darbininkų vado, Prof. mon Sts., įvyks “Card Pa kį smulkmenų, tačiau tvir I
TEL
Brockton 2005
Į MAROKO
Amsterdam, N. Y.
P. Dovydaičio būkle.
rty”, parapijos naudai. tina, kad čia kalba, be aAukas prašome siųsti: Kun. K. Urbonavičiui, Rengia draugija Šv. Onos. bejo, einanti apie Lietuvos
Švedų degtukų sindika50 W. 6th St., So. Boston, Mass. arba Kun. P. J. Juš- Laimėjusiems lošiką m s, Lenkijos santykių pagerė- tas su Miškų Departmentu
H
kaičiui, 432 Windsor St. Cambridge, Mass.
sudarė sutartį pirkti 7.500
lošikėms bus duodamos jimą.
kietm. apdirbto miško. Už
gražios dovanos — prizai.
pirktasis miškas įvertin
Todėl kiekvienam vertėtų
Surašė J. K. M.
tas apie pusę milijono litų.
ateiti, pirmą:
KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ ) tąkadvakarą
Per
priv.
pirklius
norima
išlošus gerą prizą, o
JUOKAI! JUOKAI! JUOKAI!
pirkti miško už pusę mili
antrą ir tai svarbiausia,
KOLONIJOSE
kad pagelbėjus savo pa Pernai rugpiūčio m. 15 d. jono litų.
VIENATINĖ TOKIA KNYGA LIETUVIU KALBOJ
rapijai; o kartu, supranta-, Vidiškių jaunimas po pa Visą šią medžiagą Klai
V-kas maldų susirinko paežerėje pėdos degtukų šiaudelių
svarbiausiose temose: nuo ma ir mokyklai.
Tik ką išėjo iš spaudos.
dėmę, išganymo pavojus,
ir pradėjo dainuoti. Tuoj i fabrikas perdirbs į šiaude
amžinas tiesas: mirtį, teis
atvyko policija ir liepo iš lius, kurie bus eksportuo 160 įvairių įvairiausių juokų. 150 didelių puslapių
CAMBRIDGE’IUJE
mą, dangų, pragarą, doras.
siskirstyti, nes jai rodėsi, jami į Maroko, Australiją,
MISIJOS, SKELBS TĖ Dievo gailestingumą, Die
kad tai esąs nelegalus su-) Šveicariją ir Angliją. Iš
Ant puikiausios popieros su gražiais apdarais.
VAI JĖZUITAI
vo meilę ir k. Kas neina į
sirinkimas.
Be
to,
buvo
išviso
tokių
šiaudelių
bus
Kaina tiktai $1.00
Nuo kovo 8 iki 22, lietu misijas, “tas atmeta pa
m.
Sausio
30
d.
1936
kelta
12-kai
asmenų
byla
eksportuota
už
pusantro
vių bažnyčioje įvyks Misi mokinimus ir nekenčia sa
LAIDA APRIBOTA. SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
jos. Pamokslus sakys Tė vo sielos” (Patar. 15—32). fonde buvo $2861.70. Tai už pasipriešinimą policijos I milijono litų,
1 ■ 1 1 ■ 1 1,1
dar
nemažai trūksta iki įsakymui išsiskirstyti.
vai Jėzuitai: P. Aukštikal
K. P. J. reikiamos sumos,—$5,000.
KALBĖTOJAI — Štai pilnutėlė knysra parinktu juokų
Šiemet sausio 29 dieną
nis ir A. Mešlis. Pirmą sa
Kurie mėgstate lietuvių
jums
viešai bekalbant panaudoti ir savo klausytojus prajuo
vaitę 8—15 dd. bus mote
meną ir manote, jog pra
kinti.
rims ir merginoms Misijos.
vartu mūsų meną, mūsų
TEATRŲ RENGĖJAI — štai medžiagos ruošiant scenai
Antra savaitė 15—22 dd.
kos kaltinamųjų byla. Bustyliaus
pavyzdžius
įam

veikalėlius.
Publika šiomis dienomis ištroškusi gerų juokų.
DARBUOTĖ
KILNIŲ
vo teisiami: Jonas, Anup*
vyrams ir vaikinams. Pa
žinti
šiame
vakariniame
BALTGALVIŲ
ras, Konstantas * K**-|Kovo igZ^T Panelės
LIGONIAI — Štai neišsemiamas šaltinis linksmo ūpo su
maldos vakarais 7:30; ry
globuso
pusrityje,
tai
siųs

kėlimui
ir nuobodumo išblaškymui. Jūsų prieteliai negalėtų
“
PONČKŲ
”
VAKARAS
imieras Mudenaim Petrą- gvč Wmimo bažn
tais 8 vai. Rytais bus ir
kite
savo
pinigines
aukas)
tinkamesnės
dovanos jums suteikti.
to Edmundas Deveikis is
či
g Washtį.
daugiaus mišių: 7: ir 7:30. Vakare, 25-to vasario,
m.
TĖVAI — Štai proga įsigyti sveikų ir švarių juokų knygą
Savaitės pabaigoje bus ir supraskite: Užgavėnių die adresu: V. Zamblauskas, Dūdų, Ignas Juodgalvis ir naį
31
Minooka
St.,
Pittssavo vaikučiams prigimtoj kalboj vakarais paskaityti.
noje, Šv. Jurgio parapijos
Petras Jurgelevičius iš
5 vai. rytą.
burgh,
(10)
Pa.
Money
Or

Balaveckų,
Gubertas
Bil-1
Kovo
25
—31
d.
Dievo
ApVisi parapijiečiai ir apy svetainėje įvyko, kaip tūli
KELEIVIAI — štai vieniems keliaujant draugas, kuris
derį rašykite: Lietuvių kis iš Navikų, Joakimas
vaizdos
Bažnyčioje,
717
vadina:
Ponėkų
Vakaras
___
per visą kelionę juokins ir kaip bematant prabėgs laikas.
linkės lietuviai raginami
W. 18th St., Chicago, DI.
uoliai šias Misijas lankytiJ ir mėgėjams šokti, šokiai, Kambario Fondas, arba Faraponas ir Elena Mat
Šią knygą nusipirkę nesigailėsite užtai, kad tai retenybė
skatinai kitus ateiti — y- Tą vakarą, naudai jurgie- Lithuanian M e m o r i a 1 kevičiutė iš Daugėliškio. Balandžio 5—12 d. Šv. Pet- mūsų kalboj. Nepamirškite, kad tai ne vienam paskaitymui to
ro bažnyčioje, 8300 Lon- kia knyga su tokiais juokingais nupasakojimais. Pakartotinai
pač apsileidusius. Nes dapar. bažnyčios, suruo- Room Fund. Didelė ar ma Vytautas Martinkėnas iš
ža
auka
yra
gera,
ir
gausi

gworth Avė., Detroit. teks tą knygą susiieškoti ir iš naujo skaityti. Tad pasinaudo
jlgnalino ir Pranas Žukas
bar ypatingos Dievo malo- šė draugija Šv. Magdalete
bendrą
Pittsburgho
Ukite proga ir kol jų esama įsigykite sau jr savo draugams.
Mich.
iš Vilniaus.
nės metas, štai dabar išga nos. Žmonių buvo daug,
niversiteto
ir
L.
K.
F.
Ko

1
tai ir piniginė nauda jurVisus teismas nubaudė Birželio 5—13 d. šv. Antanymo diena.
miteto
kvitą
už
jūsų
atsių

Reikalaukite
giečių parapijai buvo ne
po 6 mėnesius kalėti.
no bažnyčioje, 1515 S
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE,
aneliaciia.
KAS YRA MISIJOS? ■ maža... Valio!
____ tad
__ ....
Paduota apeliacija.
Jums stą auką.
50th Avė., Cicero, UI.
Misijos yra tai nepapras- darbščios baltgalvėms už Liet. Kambario Fondo
Tą pačią dieną Švenčio Nuolatinis Tėvo Kazimie
366 W. Broadway,
Spaudos Komisija
tų Dievo malonių laikas, jūsų kilnų ir naudingam
nėliuose buvo nagrinėjaro adresas: 259 North
So. Boston, Mass.
J. Baltrušaitis. | mos dar šėlios lietuvių by- 5th St., Brooklyn, N. Y.
Jos susideda iš pamokslų J labui darbuotę.

Prof.P.DovydaičioFondas ĮVAIRIOS ŽINIOS

■WII1IAM J. CHiSHOLM
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D., MISIJŲ TVARKA: I ADAM WAITEKUNAS
KUN. PROF. RAŽAIČIO, D.

t

REIKALINGAS
VARGONINKAS

EDW. V. WARABOW

į

I

*

NUSIŠYPSOK"

LIETUVIU BYLOS OKUPUOTOJ LIETUVOJ

/,

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŲ KAMBARIO
REIKALAI

i

PHILADELPHIA, PA

TĖVO KAZIMIERO
“(ŽVIRBLIO, DOMINIKONO
MISIJŲ MARŠRUTAS:

!

DKRBININKAS

Antradienis, Kovo 3 d., 1933.

KAS ATSITIKO, KAI MISIJONIERIUS NUŠOVĖ
BEŽDŽIONĘ

lengvas užsirCikymas

Tikras Atsitikimas
Indijoj

TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT'S TOASTED"

nias “kartopeles’-T^aJ^T •
vežęs į namus savo gaspadinei tarė: “Štai, parve
žiau iš Klaipėdos kermo
šiaus septynias “kartopeles”. Mokyti žmonės sako,
kad jos yra iš Amerikos
parvežtos, labai naudingos
ir skanios”. Tuojau liepė
merginai supiaustyti bent
porą bulvių, kad paragau
tų koks jų skonis. Mergina
tuojau nuplovė, supiaustė
porą bulvių ir padėjo su
lėkšte ant stalo.

Yra Indijoj gyvulių, ku
riuos saugo nerašytas įVIDURINIAI LAPAI
statymas. Jie
laikomi
Viršutiniai lapai visų tabako augalų yra linkę
šventais. Nevalia jų žudy
duoti aiškiai šiurkštų, šarmišką skonį. Apati
ti ir mušti. Todėl nors kar
tais jie pasidaro baisiai įniai lapai linkę rūgštumbi dūmuose. Tai tik
kyrūs, palieka juos ramy
Gaspadorius apsūdė su
viduriniai lapai prisiartina gamtoj prie skonin
bėje. Šiai gyvulių rūšiai
druska, pakvietė visą šei
giausios rūgšties — šarmų lygsvaros. LUCKY
dėl savo ypatingo “šven
myną ir visi pradėjo ra
STRIKE Cigaretuose yra naudojami vidurinieji
tumo” priklauso ir bež
gauti.
Įkaste įkando, bet
lapai.
džionės.
niekas praryti negalėjo.
Įdomūs gyvuliai, pasa
Jaunesnysis ūkininko Brakytume mes: pasitaikius
zdausko sūnus Petras ta
LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGSTŪSI
progai, jie palinksmina
rė: “Tegu tie vokiečiai jas
Nesenai padaryti cheminiai bandymai
mus savo visokiais “špo
valgo, b&t ne žmonės”.
parodo*, {09 kiti populiarūs cigaretų
išdirbiniai tyri rūgštume perviršių nuo
sais”. Tačiau nelabai įdo
Gaspadorius
matyda
53% iki 100% daugiau negu LuckyStrike.
mios beždžionės Indijoj,
mas, kad visa šeima neį
• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių
kur jos eina pulkais per
veikė suvalgyti poros bul
sodžius ir miestus. Apsi- i
vių, liepė jas atiduoti kiau
gyvenusios kurioje vietoje,
lei, kuri bematant prarijo,
Į
jos pasidaro našta visiems r
kaipo Skanėsį. Gaspado
apylinkės gyventojams, ir i
rius matydamas, kad kiau
sunku jų atsikratyti. Jos
lė jas skaniai ėda, todėl li
daro, ką tik nori, ir nors
kusias penkias “kartopedidelės žalos pridarytų, nė
les” liepė pasodinti darže,
vienas nedrįsta imtis prieš
sakydamas: “Jei patys ne
jas atitinkamų priemonių,
galėsime valgyti, tai bent
mat, religinis įstatymas
kiaules pašersime”.
draudžia.
Indas leidžia
Netrukus bulvės atsidū
joms daryti, kas patinka,
rė darže ir po kelių dienų
ir viską kantriai neša. O
jos sudygo. Jų stiebais ir
kad jau išveda iš kantry- Į
lapais taip pat stebėjosi.
"IT'S TOASTED "—Jūsų gerklės apsauga-prieš knitėjimus
bes, jis sudeda maldingai
Tų
pat metų rudenį atva
rankas ir prašo jų duoti
— prieš kosuli
žiavo pas minėtą ūkinin
ramybę. Daugiau nieko.
Copyright
The Amaria
ką iš Liepojos linų pirk
Lengvai galima suprasti,
lys vokietis. Gaspadorius
kiek turi kentėti europie
si ir beždžionėmis, šerda- padėjo, nes beždžionės vėl sius bambuko lazdomis, vieną kartą išgirdęs pasi- daugiau nebesikėsinau ant padaręs linų “kupčystę”,
tis, susilaukęs tokių kai
, beždžionių gyvybės.
mi jas ankštiniais ir kito- sugrįžo į guotą ir jau kitą Po pietų man tanias paša- kartojantį grasinimą:
užvedė kalbą ir apie pirk
mynų. Taip buvo ir man
Pagal Adolfą Winkler’į tąsias bulves, sakydamas:
kiais augalais. Triskart kartą, veidrodžio apšvie- kė, kad žinia apie bezdžio- “Kerštas nužudžiusiam
Aš įsikūriau viename In
dieną pasigirsdavo čiamos, ramiai sau sėdėjo nės nužudymą pranešta į beždžionę!”, aš sudrebėda- atpasakojo A. Patackas, “Pirkau kelias “kartopedijos kaime keli kilomet per
“P. p.” les”, bet nežinau, kaip su
j miestą. Iš ten pradėjo eiti vau, manydamas, kad jau
ypatingas šau-. medžiuose,
rai nuo B. miesto visai ne prieglaudoj
ksmas, kurį išgirdusios | Vienas europietis patarė P®8“ ir važiuoti žmonės. ateina baisioji valanda.
jomis apseiti, pamokyk
toli nuo gražaus seno Man
Ir
visi
jie
rinkosi
prieglau

_____
guoto
beždžionės
skubėda\
man
sugauti
bezdžio
’
n
ų
vaStaiga mirusiųjų skun
mane!”
go guoto, kur buvo apsigy
doje.
vo
ilgiausiomis
eilėmis
pro
dą
ir
išbaltinus
jį
krei
d
a
,
das
nutilo.
Visi
sukilo
iš
<
venęs nemažas beždžionių
Pirklys mielai pradėjo
mano
šalį
namų,
kad
ten
paleisti
.
Beždžionės
išsisavo
vietų
ir
bambuko
laz

Saulei nusileidus, tropų
būrys. Kitoje pusėje, maž
pasakoti apie jų naudingu
gautų
paėsti.
trantii
naėsfi.
gąsiančios
jo
baltos
išvaizdomis
nešini
artinosi
į
makrašte
greit
sutemo.
Ma

daug už pusės kilometro,
mą ir reikšmę. Papasako
buvo vagių kastos kaimas. Su laiku beždžionės pasi dos ir išsisklaidysiančios. no tarnui, matyti, rūpėjo no namus. Kiti nešė žibu Šiandien nerasi Lietuvo jo, kad jas reikia vėlai ru
je šeimos, kurioje nesiras- denį nukasti ir sausai žie
Nors vyriausybės akyse darė tiek įžūlios, jog ne Tačiau to nemėginau, nes išnešti sveikas kailis. Ank rius.
sčiau, negu visuomet, jis “Mano Dieve”, sušukau tų bulvių — rupučių. Jos mai sudėti.
nelaikomi tokiais, jie ver bebuvo dienos, kad jos neleido aplinkybės.
tėsi savo nešvariu amatu man nepadarytų kokios Beždžionės darėsi vis į- •atnešė man vakarienę ir, nusiminęs, “jie ateina!” jr yra kasdieninis, kiekvieno Norint jas valgyti reikia
slapta ir, būdami prityrę žalos. Vos tik spėdavai iš žūlesnės. Kartą vėl man man pavalgius, greit išsi jie tikrai ėjo. Karštesnieji darbininko ir turtuolio ne virti arba kepti. Jei nori
vagys, naktimis vykdavo vyti, o jos ir vėl įsiveržda padarė didelę žalą. Nuta-! nešdino. Likau vienas. Pro jau buvo pusiaukelėj tarp pamainomas valgis. To jas per žiemą išlaikyti,
apiplėšti artimiausio mies vo pro atdaras duris, eida riau jas pagąsdinti su šau atvirą langą dvelkė malo mano namų ir prieglau šakniavaisio tėvynė yra A- reikia supilti kamaroje ar
to. Nežiūrint to, jie savo vo per stalus ir kėdes ir tuvu — paleisti porą šūvių nus Mango žiedų kvapas. dos. Tik pastebėję, kad ki merika, iš ten jos buvo at ba į rūsį sukasti kaip ir
būdu buvo labai pamaldūs. vogdavo, ką tik rasdavo jį orą. Pasiėmiau šautuvą Naktis buvo tyli ir rami, ti jų neseka, sustojo ir vežtos į vakarų Europą batvinius, kurie jau buvo
Jie garbino beždžionių die valgomo. Pamačiusios anejudėjo medžių lapai, tik kiek pastovėję, grįžo prie XVIII a.
žinomi. Pavasarį išėmus iš
ir nuslinkau į guotą, kur
te'inantį
savininką,
jos
vi

vą Hanumaną, pasižymė
i
kartais
pasi
g
i
r
s
d
a
v
o
Į
Lietuvą
bulvės
atkelia

rūsio reikia anksti jas sėti,
būrio. Aš mačiau, kaip jie
buvo į medžius susikorujusį pasakiškais žygdar su smarkumu sprukdavo
skrendančių
per
upę
gervo
maždaug
prieš
125
me

bet retai. Tais pirklio pa
pradėjo ginčytis, nesutar
sios beždžionės. Pasigirdo
biais, ir savo šventykloj laukan ir susikardavo į ar
j
vių
riksmas.
Mano
šuo
tus.
Bulvių
atvežimą
į
Lie

tarimais
Brazdauskas va
ti ir taip besiginčydami
šūvis ir (koks buvo mano1 , .
aukojo jam gėlių bei ryžių, timiausius medžius.
išgąstis!) viena beždžionė sta®a Padėjo urgzta. Is- grįžo į prieglaudą. Aš gi tuvą ir jų užveisimą apra dovaudamasis užveisė Lie
Aš ilgai galvojau, kaip iškrito iš medžio, ir prie flrdau. traskanL laPus. P° tebestovėjau kaip sustin šo “Memel Zeitung” iš tuvoje bulves. Pirmas derkad jų darbai pasisektų.
Kitoje mano namų pu jų atsikratyti. Mėginau su mano kojų nusibaigė. Na. įlomis vaiksciojan c i ų gęs. Šaltas prakaitas išpy 1880 m., kurį ir paduodu liūs, kurį Brazdauskas gasėje, maždaug už ketvirta veidrodžiu. Vieną saulėtą to aš ir norėjau! Aš persi- fmonlų' Jle slankl°3° ^to- lė mane, nes mirtis buvo čia:
j vo iš penkių bulvių, sudarė
dalio kilometro, buvo vadi dieną, nusinešęs veidrodį, gaudau, nes nujaučiau pa- l1 man0 "aTU' UzSeslnau pažiūrėjusi man į veidą, | Pirmas ūkininkas, kuris trisdešimts tris bulves.
namoji prieglauda senai apšviečiau susikorusias į ivojų gresiantį man dėl nu-i
kad manęs n6Pa- 'Lengviau atsidusau, nes parvežė bulves arba rupu- Iš jų keletą išvirė ir pa
atsitarnavusiai karvei, ku aukštus guoto medžius žudymo beždžionės. Tuo s e
nujaučiau, kad pavojus tęs iš Klaipėdos kermo- ragavo, jos pasirodė ska
ri dėl savo ypatingo ‘šven beždžiones. Apakintos sau
pat laiku atbėgo keli bra Mano akis palengva pri- buvo praėjęs. Pagaliau už- šiauš 1806 m. buvo Pilips nios ir visiems patiko, da
tumo’ iki nusibaigiant bu lės spindulių, jos nušoki- manai, visą laiką stebėju-' prato prie tamsos. Išėjau tekėjo saulė, Ji vėl man Brazdauskas iš Nasrėnų bar visi lengvai galėjo jas
vo slaugoma bramanų ku- nėjo nuo medžių ir paliko šieji iš prieglaudos mano lauk. Buvo jau 10 vai. švietė, ir aš dėkojau Die- sodžiaus,
Salantų vals- praryti. Likusias paliko
nigų. Šitie kunigai rūpino- guotą. Tačiau tas nedaug y’ *------- -—--------- Prieglaudoj buvo sukurtas. vui,
išlikau
gyvas.
>čiaus. Šiandien mes perka- kitai vasarai sėklai.
’ kadJ s5t
’sl
Anksti rytą beždžionė'”6 ir parduodame matuo- Kadangi bulvės buvo pa
laužas ir uždegti žiburiai
našios į ropes, kurios jau
Geras patarimas dabar Atvykusius svečius bra buvo iškilmingai nunešta
logramais, o tada jis bul buvo žinomos Lietuvoje,
buvo brangus! Nusiminęs manai, matyt, vaišino vy prie upės į tam tikrą vie
ves pirko kartu su baran- todėl jas praminė roputė
grįžau namo. Aš žinojau, nu. Netrukus pasigirdo tą ir pagal indų papročius
mis, o kai kur dar jas pa
komis gabalais.
IŠ GEROS MALDAKNYGES
ką reiškia bramanams nu mėgiamiausia indėnų gies sudeginta. Pelenai buvo iš
‘L. A.’
Iš viso nusipirko septy- vadino dūlėmis.
“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges
žudyti beždžionę. Taip pat mė “Ramayana”, garsi blaškyti į upę. Po to kuni
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ
žinojau, kad pavojaus lai nanti beždžionių dievo Ha- gai upėj išsimaudė
ku man niekas nepadės, numano didžius darbus. kartus jos vandeniu išplo
“MALDŲ RINKINĖLIS“
įsigykite
Kainos:
nebent mano ištikimas Aš sustingęs žiūrėjau į vi vė sau burną. Tada visi
grįžo į prieglaudą
šuo. Savo tarno pagalbos są tą reginį.
Juodais odos apdarais
$1.50 (buvo $1.75)
PILIETYBES
negalėjau tikėtis, nes jis Atėjo vidurnaktis, miru šventės.
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
skundo valanda. Man gi bramanai at
buvo bramanas. Neramus siųjų
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
skaičiau popiečio valan Kaip “Ramayanos” gies siuntė didelį misinginį in
Baltais celuiloido apdarais
-90 (buvo $1-25)
das, nežinodamas, ką kiek mėj minimos tragiškai žu dą su skanėstais, kaip tai
“PULKIM ANT KELIŲ”
viena man atneš. Savo na vusios beždžionės, taip da kos ženklą, prašydami
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)
mo apleisti negalėjau, nes bar buvo apgiedama mano daugiau nebeliesti beždžio
IMANT DIDESNI SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
buvau apsuptas ir saugo nužudytoji ir, / kaip žuvo nių. Aš dovaną priimda
mas žmonių. Mačiau šen priešai kovojusieji su Ha- mas iš savo pusės pagei
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
ir ten vaikščiojančius tarp numanu, taip ir man turė davau, kad
“DARBININKAS”
prieglaudos ir artimo kai jo būti atkeršyta. Taip jie man duotų ramybę,
366 Broadway, — —
— So. Boston, Mass. mo žmones, apsiginklavu- giedojo ilgą laiką. Kiek- mes vėl susitaikėm, ir
j|
„ Į—Į —............... ..... .....................................................
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KAIP LIETUVOJE
ATSIRADO BULVĖS

v•
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v•

SMAGU MELSTIS

katekizmą

DSRBiMIMKA'S

Aacradieais, Kovo 3 £, 1936.

Žinios Iš Lietuvos

kaitis, dr. Č. Pakuckis, dr.
Puodžiukynas, kun. dr. Ig.
Cesaitis, J. Keliuotis, A.
Graževičius ir k. Prof. Pr.
Dovydaitis draugiškai Ir
Kaunas
Prof. Pr. Do- jumoristine forma visiems
vydaitis ir kaip mokslinin padėkojo.

PROF. DOVYDAITIS FILOSOF. DAKTARAS

kas, ir kaip visuomenės
veikėjas plačiai žinomas
visai Lietuvai. Jis įsteigė
ir redagavo ištisą eilę lai
kraščių ir žurnalų — ‘Vil
tį’, ‘Ateitį’, ‘Lietuvos Mo
kyklą’, ‘Naująją Vaidilu Š. m. vasario 1 d. Lietu
tę’, ‘Kosmos’, ‘Logos’, ‘So- vos Banko aukso fondas
ter’ ir ‘Darbininką’, ‘Kos siekė 37,9 mil. litų. Tuo
mos’ ir ‘Logos’ žurnalus ir būdu per sausio mėn. auk> so fondas padidėjo 1,8 mil.
šiandien redaguoja.
j litų.
Spaudos istorijoj prof.
Pr. Dovydaitis užims la-Į Užsienių valiutų fondas
bai žymią vietą: jis įstei dabar siekia 13,3 mil. litų.
gė kelius žurnalus, jis pui Sausio 1 d. jis sudarė 9,9
kiai mokėjo juos organi mil. litų. Tuo būdu užsie
zuoti, įtraukdamas į juos nių valiutų fondas per sau
daugybę bendradarbių, jis sio mėn. padidėjo 3,4 *mil.
pats taisė jų straipsnius litų.
žiūrėjo jų kalbos ir korek i Aukso ir valiutų fondas
tūros, rūpinosi jų išplati kartu per šių metų pirmą
nimu. Jis pats daug rašė ir jį mėnesį tuo būdu padidė
rašo iš filosofijos, teologi jo 5,2 mil. litų ir dabar su
jos, istorijos ir gamtos • daro 51,2 mil. litų.
mokslų sričių. Jis dėstė u- Banknotų apyvarta taip
niversitete. Jis dirbo platų pat yra padidėjusi dau
visuomeninį darbą, organi giau, kaip vienu milijonu
zuodamas mokslei v i u s, I litų ir dabar siekia 104,7
studentus ir darbininkus. mil. litų. Tačiau, nežiūrint
Važinėjo po visą Lietuvą, banknotų apyvartos didė
skaitydamas paskaitas. jimo, dėl padengiamųjų
Pasiryžęs, atsidėjęs, visa vertybių fondų augimo, li
dos optimistas, neatsižvel- to padengimas dar sustipgiant^Įvisas^sutinkamas **
kliūtis, paprastas ir be ga mas auksu dabar sudaro
lo socijalus. Teologijos - 36,2%, o jų padengimas
Filosofijos fakultetas, no auksu ir užsienių valiuta
rėdamas šiek tiek moraliai siekia 49%.
atlyginti už jo mokslo dar Nuo užsienio valiutos obus, Universiteto Senatui Įperacijoms tvarkyti įsta
pritariant, paskyrė jam tymo paskelbimo (1935 m.
daktaro laipsnį. Iškilmin spalių 1 d.) padengiamo
gai įteikus daktoratą, sios vertybės išaugo nuo
Gerb. Profesoriui širdin 39,8 mil. litų iki 51,2 mil.
gas sveikinimo kalbas pa lit., o banknotų padengi
sakė: vysk. M. Reinys, mas — nuo 41,7% iki 49%.
prel. A. Dambrauskas Jakštas, prof. Pr. Kurai
tis, prof. St. Šalkauskis,
kan. P. Dogelis, prof. St.
Kolupaila, dr. Pr. DielininDabar Lietuvoje esą dar
apie 20,000 ha parceliuotinos dvarų žemės. Toji že
mė šiemet numatoma iš
parceliuoti. Apskaičiuoja
ma, kad iš tos žemės apie
35—40% teks bežemiams,
o likusią žemę teksią pas
kirti buvusiems žemės sa
vininkams į neliečiamą
150 ha normą.

LITO PADENGIMAS
SUSTIPRĖJO :

DAR PARCELIUOS
20,000 HA ŽEMĖS

MIRĖ RAŠYTOJA
0. PUIDIENĖ - VAIDILUTĖ
Kaunas — Sausio 23 d.
Žydų ligoninėje mirė rašyI toja Ona Pleirytė - Puidienė, lietuvių skaitančiajai
visuomenei pažįstama Vai
dilutės vardu. Pašarvota
Graborius ir Balsamuotojas
Karmelitų bažnyčioje, iš
Pilnai prisiruošęs patarnauti kur palaidota Kauno kapi
kuogeriausiai dieną ir naktį
visiems Connectieut Valstybės nėse.
Lietuviams.
! Velionę į tautinį susipra
716 Stanley St. arba
timą ir aktyvų literatūrinį
273 Chestnut St.
darbą paskatino ypač kun.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.
J. Dobilas - Lindę, kun. B.
Šlamas, kun. Karosas, ka
nauninkas J. Tumas, pas
kiau J. Biliūnas, jos vyras
I
rašyt. K. Puida ir kit.
Rašė perijodinėje spau
doje, kurį laiką dirbo ‘Vil
niaus Žinių’ redakcijoje. Iš
jos raštų žymesni: dviejų
dalių romanas “Tėviškė*’
i (jos “Sakalo” b-vė leidžia
| papildytą pirmąją laidą ir
*

ALEKS. KARLONAS

a

Jojo Ekscelencijai Vyskupui
Teofiliui Matulioniui
Žavėjančia lira Homeras skambiausiai
Išgyrė dievaičius, ainius jų garsius,
Supynė jiems laurų vainiką puikiausį,
Po kojų paklojo garbės kilimus’
Ir ką jisai garbin puikioj šioj svajonėj?

Tik kūnišką grožį, tik kūno jėgas,
Aistras kuo žemiausias, ką purvin tik žmones,
Laimužę tik triuškin, augin aimanas!
Ai man! kad jis JĖZAUS būt’ mokslą pažinęs,
Apaštalą Paulių ištyręs būtų,
Kanklėm’s jis kitaip būtų suskambinęs,
Atradęs didvyrių daug-daug kilnesnių!
Tykaus Avinėlio tikrieji didvyriai
Ne mūšiais didžiuojas, ne kūno jėga!
Ištemp’ jie spėkas ten, kur ašaros bira,
Kur glūdi skausmų giliausioji jura!
Apleistas našlaitis, paliegėlis senis.
Tironų žiaurių surakinti vergai
Tai turtas yr’ jųjų! Su jais jie gyvena,
Su jais kartu kenčia, ramina — ir tai.
Ne šlovei insgyt, ne savais sumetimą’'’-.
Bet vien tik dėl meilės krikščioniškos tos,
Kurią skelbė Žodis visam sutvėrimui,
Įdėjo į pamatą laimės tikros!
Šios meilės karščiausios malonės
Tikrasis mums yr’ dabarties pavyzdys
Teofilius Vyskup’s, garsus Matulionis,
Ganytojas tikras, kantrus kankinys!
Pradėjus komunai po Rusiją plūsti
Nebėg’ jis nuo jos — su savaisiais naliek!
Jis tūkstančių tūkstantis regi ten žūstant,
Jis rodo jiems Kryžių, paguodos patiek.
Slapta Sakramentais aprūpina žmones,
Sustiprin’, pamoko, kaip reikia kentėt,
Nurodo pavyzdį pirmųjų krikščionių,
Kokia ištverme jie mokėjo tesėt!
Pačiam šio pavyzdi parodyt reikėjo.
Pakliūva nagan bolševiku žiaurių!
Kalėjimuos’ vargin, išniekin engėjai.
Marina badu prie sunkiųjų darbų!
Mišias paslapčioms tiktai gali laikyti,
Slapta tik malda kelti širdį aukštyn!
Kas gal jo vargus tinkamai aprašyti?!
Tačiau, nenuliūst’ — meilė žeria karštyn!
Lyg tikrąjį tarną DIEV’S, šiaip išmėginęs,
Liuosuoja jį iš tų žiauriausių snąslų!
Amerikon siunčia, kad mums čia priminus,
Kas gręsia iš pusės komunos žąslų.
Lyg vapsvos sujunda krūvoms bolševikai!
Spauda jų paskelbia daugybę šmeižtų!
Tik veltui! Sukrunta minia katalikų
Ir bėga klausytų kankinio kalbų!
Išgirdo, kaip-vargsta ten mūsų Bažnyčia,
Kiek kraujo ten plūst’ nekaltųjų žmonių,
Kaip gudrios ir skaudžios komunos vilyčios,
Kaip maža naudos ein’ iš jos pažadų.
Lyg saulė skaisčioji apšviečia jis žmones,
Sukaitina širdis, mokin ištvermės,
Paragin kovon visus pasaulionis,
Ir DIEVĄ, tėvynę pamylt iš širdies!
Štai! Mus jis apleidžia! Kas mums pasakyti?
Su DIEV’ Vyskupėli! Tu mūs nepamiršk!
Kai Šventąją Žemę Tau teks pamatyti
Tu JĖZAUS malonei vargšus mus papiršk!
Už vargstančius mus pakeliauk ant Galgotos!
Už mus išbučiuok JĖZAUS pėdas karštai!
Pas’melsk, kad nusmukt’ tas taip juodas apklotas,
Kurs mūsų tėvynę taip slegia labai!
Su DIEV’! Telaimina DIEVAS mieliausis

Ir Jo Motinėlė — Dangaus Lelija!
Te Angelas Sargas Tave ved’ tiesiausiai,
Kur žib’ be ribų, skaisti amžinija!

Snaudalis.

antrąją dalį), rinkiniai tvarto ir gyvulių išgelbėti.
“Sielos akordai”, “Kada j Gaisras padarė labai
rauda siela”, “Audroms šiurpų įspūdį, užtat sukė
siaučiant” ir kt. Yra išver lė pasididžiavimo kareivių
tusi Chruščovo — Sokolni- I drąsa. Gaisras buvo gesi
kovo populiarų romaną namas apie 8 vai. žuvo a“Grunvaldą” iš latvių k. pie 20 arklių. Gaisro prie
Alunano “Liūdną dainą”.; žastį tiria specijali komisi
yra parašiusi “Latvių lite- j ja. Į nelaimės vietą buvo
ratūros istoriją”.
nuvykę gen. št. pulk. Įeit.
Valušis, karo vet. virš,
pulk, šikeris, maj. RužanDIDELIS GAISRAS
covas, tardyt, maj. Gruo
ALYTUJE
dis ir kit.
Sudegė 20 žirgų.
Alytuje, ulonų pulko ar
klidėse, patį vidurnaktį, apie 24 vai., kilo didelis gai
sras. Dideliu pačių karių
ir ugniagesių atsidėjimu,
nepaisant mirtinio pavo
jaus, pasisekė žymią dalį

SAMDINIŲ ALGOS
DZŪKIJOJ

Veisėjai. Šiais metais
Seinų ap. samdinių algos
sumažėjo. Šiemet sulygstama bernui — 90 — 160

J. E. VYSKUPAS MATULIONIS IR JĮJĮ PASITIKUSIEJI

SPALIŲ 5 D., 1934 M.

‘

_

DVASI Š K I A I,

-

kaltinamieji į teismą ne
buvo atvežti — jiems ats
tovavo tik jų gynėjai,

j MIRĖ PROF, VL. MAČYS
I Kaunas_______
— Vasario 11 d.,
i Kauno m. ligoninėje mirė
i išėjęs į pensiją prof. VI.
Mačys, buv. Teisių Fakul; teto civ. Teisės ir civ. proTaip atrodė mūsų kankiniai už tikėjimą, grįžę iš ceso dėstytojas.
bolševikų pragaro Rusijos į Lietuvą spalių 19 d., 1933 Kilimu velionis yra su
m. Pačiame viduryje sėdi Jo Ekscelencija Vyskupas valkietis, gimė 1867 m.
Teofilius Matulionis. Garbingasis Ganytojas per pus rūgs. 5 d. Universitete dir
antrų metų dirbęs mūsų išeivijoje, kovo 3 d. išvyksta bti pradėjo nuo 1923 m.
į Šventąją Žemę, o iš ten grįš į Lietuvą.
sausio 15 d. Ypačiai rūpi
lt., mergai 80 — 120 lt., i teismo prokura t ū r o j e nosi civ. procesu. Iš tos
piemenukui 30 — 70 lt. O “Maisto” bylos kaltinama ; srities daugiausia yra ir
pernai metais bernui mo sis aktas jau esąs prade rašęs, nors taip pat domė
josi šeimos klausimais,
kėjo nuo 120 iki 200 lit., damas rašyti.
merginai 100 — 150 lt., Visa tardymo medžiaga ipotekomis ir k.
Dėl jo mirties Un-tas
piemenukui 50 — 80 lt.
sudaro keliolika tomų.
Revizijos aktas dėl ‘Mai paskelbė gedulą, iškelda
SAVOTIŠKAS
sto’ skerdyklos statybos mas vėliavas, perrištas
IŠSKAIČIAVIMAS
Šiauliuose jau prieš kurį juodu šydu.
laiką yra perduotas apel. I
1935 metais sausio Tra rūmų prokuratūrai. Šios “AMLIT” SUSITARĖ SU
kų apskrities trys kaimai: bylos tardymas numato
ŠIAULIAIS
Dusmenėliai, Vaikantonys ma perduoti kuriam ypa
—
ir Skabeikiai gyventojų tingai svarbių bylų tardy Amerikos lietuvių akci
prašymu buvo priskirti tojui.
nė b-vė susitarė su Šiaulių
prie Alytaus apskr. Tačiau J. Lapenas padavė ata miesto savivaldybe dėl au
pajutę, kad šiame apskri tinkamoms įstaigoms pra tobusų susisiekimo Šiau
tyje didesni savivaldybi- šymą, kuriame rašo, kad liuose. Autobusai pradės
niai mokesčiai ir, be to, ji] gydytojų komisija nusta I kursuoti šį pavasarį, Kol
apskaičiavimu čionai dau čiusi, jog jo gyvybė nuola j kas sutartis sudaryta tik
giau tenka kelių taisyti, tiniame pavojuje, tai pra-ii šešiems mėnesiams, bet
šių kaimų gyventojai vėl šo leisti notaro Žilinsko jei “Amlit” bendrovė per
duoda prašymus, reikalau kontoroje padaryti atatin tą laika visus sutarties
dami, kad juos grąžintų kamus aktus savo reika reikalavimus tinkamai vy
prie Trakų apskr. Dusme- lams sutvarkyti.
kdys, tai bus atiduota aunėlių kaimo prašymą vi
jtobusų susisiekimo konce
daus reikalų ministeris pa TRIBUNOLAS KASAVO sija keleriems metams.
tenkino ir nuo š. m. sausio PAŠTO ŽENKLŲ BYLĄ Pradžioje Šiaulių o s e
mėn. priskyrė prie Trakų
kursuos keturi autobusai,
apskr.
Kaunas — Vasario 11 d. o du bus atsargoj, taigi
Vyr. Tribunole buvo svars i bendrovė Šiauliuose laikys
toma Ad. Sruogos ir k. viso šešius autobusus. Su
kaltinamųjų pašto ženklų sisiekimo linijos nustaty• y stoties
X A* gatvės
A,“ į*
byloj kasac. skundas. Tri- tos: 1)\ iš
I

LAPĖNO BYLOJ IEŠKINYS
812.000 LITŲ

Kaunas — Teko sužinoti,
kad “Maisto” valdyba ap
svarsčiusi Lapėno ir kt.
“Maisto” b-vei padarytus
nuostolius Tauragėje, Lapėnui ir kt. tos bylos da
lyviams civil. ieškinį patie
kė 812.000 lt. Šiaulių apyg.

bunolas Sruogai bausmę Tilžės gatvę iki Aušros apatvirtino (15 metų s. d.liejos, nuo čia ta pačia akalėjimo), tik panaikino J lė ja iki Naujosios turgatą sprendimo dalį, kuri lie vietės ir Basanavičiaus
čia jo turto konfiskavimą. gatve į kareivines; 2) nuo
Augūno, Jukšaičio ir Va Frenkelio fabriko iki Nau
siliausko byla kasuota ir josios turgavietės ir nuo
grąžinama Apel. Rūmams geležinkeliu stoties iki kasvarstyti iš naujo. Patys ireivinių (Gubernijos).

