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N. A. Potvyniai Sumažėja

Gubernatorius Curley,
sekmadieny, po kelių kon
ferencijų valstybės kapitoliuje, potvynio iškeltais
• reikalais išvyko orlaiviu
apžiūrėti situaciją potvy
nio paliestose apylinkėse.

KETURIOS ŠALYS ĮTEI
KĖ HITLERIUI PASIŪ
LYMĄ DĖL RHINELANDO

Hartforde Karo Stovis
Hartford, Conn.

Šio miesto gyventojai pergj
veno didžiausį potvynį, kuris pridarė milijoninių nu<
London, Kovo 20 — Ke stolių.
Miestas neturi elektros. Kariuomenė turi pai
turios šalys — Locarno
mus į savo rankas miesto tvarką. Po 9 vai. vakar
sutarties signatarai: An-j
niekas
be leidimo negali išeiti į gatvę. Daugiau kai
glija, Prancūzija, Belgija
Mass. Valstybės legislair Italija susitarė ir įteikė 5,000 žmonių gauna pašalpą iš šelpimo agentūrų.
Bet pirmadienį vanduo jau gerokai atslūgo ir g5
tūra, po 18 valandų deba
Hitleriui pasiūlymą, per jo
tų, kurie tęsėsi per ištisą
atstovą, Joachim von Rib- ventojai pradeda atsikvėpti. Kaikurios dirbtuvės ats:
penktdienio naktį; šešta
bentrop, dėl išrišimo Rhi- darė ir darbininkai atlikinėja būtiniausius darbus
būtent, valymo ir prisiruošimo.
dienio ryte, 5:14 vai., per
lando klausimo.
leido rezoliuciją paskirianLowell, Mass. — Vanduo nunešė arba apardė 10
1. Prašoma, kad Vokietija
čią $750,000 skubiam šel
patiektų savo argumentus, namų. Nuostolių $2,000,000. Raudonasis Kryžius še!
pimui nukentėjusių potvy
Haagos Tarptauti n i a m pia apie 5,000 žmonių nuo potvynio nukentėjusių. Po
ny, Mass. valstybėje.
LIETUVOS ARTILERIJA PARADO METU
Teismui prieš Prancūzijos- tvynio pavojus kaip ir praėjo. Vanduo atslūgo ir ti]
kelios gatvės beliko apsemtos.
Gubernatorius Curley
Rusijos sutartį.
'
f
prašė Legislatūros priimLaivrence,
Mass.
—
šio
miesto
dalis
palei
Mern
2. Kad būtų tuoj sustabti bilių išleidimui bondsų
dytas~ tolimesnisJ kariuo- mack UP£ taiP Pat buvo užlieta. Pasireiškė ligos. Spė
sumoje $8,000,000 dėl at' menės karo medžiagos ga lama, kad visi gyventojai bus verčiami skiepytis nu
statymo sugriautų tiltų ir
benimas į Rhinelandą 7.
L karštligės. Dirbtuvėse, didesniuose valgomųjų produk
vandens išraustų kelių, bet
kad ten esančios vokiečių tų sandeliuose, namuose vanduo pridarė labai daus
to gubernatoriaus prašy
kariuomenės skaitlius bū nuostolių. Bet potvynis jau sumažėjo.
mą legislatūra nepatenki
So. Boston, Mass. —šeš PATS KARALIUS VADO ROMOJE PRASIDĖJO tų nustatytas.
Haverhill, Mass. — Daugiau kaip 3000 žmonit
no.
TRIJŲ ŠALIŲ KONFE 3. Kad tarptautinė kariuo dėl potvynio liko be namų. Nuostolių apie milijonai
tadieni ir sekmadienį, ko
VAUJA KOVOSE
RENCIJA
vo 21 ir 22 d.dš Šv. Petro
DAUG KARVIŲ
menė susidedanti iš Lo dolerių. Miestas neturėjo elektros šviesų.
parapijoje iškilmingai pa- Addis Ababa, Kovo 21 —
PRIGĖRĖ
carno signatorinių šalių,
Nashua, N. H. — Per 35 valandas miesto gyven
gerbti Lietuvos Pavasari- ’ Čionai gauta žinios, kad Roma, Kovo 20 — Cla užimtų 12 ir pusė mylių
tojai
neturėjo elektros šviesos. Didelė dalis miesto bu
ir
Skaudžiausia nuo potvy- i ninku atstovai pp. Dr.: smarki kova tęsiasi šiau- prasidėjo trijų šalių: ^a" juostą tarp Vokietijos
riniame fronte tarp italų lijos, Austrijos ir Vengri- ifiį^ūzijos -------- j----- vo apsemta. Nuostolių apie $3,000,000. Apie 20 lietu
nio nukentėjusių skaito Juozas Leimonas ir teisi- j alpiniečių
kareivių ir abi- jos konferencija. Į kon’feir VokietijoS| vi»
.n^ntėjo ir buvo prisiglaudusios prie ki
j
mas Northfield, Mass. ūki- ninkas Juozas Laučka.
:
tų
geraširdžių
lietuvių.
' ainionin A hieininoiome
„Avmi-in nf-inrlrA
A
®
ninkas, Chester Tinney. Šeštadienį po pietų Dr. siniečių. Abisiniečiams ko- renciją atvyko iš Austri- 4. Kad tai zonai prižiūrėti.
Bet pirmadienį vanduo jau buvo atslūgęs ir žmo
Jo 436 Guernsey pieninės Leimonas pasakė labai pa- vose vadovaująs pats ka- jos Kancie ris Kurt būtų sudaryta tarptautinė nes pradėjo valyti namus, dirbtuves ir krautuves
karvės ir 1000 vištų tapo triotingą sveikinimo kalbą ralius Haile Sellasie. Kovų Schschnigg ir Vengrijos komisija. Jeigu Hitleris su Lietuvių parapijos bažnyčia ir jos apylinkėje gyvevandens nuneštos ir pri- per radio Darbininko ra-! laukas esąs pietinėje daly-' premieras Julius Goembo- šiais pasiūlymais
• nesutik
r-,  nantieji žmonės išliko potvynio nepaliesti, bet maža:
su bu
J
girdytos. Jų vertė siekia dio programoje. Vakare a- je kalno Alagi. Nukautųjų įl es. Abu .Jjie atvyko
ti,. tai gali duoti savo, ar betrūko.
virš .$44,000. Be„/ninėto ū- bu svečiai pasakė gražias skaičius siekia nuo 300 i- i riu palydovu-ekspertų, pa- ba galį tfrąįpgittiai tąrtig'
tftarėjų*.
,* -• <- *- *
-Mamclfester, N.H. frr Įriti NewHampshire mieste
kininko dar 65 tos apylin- ‘kalbas parapijos KažnytP urtboa.—------ - -*•-'
su Prancūzija ir Belgija.
nėję
svetainėje.
liai
palei Merrimack upę labai nukentėjo.
kės ūkininkai matė kaip
Diktatorius Mussolini
jų gyvuliai tapo vandens Sekmadienį, kovo 22 d.
svečius stoty iškilmingai LENKIJA APKALTINTA
Springfield, Westfield ir kituose Massachusetts ii
išnešti ir paskandinti.
įvyko gerb. svečiams pa
pasitiko su didele minia
Connecticut valstybėse potvyniai pridarė labai daug
PASIŽADĖJIMŲ
gerbti bankietas parapijos
žmonių.
nuostolių.
LAUŽYME
KAZOKAI PASIŽADĖJO svetainėje, o vakare pra
Maine valstybėje: Lewiston, Rumford ir kitur
Konferencijos tikslas ekalbos,
judamieji
paveiks

BŪTI IŠTIKIMI RAUDO
Berlynas, Kovo 21 —Vo sąs sudaryti glaudžius New York — Čia įvyko potvvniai sunaikino daug turto.
lai ir išdirbinių paroda. kietija kelia didelį protes santykius tarp tų trijų 500 žydiškų organizacijų
NAJAI ARMIJAI
Bet gal labiausiai nukentėjo Pittsburg, Pa. ir aKalbėjo kleb. kun. P. Vir- tą prieš įteiktąjį keturių valstybių ir kad ateity atstovų susivažiavim a s, pylinkė.
Susisiekimas kol kas dar neatstatytas, nes vanmąuskis, kun. K. Urboną- valstybių pasiūlymą išrisi- Euroįa
pasaulis skaf užsitęsęs visą dieną. Susi
Maskva — Kovo 19 d.— viomc
avnnini
I
__
•
•
_
i
__
i_i
_____
•
__
v•
Caristinės Rusijos kazo vičius, svečiai Dr. Leimo mui Rhinelando klausimo. tytusi su šiomis
valstybė važiavimo svarbiausis tik duo nunešė labai daug tiltų.
nas
ir
Juozas
B.
Laučka.
Tai esąs visai nelauktas mis kaipo galingu vienetu. slas buvo aptarti sunkią
kai, kurie ligšiol laikėsi
“žemiau diržo”
žydų būklę Lenkijoje, ku Kun. Coughlin apie Potvynius
nuošaliai, padarė viešą pa- Sekmadienio vakaro pro smūgis
reiški m ą “proletariato” gramą pradėjo d. Pranas Hitleriui.
PRIEKULĖJE STATYS ri laužo savo tarptautinius
pasižadėjimus žydų atžvil
diktatoriui Stalinui, kad Razvadauskas, L. Vyčių Hitleris pareiškė, kad jis
KAT. BAŽNYČIĄ
Detroit, — Kovo 22 d. kinti mažos finansininkų
jie bus jam ir jo raudona 17 kp. pirmininkas ir tos nei centimetro žemės Rhigiu.
jai armijai ištikimi. “Lai organizacijos Centro Vice- no krašte neužleisiąs pa Priekulės miestely j e, Suvažiavę žydai priėmė kun. Coughlin kalbėjo per grupės, kuri viską kontrov•
japonai, lenkai ir vokie Pirm. Supažindinęs
gausią siūlytai tarptautinei ka Klaipėdos krašte, 1936 me atitinkamas rezoliucijas, radio pirmą kartą iš savo liuoja. Jeigu iki 1940 meparapijos naujosios bažny- tų reikalai nepagerės, tai
čiai žino, kad mūsų žirgas publiką su gerb. atstovais, riuomenei.
tais, Telšių Vyskupui su net kreipdamiesi į Ameri čios. Šioje
kalboje kun.'kun. Coughlin bijo, kad
:
tvirtas, mūsų kardas aš pakvietė programos vedė
kos valdžią, kad įsikištų
teikus 17.000 litų parama, žydu
Amerikai atsi
Nors
Hitleris
griežtai
ir
reikalams apginti Coughlin, kalbėdamas a- netektų
trus ir mūsų kulkos patai ju p. Danielių Averką, ku
bus
statoma
R.
kat.
baž

Lenkijoje.
,Pie depresiją, užsiminė a- sveikinti su demokratija.
ko į cielį. Jeigu priešas ris labai gabiai vedė prog piktai kalba prieš minėtą nyčia.
pasiūlymą, bet manoma,
_________
pie siaučiančius
potvypuls, tai mes būsime rau ramą.
i
kad
jis
jo
visiškai
neat

KROKALAUKIO ĮVYKIŲ nius.
donosios armijos eilėse”.
PRANCŪZIJA JAUČIAS]
Žinoma, pareiškimai pa Judamuosius paveikslus mes, nes nenorės imti rizi
LAIMĖJUSI
BYLA
j Kun. Coughlin pareiškė,
reiškimams nelygūs, ypač rodė p. Kazlauskas. Dau kos dėlei pasekmių. Jis
jog kaip potvyniai viską
Vasario 20 d. Kariuome naikina, kas tik pakely Paryžius, Kovo 20 —
sovietų Rusijoje tokius giau žinių apie Pavasari bandys tą pasiūlymą dery
nės Teismas spręs Kaune vandeniui pakliūna, taip ir Prancūzija jaučiasi laimė
pareiškimus turi padaryti ninkų atstovų atvykimą, bų keliu kiek galint aplau Į
priėmimą
ir
jųjų
gražų
užžyti.
ViiŠiomis dienomis,
vadinamąją Krokalaukio finansiniai krašto reikalai jusi keturių šalių bendrą
visi. Taigi ir šis pareiški
si rekomendavimą telpa 3
niaus — Trakų apskrities įvykių bylą. Šioje byloje gali būti panašiai sunai- frontą prieš Vokietiją. An*
mas nenaujiena.
I
puslapyje.
UŽMUŠĖ “SAUSŲJŲ” Storastai įsakius, buvo už- 22 Simno valsčiaus ūkininglija, Prancūzija, Belgija
VADĄ
SUTIKO PRIIMTI NAU
darytas lietuvių šv. Kaži- kai su Simonu, Motiejum PITTSBURGHE 100,000 ir Italija susitarė ir nusi
JĄ LAIVYNO SUTARTĮ Kaunas, Vas. 3. — Miš
miero draugijos skyrius ir Juozu Kavaliauskais,1
statė “imtis reikalingų
BE VANDENS
kuose prie darbų dar stin Clinton, Mo. Kovo 20 — Giraitės kaime (Valkinin- Simanu Brusoku ir Ant. Į
priemonių” prieš Vokieti
London, Kovo 21—Tarp ga apie 300 darbininkų. Čia automobiliaus nelai ko valse.) Tame kaime Staniuliu pryšakyje kaltiją neišskiriant nei jėgos.
tautinė karo laivyno kon Stinga Pajesio, Sasnavos, mėje, tapo užmuštas “sau taip pat buvo uždaryta ir narni, kad 1935 metų rug-! Harrisburg, Pa. — Kovo Anot Prancūzijos užsienių
ferencija, Londone sutiko Čekiškės,
Vendžiogalos, sųjų” (prohibicioni s t ų), “Ryto” skaitykla.
piūčio 29 d. dalyvavo di- 20 — Gubernatoriaus ofi ministerio, tas bendras su»
priimti, naują šešių metų Pavijonio ir Padauguvos vadas Herman P. Faris 77, Vilniaus lenkų laikraš- deliame sambūryje, kuris se paskelbta, kad dėl po sitarimas prašalina pavo
sutartį. Šią sutartį pasira girininkijose. Uždirbti ga m. amžiaus. 1924 metais čiai praneša, kad skaityk- jėga ualeido sulaikytuo tvynio Pittsburghe esą jų Prancūzijai vienai ženg
šysią: Jungtinės Valsty li per dieną nuo 2 1.50c. i- jis buvo “sausųjų” kandi- lą Storasta liepęs uždary- sius Krokialaukio bažnyt 1.000.000 žmonių -be ge ti į Rhinelandą.
bės, Anglija ir Prancūzija. ki 4 1.50c.
ti už tai, kad skaitykla kaimy ūkininkus. Už šį riamo vandens. Geriama
i datas į prezidentus.
Sutartyje reikalauja m a,
variusi priešvalsty b i n į kaltinima teisiamieji kal sis vanduo gabenamas ve
LAIKO KARVĘ
kad per šešis metus nebū-l
darbą. Kiek teko patirti, tinami iš Baudž. Statuto žimais. Aliejaus trokai su
KAMBARY
tų statoma didesnių, kaip' ALRK. Blaivininkų Ap. Suvažiavimas už priešvalstybinį darbą 123 str. 3 punkto ir Y. V. kubilais tapo išsterelizuoti
10,000 tonų įtalpos skrai
Giraitės kaime niekas ne A. Įstatj 14 str. 8 punkto, įr pastatyti vandens gabe Hadley, Kovo 20 —Kuo
duolių. Jungt. Valst. ats
įvyks sekmadienį, balandžio 19 d., š. m. Šv. Pet buvo patrauktas teismo pagal kuriuos rimtas atsi nimui nukentėjusiai mies met milicija laiveliais ap
tovas, Norman H. Davis, ro par. bažnytinėje svetainėje, W. Fifth St., So. Bos atsakomybėn.
tikimais gresia aukščiau to daliai.
žiūrinėjo apsemtus namus,
—
užregistravo savo šalies ton, Mass., 1 vai. po pietų. Be to. gauta žinių, kad sia bausmė.
tai vienų apsemtų namų,
sukurta ne antrame aukšte rado vie
rezervaciją, kad jei Angli
Kuopos ir pavieniai asmenys nuoširdžiai kviečia šiomis dienomis, Vilniaus Šioj byloj viso bus pa-! Jaunatvė
ja per tą laiką pastatytų mi dalyvauti šiame suvažiavime.
—Trakų apskrities Storas šaukta apie 50 liudytojų, džiaugsmui, ji sukurta ne ną pilietį bemelžiantį kar
daugiau kaip 70 skraiduo
A.L.R.K. Blaivininku Apskričio Valdyba,
tos įsakymu, buvo uždary Kaltinamuosius gins advo- malonumams; ji sukurta vę savo virtuvėje. Kitos
lių, tai Jungt. Valstybės
Dvasios vadas — Kun. P. Virmauskis ta “Ryto*’ skaitykla ir Pe- katai M. Sleževičius, A. tik heroizmui (didvyriš- dvi karvės stovėjo ant ve
jausis paliuosuotos nuo
Pirmininkas — A. Zavedskas
;trikų kaime (Gervėčių Bulota, prof. P. Leonas ir kumui).
randos. Žinoma jam pieno
šios sutarties.
Raštininkas — M. Rugienytė.
i valsčiuje).
kiti.
|
Paul Claudel.
nestokavo.

LEGISLATCRA PAS
KYRĖ $750,000 ŠELPI
MUI POTVYNIO NUKENTĖJUSIEMS
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Kumštynės į- LANKĖSI REDAKCIJOJ žinti su jų Vbikimu, AmeIŠ LIETUVOS
vyks balandžio 14, Boston I
———
rikos Lietuvių DemokraSALDAINEŠ!
Garden. Po šių kurtištynių Pereitos savaitės ketvir- tų Sąjungos direktoriai yŠarkis vyksiąs į San Fran- tadieriį lankėsi Darbinin- ra nutarę kiekvieną tre 1 Ką tik gavome iš Lietu
cisco, Cal. kumščiuotis su ko redakcijoj ką tik iš čiadienį, po pietų, nuvežti vos skanių saldainių. Dė
Lietuvos Atvykęs teihiiiiri- grupę lietuvių aplankyti mutę 2. svarai — $1.10.
Lbš ŠtŠtttiNfttiiAš ras, vadovaujant mužikui Frbd Bhibaker.
kas p. Juozas B. Laučka. vieną iš žemiau išvardintų Užsisakykite ‘Darbininke’.
Kovo 26 d., 7:30 vai. va Rapolui Juškai, mokosi
Nuo
AlyPACIENTO
MIR
7
.
kare, šv. Petro par. sve naują kantatą: “I“
šeštadienį, tuoj po Dar-;įstaigų: Valstybės Kalėji"g.22, tikš ti res užmokėti bininko
tainėje, 492 E. 7th St., į- vų Darželio iki Kalvarijos
Radio programos mą, Dėer Island, Long Is- SIS NAUJAS
$6000
Kalno
”
.
vyks LDS 1-mos kp. mėlaiikėši Dr. JUozas Lėiihd- land, Concord Pataisos
Choristai
labai
ehėfrgintiesinis susirinkimas.
Teismas priteisė, Dr. nas, Pavasario Sąjungos Namus, Waverly Institu
gai mokosi;
jų vadas John G. Whitney, Brookli- vadas, Katalikų Veikimo tą Silpnapročiams, Perdžiaugiasi choristų susido ne chiropractui, užmokėti Centro direktorius. Jis ap kins Institutą Akliems,
NAUDOKIMĖS
mėjimu gražia muzika.‘ $6000 jo mirusios pacien- žiūrėjo LDS organizacijos Bridgewater Valstybės ŪPROGA
Muzikas Juška sako: “Mo
namą, Darbininko spaus
So. Bostono lietuviams, kyti chorą kada jis nėra tės seserei, M. H. Deward, tuvę ir džiaugėsi, kad lie kį, Norfolk Kalinių Kolo
Katalikų Namus
ypač jaunimui, yra labai pamokomis arba veikalu iš Somerville, M. H. De- tuviai darbininkai, išeiviai niją,
ward
kaltino
chiropractą
Kurtiems
ir Nebyliams
gera proga pramokti tai interesuotas, tai išaikvojaturi
tiek
turto
ir
remia
sa

syklingai lietuviškai rašy ma labai daug laiko vel ' Whitney, kad jos sesuo vo įstaigas. Linkėjo LDS Vaikams, Peabody Muzie
ti ir susipažinti šu mūsų tui. Bet dabar tai net ma Retha nuvyko į jo ofisą organizacijai ir “Darbinin jų, Fogg Muziejų, Fine
gydytis ir tenai mirtinai
literatūra.
Arts Muziejų ir tt.
lonu dirbti”. Muzikas Juš“ apsirgo nuo aukšto krau kui” plėstis ir stiprėti.
Manoma, kad pirmutinė
Visą tai labai įdomiai ka taip pat labai entuzias- j jo spaudimo, ,ir kad Dr.
grupė važiuos aplankyti
aiškina ir moko Tėvas K. tingai dirba, kad tik tą Whitney nesiskubino kito,
taip
gražų
veikalą
išpil

vieną
iš išvardintų įstai
Urbonavičius.
medicinos gydytojo, pa
Šią savaitę pamokos į- džius tinkamai.
šaukti, bet bandė pats gySekmadienį, kovo 15 d., gų trečiadienyje, balan
vyks ketvirtadienį, kovo Kantatą lietuvių kalbon ^yti chiropractišku meto- Šv. Petro par. salėje įvy džio 1 d.
įsvertė kun. Kazimieras ju T
as jjo0 nesumanumas
26 d., parapijos svetainėje. išvertė
Dalyviams nieko nerei
Tas
nesumanumas ko Marijonų Kolegijos Rė
i
E. Seventh St., 7:30 vai. I Urbonavičius. Ji tinka ga- ;r nerūpestingumas buvęs mėjų 8-to skyriaus vaka kės mokėti, nes Sąjungos
vakare. Tesueina gausiai į vėnios metui. Garbė musų pi-įežastimi jos sesers mir- ras, kuriame Marijanapo- direktoriai parūpins rei
tas pamokas.
Rap. jaummui, o ypatingai jo tjes
lio studentai suvaidino du kalingus leidimus ir susi
vadui, muzikui
Juškai,
gražius veikalus. Vakaras siekimo priemones.
Katalikas, kurs neremia kata
kad jie pasirinko šią kan
pavyko gražiai.
tata. Tas parodo, kad mū likiškos spaudos, neturi teisės va
Kadangi įstaigoms rei
v
geru Bažnyčios vaiku,
Už
vakaro
pasisekimą
sų jaunimai yra pasišven dintis
kia iš anksto pranešti
r . A.\
•*.A
t
f g nuoširdžiai dėkojame mū skaičių atvykstančių sve
L. Vyčių 17 Algirdo kuo tęs dirbti Bažnyčiai ir lie
sų gerb. klebonui kun. Pr. čių, tai norintieji dalyvau
pa sulaukus iš Lietuvos tuvybei.
Virmauskiui, kun. K. Ur
garbingų svečių — brolių
ti bet kurioje grupėje turi
Bet dabar ir tas pats
pavasarininkų, asmenyje jaunimas stato klausimą Tuojau paduok užsakymą užsi bonavičiui, kun. J. Jenkui, iš anksto užsiregistruoti
Dr. Juozo Leimono ir p. mūsų visuomenei: “Kaip sakant nauja, puikų STEWART- “Darbininkui” už garsini
mus kaip “Darbininkė”, pas vieną iš sekančių Są
Juozo Laučkos uoliai stojo visuomenė atsilieps?” Jie WARNER RADIO.
priimsime mamomis Tams taip ir per radio. Taipgi jungos direktorių: Dr. Jo
į darbą ir sukėlė šimtą do prisibijo, kad Verbų sek tų Mes
seną radio arba gramafoną ir daug padėkos reiškiame nas G. Arentas, 897 E.
lerių, ir gražiai priėmė madienį nereikėtų giedoti atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00. j
MODEL C8-19
svečius..
nustuščisi hažnvčial
Na
Stewart - Warner Radios yra tikietų platintojams ir šei Broadway; Dr. C. J. Lan
MODELIS C8-19
yra
gražus
pustuščiai
Bažnyčiai.
i\a,
tuomi>
pasiekia toliau mininkėms, kurios gamino džius - Seymour, 534 E.
Nuoširdžiai remiant kle
“console” aukštos
rūšies radio
parodykime
kitus ir nedaro tiek braškėji- vaišėms valgius ir tiems Broadway, Jonas S. Mėšbonui kun. P. Virmauskiui bostoniečiai
su kuriuo galima gauti ne vien
mūsų jaunimui pritarimą, mo.
tik
Amerikos programus,
bet ir
biznieriams,
kurie
dovanai
šį darbą, vyčiai turėjo la Verbų sekmadienį, vaka- Mss duodame išsimokėjimuiir
lis, 455 W. Broadway, adv.
viso
pasaulio.
Taipgi
galima
gau
bai daug žmonių parengi re kimiai atpikime naši1 namus
50 “Y11? davė maisto produktus. Kazys J. Kalinauskas, 366 ti aviacijos, policijos šaukimus ir
gausiai ateiKime pasi tolumoj nuo Bostono ir įtaisome, Ačiū publikai, kuri gau
muose. Parengimai davė I klausyti
W. Broadway, So. Boston. “amateur phone”. Tai tik su
gražios muzikos, roland KETVIRTIS & CO.
šiuo radio tegalima tą gauti, nes
gražių rezultatų. Pavasa gražiai giedant. Atėję ne 322 W. Broadway, So. Boston. siai atsilankė parėrtidaiha
Užsiregistruojant
gali

jis turi Magiškus Smegenis, Ma
vienatinę Lietuvių Kolegirininkų atstovams įteikta tik užjausime chorui ir jo
TeL south Boston 4649.
ją Amerikoje. Ačiū vi ma sužinoti kada kuri į- gišką Akį ir Metalines Tūbas.
$100.00 jų kelionės išlai
bet kartu su jais
rifiiliFAiMih
rite ir pama- j
siems, kurie tik kokiu staiga bus lankoma ir už Ateikite
doms padengti. Tai gražus j vadui,
pagarbinsime Sutvėrėją.
tvti ir pasiklausyti
*—:u’-------nors būdu prisidėjo prie siregistravusiems bus vė šio naujai
pavyzdis kitoms koloni
jai išrasto raTarnas.
; šio^vakaro.
Valdyba. liau pranešta kurią dieną, djo, kuris . Tamstas
joms J
Rap. •į , i --------- -----i
kokiu laiku ir prie kurios visus nustebins. Taipgi sužinokite
600 RUBSIUVIŲ
GRĮŽO
apie mūsų lengvas
sąlygas
WA
A *WT
Nors daugelis iš mūsų grupės jie bus priskirti. mokėjimo.
NAUJIENYBE SO.
DARBAN
i
BOSTONE
lietuvių
yra Jungtinių A.L.D. Są-gos Direktoriai,
STANLEY’S
Valstybių piliečiais, bet
Virš 600 Bostone strei
Pereitą penktadieni man kuojančių rubsiuvių vėl Taipgi galima gauti 35 jiems nebuvo progbs ar Kaip laimingas tasai, j
w Broadway> So Boston.
teko būti choro praktiko grįžo darban susitaikę su mm. 8—reels. Dėl infor čiau susipažinti su Vals kuris negime vergu, ir taTel. SOUth Boston 0558.
je, kur sužinojau naujieną. darbdaviais. Streikieriai | macijų ir kainos parašyki tybės įstaigų veikimu. Tad sai, kuris išmokytas nėbūSv. Petro parapijos cho- grįžo darban streiko vadų te.
norintiems pamatyti Vals- ti svėtinioš įtakos įrankiu, j
SOUTH BOSTON
patariami, kuomet darbda
Uoton
tybės įstaigas ir susipaf Tei. Šo. Boston 0823
STOVE
EXCHANGE
A' ™ .V "
viai sutiko patenkinti jų
Į MUZIKAS h reikalavimus.
SPEC1ALIS IšPARDAV1MAS
Dabar tik I LIETUVIS DANTISTAS I
Naujų Pečių ir Aliejinių Burnerių.
pusė streikierių beliko j
i RAPOLAS JUŠKA I! (streiko lauke, nes kiti su
Garantuoti Aliejiniai Burneriai—$7.75
i
Arti
Municipal
Building
|
Dalys visokių išdirbysčių
sitaikę su atskirais šapų
Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams.
Į 525 E. Broadway, S. Boston |
Moko muzikos, piano savininkais.
LIFĖ INSURANCE COMPANY

Metines

žinios

i

• t

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ!

ŠIMTAS DOLERIU

PASINAUDOK ŠIA PROGA

1SS1

I DR. M. V. CASPER I

ir dainavimo. Speciales pamokas duoda
]
vaikams.

1

Adresas:
933 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

<>

ŠARKIS VĖL KŪfašcitosis

Jack Sharkey vėl kumščiuosis su Tony Schucco,
kuriam nesenai pralaimėjo
abejotinos vertės nuos-

fK5CXX3esc**^**X*XXX«XXSC3SMS6S6X5SX3£XSO6XK8S3«3C8CXS6S6SOC«S3C«SCS«S

P. J. AKUNEVICH IR SOfflJS
GRABORIUS - UNDĖRTAKER

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

Taipgi nuimu ir Ž-Ray
pi-™.......................

Pečius parduodame, perkam ir mainom
j
Grindims patiesalai ir matrosai

A Strong New Englahd Ihštitutidii
Incorporated under the law» of the Commonvealth of Massachuietts

|
a

Lietuvis Dantistas

DR. & A. GALVARISKI

STEADILY CROVVING

(GALtNAtTSKAS)

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

Its totai income froih all sources during 1935 ainounted to
$3,551,455.

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 vaL
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

Its totai assetson December 31,1935, amounted to $11,314,399.

Tel. So. Boston 2860

16-18 Intervale Street,

Lietuvis Dantistas

Its totai liabilities were $10,629,090. of which sum $10,347,834.
represents the reserve to protect existing policy contracts.

During 1935 the Company paid to its policyholders for death
ciaims, cash hurrender values and dividerids the sum of
$1,680,933.
Since its organization the Company haš paid to its polityholders tne sum of $24,709,909.

A. L KAPOČIUS

During its history 0f.thirty.si7 years, the Boston Mutual has
met every obligation it has assumed.
Thė Company takes pride in its long record of prompt payment of death claims ind 011 other benefitš to its policyholdėrsi

I

JOHN REPSHIS, M. D.

DiflECTORS

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Cambridge, Mass.

The Dįrectors havė declaręd thė sOmė rdte of ditjdefids ftr
1936 on both Ordinary ahd Weekly Preinium polihieš aš
prevailed in 1965.
K o. ETfcrtfON, PrM&laaf
j. R. ŠENTON, Vi«ą.|»r^Uią«t
E. G fclANSFlĖLD. S4cr«tin •«! Treadr^

(ĖEPštS)

278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai Sq

Tel. Devonshire 8522

I

Jay R. Benton
ci« J. Cirney
wji: iru B. Clark
Hta ett O. Edfcertort

Damon E. Hill
Frank H. Hardiaon
Lester G. Hathaway
3ewaid W. Jonės
HONtt OFFICE

B&toii Mutnal life I

Robert Luee
Edw*rd C. Mansfiejd.
P. McPherson
JotaW. ttarno
Frank L.

BAKERY

Savininkai:
J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Tel. Stadium 8411

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadvay,
South Boston, Mass.

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

Res.: Tel. S. B. 3960
Patarnavimas dieną ir naktį.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
409 TCINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią

Ofiso Tel. TROivbridge 7880
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Namo Tel. TROvbridge 6434

_

Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS
-

_

Tel. South Boston 0815

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

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

QUEEN ANN LAUNDRY,
___ INC.
LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir prosiname visokius
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai:
So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
Lir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą.

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

LIETUVIU KEPYKLA
Kepame
geriausios
rūšies
duoną
kaip
rugvnę taip ir
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
iš geriausių miltu. Visose bučernėse reikalaukite K. Plevoko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną j na

mus.

K. PLEVOKAS, sav.

131 C. St., So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS

BOSTON BUILDING
WRECKING GO. INC.

LAIKRODININKAS

Išardytų namų visokia
medžiaga — medis, Pil
tos - Cementas ir Paipos.
V-

538 Albany St.
Boston, Mass.

1

■"

■

11

, ,

y

Lentos, durys langai ir kitokia
namams m a terij olas

312 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.
TĖt. ŠOU 9419
-

-

-----------

-

-

-

-

---

VĖŽIO LIGAS
Visokiuose pasireiškimuose gydau.
Darau Intravenos (plaučių gys’ų) ipčirėkimus reikalui esnnt. .Telgu turite
krūtyje sukietėjimą, bile kraujo tekė
jimą, spuogus, karpą arba apgamą,
bile žaizdą ant veido, rankų, ar ant
kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu
bandėt Radiumą, K-Ray, turėjot ape
liuoją, Ir vte dm esat sergančiu, ateiki
te pas mane tuojaus.
Patarimas visiems DYKAt.
Valandos: Vtar., Ket., 8nb.
n«o 10—12 ryte; nuo 2—5,
dieną, nuo 7—8 vak. NedCliom nuo 10—12 ryte.

DU 1 W. GRADY
SreCTAL-ISTAS

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

366 W. Broadvvay

BROADWAY LUMBER
CO.

-

Ofiso valutidoe nuo 9 Iki 12, nno
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
Seredomis ntio 9 Iki 12 v. dieną.
Subutomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo S iki 12 vaL diėni.
.. . (pap*1 ntartD

NORTH BRIGHTON

z

The Boston Mutual’š surplus on December 31,1935, ineluding
dividends decl&red.ąmd apportioned for 1936 and unassigned funds, was $685,309.

251 W. Broadvay, 80. Boston

Tel. Trowbridge 63&.

269 Broadway, So. Boston, Mass.

During 1935 the Boston Mutual made an iherease of businėss
in force of over 5Ą per cėnt

i

At the elose of the year, the Company had 241,141 oolicies
in force. giving instirance proteetion of $ 74,959,928 to
individuals, families and homes in Nėw England.

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

Montello, Mass.

BOSTON MUTUAL

Ofiso Valandos
I Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki | I
j 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-|
|sas uždarytas subatos vakarais lr|
| nedėidieniais, taipgi seredomis nuo |
12-tos dieną uždarytas.

{VAMS SKELBIMAI

SL. Boston.

SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBfiS

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadvay, So. Boston
Tek Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 890
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

-..............—

bftcc motor
IkVdiJ PARTS Co.
Užlaikome visokiems karams
ir trokams dalis.

TAISOME BRAKIUS
230 Broadvsy,
So. boston, Mass.

Aatrądieačs, Kovo 24

1936.

tuvą; stoką lietuvių tau jos kūrimosi laiku. Taipgi
toje tokio entuziazmo, ko vėlesnes ir šiandienines, ykis yra kitose tautose ir pač Tautos Fondui ik ku
žymią pažangą kultūros rio ir jam buvo suteikta
spaudos srityje. P-nas J. parama įgyti aukštuosius
Laučka kalba laisvai ir mokslus.
nesivaržydamas. Jis pa — Lietuva dainuoja —
žymi, kad Lietuvoje, neat sako dr. J. Leimonas —
Kovo 20 d., 9:00 vai. va- šeštadienį, kovo 21 d. š. sižvelgiant ir į esamus ne dainuoja darbe, vakarais,
kare, Bostono Pietinėje m. 7:30 vai. vakare, Šv. normalumus, tautos reika šventadieniais ir dainuoja
stotyje, So. Bostono Vy Petro parapijos bažnytinė lai bus virš visko, jei chorų chorais. Vien tik pa
čių ir veikėjų delegacija je svetainėje įvyko, svečiij kils sunki pavojaus valan vasarininkai turi apie 300400 chorų.
atvyko sutikti Lietuvos iš Lietuvos, Pavasarininkų da.
Pavasarininkų atstovą Dr. atstovų, Dr. Juozo Leimo- Kalba mūsų išeivijos va — Lietuvoje dainuoja ir
Juozą Leimoną, kuris tu-1 no ir teisininko Juozo das Tėvas kun. K. Urbo paukščiai — tęsė dakta
rėjo atvykti traukiniu iš Laučkos, jaunimui skiria navičius apie svečius, y- ras. — Jei kam pasitaiky
iš New Yorko. Antras Pa mos prakalbos.
pač apie Dr. Juozą Leimo tų proga iš jūsų lankytis
vasarininkų'atstovas teisi Klausytojų prisirinko ną perstatydamas publikai Lietuvoje, tai paėmę laive
ninkas Juozas Laučka bu pilnutėlė salė. Publika įdo- kaipo gabų mokinį, pirmo lį plaukite Nemunu mėne
vo jau atvykęs prieš 24 mavos Lietuvos būkle ir se tarnybos dienose, jo gy sienos prieglobstyje, o iš
vai. visai netikėtai — ne jaunimo gyvenimu. Kas ir venimą ištrėmime Rusijo girsite lakštingalų chorus..
Prisimena daktaras apie
pranešęs.
buvo susilaukta iš kalbė je, — Rezanį, Petrapili,
Sutikimas susivėluoja tojų, kurie aiškiai nušvie Kaukazą. Jo grįžimą į tė Pavasarininkus, kurių yra
ligi 40 minučių. Iš priežas tė įvairiais klausimais da viškę, karo tarnybą, vieną virš 70,000 narių. Per 800
ties potvynių kelyje trau lykų stovį.
iš pirmųjų savanorį stu skyrių. Gražiai nupiešia akinys tiek laiko pavėlavęs. • Vakaro vedėjas, L. Vy dentą ir daktarą visuome pie organizuotą ir neorga
nizuotą jaunimą, jų skir
Delegacijos
priėmimo čių viet. kp. pirmininkas nininką.
būrys gana gražus, pelnas p. Pr. Razvadauskas paai Kuklus svetys pavasa- j tumus. Organizacijų nau
gyvumo su p. Juozu Lauč-j škina apie atvykusių Pa rininkas Dr. Juozas Lei dą, ir kviečia tėvelius ir
ka, ankščiau atvykusiu,' vasarininkų atstovų tiks monas, lyg sugautas tarpe mamytes siųsti savo jaususideda iš sekančiu•- asme- I lą, apie Vyčių org. susirū Amerikos visuomenės ne nuolius-les prisirašyti šio
nų: p. Antanas Kneižys, pinimą ir Pavasario S-gos drąsiai užėmė katedrą. je šalyje prie tokios kil
“Darbininko” redaktorius; užuojautą ir paramą per Kiek susijaudinęs tarpe nios organizacijos, kaip
Lietuvos Vyčiai.
p. Jonas Petrauskas, prof. atstovą Dr. J. Leimoną,
savo brolių lietuvių Ame
Vaivos Anūkas.
Dovydaičio ugdymo fondo kuris dar 1934 m. per p. rikiečių pratarė antrą sa
kom. narys; p. Pr. Razva- Mažeiką, Lietuvos Vyčių
vo žodį (pirmą buvo ta-j
dauskas, vietinės Vyčių pirm., dėl bendro lietuvy
kp. pirmininkas ir L. Vy bės idealo yra pažadėjęs ręs prieš 5 valandas per
čių Centro valdybos vice sustiprinti lietuvybei A- “D-ko” radio).
pirmininkas ; profesorius merikos jaunime, paramą. Kaip pats Daktaras J J
Pr. Galinis; p. J. Kumpa,! Sveikinimo žodį taria Leimonas pasisako esąs
LDS. Naujos Anglijos Ap kleb. kun. Pr. Virmauskis, dzūkas (nuo Kriokalauskričio pirmininkas; p-lės nuoširdžiai kviesda mas kio), primena mažytę Lie
Proga atvykusių svečių,
Pr. Karlonaitė, M. Matu- parapijiečius ir jaunimą tuvą savo teritorija bei Lietuvos katalikiš k o j o
zaitė, kom. priėmimo na naudotis svečių atsilanky gyventojų skaičiumi, bet jaunimo “Pavasario” ' są
rės; p. M. Grilevičius, viet. mo proga teikiamomis ži galingą ir tvirtą savo dva jungos atstovų dr. J. Lei
kp. iždininkas.
niomis ir pabrėžia, kaip sia, ryžtumu ir žūtbūtinių mono ir teisininko J. B.
Štai ir 9:40 vai. vak. at- brandus yra svečių pava kovų laimėjimais.
Laučkos, vyčių vietinės
pūkštė sunkiai, bet pajė- sarininkų atvykimas šioje Anot Dr. Leimono, Lie kuopos vadovybėje, buvo
gingai New Yorko greita šalyje ir šioje So. Bostono tuva atlaikė tokias sun suruošti draugiški pietūs.
kias valandas, savo kūri Pietuose dalyvavo virš šekolonijoje.
sis traukinys.
Būryje sutinkančių ne Kalba teisininkas Juo mosi dienose, kokių kita šiosdešimts asmenų. Tai
žinomas džiaugsmas, štai zas Laučka, kuris So. Bos tauta būtų jokiu būdu ne buvo malonus vaizdelis,
jis, p. Dr. J. Leimonas’ toniečiams gerai pažįsta atlaikiusi. Štai faktai: Di turis daug lietuviško nuo
Koks momentas?!... Spau mas nuo poros metų, kud- džiajam karui ūžiant lieka širdumo.
džia vienas visiems ir visi met buvo “Darbininko” nuteriota visa Lietuva, i Vyčių kuopos pirminin
vienam dešines, ir kas ga redakcijos nariu ir LDS Triobesiai išdeginti, lau kui, p. Pr. Razvadauskui
kai, Dievos sukastos, ke supažindinus puotos daly
li išreikšti širdies džiaug Centro sekretorium.
P-nas J. Laučka apibu liai išardyti...; rusų carui vius su svečiais atstovais,
smą! Tai nėra žodžių...
Vykstam visi j didžiai dina tik svarbesniuosius į- žlugus — žlugo ir rusiškas Daprašo kun. K. Urbonavi
gerb. kleb. kun. Pr. Vir- vykius su vokiečiais, len pinigas; vokiečiai užėję, čių atkalbėti maldą.
mauskio rezidenciją. Nors kais ir patiekia pluošteli okupavę Lietuvą, vėl iš
Visiems gerokai lėkštes
ir vėlus laikas, bet prisis statistinių žinių iš Lietu naujo čiulpia, konfiskuoja, aptuštinus, toastmasteriu
tatom. Čia naujos sutiktu vos ekonominės ir kultūri atima ir <*• veža iš Lietuvos:; pakviečiamas
busimasis
vės. Duris atveria kun. K. nės pažangos. Konstatuo —jos turtą. Vokiečių pa optometristas Juozas An
Jenkus, pasveikina svečius ja faktą, — kad Vokietija leistas pinigas, įmokėtas
tanėlis. Ponas Antanėlis,
ir maloniai klebonui pra gyveno bemaž bado laikus, už visokius dalykus—žlun- j
het pilna patriotinio entu ga; (“įsivaizdinkite jūs a- visų mėgiamasis daininin
nešęs jam asistuoja.
kas, pasirodo ir čia kaipo
Kleb. atveria savo širdi ziazmo ; vokiečiu šlvkščią merikiečiai, kas atsitiktų,
gabus, gerai vartojąs lie
ir prašo svečia Dr. J. Lei nropoganda Klai pėdos su iumis, jei doleris žlug-i
tuvių
kalbą toastmasteris.
moną pasilikti ir jaustis krašte; lenku bendrą veik’i tų?”). Visokiais būdais
kaip namie.
Rap. mą su vokiečiais prieš Lie- nuteriota Lietuva trauko Jis, trumpai aiškiai apibu
nelaisvės pančius ir prade dinęs reikalą, kviečia kal
kleb. kun. Pr. VirmauVALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES da kūrybos, atgavimo ne bėti
priklausomybės darbą... Iš skį. Kalbėtojas džiaugiasi
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir visų pusių turi apsupę ga smagiu momentu, kad bos
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi lingi priešai ir visi puola. toniečiams tenka didele
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai Lietuvos ryžtumas perga garbė turėti savo tarpe
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite li... Lietuva išeina laimėto tokius svečius kaip dr. J.
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Leimonas ir teisininkas J.
ja...
Klausant kalbėtojo Dr. B. Laučka.
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET Leimono
Antrasis kalba J. B.
kalbos įgauni
48 Crescent Avenne,
Povilas Baltrašinnaa, Sav.
Laučka,
kuris džiaugiasi
kažkokio jausmo ir rodos
Telephone Columbia 6702
490Broadway, Tel.S.Bo$ton3120 ieigu šioje valandoje pa turėjęs progos vėl grįžti į
29 Savin Hill Avenne.
šauktų tauta prie ginklo— Bostoną ir vėl dalyvauti
DORCHESTER. MASS.
K. SIDLAUSKAS
tarpe tu asmenų su kuriais
eitum visi kaip vienas...
45 Hampden St.,
918 E. Broadvvay
Kaipo pavyzdį iš pasiry teko veikti prieš porą me
Tel. HIGhlands 4855
Telephone South Boston 9367 žėlių karių kovos lauke tų jam čia begyvenant.
R0XBURY. MASS.
Pakviečiamas
kalbėti
Dr. J. Leimonas padupda.
kun.
K.
Urbonavičius,
ku
atkaklaus lietuvio kario,
brolį prof. Dovydaičio, ku ris tiksliai apibudina abie
ris vienas ligi mirtinai su jų svečių asmenybes ir jų
žeistas nepasidavė porai jų žygio bei tikslo reikšmę
ŠV.
JONO
EV.
BL.
PAAALPINe
Amerikos lietuvių gyveni
LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS
šimtų lenkų...
. DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
me.
Gerb. kalbėtojas, kai
Dr. J. Leimonas dėkoia
Pirmininkas Juozas švagždys,
PirminlnkA — Eva Marksien®,
:r Amerikiečiams už jų po literatas - rašytojas,
601 6th St, So. Boston, Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
gausias aukas Lietuvai, suprantąs gerai moralinės
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
78
Marine
Rd.,
So.
Boston,
Mass.
pagalbos reikšmę, džiau
Vice-pirm. — Ona Jankienė,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. Prot Kast Jonas Glineckis,
giasi šiuo pavasarininkų
5 Thomas I’k_ So. Boston, Mass.
Prot. Rašt — Elizabeth Oralis,
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, ■
atsilankymu.
111 H. St So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd.,. S. Boston, Mass.
Tet ŠOU Boston 9282
Paskutinysis kalba dr.
Iždininkas Pranas Tuleikls,
Fln. Rašt — Marijona MarkonlntS,
10© Bowen St, So. Boston, Mass.
J.
Leimonas. Jis kaipo
JEWELER - AUKSORIU8
33 Navarre St, Rosilndale, Mass.
Maršalka Jonas Zalkls,
Tei. Parkvay 0558-W
pirmą
kartą atsilankęs
7 VVinfieid St, So. Boston, Mass.
Iždininke — Ona StaninilutS,
Draugija laiko susirinkimus kas tre Expertas taisyme laikrodžiu ir
šioje šalyje ir jaučiant
Brangenybių
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čia nedėldienį kiekviena mėnesio.
bostoniečių
lietuvių tokį
• 2 vai. po pietų, Parapijos salėj. 492
TvarkdarS — Ona MlzgirdienS,
Pilnas
pasirinkimas
ii
jetvelry
E.
7th
St,
So.
Boston,
Maus.
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mase.
nuoširdumą, negalįs išrei
Kasos Globėja — E. Jannšonlenė.
497
A
E.
Broadvvay,
kšti savo širdies jausmų,
7:30 vaL vakare, pobažnytinej sw
1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass. Į rainėj
kuriuos jis norėtų išreikš
So.
Boston,
Mm
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
antrg utarnlnkg mėnesio.
pas protokolų raMntnkp.
ti Amerikos lietuvių kata-

Pavasario Sąjungos Atstovų
Misija So. Bostone Pavyko

SUTIKIMAS UR. LEIM0N9
SO. BOSTONE
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DARBININKAS

PAVASARININKŲ
PRAKALBOS

PAVASARININKU. ATS
TOVAMS PAGERBTI
PIETOS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

P. LOWENSTEIN

PA VASARININKĮJ ATSTO
VAI IR MES

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto

“Darbininko” vajaus fronte didelės atmainos —
Svečiai iš Lietuvos, Pa Kun. J. Bružikas pirmose kontestantininkų eilėse.
vasarininkų atstovai, Dr. Septynių kontestantų didelė pažanga.
J. Leimonas ir adv. J. B. j
Waterbury, Conn. — M. tvinius, Sof. Rimaitė dirba
Laučka, jau peržengė
slenkstį Dėdės Šamo šalies Kilmoniute per porą savai išsijuosusi. Iš ketvirtos
ir sveikina mus lietuvius, čių stipriai laikėsi pirmo vietos jai pasisekė įsigau
kaipo savo brolius. Sveiki se kontestantininkų eilėse, ti į antrąsias kontestininnam ir mes brolius, sve ir rodėsi, kad vargiai kas kų eiles. Ji smarkiai veja
čius iš Lietuvos ir kvie galės iš jos pirmenybę a- si kun. J. Bružiką.
Worcester, Mass. — V.
čiam į savo lietuvių kolo-j timti. Bet štai, visai neti Blavickas, LDS 7-tos kp.
kėtai misijonierius kun. J.
nijas svečiuotis ir jaustis, Bružikas pereitą šeštadie kontestininkas smarkiai
kaip namie.
nį atsiunčia čielą vežimą pradėjo lenktiniuoti su
Turėdami mintyj, kad naujų “Darbininkui” skai Bostoniečiais. Pereitą sa
mūsų svečiai iš Lietuvos tytojų ir iki šiol buvęs vaitę jam pasisekė 1,250
ne jaunystės svajonių penktoje vietoje atsistojo balsais pralenkti VI. Brablaškomi atvyko į “aukso į pirmąsias kontestanti- žauską. Jis dabar pasiry
šalį”, bet atvyko kviečia ninku eiles toli palikdamas žęs pralenkti Hartfordietį
mi centralinės šioje šalyje M. Kilmoniutę. Kun. J. Pateckį ir pasivyti J. Glajaunimo organizacijos — Bružikas štai ką rašo:
vicką. savo kaimyną.
“Šv. Juozapas darbinin So. Boston, Mass. — Ona
Vyčių. Ir su pilnu užgirimu LRK Federacijos, bei ku Globėjas siunčia daug Saurienė, LDS 1-mos kp.
K. Vienybės, reiškiame iš Waterbury, Conn., ‘Dar kontėstininkė iki šiol sto
vilties, kad mūsų svečiai bininko’ skaitytojų, nes jis vėjo vienuoliktoje vietoje.
iš Lietuvos ras pilną užuo yra tos parapijos Globė Pereitą savaitę visai neti
jautą savo užsibriežtam jas, o ir kleboną turi nasi- kėtai padarė tokį didelį
skvres savo vardu: Juoza žingsnį, kad pasiekė net
tikslui.
pa Valantieju, dėl to Wa- šešta kontestininkų eilę.
Koks-gi jų tikslas?
terburv Šv. Juozapo para Ji dabar mano lenktyniuo
Sprendžiant iš praeities pijoj taip gražiai “Darbi ti su J. Andriliūnų, Šv.
Pranciškaus par. kontestirezoliucijų: sustipr i n t i ninkui” ir sekasi.
ninku.
“
Šiame
laiške,
tai
pir

jaunimo centralinės orga
nizacijos Vyčių kuopų lie mas Šv. Juozano šventėje Taipgi smarkiai j frontą
tuviškumą; gi sprendžiant siuntinys: netrukus seks pasivarė pirmyn K. Vosyiš paskutinių pranešimų antras laiškas aal dar su lienė ir S. Kavolis.
skaitytojų bū- Cambridge, Mass: — L.
iš Lietuvos: ne vien jauni didesniu
• vy .
rui
D. S. 8-tos kp. kontestinin
mo lietuviškumą praplėsti
Taigi, garbė Waterbu- kas ir gi smarkiai sujudo
Amerikoje, bet suartinti riečiams. kurie taip gau darbuotis. Jis pralenkė
į glaudesnį bendraveikimą siai. aerb. misijonieriaus tris kontestininkus. Jei
Katalikų Veikimo Centrą narao-inti. užsirašė lai kiekvieną savaitę darys
(KVC.) Lietuvoje su LRK krašti. “Darbininką”.
tokią pažangą, tai gali
Federacija Amerikoje. Ir Lavvrence. Mass. — Ne greitai prisikasti prie pir
net Pasaulio Sąjungos rei atsižvelgiant į didelius po- mųjų eilių.
kalais. žodžiu — lietuviš
KONTESTANTININKŲ STOVIS:
kai - katalikiškos akcijos Kun. J. Bružikas .................................................. 21.000
reikalais. Tai yra begalo Sofiia Rimaitė, Lawrence, Mass.......................... 19.000
kilnus ir gražus tikslas.
M. Kilmoniute, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 18 500
Ka reiškia šioj šaly lie Leonardas Kumna, Brockton, Mass.................. 17.950
tuviškai - katalikiška ak J. Andriliūnas, šv. Pranciškaus par. kontest.... 17.285
cija? Šioii ar panaši lietu O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė
13.760
viška - katalikiška akcija J.'Glaviekas, 108-tos kp. kent............................. 13,650
reiškia tiekimas savo bro F. A. Kondrotas. Ph^a Pa ......
13.305
liams lietuviškai - katali A. J. Pateckis. Hartford. Conn.......................... 12.625
kiško susipratimo, bei ko V. Blavackas. LDS 7-tos kn. kent...................... 11,250
va su ištautėjimu - su be VI. Brazauskas, LDS 1-mos kn. kontestantas.... 10.000
dievė jimu - su laisvam a- B. Mičiūnienė. New Britain. Conn...........................9.4?5
nybe. žodžiu, kova su pik J. Jeskevičius. LDS 1-mos kp. kont..................... 7.100
tuoju priešu. Reiškia, jie J. Makštutis, Scranton, Pa.................................... 7.050
6.750
išgirdę mūsų baisa — ‘lie K. Vosvlienė. LDS 1-mos kn. kontestantė
tuviškai - katalikiško bū- Paula Glugodienė, CJeveland, Ohio ................... 6.500
K. Nadzeika, Nashua, N. H................................. 5.850
dinimo’ — atvyko.
Taigi mes gerb. svečiais A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont.......................... 5,200
pasinaudokime. Pasikvies- F, Končiūtė, LDS. 1-mos kn. kont.................... ... 5,090
Vytautas Andiurvas, Phila. Pa.......................... 4.200
kime i savo kolonijas.
TaikvVim žodžius poetu V. Bu.trim, Rochester, N. Y...................................... 4.100
savo reikalui: “Petvs gi i M. Kauklvs, Keamv, N. J..................................... 3,375
reti, na vyrai kas gali, su J. J. Naudžius, Westfield, Mass................ :............. 3.009
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont..................... 2.775
stoję į darba už mvlimą
V. Jakas, LDS 8-tos kn. kontestantas ............... 2.390
šąli, prikelkime Lietuvą
M. Urmonienė. LDS 7-tos kp. kont..................... 1.800
mūsų...”
A. V. Sedlevičius, Hudscn, Mass............................ 1.800
Mūsų Lietuva šioje šalv Jieva Lukošiūtė, Chicago, III.............................. 1.225
ie ištautėiimo bangu su P. Palevičius, LDS 7 kp. kont.............................. 900
narna
iau snūduriuoja.!
Kun. K. Skrvpko, Binghamton, N. Y................... .. 900
Tad budinkim lietuvius. < A. Delinas, Greenfield, Mass..............................
800
Padėkim broliams Pavasa Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont.................. 700
rininkams, kurie pilni na-r i H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont.................
600
si šventimo rvžosi palikti T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa..................... 600
lietuvvbės misiionieriais S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest......................... 600’
šioje šalvie. O iums bro
liai. svečiai linkime pasi
Jeigu matai, kad yra proga — nesnausk nė minu
sekimo! —
V. An. tės; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą visas sa
vo galias ir veik! Nesididžiuok laimėjimu, kol jo nėra;
ūkiškojo jaunimo organi kada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta
zacijai Lietuvos Vyčiams, vo nuveiktieji darbai.
'
Napoleonas.
davusiems progos atlan
kyti šią šalį.
Pietūs baigėsi gražiau
(THE W0RKER)
sioje nuotaikoje ir visų
Publiahed
every
Tiiesday
and Friday ezcept TTolidays such aa
dalyvių pakilęs ūpas, ro
New Year, Good Friday. Memorial Day, Independence Day.
dė džiaugsmą ir geriau
Labor t)ay, Thanksciving and Chriatmas
sius linkėjimus svečiams,
---------------- by --------------kad jų misija pavyktų SAINT JOSEPH S LTTHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOB
Enrered as second-cla** matter Sept. 12, 1915 ar the po«t offlce at Boston.
kuogeriausiai.
Ma**. under the Art of Marcb 3. 1870
Tad, laimingai ir sėk tcceptance for meilins
at spėriai rate of poeraae pmvided for in Sertioo 1108
mingai brangūs sveteliai
Art of October 8, 1917. sntborfied on Jnly 12, 1918
neškite tas gražiąsias min
SUBSCRTPTTON RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
$4.00
yearly ......................... $4.nn Amerikoje metam*.............
tis į lietuvių jaunuolių šir lk>me*tic
Forelen yearly ......................... $5.00 rftdeny metam* ......................... $5.00
dis, kad jiems būtų malo Uomeetlc once per xreek yearly $2.<W) Viena knrf aavnireje metam* .. $2.00
niau kovoti su visomis Foreign once per week yearly.. $2.50 Cfaleny 1 kart eavaitAje merams $2.00
DARBININKAS
kliūtimis savo tautos ir 366 Wert Broadvvay
8onth Boston, Maaa.
bažnyčios gerovei.
Rap.
Telephone 8outh Boston 2680
i

DARBININKAS

Antradienis, Kovo 24 d., 1936

DAJ*BIFnjWAS

TELEPHONE

2680

V

DARBININKAS
366 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Pasikalbėjimas Laisvamanio su Kunigu

=!

kėjimo, jeigu jį pametė dėl
kėtis. Tuos dalykus numatant — nereikia būti prana Andrius, — Gerą dieną, tės, ir net šių laikų raudo- kunigo. Kunigas vienas ašui jiems numatyti — mes turime turėti atsargos fon kunigėli. Gal nori paskai- niausi bolševikai neranda, tėjo, kitas išėjo, bet tikė
dą, kitais žodžiais, Dovydaičio šelpimo fondas reikia tyti laikraštį, štai aš tu- o tamsta randi Kristų kai jimas visados* liekasi tas
toliau ugdyti. Daleidus net (tas vargu įmanoma), kad riu. Žiūrėk, kas darosi Is-tu!
pats. Panašiai, jeigu koks
panijoj!
Dešimtys
bažnyAndrius,
—
Aš
tai,
kuniProf. Dovydaitis išlaikys vyriausybės nurodytą jam
šeimininkas turėtų neti
elgesio liniją, vadinasi, niekad nė nemėgins-“susiuos- čių sudeginta, vienuolynai ge, turiu labai gražią nuo- kusį tarną, o tamsta turė
katalikiškos monę apie Kristų, tik visa tum per tą tarną tvarkyti
Katalikų mokslininkų suvažiavime, įvykusiame tyti” su ateitininkais, tai vis dėlto mes privalome tu griaunami,
mokyklos
uždaromos,
pas- bėda, kad kunigai negeri, labai svarbius reikalus.
Kaune vasario mėnesy, šalia mokslo klausimų buvo rėti fondą jo ateičiai aprūpinti. Jam, kaipo vienam iš
svarstomas mūsų tautos dorovingumas, kuriam pa pasirašiusiųjų Nepriklausomybės aktą, valdžia yra kelbta griežta kova kata- Tą gražų Kristaus mokslą Kaip manai, Andriau, ar
švęsta daugiausia dėmesio. Principalinis šios konferen davusi kiek žemes Čekiškės apskrity, bet ta žemė tuš likų Bažnyčiai. Jūs vis gi- visaip iškraipė, o savo gy- tamsta, pertrauktum rei
cijos prelegentas, Jo Ekscelencija Vyskupas Būčys, čia, be triobėsių. Profesorius santaupų neturi. Jis vis nate katalikų Bažnyčią, venimu nė kiek neseka kalus su tuo šeimininku,
beveik išskirtinai apie dorovingumą tekalbėjo. Jis, ką sueikvodavo spaudai, katalikų akcijai, draugijoms girdi ji nekalta, tai žmo Kristaus pėdomis.
jeigu jo tarnas negeras?
Atsiprašau, Na, pasakyk, Andriau.
kaipo antrasai Jeremijas, apverkė, kad dorovė Lietu ir darbininkams. Dabar jam sukakus 50 metų, su di nės negeri. Man, rodos, i Kunigas,
voj katastrofingai puola ir kad tautos nugarkaulį jau dele šeima, ateitis persistato nemalonioj šviesoj. Visą kunige, gero dalyko nie Andriejau. Kristaus moks Andrius, — Nu ne, kuni
baigia graužti tuberkulozo perai. Jei nebus padaryta gyvenimą dirbęs tautai,, senatvėje persekiojamas ir kas negali persekioti. Tai’ lo kunigai iškraipyti jo ge. Aš tvarkyčiau tuos rei
griežto pasukimo į doros kelią, tai mūsų tautai gręsia ujamas, tas stambiausias ir uoliausias katalikiškosios tur būt tenai kunigai ir, kiu būdu negalėjo, nes a- kalus ir per blogą tarną.
liūdna ateitis. Atsakomingumas dorovės atžvilgiu I Lietuvos darbuotojas, turėtų palikti be rytojaus? ne, vienuoliai jau kokių šel ną kartą tamsta įsitikinai, Kunigas, — Na, matai,
kad Kristaus Bažnyčia ti Andriejau, kaip ateisi į ti
krinta ant inteligentijos pečių.
Inteligentai tautos va i ta mintis mums katalikams nepakenčiama. Katalikiš mysčių pridarė.
w•
Kunigas, — Nė vienas, Į kėjimo ir doros dalykuose krą supratimą, tai tuo tar
dai, iš jų laukiama pavyzdžio. Jų ideologiją natūraliai koji visuomenė negali būti taip nedėkinga. Ji privalo
paseka žemesnieji tautos sluoksniai. Jei inteligentų entuziastingai ugdyti jau užmegztą Dovydaičio šelpi Andriejau, žmogus nėra negali klysti, kadangi Kri pu iki pasimatymo, nes aš
te nuodėmės, bet būti tei- stus ją įsteigė ir pasakė, turiu atlankyti šiandien
idealas sukasi tik apie medžiaginę jų asmens gerovę, mo fondą.
K.
sėju ir tvirtinti, kad Ispa- j°? ir pragaro vartai jos vieną ligonį. Sudie.
tai veltui belaukti iš liaudies bet kokio pasišventimo
Kun. F. Juškaitis
tautos bei valstybės labui. Jei visuomenėje įsivyraus
nijos kunigai ar vienuoliai, nepergalės. Dėl to Kris Andrius, — Sudie. Ačiū,
šūkis: griebk kas griebtina, tai valstybingumo pažyprasikalto, tai man
rodos taus mokslas ir po šiai už pasikalbėjimą.
y•
būtų per drąsus žingsnis. dienai toks pats ir nė kiek
mis savaime išdils, nežiūrint dedamųjų pastangų jį iš
Visame pasaulyj tokį patį neiškraipytas, o ar kuni
kelti. Kur asmeninis gerbūvis yra sau principas, ten
gai jo nesilaiko, tai tams
nėra vietos artimo laisvei ir gerovei. Kur tautos do
(Kalba pasakyta kovo nikas sveikatai kenkia. Šv. darbą atlieka kunigai ir tos pasakyme yra dalis
rovė pagrįsta ne Dievo įsakymais, bet tik valstybės į7 d. š. m. “Darbininko”;. Ambroziejus,
vyskupas, vienuoliai: mokina žmo tiesos, bet ne prie visų ku
statymais, ten patys valstybintojai netrukus paste
Radio programoje).
kurs aštriai pasnikavo sa nes, lanko ligonis, veda nigų tą nesilaikymą gali
bės, kad stato namus ant smėlio, nes principas “viską
ko: “Daug žmonių mirė mokyklas, gi seselės auk ma taikinti, nes tai būtu Vienas Sirijos misijonieGavėnia,
tai
prisirengi-I
valstybei” tai šūkis be turinio. Jam įvykdinti reikia
dėl nesusiturėjimo nuo lėja vaikelius, slaugo li
ir spaudos varžtų, ir laisvės paneigimo, ir organizaci mo laikas prie garbingos valgių, bet niekas nemirė gonius, prieglaudose ir didelis įžeidimas ir apš rius, dar jaunas būdamas,
jų išardymo, ir špionažo — ir tas viskas nieko negelb Velykų Šventės. Gavėnia į nuo pasniko. Panašiai ir našlaitynuose daro gailes meižimas. Kaip dėl Judo matė štai kokį baisų vaiz
yra nepaprastų Dievo Ma
pasielgimo, mes negalime dą.
sti.
šių
dienu
gydytojai liūdi- tingus darbus.
lonių
metas.
Per
tą
laiką
.
*
*
Kai kam gali atrodyti keista, kad mokslo konfe
Andrius, — Tai už ką kaltinti visų apaštalų, taip 1860 metais Damaske ki
ja.
ir šiais laikais dėl vieno lo krikščionių persekioji
rencijoj kalbama ne tiek apie mokslą, kiek apie dorą. Bažnyčia visiems tikinjuos tada persekioja?
Gavėnioje
Bažnyčia
ra

tiemsiems
įsakotriukš

Bet keista bus tik tiems, kurie nemato tampraus ry
Kunigas, — Ar tu nema kito kunigo elgesio mes mas. Per kelias dienas bu
šio tarp tų dviejų tikrosios kultūros veiksnių: doros mingų pasilinksmin imu gina visus prie maldos, tai, Andriejau, kad pasau negalime mesti kaltės ant vo išžudyta per 8000 krikir apšvietos. Giliausi mokslininkai dorovę stato tikslu nedaryti ir pasninkus už- verto Šv. Sakramentų pri lyj verda kova tarp pikta viso kunigų luomo. Na pa- kčionių. Mahometonai ver
gi apšvietą bei mokslą tik priemone tam tikslui at laikyti. žodžiu ji liepia ėmimo. Gavėnią galima ir gera? Kristus toks bu ■ sakyk, tamsta, ar visi ku tė krikščionis išsižadėti
siekti. Mokslas tai šviesa. Jis nušviečia ir gerą ir blo mums savęs išsižadėti, sa- pavadinti rekolekcijų lai vo nekaltas, kad Jis drą nigai blogi?
ku,, kuriame
žmogus
---------- ---o£pri— siai klausė, kas manyje į- Andrius, -r- Tai tiesa, vi savo tikėjimo ir pažadėjo
gą dalyką, nurodo jo esminę vertę ir čia — sustoja. vę prisimarinti, atgailoti, —
už tai laisvę. Sykį vienas
Tuomet inicijatyvą ima žmogaus valia. Jau ji pati čia daugiau melstis iir gerus valo pažvelgti kokie yra rodys kaltę ir Pilotas po sų kunigų negalėčiau kal
pasirenka, kurį dalyką jai paveldėti — gerą ar blogą. darbus daryti, Netikin-! jo santykiai su Dievu. Jei kiek sykių viešai paskel tinti, bet labai daug yra 80 metų senis buvo ver
čiamas atsisakyti Kris
Tuo būdu žmogaus valia sulošia lemiantį vaidmenį. tiemsiems tie darbai, tai blogi, pataisyti, jei geri, bė: Aš tame žmoguje ne- ir negerų,
Jei valia bus gera, kilni, tai ji pasirinks tik gerą daly užsigavimo ir pasipiktini- patobulinti. Tobulinti ga- randu nė mažiausios kai-! Kunigas, — Labai daug ? taus.
ką, jeigu ji bloga ir tesivaduoja tik žemais sumeti mo uolos, o tikintiem- Įima darant gerus darbus; tės, o ar neprikalė Jėzaus Irgi per drąsus tvirtini — Aš jau 80 metų Kris
mais, tai mokslas jai prastai pasitarnaus — jis tik siems, tai laiptai ir ge- dalyvaujant šv. Mišių au- ant kryžiaus?
Dabar mas! Verčiau sakykime: tui ištikimai tarnauju, —
riausi
draugai
į
amžiną
koje,
pamaldose
ir
darant
padės blogus sumanymus gabiai pravesti. Dėlto kata
klausk už ką? Ar už tai, kai kurie. O ir tie kai ku atsakė šis, — aš Jo ir mir
labdaringus
darbus.
Šie
laimingą
gyvenimą.
likų mokyklose šalia mokslo kostropiausiai auklėja
kad gera darė, kad ligo rie gal prieš Dievą ne tiek damas neišsižadėsiu!
Katalikų Bažnyčia, rū geri darbai eis su mumis nius gydė, kad nuliūdu bus prasikaltę, kiek mes Deja, buvo keli krikščio
ma gera valia, kad mokinys išeitų pilnas žmogus —ir
pindamasi tikinčiųjų sie ir į amžinybę. Kad geriau sius ramino, kad laimino juos kaltiname, kadangi nys, kurie, bijodami mirti,
rųokytas ir geras.
Tuo būdu vaikų f?Jjaummo auklėjimas sudaro los gerove ir turėdama o- suprastumei! gerų darbų mažutėlius? Niekas nežino daugumas iš jų paveldėjo išsižadėjo tikėjimo. Bet
svarbiausią tautos uždavinį. Religingoji tauta būtinai mėnėje savo Dieviškojo i- : reikšmę priminsiu šį paly už ką, bet tik šaukia įtū iš savo tėvelių kartais la tas jų nuo mirties vistiek
auklėja savo vaikus tikybinėj krypty, nes.ji žino, kad steigimo šiuos žodžius: ginimą: Vienas žmogus žę: Ant kryžiaus Jį, ant bai blogus palinkimus, ku- neišgelbėjo.
' rie pamažu išsivystė ir a- — Gerai, — pragariškai
taip išauklėta jaunoji karta saugiai vairuos busimąjį “Jei kas nori manę sekti, turėjo tris draugus. Vieną kryžiaus!
jis
labai
mylėjo,
antrą
ma

ta/tegul
pats
savęs
išsi

Andrius, — Tas tiesa, pėmė jauno kunigo širdį;
tautos likimą. Bet užtai kiek skausmo religingajai
žiau,
o
trečią
nors
jis
buvo
žada,
tegul
ima
savo
kry

Kristuje
negalima rasti kartais negavo jaunas bū šypsodamies sakė įsiutę
tautai, kada antireliginė jos vyriausybė užsispiria
v•
mahometonai, — tu pada
skiepinti vaikams ir jaunimui indiferentizmo ar net žių ir teseka manę “Mark. labai teisingas, mažiau nė mažiausios kaltės, bet damas gero išauklėjimo;
kartais vėl tėvai išvarė į rei, ko mes norėjom; tavo
bedievybės dvasią! Tada tėvų širdyse verda tikra tra 8, 34. arba “Jei nedarysi siai. Pasitaikė, kad tas kunigai... Oh!...
gedija, nes slopinimas vaikuose tikėjimo priveda juos te atgailos visi pražūsite”. žmogus buvo neteisingai Kunigas, — Palauk, An kunigus, užgrąsindami net Kristus tavęs nebenori, o
prie dorovinio susmukimo ir degeneracijos. Taip iš Nuo pat savo pirmų gyva apkaltintas Karaliui. Jis driejau. Palikime dar ku nevadinti savo sūnumi, mūsų Mahometui tavęs ir 
taigi vaauklėti jaunuoliai visam amžiui palieka tik pasigailė vimo dienų ji ragina visus prašo savo draugų, kad jį nigus. Pažiūrėkime, ar ir jeigu pames seminariją; gi nereikia
užtartų
ir
įrodytų
jo
ne

prie
savęs
prisimarinimo,
žiuok
sau
į
pragarą!
Ir
dabar nėra Kristaus kal kartais ir patys įlenda į
jimo vertais pusžmogiais — išmokslintais paliegėliais.
kaltumą.
Pirmas
tuoj
at

tintojų? O kiek daug ir kunigystę be pašaukimo, sutriuškino kirviais galvą.
Dėl tokių “vadų” dorovinio susmukimo tautos prana pasninko — prie atgailos.
sisakė. Antras palydėjo i- kokių begėdiškų! Tamsta o pamatę, kad jo neturi, Kartą keli jauni krikš
Bet
gavėnios
laiku
ypač
šams tenka lieti ašaras.
K.
I labiau skatina save perga ki Karaliaus rūmų — pa
Kristuje neįžiūri nė ma jau sarmatijasi apleisti čionys buvo ilgai kankina
bijojęs
karaliaus
grįžo
na

lėti, išrauti iš savo gyve
žiausios kaltės, bet yra- seminariją. Sakau: dau mi. Viskas veltui. Paskui
nimo blogas ydas, blogu;; mon. Trečias, mažiausia5, net tarp lietuvių tokių lai-j gybę įvairių priežasčių juos uždarė į tvartą ir po
įpročius, suvaldyti blogus mylimas ėjo į teismą ne svamanių, kurie drįsta • Dievas atidengs ant pasku vieną tempė į kampą, kur
palinkimus. Nes kūno pas prašytas. Jis užtarė tą kaltinti Kristų.
tinio teismo ir mes labai
nikas ydas slopina, sielą žmogų ir įrodė jo nekaltu Andrius, — Aš tam ne išsigąsime, -jeigu kunigus stovėjo 15 kirviais gin
pakelia, tvirtybę ir atlygi mą ir jis buvo išteisintas. tikiu, kunige, aš kiek gir kritikavome ir niekinome. kluotų turkų.
Žmogus šiame pasaulyje dėjau, kad tik kunigus Andrius, — Bet kunigai — Išsižadi tikėjimo, ar
Prof. Dovydaitis grąžintas į savo pareigas Uni nimą teikia.
klausė juos turkai.
versitete ir — visiems tarsi ant širdies palengvėjo.
Kiekvienas sveikai pro- turi tris draugus. Myli kaltina, bet apie Kristų žino daug ir supranta, ne?
miausias
draugas
tai
tur

Vyriausybės pagaliau susigriebta, Ikad tokį stambų į taujantis žmogus turi privisados su pagarba atsi kaip reikia gyventi, tai dėl Jei atsakymas būdavo
tas
—
pinigai.
Antras
žmogų
“ne”, tuoj keli kirviai
*****'-'& ne taip lengva likviduoti. Rodos, dalykas lai- pažinti,
i ua ,
kad reikalinga
liepia.
ko nesilaiko?
mėtas. Tačiau laimėjimas, jei taip galima išsireikšti, kūno ir sielos gerovei sa- draugas tai giminės, drau Kunigas, — O aš radau
Kunigas, — Andriejau! smukdavo į galvą, ją vie
gai.
Trečias,
tai
geri
dar

toli-gražu nėra pilnas. Tautininkų vyriausybė gražino vęs išsižadėti, save valdytokių, Andriejau,
/-—-•— tikrai Vėl tą patį pakartosiu: toj sutriuškindami; jei kas
jam profesoriaus pareigas ne iš geros valios. Atidėjo j ti. Sulyg vieno rašėjo, su- bai, kurių nemyli ir daž radau ir tai neperseniai. daugybė kunigų laikosi, o atsakydavo “taip”, tas bu
jo likvidavimą iki patogesnio momento, vadinasi iki1 sivaldymas yra daugiau nai pamiršta. Mirties va Kai du metai atgal buvo jeigu vienas kitas nesilai vo statomas į šalį.
sekamo “nusižengimo”, o kad tas kada nors įvyks,' vertingas, negu parakas, landa, kada Dievas pašau 19 šimtų metų Kristaus ko, tai ne žinios kaltos, Beveik visi sakė energin
tai vargiai bet kas, žinąs Prof. Dovydaičio psicholo- Kas save nevaldo tą kiti kia žmogų į teismą — pir mirties ant kryžiaus Ju-‘ bet žmogaus silpnybės, gą “ne”, ir visų galvos pa
giją, gali abejoti. Kaip tai Ar Prof. Dovydaitis toks valdo, Kiek šiandien jau- mas mylimiausias drau- biliejus. Aš pakalbinau' nes ir šventasis, sakoma,
jau kroniškas prieš valdžią “nusikaltėlis”, Ikad joki nuoliu ir suaugusių yra Sas tuoj apleidžia; antras vieną laisvamanį, kad at-, septynis kartus nusideda sruvo kraujuose. Tik vie
“ ‘
‘
perspėjimai, jokia bausmė jo nepataisys? Ne. Profeso-1
kalėjimuose?
Tai vis pa — giminės palydi į kapus; siliktų išpažintį, nes, sa į dieną, o šv. Rašte stovi nas nelaimingas drebėda
rius yra labai lojalus savo tautai ir norėtų ją matyti sekmės nevaldymo savęs. trečias, mažiausiai myli kau,
šiemet Jubiliejus, šie žodžiai: “Jei sakytu mas ir išbalęs pasakė
dorą ir sveiką, bet visa bėda yra tame, kad jo pažiū Pasnikas yra galinga prie mas, lydi iki aukščiausio Kristaus mirties ant kry me, kad neturime nuodė “taip”. Budeliai užbaigę
ros į jaunimo auklėjimą griežtai skiriasi nilo dabar monė valiai stiprinti ir jo Teisėjo Sosto ir išprašo žiaus atminimas... “Kris mės,. mes patys save suve kruvinąjį darbą jo pa
vartojamųjų vyriausybės metodų. Prof. Dovydaitis, pelningas atgailos darbas. pasigailėjimo malonių.
taus mirties ant kryžiaus džiotume, ir nėra mumyse klausė:
Darykime sau kodau- atminimas”, sako, “Jeigu tiesos” (1 Jon. 1, 8). O ži — Kur tu būtum dabar
norėtų turėti jaunimą grynai katalikišką, gi vyriau Stiprios valios žmogus yra
sybė... na, vyriausybė su jo nuomone nesutinka Tas visur pageidaujamas. Sti giausiai tokių draugų per jis būtų geras žmogus, Jo nių ir kiekvienas žmogus buvęs, jei būtum “ne” pa
nuomonių skirtingumas privedė prie konflikto, kurį pri valia teikia sielai har šią gavėnią: save prima- nebūtų prikalę . ant kry- turi užtektinai.
Pavyz sakęs, ir mes tave būtu*
V
•
savo
profesorius pralaimėjo, nes fizinė pajėga buvo ne jo moniją, išmokina pažabo- Tindami, aukodami
ziaus.
džiui, Dievo įsakymus, mėm užmušę?
pusėje. Kaipo pralaimėtojas, profesorius turėjo priim- ti kūno geismus ir save gyvenimą Dievui, melsda- Andrius, — Vaje! Kuni kaip savo penkis pirštus — Man pasakodavo, aš
. ti nugalėtojų sąlygas, kurias jam bus sunku, labai suvaldyti. šventieji buvo miesi už save už visus liė- ge! Gerai, kad manęs ten visi žino, o ar visi jų lai būčiau ėjęs į dangų.
sunku išlaikyti. Taigi ant to jo psichologinio ypatumo tvirtos valios žmonės. Bet tuvius, o ypač už kenčian- nebuvo. Aš jam būčiau da kosi. Moterystės priesai — O kas būtų, jei mes
iš kur tą stiprybę sėmė čius Katalikus Meksikoje, vęs i snukį. Ar tamsta nie ką net prie, altoriaus ir dabar tave užmuštumėm?
tur būt ir spekuliuojama.
jei
ne iš savęs prisimari- Ispanijoje, Vokietijoje ir ko už tai nesakei?
Dalykas toks, kad Prof. Dovydaičiui uždėta toki
prie liudininkų padaro, o Vargšas iš baimės nieko
varžtai, jog nė “susiuostyti” su ateitininkais jam ne nimo — pasniko. Tiesa, Rusijoje, kad ir jiems a- Kunigas, — O ką jam ar visi išlaiko?
valia. Mąstyti apie juos neuždrausta, nes už mintis Dievo malonė juose visa- j teitų linksmas ir garbin- sakysi? Aš tik nepasiju Andrius, — Bet aš žinau nebegalėjo atsakyti. Tur
areštuoti nėra kaip — aparatas joms nufotografuoti dos veikė. Daug pašnikau- gas Velykų rytas,
tau, kai užčiaupiau delnu daug žmonių, kurie metė kas iškėlė kirvį. Kitą aki
jo bumą ir išeidamas pa tikėjimą vien dėl to, kad mirksnį gulėjo tikėjimo
dar neišrastas — bet “susiuostymas”, kaipo apčiuo- darni pranašai Elijas ir
piamesnis dalykas, gali virsti inkriminuojančiu įro Danielius tapo, žiauriau-! Tikrai katalikiškas dar- sakiau: Baisu klausytis pasipiktino kunigu, dėl to išsižadėjęs nelaimingasis
dymu. Tuo būdu, konfliktas su vyriausybe gali išnau sių valdovų, nenugalimi, bas yra visur palaikyti tamstos burnojimo. Pilo- kunigai turėtų saugotis savo kraujuose.
“P. P.”
St Šarūnas.
Jacgues Maritain. tas nerado Kristuje kai- bent viešų papiktinimų.
jo iškilti, ir tada, žinoma, pasigailėjimo jau nėr ką ti- Nereikia manyti, kad pas- tiesą.
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Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St., TOorcester,
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Girtavimas ir Sveikata
Alkoholio (spirito) yra tuokliai dažnai serga skildegtinėje, aluje, vyne ir vio, žarnų slogomis, turi
kit. gėraluose. Iš moksliš- netvarkingus vidurius. Pa
lios kertės žiūrint alkoho- ryčiu jiems pasitaiko vėlis mūsų kūnui yra nuo- mimų, rėmuo (kartelis)
dai. Žinomi yra du alkoho-. kankina. Kvėpuojamųjų
liu nusinuodymo pavyz takų slogos, bronchitai ir
džiai: aštrus ir įsisenėjęs kt. Plaučių ligos taip pat
(chroniškas). Aštrus nusi yra dažno alkoholio varto
nuodymas, tai didesnio jimo pasėkos. Girtuokliai
kiekio alkoholio vienu kar greičiau už kitus suserga
tu suvartojimas. Toks nu-. džiova. Alkoholio nusilpsinuodymas pasireiš k i a ninti plaučiai mažiau turi
sąmonės netekimu. Pana-'pajėgų atsispirti džiovos
šiais atvejais žmogų gali bakterijoms. Ir ne tik
ištikti įvairios nelaimės ir džiovos, bet ir įv. kitų linet mirtis (gali, pav., žie- gų bakterijoms. Alkoholi
mos metu sušalti). Aštrus ko kūnas yra mažiau atsnusinuodymas yra laiki ' parus limpamosioms li
goms. Girtuoklis ne tik
nas.
Daug pavojingesnis yra greičiau už blaivius lim
įsisenė j ę s (chroniškas) pamomis ligomis suserga,
nusinuodymas alkoholiu, i bet ir sunkiau pagyja. Pa
alkoholizmu vadinamas.' našiais atvejais mirimai
Alkoholizmu vadi name girtuoklių tarpe yra kur
nuolatini kūno nuodymą■ kas dažnesni, negu blaivių
alkoholiu. Tokiais atvejais į žmonių tarpe. Baltakės
alkoholis padaro žmogaus mėgėjų nusilpninti, išsigikūno organuose daug ža-'mę organai, ypač širdis,
lingu atmainų. Pasikeičia Į dažnai nepajėgia limpanet pati girtuoklio išvaiz-' mose ligose išlaikyti aukšda. Veidas būna pabrin- tesnės kūno temperatūros
kęs, pabalęs, kažkokio ne- (karščio) ir miršta,
švaraus atspalvio, pagel- Labai kenčia nuo alkotęs. Nosis išpurtusi, pa- holio širdis. Jau ir maraudusi. Akys paraudu- žesnis alkoholio kiekis susios, ašaroja. Dantų sme- kelia greitesnį širdies plagenys pabalę ar pamėlyna- kimą, nereikalingai užvę, kartais kraujuoja. Ne- krauna didesnį jai darbą,
perblogiausiai dar būtų, Su laiku girtuoklių širdys
jeigu alkoholis pakeistų perauga, žymiai padidėja,
tik paviršutinę žmogaus išsigimsta, būna staigios
išvaizdą. Deja, taip nėra. mirties priežastimi. Su su
Išorinė žmogaus išvaizda gedusia nuo alkoholio šir
yra lyg veidrodis, kuria dimi gyvenimas ne koks ir
me atsispindi vidaus sto- tas žymiai sutrumpintas,
vis. Alkoholis ilgainiui Ii- Ryšium su pagreitintu alguistai paliečia beveik koholio įtakoje širdies veikiekvieną žmogaus kūno kimu pakyla kraujo induoorganą, kiekvieną mažiau- se kraujo spaudimas, žasią kūno dalelę. Alkoholio; lingai veikdamas kraujo
nusilpninti organai labai indus, pagreitindamas jų
dažnai ima negaluoti. Gir- sukietėjimą (sklerozą).

“Angelas Dievo” ir stu
dentai sugiedojo Lietuvos
himną, kas lenkams labai
netiko ir kuogreičiausiai
keikdami pradėjo bėgti iš

Kun. Ant. M. Karužiškis). priedermės ant manęs.
tos vietos.
Dar gi, visokia priedermė
XXXV.
randa kliūčių mano geis
Po visų ceremonijų aplankėme Dr. Basanavimuose, mano papročiuose,
Nepriklausoma Dorovė mano
karakteryje; kurs
čiaus ir p. Čiurlionienės
Tegul Auksinės Smil pasieks mano vidujiniaukapus ir nusitraukėme
tims būna leidžiama iškilti sią sielą jas išnaikinti? Aš
paveikslus. Paskiau aplan
valandžiukei į skraitą, pats, kurs jas žinau? Bet
kėme žymių Lietuvos dar
r
kurs rodos virš jų sferos, ar aš lygus tai užduočiai
buotojų ir mūsų tėvų, pro
tiktai rodos, nes kalbant nepagelbiamas? ir jei aš i
tėvių kapus.
apie nepriklausomą doro būčiau, ar aš rimtai noriu
Gerai papietavę, nuėjo
vę tas nusižeminęs mažas jas nugalėti?
me lenkams pasiaiškinti ir
darbas tęsia savo pasiun
n.
kaip buvo mums sakyta,
tinystę: jis apšviečia sie
pabaudą užsimokėti už pe
las ir parodo joms kur lai Štai įstatymai šios ne
priklausomos
dorovės.
Iš
rėjimą rubežiaus. Pabau
mė ir ramybė randasi.
pirmo pasiskaitymo jie iš
dos uždėjo 250 zlotų, bet
I.
.
rodo tobuli: panagrinėsi
mes griežtai pasakėme,
Nepriklausoma dorovė. me juos vėliau.
f
kad nemokėsime. Nugi da
Šis yra vienintelis vardas
vė
mums laiko 24 valan
♦
♦
♦
jai priskirtas; bet jei mes!
das. Liepė nusitraukti pa
Būk teisingas, nes be
vadintume ją dorove ne
veikslus ir su tais paveiks
priklausoma nuo Dievo, šališkumas yra žmogiškos iI
lais
ateiti prie jų. Apsis
tas išreikštų ją teisingiau. kartos ramstis.
tojome St. George viešbuŠi dorovė iš kurios Die Būk maloningas, nes
tyj, palyginant su Kauno
vas yra išskirtas, yra re maloningumas riša visas
kainoms, viešbutis labai
gula, taip įvairi, kaip žmo širdis prie tavęs.
pigus ir patarnavimas ge
B. PIVARIUNIENĖ, pereitais metais grįžusi iš ras.
gaus valia; nevaisinga va Būk atlaidus, nes, pats
lia neturinti nė jokio už-į silpnas, tu gyveni su su Lietuvos, aplankius Vilniaus kraštą, ir buvo R. K.
(Bus daugiau)’
tvėrimais taip silpnais Moterų Sąjungos atstovė ir Chicagos Liet. Moterų
tvirtinimo.
Ji buvo tuščiai vadina kaip ir tu.
Klubo atstovė. Taipgi jinai yra pasižymėjusi kaip lab
ma priedermės mokslas; Būk švelnus, nes švelnu darė, globojanti Chicagos Lietuvių Senelių prieglau I
dą ir kaip visuomenininke.
priedermė reiškia ką nors mas laimi meilę.
Kas norite įsigyti gero,
priderančio. Priderančio Būk dėkingas, nes dėkin
gryno
bičių medaus, galite
kam? Kurs yra įkūrėjas gumas maitina ir palaiko Rašo: Ieva Lukošiūtė
tas, nes pasitraukė toliau
Chicago, III.
šių priedermių? Su kokia ! maloningumą.
ir davė mums progą perei- į gauti “Darbininke”. Parsi
teise tu, žmogus kaip aš Būk kuklus, nes puikybė
ti. Perėjus rubežių mus duoda nebragiai — 75c.
Skl.
pats, uždedi jas ant ma atmeta esybes isimylėju- Atvažiavus į Lietuvą, su]aįkė ir lydėjo į Žavie- kvorta.
aplankius
gimines
ir
pras
j
us
į
kareivinę,
nęs ? Priedermė, kas nors i sias į save,
kur bu
leidus
Pasaulinį
Kongresą,
priderančio, iškalno nu- Atleisk užgavimus, nes
vom klausinėjami. Mes į
mano bausmę, jei šis kas atkeršinimas įamžina ne- prisiminė man žodžiai: pasisakėme, kad einame į'
“Mes Be Vilniaus Nenu- p. Vileišienės laidotuves.
nors yra sulaužyta; dar apkentimą.
rimsime
”, ir girdėjusi nuo Karininkai, kuris mus
gi, kas mane nubaus jei | Gerą daryk tą jam kurs
Šiuomi turime garbės:
aš sulaužysiu paslaptyje, tave išniekina, kad tu pa Kauniečių, kad broliai lie klausinėjo buvo palankus įpran
t i Gerb. Lietu-:
pasislėpęs nuo žmogiškų darytumei jį savo priete- tuviai yra suspausti balto ir patarė mums važiuoti i viams,e škad
mes atidarė-:
aro naguose. Taigi būtinai tiesiog į laidotuves. į Vil
akių?
liu.
me naują brovarnę, ku
pasiryžau juos aplankyti.
Priedermė iš anksto nu Būk nuosaikus, blaivus, Pasirengiau važiuoti per nių, ir užtelefonavo du rioje pradėjome dirbti:
mano būdą atlikimui to skaistus, nes gašlingumas, Rygą, nes vyžos neturėda teksius, kuriais nudulkė vieną iš geriausios rūkas uždėta; jei tu neduodi neblaivumas, ir perviršis ma iš Amerikos negalėjau jome per kalnelius į Vil sies alų. Šį alų jau gale-:
padarys tave neapkenčia
nių, į mūsų Lietuvos sos- į įsime parduoti Kovo mė-į
važuoti
tiesiai
per
Vievį.
tinę.
Išvydusi Vilnių, man i įnesyje.
mu.
Kepenos yra didžiausias
Taigi
man
besiruošiant
Būk geras pilietis, nes
pasidarė ant širdies ir gai
žmogaus kūno organas ir
Mes kviečiame aplan
važiuoti,
mirė
visuomenės
šalis
yra
reikalinga
tavo
la, ir linksma, nes pama kyti šią naują mūsų į
atlieka daug svarbių dar
amžinos at čiau mūsų Vilnių.
bų. Alkoholis labai žalin saugumui, tavo smagu darbuotoja,
įstaigą ir pamatyti kaip
minties
E.
Vileišienė,
kuri
Įvažiavę į Vilnių, nusi-J moderniškai ir švaria;
gai paliečia ir šį organą, mams, tavo gerovei.
lankėsi Amerikoj, rinkda pirkome gėlių ir nuėjome viskas yra įrengta. Mū
sukeldamas jame sunkių Pasiduok vyriausybei, ma
našlaičiams. į Šv. Mykalojaus bažny įsų įstaigos adresas
atmainų, ligų. Girtuoklių nes ji reikalinga draugijai, Kaune aukas
norėjau gauti leidi čią, ir padėjome gėles ant 81 Lafayette St., Workepenos dažniausiai žy kuri yra tau reikalinga.
mą
važiuoti
tiesiog, nega karsto.
cester, Mass.
miai sumažėja, rečiau pa
III.
vau.
Prisiminė
man.prieš

didėja,
_ . kartais nutunka. Peržiūrėkime šitą gryną kariniai laikai, ėjimas Nors p. Vileišienė buvo BROCKET BREVVING
COMPANY
Taip išsigimusios kepenos, ’ gero proto šviesą.
slaptai per rubežių. Ir su sena Vilniaus gyventoja ir
žinia, negali tinkamai at-Į i. Biaurūs įstatymai. Vi- sitaisėme kompaniją, iš daug lenkų ją pažino, bet
Anthony Pinkevich,
likti savo, pareigų^ nuo ko^ si šie įsakymai remiasi penkių moterų ir dviejų lenkiškos inteligenti jos
Prezidentas
labai nukenčia žmogaus; vientik asmeniais susido- vyrų, užsisakėme kaspinus bažnyčioje nesimatė. Baž
Worcester, Mass.
sveikata. Inkstai yra lyg, mėjimais; dargi, asmenini dėl gėlių; ant mano kas nyčia buvo pripildyta lie
koštuvas, kuris perkošia J susidomėjimai negali būti pino buvo parašyta: “Nuo tuvių: Žytiečių draugijos
ir pašalina iš kūno visas teisotu punktu iškrypimo Amerikos Lietuvių Mote narės, Lietuvos studentai
nėrei kalingas, kenksmin nuo dorovinio įstatymo; rų”. Tą visą žadėjome už ir našlaičiai, kuriuos p.
gas medžiagas. Nuo ilges jie perdaug įvairūs; ką aš dėti ant E. Vileišienės kar Vileišienė, ir pastebėtina,
COMPANY
nio alkoholio vartojimo šiandien randu geru rytoj sto. Važiavome tiesiog iki kad visi našlaičiai turėjo
Lietuviai Savininkai
inkstai sumažėja, susi gali pasirodyti man nė šio I demarkacijos linijos. Nu turėjo gedulas ant rankų.
- LAGER - PORTERtraukia, tampa raukšlėti, kiu nė tokiu arba blogu. važiavę matėme du karei Po pamaldų studentai ne ALE
DRAUGHT & BOTTLES
išsigimsta, ima sirguliuo Prie to dar, veiksmas viu kalbančius: vienas len šė karstą ant pečių į ka
TIKRAS LIETUVIŠKAS
ti.
gali būti pareikštas geru kas, o kitas lietuvis. Lie pinyną, kur užėmė pusan
ALUS
Bene labiausiai alkoholis ir teisingu ant kiek jis pri- tuvis kareivis buvo infor tros valandos. Kunigas pa Miscoe Spring Water Company
199 Summer St.
žaloja nervų sistemą. Al į sitaiko prie nustatytos re muotas, taip manome, kad sakė įspūdingą pamokslą.
Worccster,
Mass.
koholikai būna nervingi, gulos, amžino gerumo ir ir lenkas buvo informuo Visi giedojo lietuviškai
linkę prie išsišokimų, mo teisingumo typo. Dargi,
ters neištikimybės įtari i kur tu man parodysi ši tvirtinimo. Kam man būti
mų. Silpnėja ju atmintis, |tyP4?
teisingu ir skaisčiu? Turė
♦
*
*
nyksta energija, valia. Iti teisingo žmogaus var
ma drebėti rankos. Girtuo-! 2. Įstatymai be jokio iš dą? Bet užtenka taip pa G
kliai būna linkę ir prie' pildymui būdo. Būti tei sirodyti. Gali ištirti mano
sunkesnių nukrypimų, al singam, geram, skaisčiam, sielos gelmes? Kas žinos
koholinių pamišimų ar net ir atleidžiančiam, mes tu mano atpuolimus nuo do
proto pakrikimų. Vienas ■ rime suvaldyti mūsij geis ros jei aš esu gana gudrus
tokių alkoholinių pamiši- mus; dargi, ar geismas tai paslėpti?
mų yra vad. baltoji šiltinė' nėra sunaikinanti ugnis,
Kaip Tai:
(karštinė). Tokiais atve nepažabotas žirgas? Kaip Ar tai, kad turėti sąži
jais žmogus negali užmig ši ugnis turi būti užgesi nės ramumą? Daleiskime,
Vestuvėms užkvietimus,
Atsišaukimus,
ti, yra neramus, bailus, a- nama, šis žirgas apvaldo- pirma, sąžinė neišmetmėja, ar aš jos negaliu laips
kyse jam matosi įv. regi mas?
Laiškus,
Korteles,
niai, žvėreliai, dažn. pelės I Taip, yra lengva pasa niais nutildyti? O tuomet
žmonės. Naktis ir dienas kyti, būk skaistus, bet kam jai protestuoti? Kas
Konstitucijas,
Atvirutes,
jis kliedi, šūkauja, graso. kaip mums taip būti? Tu jai pasako su valdžia kad
Baltoji karštinė tęsiasi 2 duodi man dvi priemones ;jos veiksmai yra teisingi;
Posterius,
Programus,
— 14 dienų. Yra,, ir dau protą ir garbę, — prakti arba klaidingi? O jei ji to
giau alkoholinių pamiši koje nevaisingas priemo nedaro, ką tas reiškia?
Tikietus,
Blankas,
mų, kurių paliestas gir nes. Ar tu pats dažnai ne
IV.
tuoklis gali nustoti at ėsi sakęs, šis geismas yra Be Dievo kurs įsako,1
Vizitines korteles,
ir t.t. ir t.t.
minties, gali pasitaikyti stipresnis nekaip aš pats; Dievo kurs sustiprina,'
nukrypimų kalboje, atbuk aš daugiau negaliu atsis Dievo kurs baudžia, kiek-'
DARBININKAS,
ti protas, jausmai, gali už pirti?
vienas dorovinis įstaty
« « •
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
eiti didelio girtavimo tar
1 mas yra tiktai eilė skam
pai ir tt.
“V. E.” 3. įstatymas be jokio už bančių žodžių.
• v

v •

MEDUS! MEDUS!

PRANEŠIMAS

THE CREMO BREWING

7

dienos į LIETUVĄ

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA
Brenicrhavene užtikrina patogių kelionę i Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

C O LŪMBUS
HANSA ~ DEUTSCHLAND
HAMBURG ~ NEW YORK
Patogus

iš

geležinkeliais susisiekimas
ar Hamburgo.

Informacijų

klauskite

pas

vietinį

v•

Bremeno

Padarome Įvairius

agentų, arba

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTHGERMANLLOYD
252

BOYLSTON ST., BOSTON.

Spaudos Darbus

MASS.

Parašė P. JURGfiLA

fiMRNUOTl
UCTUMMI

TURINYS: Dariaus ir Girėno
gyvenimo ir veikimo apžvalga.
Skridimas per Atlantą. Soldi
no miško paslaptis. Žygio at
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi
rėno nuopelnai aviacijai ir mū
sų tautai. Poezija apie LITU II
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir n
rėm. komitetai.
,______ i!
384 pusi, su 86 paveikslais; j i
tvirti viršeliai. ~KAINA $1.50, j >
siunčiant paštu 165.
i1

Reikalaukite:

.:

♦-

Antradienis, Kovo 24 i, 1936.

DARBININKAS

| pašto ženklų atsakymui1
šiuo adresu: J. M. K., SerKAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ vant, 8713 Avalan Bldg.,
Skaitykime “Darbininką”
Los Angeles, Cal.
KOLONIJOSE
Los Angeles apylinkėje, Skaitydami katalikišką
spaudą, mes savo protus
yra apie 10 jūros pakraš maitiname geru maistu.
čių, kur galima maudytis Darbininkas” yra mūsų
LARK. Federacijos N. A. Apskričio ir žuvauti, bet iš miesto “laikraštis
ir užtat jį rem
toli ir darbininkams nepa kime.
Suvažiavimas
siekiami, nes reikia va Ponas Jonas Kašėta, L.
žiuoti nuo 15 iki 150 my D.S. 111-tos kp. narys at
Sekmadienį, kovo 29 d., 1 vai. po pietų, N.P.P.M. lių. Nuo Los Angeles iki naujino savo prenumera
parapijos mokyklos svetainėje, Cambridge, Mass. į- Meksikos yra 170 mylių. tą.
vyks ALRK. Federacijos Naujosios Anglijos Apskri Į Meksiką šios šalies pilie
Barnes Orinis Uostas
čio metinis suvažiavimas.
tis gali laisvai įvažiuoti
Į šį suvažiavimą kviečiame visus N. A. Federaci vienai ar dviem dienom “City Council” prašo
jos skyrius, Centralinių organizacijų apskričius: L. be jokio leidimo. Bet jei; Majoro Cowing paskirti
+.WestD. S., Lietuvos Vyčių, Moterų Sąjungos, Blaivininkų, nori gyventi ilgiau, tai tufieldas
galėtų
įgyti
pusę
Marianapolio Kolegijos, lietuvių katalikų pašalpines ri gauti leidimą.
draugijas ir kitas lietuvių katalikų organizacijas bei Į Los Angeles labai daug nuosavybės Barnes Orinio
uosto. Holyoke’as turi padraugijas išrinkti atstovus į šį suvažiavimą ir jiems atvažiuoja su kapitalais.
t“^Upat“sumą.‘ Toįduoti įnešimus.
Viem važiuoja . sveikatos j.įu
opinis uostas
Šio suvažiavimo svarbiausiu dienotvarkėje punk ieškodami, o kiti kokį biz- taptų dviejų miestų nuotu bus Lietuvių Diena, liepos 4. Turėsime sudaryti nį užsidėti. Žinoma, tokie savybė ir jie galėtų nauLietuvių Dienos Komitetą ir pagaminti tai dienai pla bado nekenčia. Bet be ka- dotis federališkos valdžios
nus, kad ji būtų sėkminga kaip ir pereitais metais.
pitalo atvažiavusieji, tai $85,000 paskyrimu. Jis
Dvasios Vadas Kun. P. V. Strakauskas labai skursta ir vargsta, bus vartojamas vaizbiJeigu lietuviai dar sva- niams ir valdiškiems tiksPirm. Vladas Paulauskas
Sekr. B. Jakutis.
joja apie kolonizaciją kur lams.
Ižd. S. Čaikauskas.
nors Afrikoje, Brazilijoje
Reikalaukite, kad jums Alę įleistu iš oficialio PICKWICK krano.
ar kitur, tai Kalifornijoje Sveikiname Atvykusius
Pavasarininkus
35 Hollywoode, 22 New būtų tinkamiausia koloni
Jūsų pardavėjas turi PICKWICK Bonkose — 2 už 25c. (tik už alų)
Yorke ir New Jersey ir 17 zuoti. Čia nei šalčių nerei Broliai - Lietuviai, Pa
Visame Bostone.
kitose valstybėse. 93 nuo kia kęsti.
vasarininkai, mes West-'
MISIJOS
šimtis filmų išdirbama Kalifornijoje, kad ir Los fieldiečiai sveikiname Jus
Aušros Vartų bažnyčio Hollywoode. Dirba 400 ra- Angeles reikalingas lietu- atvykusius su garbingu
Brewed by HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870
je prasidės kovo 29 d. ir ; šytojų ir apie 20,000 vai
,
hilrobi Iriiv-o
oiinroroni.
vių centras arba informa tikslu, kurs yra suorgani
baigsis balandžio 5 d.
zuoti ir daugiau sulietu
dintojų.
cijų biuras, nes dabar lie vinti mūsų jaunimą. Lin ta atgal arba kur nors žū
Pamaldos ir pamokslai M
SAUGOKITĖS
Nuo geg. 18 iki birž. 2,—
tuviai,
atvykę
iš
kitų
vals

Yra
daug
lietuvių,
kurie
207 Adams St.,
APGAVIKŲ
rytais 8 vai. ir vakarais
kime pasisekimo. Dėkoja sta. Ir taip Draugija turi
Newark, N. J.
svajoja apie Hollywood ir tybių neturi nei kur apsi me galingai Vyčių organi nereikalingų išlaidų, o na
7:30 vai.
Nuo
birž. 3 iki 7, —
Šiomis
dienomis
iš
mies

Misijas ves Marianapo- judamųjų paveikslų išdir- stoti nei gauti informaci zacijai, kurios pastango riai negauna knygų. Gir
32
Dominick St.,
lio kolegijos profesorius bystę. Įvairios rūšies a- jų. Jeigu toks centrelis mis svečiai atvyko Ameri dėjome, kad kai kurie Šv. to į miestą važinėja įvai-j
gražiakalbjs Tėvas J. Vaš gentai skelbiasi laikraš būtų, tai jis labai daug kon. Vyčių org. užima pir- Kazimiero Draugijos na rūs šmugelninkai parda-! New York, N. Y.
Nuo birž. 8 iki 14, —
kevičius, Marijonas.
čiuose ir vilioja lengvati pasitarnautų saviesiems. mą vietą Amerikos jauni- riai, pav. Garbės nariai vinėdami “įšmugeliuotus; Keyser Island, So. Norkailinius”. Jie kartais pa
Ateikite! Dievas šaukia kius į Hollywood judamų Bet pabandyk įsteigti?! mo gyvenime. Westfielde
Kun. S. Bistras, Marijona sirodo jūreivių drabužiais walk, Conn. (poilsis).
Jus!
Nuo birž. 15 iki 24, —
jų paveikslų biznius. Esu Nes čia lietuviai, daugu- yra gražus jaunimo būrys, Stasiulienė ir kiti, jau se
ir kalba sudarkyta anglų
Klebonas Kun. E. Paukštis
W. Marąuette Rd
moję,
moka
vienas
kitą
bet
ne
po
Vyčių
vėliava,
gavęs laiškų ir aš, kuriuo
niai sugrįžo Lietuvon, bet kalba, bet tai tikri apsi- 2601
Chicago,
IIL ^^*^ ^
■
Chicago,
se lietuviai klausia kaip apjuodinti, apipurvinti, o Mūsų jaunimas padarytų iki šiol Šv. Kaz. Dr-ja iš meteliai. Jie parduoda ne- Nuo birž. 25III.
iki rūgs. 1, —
milžinišką žygį pirmyn,
atvažiuoti į garsųjį Holly- ne patarimus duoti.
jų
negavo
naujų
adresų
ir
va “Seal Skin” kailinius Jėzuitų ”
Namai,
woodą ir kokiu būdu gali- Kaip jau esu minėjęs, jeigu atgaivintų čia buvu nežino kur pasiųsti Jiems už perpus mažiau kaip vie-, Kaunas, Lithuania.
Pirmas ;
čia yra daug Maskvos sią Vyčių kuoDą. Girdėti, knygas.
_Pa- ma tapti jo žvaigžde.
; tiniai kailinių pardavėjai j Tėvas J. Bružikas, S. J.
kalbos apie šitą dalyką.
veikslų namas Los Ange
garbintojų, o yra ir tokių, Už
parduoda. Bet kada jie par
Tarfi
negerumui
Išvengti
tat mėnesiniame susi
Tai nelengvas klausi
les buvo pabudavotas 1909
kurie nei patys nežino kas rinkime, balandžio 7-tą ši plačiai skaitome “Darbi bėga su pinigais žmogus
m. Bet garsiniai paveiks mas, bet dar sunkesnis at jie esą ir jiems niekas ne
tas klausimas, be abejo ninke”, savo ir Dr-jos var sužino, kad jis nusipirko
lai prasidėjo tik 1929 m. sakymas. Pirmiausiai* čia apeina. Vienas čia “pažan
nės iškils. Būtų didžiau du, kreipiuosi į visus Šv. paprastus, nudažytus kai
ir pirma studija buvo įren atvykus reikia turėti ma gus” žmogus, mušdamas sia garbė mūsų parapijai Kazimiero Draugijos Na- ■ linius. Bet kaip besurasi
GRABORIUS
gta Los Angeles ant Olive žiausiai apie tris tūkstan man į krūtinę sako: “Aš turėti Vyčių kuopą, kuri rius ir maloniais prašau pardavėją ?
‘ASMENIŠKAS PA TA RNA VI MAS'
St., užpakalyje kiniečių čius dolerių, kad per porą esu tikras bolševikas ir t. vietinį jaunimą suvienyti] kuogreičiausiai pranešti ; Taigi geriausias visiems
331 Smith St'•9
skalbyklos. Hollywood ko ar trejetą metų galėtum t.” Bet jis nei nežino ką su kitų kolonijų jaunimu. savo naujų gyvenimo vie- patarimas nepirkti nuo
PROVIDENCE, R. I.
lonijos dar tada nebuvo. be darbo pragyventi, o be reiškia žodis bolševikas.
Jurgis Jonas.
tų
tikrus
ir
pastovius
anežinomų
pardavėjų,
o
tik
Telephone:
Pradėjo kurtis tik už me to reikia gabumų ir susi Dieve, saugok nuo tokių
pirkti nuo tų, kurie turi
dresus.
Taipgi
nuoširdžiai
Ofiso;
Dexter 1952
tų ar daugiau. Hollywood daryti pažinčių su ten gy bolševikų.
įsteigtas
biznio
įstaigas
ir
Namu:
PI. 6286
prašau, mirusiųjų Šv. Ka
yra Los Angeles priemies venančiais įvairiais veikė - Beveik visų vedusių
turi
pasitikėjimą.
zimiero Dr-jos narių, gi- (
ty. Jame yra 325,000 gy jais. Taigi yra daug keb vų vaikai nekrikštyti
minės ir pažįstamus, pra
ventojų, iš kurių 75 tūks lumų ir sunkenybių. Jeigu neturi jokio supratimo
nešti Draugijai mirusiųjų hUiii rnUii nA£AluiUj Ui
tančiai dirba judamųjų kas tikrai yra interesuo pie tikėjimą ir dorą. Man
narių vardus, pavardes, i
INC.
paveikslų išdirbystėj. Šio tas Kalifornijos gyvenimu teko išsikalbėti apie šį tai
kur
ir
kada
mirė
ir
koks
Antanas Kibart, Sav.,
je šalyje yra 76 judamųjų ir nori plačiau sužinoti, tą ir bekalbant pamatėme Man atstovaujant Amebuvo narys. Draugija kas Kovo 23—29 dd. Sv. Ka Aukštos rūšies vartoti karai
paveikslų studijos, iš jų tai terašo man įdėdami važiuojant žmogų su gra- rikoje katalikiškos spaumet skelbia savo kalendo zimiero parapijoj, Worcesžiu automobiliu. Aš ir sa dos Kauno Šv. Kazimiero riuje mirusius narius, gy ter, Mass.
120 Market St. Brockton.
kau: “O ar matote kokia Draugiją nuo 1921 iki vųjų žiniai, kad už juos
Taipgi taisome karus
Kovo 30 d. — Balandžio
gražia mašina važiuoja 1924 metų, daug Gerbia pasimelstų.
*
Tel. 835
Kodėl jūs tokios neįsigy- mųjų Amerikos lietuvių Nors toli būdamas, krei 5 d. Westfield, Mass.
jate?” “Gal turėsime ir katalikų ir Jų Organizaci piuosi į visus geros valios Balandžio 6 — 12 dd. Šv.
CLIFFORD H. LAKE,
mes kada”, man atsako. jų įsirašė į minėtąją Drau Lietuvius ir maloniai pra Andriejaus parapijoj, Phi- j
OPTOMETRISTAS
giją
:
garbės,
tikraisiais,
šau įsirašyti į Kauno ka ladelphia, Pa.
Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no Klausiu: ‘Na ir kaip?’ “Air OPTICIAN
amžinaisiais
ir
metiniais
timsime,
jam
už
gerklės
ir
Jeigu
kuris
Gerbiamų
talikiškos
spaudos
Šv.
Ka

rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.
Tel. Stoughton 969
mes važiuojam”. Sakau nariais. Už tai ir šia pro zimiero Draugiją, kad iš Klebonų norėtų pas save
801 Washington St.,
25c. taip negalima daryti, tai ga Jiems reiškiu didžiau Jos gaudami ir skaityda kviesti su misijomis, pra Room 202 Stoughton Bldg.
Dorybių Perlas.....................................
Moterystė .<...........................................
15,
bus skriauda.
Atsako: sią pagarbą ir padėką. mi geras knygas, taptu šoma kreiptis šiuo antra
Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai)
15
Tel. 3368
“Kas sako, jeigu tik ap Garbės, tiekrieji ir amži mėte dar geresniais Baž šu: Rev. Prof. M. Ražaitis,
Sugriautas Lizdas .............................
15
nieji
Šv.
Kaz.
Draugijos
gali, tai ir viskas”. Tokiij
nyčios ir Lietuvos sūnais D. D., Marianapolis Colle15
Jėzaus Širdis ir Šeimyna .................
nariai
kasmet
iki
mirties
kalbų labai dažnai galima
ge, Thompson, Conn.
ir dukterimis.
15
Temperamentų rūšys .........................
I
gauna
tam
tikrą
knygų
LIETUVIS GRABORIUS
išgirsti iš jaunųjų, nes jų
Minėtais reikalais malo
15
Kaip save auklėti........ .......................
skaičių.
geriau niekas nemokino ir
Taipgi užlaikome visokios
15
Jėzuitai .................................................
nėkite rašyti: Rev. P. Kan
rūšies rakandų.
30
Šeimyna Kristui .................................
jie neturi kitokio supra Gerbiamieji nariai įsira čiukas, Laisvės Alėja Nr.
35
Šv. Stanislovas Kostka .....................
Laidotuvltj {staiga:
timo.
šydami nurodė ir savo gy 61, Kaunas, Lithuania, ar Jeigu kam reiks adreso,
. 20
Matas Talbotas....................................
124
Ames
St., Brockton, Mass.
Lietuvių katalikų Los venamųjų vietų arba kle ba tiesiai, Kaunas Šv. Ka
prašau
išsikirpti:
.
25
T. Mykolas Pro.......................... .........
Gyvenimo vieta:
Angeles yra mažai. Yra bonijų adresus, kuriais Šv. zimiero Draugija, Rotušės Nuo kovo 23 iki 29, —
25 Enterprise St., Brockton
20
Šv. Elzbieta Tiuringietė.......... *........
pašalpiniai klubai: vienas Kazimiero Draugija ir Aikštė Nr. 6.
25
Pamokymai Jaunavedžiams .............
105 Main St.,
bolševikų, o kitas vadina siuntinėja Jiems skiria Šia proga maloniai svei-' Athol, Mass.
. 60
Tu ir Jis............... .................................
. 30
Mintys ir Patarimai (I knyga) .......
si tautininkų, bet ir viena mas knygas. Bet laikui kinu visus narius ir savo Nuo kovo 30 iki bal. 12,
.40
Mintys ir patarimai (H knyga).......
20 Webster St.,
me ir kitame yra tie pa bėgant, daug narių pakei pažįstamus, linkėdamas
(WRUBLIASKAS)
40
Mintys ir patarimai (UI knyga) ....
Brockton, Mass.
tys nariai bolševikai. Jo tė savo gyvenimo vietas, gausių Dievo malonių.
LIETUVIS
GRABORIUS IR
25
Mintys ir patarimai (TV knyga) ....
Nuo bal. 13 iki 18, —
kių
rimtesnių
parengimų
dar
kiti
sugrįžo
net
Lietu

BALSAMUOTOJAS
15
Ar tik nebūti man kunigu? ..............
Keyser Island, So. NorKun. P. Raščiukas,
nedaro, o tik surengia vie von. Bet mažai kas iš jų
40
Romos Popiežius .............
....
1000
Waahington St
walk, Conn. (poilsis).
Šv.
Kazimiero
Draugijos
'
ną,
kitą
pikniką,
šokius,
80
Dievo buvimas................................
savo naujų gyvenimo vie
NORWOOD, MASS.
Nuo bal. 19 iki geg. 5, —
Valdybos
narys.
Kaunas
tai
ir
viskas,
bet
kad
ką
220
Ripley
pi.,
TEL. Norwood 1503
tų adresus atsiuntė Šv.
“DARBININKAS”
Laisvės
Alėja
Nr.
61.
Elizabeth,
N.
J.
nors
padaryti
Lietuvai
ar
Kaz. Draugijai. Knygos gi
Montello Offiee:
366 W. Broadway,
Nūo
geg.
6
iki
17,
—
lietuviams,
tai
tokie
daly

r
10 Intervale St
siunčiamos senais adre Profesionalai. biznieriai, pramoninkai,
So. Boston, Mass.
47
Montgomery
pi.,
kurie
skelbiasi
“
Darbininke"
tikrai
TEL. Broekton 2005
kai čia nežinomi.
Rap. sais nesuradę narių, grįš- verti skaitytoji) paramos.
Paterson, N. J.

WESTFIELD, MASS.

Atsiminsi!

CHESTER, PA.

DAR APIE HOLLYWOODĄ
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LABAI SVARBU VISIEMS
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išlakstymo, ji dūko po pešto. Užsienin vyko pir ridini nemokėti mokesčių,
gatves ir kiemus daužyda miausiai dalyvauti Parieu- nieko nevežti į miestus
ma ir triukšmingai vaiky ropos ūkio centro konfe etc. Teismas jį nubaudė 1
dama namon kaimiečius. rencijoje, kurioje jis daly metais papr. kalėjimo.
Ūkininkų Skerdynės Sakiuose
Tačiau, suvažiavusios šei vavo, kaip Paneuropos ūmynos nei viena tvarkin kio centro sekretorius Lie LENKAI NELEIDŽIA
KRAUJO PRALIEJIMAS
tūros valdininkai, be jo gai negrįžo: vieni išvaryti tuvai. Ekonominių sttidijų GYVENTOJAMS EITI
NEPRIKLAUSOMYBĖS
kio teismo, išgabena į išvažiavo, kiti kiauromis reikalais lankėsi Austrijo ADMINISTRACIJOS LI
DIENOJE
kalėjimą keliems mėne galvomis bėgo aplinkiniais je, Čekoslovakijoje, Lenki
NIJOS LAUKŲ DAR- į
siams.
keliais, treti sužaloti bėgo joje, Vengrijoje ir Latvi
BAMS ATLIKTI
Policija šautuvais, buožė Tat pargrįžusius iš kalė-1 pas apskrities viršininką joje. Tuose kraštuose lan
mis skaldė galvas vyry, jimo ūkininkus, giminės ir skustis už betvarkę ir kė žemes ūkio ministfetiuš
1928 m. Karaliaučiuje
inoterų ir vaiku
minia sutiko kaipo nekal kankinimą niekuoriii ne ir ūkio sričių žinovus bei sudarytas tarp Lietuvos ir
veikėjus. Ypatingai ūkio
kaltų žmonių.
ŠAKIAI, Lietuva (Spec. tas aukas, sveikindama
Kaip ir tikėtasi, skun klausiniais dr. Zubovas su Lenkijos laikinas susitarikoresp.) Vas. 21, 1936. — šauksmais valio ir pagerb dais nieko nelaimirha; ma rinko daug medžiagos, ją riias numato administraci
Lietuvos nepriklausomy-! dami juos iškėlimu ant tomai rililicijantai su aps nori panaudoti straips jos linijos perskirstų ri
bes 18 metų minėjimas Za- rankų. Kuomet šauksmai krities valdininkais eina niams. Iš savo kelionės kių savininkams duoti leihavikų apskričio mieste sutraukė dar didesnę mi išvien. Policiją už žvėriš Lenkijoje ir kituose kraš I dimus tai linijai pereiti
Šakiuose bus užrašytas is nią, ginkluota policija a- ką elgesį apdovanojama tuose skaitys paskaitas
laukų darbains. Tačiau
torijoje, kaipo diktatoriš pie 80 žmonių, su šautu ordenais, o ūkininkai kišd- klube ir Klaipėdoje.
iėnkų atitihkdblbš įstaigos
kos tautiriinkų valdžios vais rankose, pastojo mi mi į kalėjimus...
' nebeleidžia Vaišniūnų kaisauvaliavimas, įsak ant niai kelią ir pareikalavo, Seneliai pąlygihdaihi ka
fctiBAfjbfi
bt;
tfciAtN
nid gyvėntojams pereiti i
kad
tuojaus
išsiskirstytų.
nugirdytai policijai gin
zokų
sukeltas
skerdynes
KUS
mūsų pusę savo ūkiams
klais piilti begiriklią tyrų, Tačiau minia nesiskubino Kražiuose, ŠAKIŲ SKER
tvdrkjrti.
moterų ir vaikų minią, ir skirstytis, nes nebuvo nei DYNES, sukeltas Lietu
kaip:
susigrūdimas
pasi

taip, nekaltu lietuvių kai
vos uzurpatoriškos val Kaunas — Kariuom. Tei
VErSLiNinKai
miečių krauju, sutepant darė toks didelis, kad pri- džios, švenčiant 18 ritėtų smas vaS. 19 d. sprendė ūšakiniams
nebuvo
galimy

svarbiąją tautinę šventę.
STIPRĖJA.
kininkų už kurstyriią bybės grįžti atgal dėl minios, šalies nfepriklaiišoifaybėš. laš. Aiit. Rukuiža buvo
Vasario 16-toji diena nei eiti pirmyn dėl polici jas pHpažįšta žiauresnė
Karine įvyko Lietuvių
kaltihaihas,
kad
Žeimių
mis
ir
nepalyginamai
šiais metais išpuolė giedri, jos pastoto kelio. Tačiau
Verslininkų suvažiavimas.
geri ratų keliai, dargi sek minia laikėsi ramiai, tik skaudesnėmis... Ateityje v., Paulinavos k. per vaka- Suvažiavime priimta eilė
madienis, tat, žmonių iš griausmingai šaukė pa Zanavikai minės ne vien Hiškdš pdšdkęš kalbą, ku- nutarimų ir pageidavimų.
kaimų prisirinko apsčiai. kartotinus VALIO nuken- metines Lietuvos nepri Hd skatinus suširinkdšiiiš Verslininkai nutarė Kaune
Po pamaldų, žmonėms iš tėjusiems ūkinin k a m s, klausomybes sukaktuves, prisidėti prie Suvalkų kr.
štatytiš namus. Be to, pa
ėjus iš bažnyčios, už kokio i kas, matomai, nemalonu bet sykiu Su ja ir šakių streikuojančių, nev fe ž t i
geidavo, kad pradžios mo
pusvalandžio
autobusas buvo klausyti netaktin skerdynes.
nieko į turgus, nenddketi kyklose būtų vaikams pra
parvežė iš Vilkaviškio ka gam karštagalviui polici Pasipiktinęs Tautininkas.
mokesčių etc. Tėišthe savo dėta aiškinti apie savo
linamus kelis ūkininkus, jos vadui ir jis įsakė poli
neva už politinį veikimą. cijai su šautuvu buožėmis ZUBOVAS NESIMATĖ kaltę jis neięė ir aiškinosi, įirtkybos, amatų ir pramo
kad jį iš piktumo įskuhdęs nės reikšmę, kad būtų
SŪ MOSUIUKIU
Tačiau tikrenybėje, jokio ,mušt susirinkusius lietuiiud. Kolitas. Teismds jį švenčiami šventadieniai ir
LENKIJOJE
ūkininkų politinio veikimo ivius kaimiečius. Kadangi
_________
I nubdildė tiž ktirštyriią 2 kiti dalykai.
Čia nei buvo, nei nieks jo policijantai buvo nugirdy
hesikešltld kurti;
Lifettivos
verslininkai.
ti, tat, puolė ant beginklių Kaunas — Grįžęs iš už-1 ttifet. š. a. kalėjimo.
užtenka tik ūkininkams kaimiečių kaip žvėrys, sienių dr. Zubovas spau-i V. šeškaitis iš Kybartų, fcdip matyti iš valdybos
susitikus pabėdavoti a- šautuvų buožėmis skaldy- dos atstovams pareiškė, Į v. bdvo kaitinamas, kad pranešimo, kaskart stiprė I
pie sunkią ekonominę I darni galvas kieno papuo kad jis Lenkijoje jbkitį Hii-' pernai rudenį atvežęs pas ja. Verslininkų s-gos są
padėtį, ar pasitart kaip lė: senų ar jaunų, vyrų ar sijų neturėjo ir nei su pre-j pįl. Grunevą kul. mašiną
mata šiems metąins priim I
privertus miesčionis ar moterų, sužalodami dau zidentu Moscickiu nei pre- ‘
mjeru koscialkovskiu ne drauge jath įdavė atsišau ta 40.000 lt
bendroves mokėti žmo
niškas kainas už žemės gybę žmonių. Girtos poli simatė ir jokių ten dery kimų “Ūkininkai, savano Išrinkta garbės teismas,
bei pieno produktus,| cijos įsiutimai buvo tdks bų nevedė. Varšuvoje su rei ir naujakuriai”, ku centro valdyba ir rev. ko
kaip karštakošiai dikta didelis, kad riet įk> minios stojo grįždamas iš Buda- riais ūkininkai buvo škati- misija.

Žinios Iš Lietuvos'
•

•

*

X
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L ST. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius ivairiu rū
šių TONIKA, DEGTINE, ALŲ ir
VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Botikoms, Gorčiais
ir Bačkomis. Visu U. S. firmų ir už
sienio. pasirinkimas didžiausias ir jvairiausias. POKIIJAM.S. VESTU
VĖMS. NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA

LIAMS. SpeHaliai kainos sumažina
mos. l’risiatom greitai ir veltui. At
daras nuo S ryto iki 11 vak.
Pašaukit SOU-th

Boston

414"

PAS STRIGUNĄ
11*5 L STREET, SO BOSTON. MASS.
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švenčiama, nes Šv. Juoza rapijos ir tautos reikaluo
pas yra mūsų parapijos, se. Jisai yra tikras vadas
mokyklos ir našlaitnamio. ir mes turėtume nenutolti
(patronas. Mokyklos vaiku- nuo jo.
___________ _____________ ’čiai buvo trečiadienį prieš
Mirė Kunigo Bružo tėvas,
: maršavo su visais. Darė rašykite paraginimo laiš' ! bet, matyti, vėl pradeda Sv. Juozapą surengė labai
Sylvestras
komp.
daug garbės lietuviams' kučius K
----- A Aleksiui, ku rimtai lankytis į susirin- Sraz4 scenos parengimelį, Buvo labai gražios laido
svetimtaučių akyse. Ang-J ris taip uoliai ir nenuilsta kimus ir apspręsti daug kuris savo kuklumu, ne tuvės ir dalyvavo iki 30
Vyčių ir choro bendra
lų laikraščiai labai išgyrė mai darbuojas Connecti svarbių jaunimui dalykų, i kaltybe ir grožiu lmksmi- kunigų. Mišias atlaikė pat
Matyti, jog Lithuanian no visus, n®
kunigus, sai sūnus kunigas Dr. Bru
Komunija
juos ir apibudino kaipo cut lietuviams.
Catholic
Crusaders
of
Bri____
ir
v
mokyklos
vaikelius
Pereitą sekmadienį Lie- vieną iš puikiausių vaikužas, o jam asistavo kuni
tuvos Vyčių 8 kuopa ture-, čių benų visoje vaLstybėje. Iš Connecticut Lithuanian stol, kurie neturi nei para- įr svečius Jie Įdavė ger- į gai Valantiejus, Liutkus
Catholic Veikimo
pijos nei kunigo, labiau- ^iamam klebonui (kuriam
jo savo metinę bendrą ko- Tai garbė abiems Jonam

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.

Todėl pirm negu tabakas
išdirbimui Luckies yra nu
perkamas, parinkti tabako
pavyzdžiai yra patiekia
ma cheminiam išnagrinė
jimui, persitikrinti, kad
tabakas atliks visus Lu
ckies pareikavimus.

Viena iš svarbiausių len
gvo užsirūkymo ypatybių,
tai rūgšties - šarmų lygs
vara. Tai yra skirtingų
tabako rūšių išnagrinėji
ir Kripas. kunigas Gra- mo pamatas. Be to, yra
muniją ir pusryčius. Baž- Stokes’ams, kurie nenuils- Pereitą sekmadieni visos šiai šiais laikais darbuoja- tasai parengimėlis buvo deckas buvo ceremonijų
nyčioje visi bei visos prie-1 tarnai darbuojasi su tais Conn. Valstybės lietuviš- si. Tai kaip ir gėda ki- surengtas) dvasišką puok- vedėju. Prie šoninių alto atrasta, kad net to paties
kas katalikiškas jaunimas toms lietuvių kolonijoms. stelę ir aukos. Klebonas rių mišias laikė kun. Dr. augalo lapai didžiai ski
mė Šventą komuniją ir iš- vaikučiais,
turėjo savo reguliarį susi Turėtų lietuviai, ypač jau kunigas Valantiejus gra Navickas ir kun. Karkaus- riasi nuo vienas kito. Vir
klausė šventų Mišių. Po to
įvyko pusryčiai. Teast- IŠ LIETUVIU EX-KA- rinkimą Bristol, Conn. Su nimas, vienytis ir darbuo žiai padėkojo visiems. Lai kas. Labai gražiai buvo šutiniai lapai yra linkę
sirinko iki 150 delegatų ir tis labiau išvien. Tiktai jis gyvuoja ilgiausiai ir lai palaidotas. Choras ir Ma duoti aiškiai šiurkštų šarREIVIŲ VEIKIMO
masteriu buvo lietuvis
delegačių. Ūpas visų buvo vienybėje galybe ir kažin tai būna mūsų parapijoje, rijos vaikeliai, Švento Var mišką skonį ir apatiniai
jaunas advokatas ir darbš
tus vaikinas Juozas Ali- Kaip jau seniau buvau geriausias. Svarstė dauge kodėl lietuviai vis nesisku-! Runoje jisai taip ilgai do Draugystė ir L.I.P. lapai linksta rūgštumui.
metų) ir uo- Bowling League in corpo- Tiktai viduriniai lapai pri
šauskas. Sekantieji buvo' min.e^.s’. lietuviai water- lį svarbių ir rimtų dalykų. bina tai įgyvendinti ar tai pau,aPie
kalbėtojai: kunigai Valan- buriečiai sutvėrė sau A- Metinis bankietas įvyks draugijose, ar politikoje ^a-i, kaip tikras Knstąus re nuėjo ir atkalbėjo ro siartina reikalingą leng
i apaštalas dirba. Lai Dievam užsirūkymui rūgšties
tiejus, Gradeckas ir Kri- merican Legions Lithua- Hotel Elton, Waterburyj, ar kitur.
žančių prie karsto.
-šarmu
lygsvarą. Todėl
,
vulis
duoda
jam
ištvermės
pas, prof. Aleksis, Jonas nian American Ex-Servi- regis birželio - June 6 d.
1
Lai
ilsisi
ramybėj
pas
■ ir sveikatėlės ir lai žmotiktai viduriniai lapai nau
ŠVENTO JUOZAPO
Lesunaitis, Marė Mažei- ce men arba Jegijono drau- C.L.C. arba Connecticut i
Viešpatį.
dojama Luckies.
jnės kaskart daugiau sanŠVENTĖ
kaitė, Marė Orintaitė, Pet- ^ija- Pirmininku buvo lie- Lithuanian Catholics, bu-j
ras Lazdauskas ir ’ kiti. ^yvis advokatas Albertas vo per kiek laiko apsnūdę Ji čia garbingai kasmet darbininkauja su juo pa- Mirė Monika Žiburienė, Kiti pamatiniai dėsniai
nesenai vedusi. Ji buvo palaikymui Luckies rūgš
Vienu žodžiu viskas buvo Bronsky, bet jisai pasi
veikli ir darbšti Vyčių, ties - šarmų lygsvarą įima
tvarkoje ir Lietuvos vy traukė dėl daugvbės dar
choro ir Marijos Vaikelių taipgi tinkamą sumaišy
čiai ir chorai pasirodė ge bų ir dabar laikinuoju va
du yra Jonas Danisevidraugijose. Labai maloni mą ir pirm - kaitinantį ta
rai. Bravo jaunime!
v•
moteris, paliko dideliam bako apdirbimą aukštes
Vyčiai turi savo socia čius. Jie nori, žinoma,
nuliūdime šeimyną, tėvus. nėse temperatūrose.
lius suėjimus du syk į mė kuodaugiausiai lietu v i ų
ex-karininkų pritraukti ne
Reiškiame giliausios užuo Kaip pasekmingas yra ėnesį.
tik iš Waterbury, bet iš
jautos likusiems gimi mimas dėmesin šios lygs
nėms, draugams. Nepa varos Luckies cigaretuose
Waterburv
priemiesčių,;
Lietuviai
kaip tai Oakville, Marion,
mirškime jos savo maldo salima persitikrinti iš vė
basketballininkai
Naugatuck, Use. Lai jų sielos ilsisi ra liausių cheminių bandy
Jau baigiasi waterburie- Chester,
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rapijai, nes kiekvienas britainiečiai daug pagel
gą “Vienuolinė Luomą ir lengvą užsirūkymą iš tur
centas gautas iš basket bėjo vietiniams lietuviams
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ball lošimu ėjo parapijos susiorganizuoti.
kunigystėn”. Jos kaina 20 tingo,
kason. Valio, jaunime!
centu. Užsakymus siuski bako. (Advertisement).
Kurie nesigailėjote savo
te: “Darbininkas”, 366 W.
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laiko ir sveikatos. Pasku
Broadway, So. Boston. ŽOLYNŲ ARBATA
čiausiai supliekėm gar Teko man sužinoti, kad
Mass.
siuosius Detroit Clowns, aš padariau klaidą praei
LENGVAS UŽSIRĖKYkurie yra basketballinin tam šio laikraščio nume
MAS ILGO TYRINĖJIMO
kai profesijonalai. Score ry, kai skelbiau ir rašiau,!
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buvo 44—32 reiškia su jog kunigas misijonierius ■
tinome juos per 12 punk Bružikas išpardavė atsi
Sulig surinktais United
tų. Dabar eina basketball vežtų iš Lietuvos pusę to
Statės Bureau of Internal
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Revenue skaitmen imis Vidurių užkietėjimas yra moti
visokių ligų. Kad išvengti tas
terbury čampijonato. Tiki pustrečio tono iš pradžių
1935 metais Jungtinėse na
nelemtas ligas, tai yra privalu
mės ir tą lengvai išlaimė- ir iš viso išpardavė iki 5—
Valstybėse buvo pagamin mas išvalyti ir sutvarkyti vidu
ti. Lošimas bus tarpe mū 6 tonų iš viso iki šiolei.
ta daugiau cigaretų, negu rius. Natural-Lax-Herb Tea yra
ir 12-kos Natūralių žo
siškių Big Five ir Hope- Taigi, atsiprašau kunigo
bent kuriais kitais metais. sutaisyta
lynų ir šaknų. Nevv Yorko Mies
ville Speedboys. Jau “su- Bružiko. jog taip man te
Šioje šalyje pereitais me to Sveikatos Skyrius Išbandė ir
bytinom” juos vieną sykį; ko nepilnai parašyti apie
tais cigaretų gamyba buvo pripažino, jog Natural-Lax-IIerb
yra viena iš geriausių —
antrą sykį kaip lošėme tai jo spaudos darbuotę Ame-'
virš 134 miliardai, pralen Tea
paliuosavimui, išvalimui ir su
išėjo lygiomis.
kiant 1934 metų gamybą tvarkymui pairusius vidurius.
rikoje. Žinau, kad jisai gal
Reikia čia padėkoti mū ir nenorėtų tai matyti
beveik devyniais miliar- Pakelis arbatos kainuoja 50e. ar
ba 3 pakeliai už $1 25. Prisiųskite
sų vaikinams ir mergai spaudoje, bet paraginti
dais.
Order už vieną arba tris
tėms. atsilankusiems į lo lietuvius ir lietuvaites uo
Cigaretų naudojimo di Money
pakelius, o mes jums už tai pa
šimus ir Švento Juozapo lesniam spaudos darbui,
dėjimas atspindi lengvo siųsime per paštą NATŪRA LFife and Drum Corps, ku kaip tai pardavinėti kata
pareikalavi LAX-HERB TEA. Reikalaujame
Į užsirūkymo
agentų. Geras pelnas. Rašykite
rie nenuilstamai ir kada likiškus laikraščius ir
me. Lengvas užsirūkymas, šiaip
:
tik prašėme atėjo ir pa knygas ir tikriau ir teisin
kaip tabako žinovai sako,
John W. Thomson,
grojo. Ačiū visiems ir ma- giau nušviesti jo spaudos
negali būti pagamintas
P. O. Box 186,
nageriui Jonui Stankui, darbus, negalėjau užtylėti. I
Brooklyn, N. Y.
nykščio taisyklės būdas,
Jonui Kairiui, kurie taip Spaudos darbuotei gali
kadangi jis turi tūlų ypa
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO
uoliai darbavosi lošimuo semtis įkvėpimo iš kunigo
tybių, kurios padaro jį įse. Kaip sakiau, padarėme Bružiko pavyzdžio, nes jis
žymiu.
kia profesionaliam pirkikui tikrą vadovėlį ir
Luckies yra mažiau rūgštūs. Per šimtus
nemažai pelno parapijai. ne tik platina, bet ir rašo.
Pavyzdžiui, Lucky Stri
sutvirtina jo žinoviską sprendimą, paremtą
metų, tabakas buvo parenkamas - ir laipsnis*
Taipgi reikėtų padėkoti ir Visuose laikraščiuose ma
ke
cigaretų išdirbėjų ty
ant regėjimo, uoslės ir apčiuopimo jautimų.
vimai skoningume pasiekiama — rupiausiais
tiems, kurie dirbo prie ba tysi ir užeisi jo straips
rinėjimų štabas dirbo dvi
Tuo būdu kraštutiniai įvairiavimai linkui
nykščio rūšies taisyklės būdais. Todėl, viena
ro ir janitoriams.
rūgštumo ar šarmiškumo per tokį parinkimą
dešimt
penkerius metus,
iš
svarbiausių
naujenybių,
padarytų
Tyrinė

nius. Sekime to uolaus
ir
po
to
sekantį
sumaišymą
yra
užkertama.
jimo Skyriaus, buvo cheminio išnagrinėjimo
kad pagaminus apčiuopia
spaudas darbuotojo pavyz
Luckies - LENGVAS UŽSIRŪKYMAS parūpinimas palinktiem tabako pavyzdžiam
VVPA BENAS MŪSŲ
mai puikesnį cigaretą —
dį ir mūsų lietuviškoji ka
iš turiningo, brandaus-kūno tabako!
pirm pirkimo: sekantieji iš to raportai šuteiSALĖJE
būtent, cigaretą turintį
talikiškoji literatūra raš
Pereitą antradienį mūsų tai prasiplatins per visą
kuo mažiausiai lakiųjų da
salėj, rūpesčiu Fife and pasaulį ir lietuviai skai
lių
su pagerintu skonio
Luckies yra mažiau rūgštus
Drum Corps, kuriam va tys, rašys ir platins ir bus
turiningumu
“Lengvą
dovauja abudu Jonas Sto- geriausi šviesuoliai. Dieve
Užsirūkymą”. Šių pastan-.
kes, mėsininkas ir grabo duok!
gų pasekmė yra geresnis
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LENGVAS UŽSIRŪKYMAS

rius, Waterbury mieste
WPA Benas pagrojo vai LIETUVIŠKAS RADIO
kučiams ir suaugusiems
ir High School vaikinams Velykose, kaip man pra
bei mergaitėms. Buvo ma nešama prasidės lietuviš
lonu visiems pasiklausyti ka radio valanda. Prasi
mūsų mieste puikaus be- dės, rodos, 3 vai. po piet ir
no. Jeigu norėsime, tai jie paskui seks kas sekmadie
kitą sykį irgi ateis.
nį per 10 savaičių tuo pa
Mūsų vaikučiai švilpu čiu laiku per Waterbury
kai ir būgnininkai labai Station W1XBS. Taigi,
šauniai progresuoja pir lietuviai ir lietuvaitės, pamyn ir per St. Patrick’s siklausykite ir paremkite
Day parodą jie puikiau- tą lietuvišką radio pusva-!
šiai pasirodė. Jie buvo iš- landį. Biznieriai garsinkimokę airiškas melodijas ir.tės joje, o klausytojai pa-

//

irs TOASTED"

Jūsų gerklės apsauga— prieš knitėįimus
prieš kosulį

cigaretas padarytas iš
turtingo brandaus - kūno
tabako, naujoviškas ciga
retas šių laikų skonio pa
tenkinimui. Tyrinėj i m o
štabo atradimai per šiuos
25 metus buvo praktiškai i
panaudota, padaryti Lu
cky Strike lengvu užsirū- i
kymu.
Tabako augalas, kaip •
kiekvienas jį pažįstantis |
žino, labai jautrus dirvos
keitimams ir klimato sąly
goms. Iš priežasties to,
| tabakas labai nevienodas.
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