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Lietuvos Keleivis rašo, 

kad Baldžiaus direktorija 
atleido paskutinius Reiz
gio direktorijos paskirtus 
teismo tarnautojus lietu
vius. Jie atleisti nuo ba
landžio 1 dienos. Tarnau
tojai turėję reikalingas 
kvalifikacijas, mokėję abi 
krašto kalbas ir šiaip bu
vę tinkami savo parei
goms.

KARDINOLAS GINA Į 
DARBININKUS

Paryžiaus kataliku laik
raštis “Croix” aprašo Pa
ryžiaus kunigu audienciją 
pas kard. Verdier, kurios 
metu kardinolas pasakė I 
kalbą, pabrėždamas ypač I 
šiuos žodžius: “Mes priva
lome savo tarnybą Dievui 
ir savo pareigas derinti 
prie dabartinio laikotar
pio. Bažnyčia turi savo 
tradicijas, bet kaip mūsą 
Dvasiškasis Mokvtojas y- 
ra pasakęs, ji privalo, ne- 
užleisdama tai kas sena, 
visuomet siekti naujų lai
mėjimų. Jauskime todėl 
atsakomybę už tūkstan
čius bedarbių, už tūkstan
čius šeimų, kurios negali 
išgyventi, už tūkstančius! 
žmonių, kurie su dideliu i 
nepasitikėjimu žiūri j savo 
ateiti ir taio -yra ruošiami 
revoliucijai”.

ART. ONA KATKAUSKAITĖ

RUSŲ - JAPONŲ KARI
NIS KARŠTIS PAKILO

TRYS NEdRAI IŠGEL
BĖTI NUO LINCO

Hitlerį “Remia” 98 nuoš
KAINA 5 CENTAI.

Vokietijos Balsuotojų
Huntsville, Alabama — 

Trys negrai buvo įtarti 
19 metų merginos užpuoli
me bei sužeidime. Įtartuo
sius negrus agpsupo didžiu
le minia ir norėjo nulin- 
čiuoti. Laiku atvyko poli- 
icija ir ištraukė negrus iš 
iinirtusios minios sauvališ- 
ko teismo. Vienam negrui 

i jau buvo užnerta kilpa ant 
kaklo, kai atvyko policija.

Negrai patąlpinti į kalė
jimą, kurs stropiai saugo
jamas nuo apylinkės gy
ventojų.

A

DARO INVESTIGACIJĄ I J. E. VYSK. KAROSUI 
TOVVNSENDO ORGANI

ZACIJOJ
80 METŲ

Vasario 27 d. Vilkaviš
kio vyskupui J. E. Anta
nui Karosui suėjo 80 me
tų amžiaus. Prieš trejus 
metus senelis pubiliatas 
šventė 50 metų kunigavi-

LIETUVIU KATALIKO 
KONFERENCIJOJE DALY

VAVO 300 ATSTOVU
" ■ I

Chicago, III. — Sekma
dienį, kovo 22 d. ivyko Illi- 
nois, Indiana, Wisconsin: 
valstybių lietuvių katalikų 
konferencija, Visu Šventų
jų lietuvių parapijoje, ku
rios klebonu yra kun. J. j 
Paškauskas.

Konferencijoje dalyvavo 
apie 300 atstovų; ją atida
rė Federacijos apskričio 
pirm. Ig. Sakalas. Prezi
diumą sudarė šie asme
nys: Dr. J. Poška, pirm.; 
aptiekorius V. Petrauskas 
ir A. Valančius —vice-pir- 
mininkas; I. Pakeltytė ir 
Z. Gedvilas — rašt.

Rezoliucijų komisija: p. 
L. šimutis, Dr. A. Rakaus
kas, adv. J. Grišius, S. Sa- 
kalienė, J. Mickeliūnas.

Kleb. kun. J. Paškaus
kas labai nuoširdžiai pa
sveikino konferencijos da
lyvius.

Kun. A. Drazdys skaitė 
įdomią paskaitą: “Nacio
nalizmas ir Religija”. Ki
tą įdomią paskaitą skai
tė kun. A. Briška. Prele
gentas gvildeno girtybę ir 
iš jos išeinančias nelai
mes. Kaikurie atstovai, 
kalbėdami apie blaivybę 
padarė daug išsišokimų.

Priimta rezoliuc i j o s: 
blaivinimo klausimu, nuo 
potvyniu nukentėjusių šel
pimo reikalu, prieš komu
nistų intrigas, Lietuvos ir 
lietuvių išeivijos klausi
mais, mūsų didžiųjų orga
nizacijų reikalais, Lietu
vos Pavasarininkų atsto
vų reikalu ir tt.

Konferencija užsibaigė 
gražioje nuotaikoje. Rap.

Berlynas — Pereitą sek
madienį, kovo 29 d. įvyko 
balsavimas Vokieti jo j e, 
kurios piliečiai vienos na
cių partijos pareiškė dik
tatoriui Hitleriui ‘pasitikė
jimą’ 98 nuošimčių. Balsa
vo 44,932,038 piliečių. Tuo 
balsavimu Vokietijos pi
liečiai užgyrė Hitlerio žy
gį į Rhinelandą.

Prieš Hitlerį balsavo 
542,898 balsai. Kitaip ir 
negalėjo būti, nes Vokieti
joje kitos partijos uždary
tos, o pavieniai piliečiai 
taip pat terorizuojami ir 
balsavimuose negali lais
vai pasireikšti.

Tai jau trečias toks bal
savimas, kuriuo Hitleriui 

“pasitikėji-

Washington, Kovo 29 — 
Jungt. Valstybių Kongre
sas paskyrė komisiją pa
daryti investigaciją gar
saus Dr. Francis E. Town-
send organizacijoj. Kaip mo ir pernai 25 metus vys- 
žinote, Dr. Townsend yra kupavimo sukaktuves. Ju- 
sugalvojęs tokį fantastiš- biliatas dar gana tvirtos 
ką įstatymą, sulig kurio sveikatos. Jubiliatas kilęs 
visi sulaukę 60 metų am- iš garbingos anykštėnų ū- 
žiaus gautų po $200 į mė
nesį pensijos ir tuos pini
gus turėtų visus išleisti. 
To įstatymo pravedimui 
buvo sudaryta organizaci
ja, kuri greit po visą šalį 
išsiplėtė. Kadangi toje or- Roma, Kovo 28 — Vito- 
ganizacijoie iškildavo ma- ria aerodrome, Mussolini

------------- , . ...........  
nansų, tai Kongresas nu- laivyno demonstrac i j ą, mas • 
sprendė padaryti nuodug- tuomi parodydamas Itali-__

kinir.kų šeimos.

MUSSOLINI DEMONS
TRAVO SAVO ORO 

LAIVYNĄ
!

žų skandaliukų dėlei f i- buvo suruošęs savo oro pareiškiamas
Maskva — Rusų - Japo

nų nesusipratimai padidė
jo, kada Japonijos ir Man- 
chukuoan kareiviai perėjo 
Mongolijos rubežių ir uža- 
takavo sovietų - mongolų 
rubežių sargybą Adykdo- 
lon apylinkėje.

nia investigaciją. Pakvies- jos Dajėgingumą toje sry- ITALŲ ORLAIVIAI SU-
-......................  NAIKINO HARARĄ

Nevv York — Sekmadie-' 
nį, kovo 28 d. Metropolitan 
Operos vadovybė per radio 
paskelbė konkurso rezul
tatus, kuris tęsėsi veik 
metus laiko ir kuriame da
lyvavo šimtai Amerikos 
geriausių dainininkų 
dainininkių. Tikslas šio 
konkurso buvo surasti 
naujų žvaigždžių Metropo
litan Operai.

Teisėjai pirmą vietą pa- “LOPŠYS” 
skyrė lietuvaitei daininin
kei iš Hartford, Conn., O- _______
nai Katkauskaitei. Antrą 1 Northampton> Mass. _ 
vieta teko tenorui Arthur Buvusio Jun?t valst. 
Carron Abu launetojai zidento CaIvin CooIidgej 
pakviesti stoti į Metropo- (akės kuklus inventorius 
litan Operos artistus. bus parduodamas gegužės!

P-le Katkauskaite mums 7 d iš aukciiono (iuction 
lietuviams gerai žinoma. I sale) Smith School salėje. 
Ji kurj laiką buvo soliste T parduodamų daiktu 
Lietuvos Operoje ir vėliau yra ir lopšySj kuriame 30-I 
mokėsi kelis metus Italijo- tas gjos gaįįes prezidentas 
je,, kur irgi dainavo Ope- įuvo supamas. Lopšys e- sprendžiama Kauno apyl. 
roję- • gąs padarytas jo tėvo. Ta- teisme. Dr. Bistro skundą

Pirmai lietuvaitei pate- 1-------------- »------  a
kušiai į augščiausią mu2i- Drezjdentas išsupęs ir savo 
kos įstaigą Amerikoje mes ju sūnu.

Mexico City, Kovo 28 — 
Čia tapo suimta 39 asme- ; 
nys dėlei įvykusio vakar 

. bombos sprogimo Hidalgo 
teatre laike komunistų mi
tingo. Po sprogimo teatre 
rasta ir kita bomba, kuri 

"sprogo policijos stoty.' 
Nuostoliai del sprogimo 
padaryta maži.

i
BUVUSIO PREZIDENTO 

PARDUODA
MAS

NUBAUDĖ TAUTININKU
VALDŽIOS .OFICIOZĄ ‘ I

UŽ KRIKŠČ. DEMOKRA
TŲ GRETINIMĄ SU 

KOMUNISTAIS

• v

ta i Washingtoną pasiaiš- tyje.- Didžiausį įspūdį pa- 
kinimui ir pats Dr. Town- darė tai 60 naujų didžiu- 
send, kuris orlaiviu ir ats
krido apginti savo pienui.

Roma — Italų karo 
laivis,

ITALU ORLAIVIO 
NELAIMĖ

je žuvo 4 karo lakūnai.

TENNESSEE UPĖ 
IŠSILIEJO

Kaunas — Sustabdžius 
krikšč. demokratų veiki
mą, “L. A.”, berašydamas 
apie juos visokių dalykų, 
nuėjo tiek toli, kad net 
pradėjo juos gretinti su 
komunistais ir skelbti, e- 
są, jie sutartinai veikia. 
Dėl to krikšč. demokr. c. į

I v pirm., dr. L. Bistras, iš
kėlė “L. A.” redaktoriui 
teisme baudžiamąją bylą.

Vakar ta byla buvo

me pačiame lopšy buvęs palaikė adv. A. Tumėnas,

or-
nos 

ė-

Decatur, Ala. — Tennes 
see upė išsiliejo ir gyven 
tojams gręsia rimtas pa
vojus. Daugelis gyventojų! 
jau paliko savo namus ir 
išsikėlė į saugesnes vietas.

BRUNO ADVOKATAI 
BANDO ATNAUJINTI

BYLĄ

Addis Ababa, Kovo 29— 
kurie darė po‘250 mylių į 37 didžiulių Italijos orlai- 
valandą nešdami po tris viŲ užpuolė ^netikėtai Ha- 
tonus ‘ 
džiagos.

Tąja pačią proga, Mus- 
solini įteikė medalius naš- lr svarbus kopijos 
Rudėtom? giminėms 
28 italų lakūnų žuvusių 
dabartiniame kare Ethio- 
pijoje.

lių bombanešių skridimas,

sprogstamos me- rara, antrą Ethiopijos di
džiausį miestą ir jį beveik 
visiškai sunaikino. Harar 
turi apie 40,000 gyventojų 
ir yra svarbus Ethiopijos

Puolantieji orlaiviai bu
vo pasidalinę į du eskad
ronu. Iš pradžių paskraidė 

POTVYNIO AUKAI PADA- dį, neaukštai, tuomet pa-
RĖ GALVOS OPERACIJĄ

stą. Pirmiausia paleido 
bombą į radio stotį. Pran
cūzų katalikų bažnyčia 
taipgi tapo sunaikinta. 
Svetimtaučiais apgyventa 
miesto dalis ir-gi visiškai 
sunaikinta. Užmušta 40 ir 
sužeista 120 žmonių. Už
puolimas tęsėsi 45 minu
tes.

i Ethiopijos vyriausybė, 
tuoj po užpolimo ant Ha- 

- raro pradėjo formuluoti 
protesto notą Tautų Są-

Springfield, Mass. Kovo 
29 — D-rui Benjamin Al- 
portui padaryta sunki gal
vos operacija, kuri nusitę
sė net tris valandas. Ope
raciją darė smegenų spe
cialistas Dr. Munroe iš 
Bostono. Ir po operacijos 
ligonio padėtis yra kritin- 
ga. Dr. Alport yra potvy- 

Jam einant į ap- 
vaiku

Trenton, N. J. — Gub. 
Hoffman pareiškė, kad 
Bruno Hauptmann, nuteis- n’° au^- 
tas už pavogimą pulk. mokyklą raro praaejo iormuiuott
Lindbergh vaiko ir jo nu-! skiepyti, jis tapo sulaiky- , ~
žudymą, buvo tik viename tas sargyboje pastatyto Jungai Girdi> Hararas bu- 
teisme pripažintas kaltu, j milicijanto.
Kiti teismai atsisakė jo 
bylą spręsti. Taigi dabar 
Bruno advokatai bando 
bylą atnaujinti. Jie sako, 
kad esą ir naujų įrodymų. 
Gub. Hoffman taip pat 
matyt, norėtų, kad ši 
skandalinga ir ilgai užsi
tęsusi byla būtų atnaujin-i 
t** J Olandų komunistų laik-

Teisėjas yra nustatęs raštis “De Tribūne” pra- 
būtent, šiandien, neša, kad katalikiškose 

ir Brabanto 
sumai- būti nužudytas elektros provincijose, nors ir labai 

bet valstybės vir-, buvo stengtasi, vis dėlto

kuris, operuodamas turi
mais byloj duomenimis (į 
teismą buvo taip pat išrei
kalautas Kauno komend. 
nutarimas, dėl ko buvo 
krikšč. demokr.
visam karo stovio metui 
sustabdytas), nurodė, kad 
kas kita yra būti opozici
joje vyriausybei ar admi- 
nistr. organų nariams, ne
išeinant iš konstitucinės 
tvarkos ribų ir jos, gal 
būt, reikalaujant, ir visai 
kitas darbas yra veikti su dieną, 
komunistais prieš pačią kovo 31, kad Bruno turi Limburgo 
valstybę. “L. A.”, 
šydamas krikšč. demokra- kėdėje, 
tus su komunistais, paro- šininkai kalba, kad Bruno, komunistų partijai nepa-
dė blogos valios, nes, gy- nors laikinai, esą išgelbė- vyko įsistiprinti. Svar-

UŽMUŠTA AUTOBUSO nėjo įsitikinimu, negalima tas nuo elektros kėdės. biausia to nepasisekimo
NELAIMĖJE manyti, jog “L. A.” redak- Tūlas Paul Wendel, bu* priežastis, pasak laikraš-

.............. toriai būtų toki neraštingi vęs advokatas, prisipaži- čio. esanti labai stipri ka- 
..         Byron, Ga. Kovo 28 — ir nesiorijentuotų, koks y- nęs kaip vienas iš dalyvių talikų dvasininkų įtaka, 

14... (su jungtai)T tikimės iš- Busui važiuojant skersai ra skirtumas tarp komu- pulk. Lindbergh vaiko pa- kurios nepavykę sugriau-
. - . geležinkelio, ant jo užva- nistinio veikimo ir veiki- vogime, bet prokuroras jo ti. Todėl komunistams pa-
-Garso” redakciją irJ kaY^dTu^Tštuoni bS

Administracija. keleiviai tapo vietoj už
mušti, o kiti aštuoni sužei
sti. Penki iš sužeistųjų, y- ieksandravičių rado kaltą vaitę Bruno Hauptmann tis nakirsti katalikų pasi- 
ra kritingoje padėty. Ne- ir nubaudė 5 paroms areš- išliks gyvas arba bus nu- tikėjimą savo dvasinin- 

i laimės priežastis tiriama. | to, arba 100 litų. i žudytas. | kais.

linkime geriausio pasise
kimo.

(Šis pranešimas buvo išsiųs

tas i? Willkes Barre kovo 25. 

“Special Delivery”, bet 

“Darbininkas” jj gavo tik 

penktadienio, kovo 27 d., ry

te. Red.).

Dėl didelio potvynio, ku
ris ištiko Wyoming Klonį 
ir visai savaitei pertraukė
gaso ir elektros kompani- 3 
jų teikiamą, patarnavimą, 
šią savaitę “Garsas” neiš
eis. Kitos savaitės Nr. 13- _

• v

Kaip žinoma, Calvin 
Coolidge yra buvęs ir 
Mass. valstybės guberna
torium. 1920 metais tapo 
išrinktas Jungt. Valst. vi
ce prezidentu, kuomet 
Harding liko prezidentu. 
Pastarąjam mirus jis už
ėmė prezidento vietą ir 
1924 m. tapo vėl išrinktas 
prezidentu. Jo prezidenta
vimo laiku ši šalis pasiekė 
didelio gerbūvio. Tapęs 
prastu piliečiu, po kiek lai
ko mirė palikdamas žmo
ną ir sūnų.

| --------------

veikimas

; vęs neapginkluotas ir atvi- 
Jis milicijanto neklausy- ras miestas, ir kaipo to- 

damas bandė vistiek eiti, kio prisilaikant tarptauti- 
tuomet pastarasis su šau- nių sutarčių ir žmonišku- 
tuvo kulbe smogė dakta- mo, italai neturėję teisės 
rui galvon pavojingai su- pulti iš orlaivių, 
žeisdamas. Gi milicijan- 
tas, pasirodė griežtai pildė 
savo viršininkų įsakymą.

SUNKIASVORE PAGIM
DĖ 9 SV. KŪDIKĖLĮ

NELAIMĖJE

Shreverport, La. — Ko
vo 28, — Ponia Gertrude 
Karns, 28 m. amžiaus ir 
sverianti 745 svarus pa
gimdė kūdikį — dukrelę, 
kuri tesvėrė tik 9 svarus. 
Jos vyras ir kūdikio tėvas 
Cliff Karas sveria 304 
svarus.

DVI MOKINES ŽUVO 
POTVINYJE

Jei kiekvienas gautu, ko 
trokšta, kam tada būtų 
dar kai kas?

P. S. Dėl potvynio taip 
pat žymiai susitraukdė 
Susiv. Centro Raštinės 
darbai.

ir veiki- vogime, bet prokuroras jo ti. Todėl komunistams pa- 
mo opozicinių grupių. Dėl prisipažinimą paneigiąs ir tariama tose provincijose 
to prašė “L. A.” nubausti, reikalaująs, kad Bruno saugotis įkeisti žmonių re- 

Teisėjas, išžiūrėjęs bylą, būtų nužudytas. į Ilginius jausmus, ir to vie-
“L. A.” ats. redakt. S. A- Į šiaip ar taip, bet šią sa- toj slaptai ir tyliai steng-

Jamestown, N. Y. —
Aukštesnėsės mokyklos 2 
mokinės kovo 30 d. žuvo 
patvinusioje Connewango 
upėje. Jos mėgino pereiti 
tiltu, kurs tuo laiku buvo 
pagautas vandens srovės 
ir nuneštas į gelmes.

t
t*;.
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VIETINES ŽINIOS
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40 VA! ANffll ATLAIDAI ! Kardinolas O’-•tU VA-AIMU HILhIUrI !Connell Jo Em sugrįžo iš 
PRASIDĖJO IŠKILMIN- Bahamas salų, kur pralei- 
G AI, EINA PASEKMIN- do žiemos vakacijas iš- 

GAI vengdamas žiauraus žie
mos oro, kokis esti Bosto
ne. Jo Em. nežiūrint 76 
metų amžiaus jaučiasi 
sveikas ir geroje nuotai
koje. Sugrįžo lydimas Vy
skupo M. J. Splaine, 
Coppinger ir kun. 
Minikan.

G AI
Kovo 29 d., Šv. Petro 

bažnyčioje prasidėjo 40 
Valandų Atlaidai. Prieš 
Atlaidų pirmą dieną Sese
rys Jėzaus Nukryžiuoto, 
iš Cambridge, kun. K. Jen- 
kui vadovaujant, papuošė 
altorius labai puikiai ir o- 
riginaliai.

Iš vakaro kun. J. Vosy
lius ir vietiniai kunigai 
klausė išpažinčių. Užtat 
40-tės pirmoje dienoje nuo 
pat ryto žmonių eilės arti
nosi prie Šv. Komunijos.

Per visas ankstybąsias 
trejas šv. mišias minėti 
kunigai vieni klausė išpa
žinčių, kiti išdavinėjo šv. 
Komuniją.

Su ketvirtomis šv. mišio
mis, 11 vai. ryte, prasidė
jo 40 valandų atlaidai. Jas 
giedojo kun. Jonas Vosy
lius MIC. ir pasakė pamo
kslą. Asistavo kun. K. 
Jenkus — deakonu, kun. 
F. A. Virmauskis — sub 
deokonu.

Įvairiaus amžiaus žmo
nelių buvo pilna bažnyčia. 
Buvo jų net iš toli. Buvo 
net svetimtaučių.

Procesija pavyko kuo- 
puikiausiai. Altoristai, ku
nigo K. Jenkaus stropiai 
priruošti ir mergaitės, Se
serų mokytojų prirengtos, 
darė žavinčią eiseną.

Teisybė, reikalauja pri
minti, kad choras, muzi
ko R. Juškos vedamas, la
bai religiškai ir tinkamai 
giedojo.

Pirmos dienos vakare 
mišparus atgiedojo kun. 
F. W. Strakauskas. Jam 
asistavo kunigai: J. Plevo- 
kas ir J. Vosylius MIC. 
Pamokslą pasakė kun. dr. 
!A. Bružas, M.S., Nashua 
klebonas. Išpažinčių klau-; patingai gavėnios metu, 
sė 10 kunigų. ' paaukoti tą valandėlę Die-

Rytą, kovo 30 d., įvyko vui.
Šv. mišios ir šv. Komuni-' Kad visiems būtų proga 
jos dalinimas valandomis: išgirsti kantatą — jokių 
5, 6, 6:30, 7, 8 ir 9. Pas-'bilietų nebus. Taipgi ir 
klausias šv. Mišias giedo-! 
jo ir pamokslą pasakė ku
nigas J. Švagždys, Montel
lo klebonas.

Vakare, pamokslą sakė 
kun. F. W. Strakauskas, 
Lovvellio klebonas.

LANKĖSI

v •

I

kun. 
J. F.

30 dPirmadienį, kovo 
Darbininko redak c i j o j 
lankėsi Pavasarininkų at
stovai Dr. Juozas Leimo
nas ir p. Juozas Laučka. 
Svečiai atvyko į Bostono, 
o iš čia Dr. Leimonas išvy
ko į Marianapolio Kolegi
ją. P-nas Laučka pasiliko 

i pora? dienų So. Bostono.

CHORAS KVIEČIA
Šv. Petro parapijos cho

ras kviečia visus lietuvius 
ateiti i bažnyčią Verbų 
sekmadieni, 7:30 vai. va
kare, pasiklausyti naujos 
kantatos “Nuo Alyvų Dar
želio iki Kalvarijos”. Atsi
lankydami, ne tik parody
site chorui užuojautą už 
jų sunkų darbą, bet kartu 
su jais atiduosite Sutvėrė
jui garbę.

Aš girdėjau, kad žmonės 
nelabai mėgsta bažnyti
nius koncertus. Choristai 
taip pat girdėjo ir jie tuo
mi susirūpinę. Jie tikrai 
sako, kad gal ir neverta 
buvo dėti tiek pastangų ir 
sunkaus darbo išmokti ši 
veikalą. Bet gal klaidingai 
buvp informuoti apie “ne
mėgimą bažnytinių kon
certų”. Bostoniečiai yra 
žinomi kaipo Dievą mylin
ti žmonės. Jie ne tinginiai, 

i Žinau, kad visi ateis ir pa- 
; siklausys šio puikaus vei
kalo. Tai ne persunku, y-

į 
SUGRĮŽO JO EMINEN- 

GIJA KARDINOLO 
O’CONNELL

šeštadieny, į Bostoną 
sugrįžo iš vakacijų Jo E-

MUZIKAS i
RAPOLAS JUŠKA 1

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

lankėsi LDS. Garbės Na
rys, kun. J. Bružikas, S.J., 
kuris šią savaitę skelbia 
misijas Šv. Roko parapi
jos bažnyčioje, Montello, 
Mass.

Tėvas Bružikas yra vie
nintelis lietuvis mišijonie- 
rius, kuris misijų metu iš
platina tiek daug katali
kiškos spaudos. Tėvas 
Bružikas labai nuoširdžiai 
platina ir laikraštį “Dar
bininką” ir jį puošia gra
žiais ir turiningais straip
sniais.

Dėkojame Tėvui Bruži- 
kui už bendradarbiavimą 
ir platinimą LDS organo 
“Darbininko”.

WORCESTER, MASS. ĮVAIRŪS SKELBIMAI

NUOŠIRDI PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią 

padėką klebonui kun. dr. 
A. Bružui, kuris potvyniui 
ištikus suteikė mums nak
vynę klebonijoje. Taipgi 
širdingiausiai dėkojame p. 
p. V. Mikučioniam, kurie 
davė mums savo namuose 
kambarius ir visus pato
gumus potvynio metu, ka
da mūsų namus apsėmė 
vanduo. Džiaugiamės, kad 

i nelaimėje gerašir d ž i a i 
žmonės mus užjautė ir pa
gelbėjo. Nashuaiečiai la
bai nukentėjo nuo potvy
nio. Išrodė, kad pasaulio 
pabaiga. Tokia jau Dievo 
valia.

Taigi dar kartą dėkoja
me mums pagelbėjusiems 
nelaimėje.
Juozas Staniulis ir

šeimyna.
Nashua, N. H.

PAVOGTU AUTOMOBI- 
LIUM ĮVAŽIAVO Į 

STULPU

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLININKU 

SUVAŽIAVIMAS
Klaipėdos miestas prieš 

karą turėjo tiktai apie 
20,000 gyventojų. Priglau
dus priemiesčius: Šmeltę, 
Bomelsvitę ir Joniškę ba
landžio 1 d. 1918 m. Kiai-

prie durų nebus įžangos. 
Nors knygos brangios, bet 
vadai mano, kad žmonės 
aukomis per sidabrinę ko- 
lektą tą visą padengs.

Taigi, lietuvi, lietuve, 
jaunikaiti ir seneli, viskas 
padaryta, kad tik būtii 
tau lengviau. Rap.

SUĖMĖ 8 MOTERISSUĖMĖ 8 MOTERIS 
KAZIRNINKESKAZIRNINKES

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Šį ketvirtadienį, balan

džio 2 d., 7 vai. vak. Šv. 
Kazimiero parapijos salė
je įvyksta didžiulis paren
gimas su įvairiausia, švie
žiausia programa. Atvyk
sta Lietuvos Pavasarinin
kų atstovai Dr. Juozas 
Leimonas ir J. B. Laučka, 
kurie pasakys kalbas. Bus 
išstatyta įdomi, gausi 
rankdarbių paroda, atvež
ta iš Lietuvos. Be to, dar 
bus rodomi judomieji pa
veikslai iš Lietuvos gyve
nimo.

Šiam 
vauja 
kuopa, 
miant
Petraičiui. Visi kviečiami 
atsilankyti; visas vakaras 
bus pilnas šviežių įdomy
bių.

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

J. Trosas ir P. Gelžinis
Kepa Iš geriausios rūšies miltų 

juodų ir baltų duonų. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.

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

Tel. Stadium 8411

Š. m. vasario 24 ir 25 d.
Kaune įvyko Lietuvių Ka-'_____ _ _ti ____
talikų Mokslo Akademijos pgja turėjo 29,119 gyven- 
sukviestas antras lietuvių tojų. 1920 metais sausio 1 
katalikų ^mokslininkų ir d jau 32.266 gyv. ir 10 m. 
mokslo mėgėjų suvažiavi- vėliau, 1930 metais, 39.366 
mas. Suvažiavimas buvo gyV. Toįįu būdu per 10 m. 
gausus. Jame dalyvavo vi- gyventojų skaičius padi- 
si žymieji Lietuvos katali- dėjo 7100 Bet nuo 1930 
kai mokslininkai. .metų gyventojų skaičius

Suvažiavime taip pat da- greitai auga ir 1936 m. 
lyvavo J. E. Arkivyskupas sausio 1 d. pau siekia 47.- 
Metropolitas J. Skvirec- 412. Jeigu gyventojų sai
kas, J. J. E. Vyskupai ir čius augs taip toliau, kaip 
Šv. Tėvo atstovas dr. Sam- dabar, tai po 5 metų Klai- 
more. Kat. mokslininkų pėda turės 60.000 gyvento- 
suvažiavimą Lietuvos Epi- jų, taip Klaipėda pavys ir 

iskopato vardu pasveikino
J. E. Telšių vysk. J. Stau
gaitis, Kat. Universiteto 
vardu — J. E. vysk. M. 
Reinys, V. D. Universiteto 
vardu sveikinimą atsiuntė 
rėkt. prof. M. Romeris, 
Pedagoginio inst i t u t o 75 m. 
Klaipėdoj vardu rėkt. E. minėjimas 
Galvanauskas, 
n ės vardu gen.
Įeit. Raštikis ir kt.

Suvažiavime buvo skai- vardu rektorius Romeris. 
tyta visa eilė referatų iš po jo sveikinimo Šviet. Mi- 
filosofijos ~ - - - -
istorijos, socialinių bei e- jr vyriausybės vardu. Šliū- 
konominių mokslų, medi pas apdovanotas pirmojo 
emos, teologijos, kalbos ir laipsnio Gedimino ordinu.

Po to buvo prof. M. Biržiš
kos paskaita ir paskum 
vėl sveikinimai ir kalbos. 
Kalbėjo prof. Avižonis,-dr. 
K. Grinius, ats. gen. Bulo
ta ir k. Po visų sveikini
mų žodį tarė pats p. J. - 
Šliūpas.

Reikia pažymėti, kad nė
ši kartą, kaip paprastai,, 
neapsiėjo neužkabinęs re
ligijos ir tikinčiųjų. Kal
bos gale taip pat pareiškė 
savo pastabas dėl demo- 

1 kratybės tautoje Įgyvendi
nimo, draugijų bei spau^ 
dos įst., liaudies galvose
nos, prie kurios pakeitimo 
jis sakosi nemaža prisidė
jęs etc.

Minėjime dalyvavo kai 
kurie vyriausybės nariai 
su Minist. Pirm, priešaky, 
Įvairių organizacijų, dau
giausia kairiųjų, atstovai 

PASINAUDOK ŠIA PROGA ir šiaip publikos.

dar aplenks Tilžę savo gy
ventojų skaičiumi.

KAIP PAMINĖTA 
ŠLIUPO SUKAKTIS

I

James O’Brien buvo pa
likę^ autdlmobilį Uphams 
Comer, Dorchestery ir už
ėjęs pavalgyti. Išėjęs pa
matė, kaip kitas jo auto- 
mobilium nudūmė. Prane
šė policijai, kuri tuoj su
žinojo, kad vagis tuo au- 
tomobilium įvažiavo i

!

I

Kovo 29, Policija padarė 
užpuolimą ant vienų na
mų, Michigan Avė 
tapan ir ten užtiko astuo
nias viduramžio moteris 
žaidžiant “pokerį” iš pini
gų. Policija jas visas suė
mė. Taipgi paėmė 15 “ka
ladžių” kozyrų ir 82.70 pi
nigais. Tai laikai 
kad ir moterys iš 
pradėjo kozyruoti.

Mat-

LANKĖSI

I
I Kaunas — Dr. J. šliupo 

amžiaus sukakties 
Kaune įvyko 

kariuome- kovo’4 d. V. Teatre. ” 
št. pulk. c ... ....Savo svekimmu minėji

mą pradėjo V. D. Un-to

- pedagogikos, nisteris Resp. Prezidento 
cikliniu o-

literatūros, teisės, gamtos 
ir kt. mokslų sričių.

Pirmąją suvažiavi m o 
dieną, vakare, buvo suruo
štas mirusiųjų kat. moks
lininkų Marijos Pečkaus- 
kaitės ir kan. A. Aleksos 
minėjimas.

stulpą ant Dftdley St. prie 
Mt. Pleasant Avė. Roxbu- 
ry. Automomilis visiškai > 
sudaužytas ir vagis mirti
nai susižeidęs.

GRAŽINO TURISTUS

parengimui vado- 
vietinė L. Vyčių 

nuoširdžiai re- 
klebonui kun. A.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437

sies. 158 W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

KAZOKUS ATGAIVINA
Sovietų Rusijoj vėl nusi

statyta atgaivinti kazo
kus. Ligi šiol kazokais vis 
buvo nepasitikimą, bet pa
starajam Sovietų vykdo
mojo komiteto suvažiavi
me nutarta sudaryti re
zervinę kazokų armiją.

Nuo geg. 6 iki 17, —
47 Montgomery pi., 
Paterson, N. J.

Nuo geg. 18 iki birž. 2,— 
207 Adams St., 
Newark, N. J.

Nuo birž. 3 iki 7, —
32 Dominick St., 
New York, N. Y.

Nuo birž. 8 iki 14, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo birž. 15 iki 24, — 
2601 W. Marąuette Rd 
Chicago, III.
Tėvas J. Bružikas, S. J.
Reikalingas Driveris dri- 

vinti troką ir dirbti ant 
farmos. Dėl atlyginimo su
sitarsime. Atsišaukite tuo
jau. Wm. Latkin, P. O. 
Box 13, So. Easton, Mass. j

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 VVINDSOR ST. 

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią

Ofiso Tel. TROvbridge 7S80 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo Tel. TROvbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. i. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Bes. 
564 East Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame Ir protiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą už pigių kainų.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

Į Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS Į 

|DR. M. V. GASPER | 
Į Arti Municipal Building = 
| 525 E. Broadway, S. Boston | 
| Ofiso Valandos |
š Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki: 
:5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-i 
Įsas uždarytas subatos vakarais ir| 
| nedėldienlais. taipgi seredomis nuo Į 

12-tos dienų uždarytas. į 
Taipgi nuimu ir X-Ray

i
1

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
I

atėjo,! 
pinigų

l

Pirmadienį, kovo 30 d. 
Darbininko redakcij oje

i 
|

i

Praeitame sekmadieny, 
tūkstančiai automobilistų 
vyko apžiūrėti potvynio 
vietas, bet apsivylė, nes 
policija i tas vietas turis
tų neįleido. Turėjo grįžti 
atgal.

SOUTH BOSTON 
STOVE EXCHANGE
SPECIA LIS IŠ P A R1)A VI MAS 

Naujų Pečių ir Aliejinių Burnerių. 
Garantuoti Aliejiniai Burneriai—$7.75

Dalys visokių išdirbysčių 
Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams. 

Pečius parduodame, perkam ir mainom 
Grindims patiesalai ir matrosai 

269 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies 

duoną kaip rugynę taip ir 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
iš geriausiu miltų. Visose bu- 
černėse reikalaukite K. Plevo- 
ko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną j na
mus.

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

Tuojau paduok užsakymą užsi
sakant nauja, puiku STEWART- 
W ARNE R RADIO.

Mes priimsime mamomis Tams
tų seną radio arba gramafoną ir 
atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.

Stewart - Warner Radios yra 
geresni tuomi, kad pasiekia toliau 
už kitus ir nedaro tiek braškėji
mo.

MANO MARŠRUTAS
Jeigu kam reiks adreso, 

prašau išsikirpti:
Nuo kovo 30 iki bal. 12, 

20 Webster St., 
Brockton, Mass.

Nuo bal. 13 iki 18, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Mes duodame išsimokė j imui ir
pristatom j namus už 50 mylių
tolumoj nuo Bostono ir įtaisome. --------
roland KETVIRTIS & co. Nuo bal. 19 iki geg. 5, — 
322 W. Broadway, So. Boston. r“'/' ’

Tel. SOUth Boston 4649.

r
Tel. Devonshire 8522

. BOSTON BUILDING
WREGKING CO. INC.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

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

Vi

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

538 Albany St.
Boston, Mass. 366 W. Broadvvay

y
366 W. Broadvvay 

SO. BOSTON, MASS.SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: TeL Brockton 4110
18-18 Intervale Street, Montello, Mass.

*»

I

251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Suhatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(panai sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.

220 Ripley pi., 
Elizabeth, N. J.

i

want FBEL COKPOM1101'

900 East F«st St., So. Boston 
Telefonas SOTth Boston 4500

k

ĮįQR

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas 

312 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 
TEL. ŠOU 9419

VĖŽIO LIGAS
Visokiuose pasireiškimuose gydau. 

Darau Intravenos (plaučių gyslų) ln- 
čirškimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimų, bile kraujo tekė
jimų, spuogus, karpų arba apgamų, 
bile žaizdų ant veido, rankų, ar ant 
kūno, kurių negalite išgydyt Jeigu 
bandėt Radiumų, X-Ray, turėjot ape- 
ladjų Ir vis da esat sergančiu, ateiki

te pas mane tuojaus.
Patarimas visiems DYKAI. 
Valandos: Utar., Ket., Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Neda
liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. W. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont Stų Boston.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadvvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Are. 
Tel. Colnmbfa 2537

DACC MOTOR 
KŪJO PARTS C«.
Užlaikome visokiems karams 

ir trakams dalis.

TAISOME BRAKIUS
280 Broadvvay,

So. Boston, Mass.
*» ***** ' *1
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žmogus lipti žemyn. Stai
ga kopėčios lūžo ir jis kri
to žemyn. Net ir tada jis 
neišleido vaikučio, o iškė
lė jį ant rankų taip, kad 
jis nesusitrenktų. Vaiku-

jis dirbti joiko darbo ne
iš susirinkusių 'gali ir todėl priverstas

3-

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
Leonardas Kumpa pralenkė Sof. Rimaitę ir atsi

stojo į vajininkų priešakį. Kun. J. Bružikas pasilieka 
antrose eilėse. V. Blavackas, J. Glavickas, V. Brazau- 
sauskas ir Končiūtė eina pirmyn.

Nesijuok Iš Kito Nelaimes
Vieną gražią žiemos die- ramščiuodamas nušlubavo 

ną gatvėje žaidė būrelis toliau. •
vaikų. Kaip maži kačiukai.1 Tuo pat laiku iš kaž kur 
jie voliojosi po purų snie- ėjo toks malonus, žilas se
gą, linksmai krykštė bei nukas. Pamatęs vaikus 
gaudė vienas kitą. Tuo taip negražiai elgiantis, 
metu pro šalį ėjo suvar- senukas sustojo, 
gęs, skurdžius, apiplyšu- į — Vaikučiai, — šūktelė- 
siais rūbais apsivilkęs jo jiems senukas — eikite 
praeivis. Jis buvo raišas ir šen. Aš jums noriu šį tą 
todėl ramščiavosi didele, papasakoti.
stora lazda. Praeivis, eida- Vaikai nustojo persekio- 
mas pro vaikus, sustojo, ją praeivį ir visi pribėgo 
ir jo veidas nušvito malo- prie senuko.
nia skaidria šypsena. Ku- _ žinote> vaikučiai _ 
rj_ laiką praeivis taip sto- liūdnu balsu dėjo 
vėjo patenkintas ir nusyi- koti senukas, _ kaip ne. 
tęs: Gal būt jam žaidžią gražiai jfls padarėte> tą 
maži vaikai priminė kokią nelaimingą žmogų taip i- 
nors gražią praeities die- Jeigu jūs
ną. Plonasis praeivi pas- kag jis yra kodai toks 
tebejo Jonukas, didžiau- nelaimingas, tai dar net 
sias viso vaikų padauža. ; padėtUmėt jam. Aš jums

J®** Yal^a1-. žiūrėkit, galiu papasakot, kokiu 
ko tas driskis is mūsųį no-. būdu jig t raišas 
ri? - rodydamas pirseiu-j Aš t žmogų pažinau 
ku 1 praeivi suktelėjo vai- • sveiką ir laimi 
tams Jonukas. - Duokim Tjesa jis nebuv0 tUrtin- 
jam sniegų. I gag. geb buv0 sveikas ir

Vaikai klykdami, šūkau- užsidirbdavo duoną sau ir

DĄRĘIĘIN KAS 
žmonės ir ką įmanydami 
gelbėjo iš liepsnos nasrų. 
Raudoni ir ilgi liepsnų lie
žuviai jau laižė visas na
mo sienas, skverbėsi pro 
visus langus.
— Dieve, mano vaikelis! tis buvo išgelbėtas. Bet 

Jis liko ten, antrame auk- tas žmogus krisdamas nu- 
šte, degančiame kambary, silaužė koją, dėl ko jis ir 
—suklykė nelaiminga mo- dabar yra raišas. Dabar 
tina ir griuvo apalpusi.

Niekas
nedrįso pulti į degantį na- prašinėti išmaldos, 
mą vaikučio gelbėti. Tada' 
tas žmogus greit sugriebė 
kopėčias ir žaibo greitu
mu įsirangę į antrą aukš
tą, į tą kambarį, kur buvo 
paliktas vaikutis.
— Tai beprotis. Dėl kaž 

kokio vaiko ir pats žus, — 
kalbėjo susirinkę žmonės. !

Kol tas žmogus kamba
ryje surado vaikutį, ėmė 
liepsnoti ir kopėčios. Pras
linkus akimirkai, spausda
mas glėbyje visa gerkle 
rėkiantį vaikutį, ėmė tas

Tai pasakęs, senukas nu
ėjo. Vaikai stovėjo nusi- 

“’j minę. Jų akys buvo pilnos 
ašarų. Staiga Jonukas pa
sivijo jau toli nuėjusį ne- 

■ laimingą vargšą, ir verk
damas ėmė jo atsiprašinė
ti. Žmogus paglostė mažą 
Jonuko galvutę ir tik tiek 
pasakė.
— Dovanoju, vaikuti. Bet 

žinok, kad niekada nerei
kia juoktis iš kito nelai
mės? “D.”

Auksinės Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis).
XXXVI.

darni puolė sniego gniūž
tėmis blaškyti nepažįsta
mąjį žmogų, kuris visai 
nesigynė, o tik liūdnai nu
leidęs galvą sunkiai lazda

savo senai močiutei. Vieną 
kartą tas žmogus grįžo iš 
darbo. Praeidamas pro na
mą, jis pastebėjo gaisrą. 
Aplink namą puldinėjo

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET, SO BOSTON, MASS.

L ST. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvairių rū
šių TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ ir 

VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Ronkoms, Gorčiais 
ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir už
sienio, pasirinkimas didžiausias ir j- 
vairiausias. POKII.IAMS, VESTU
VĖMS. NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos sumažina
mos. Pristatėm greitai ir veltui. At
daras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-tli Boston 4147

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

________ •_ . _______________________________________

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
33 Navarre St., Roslindale, Mass. i 

Tel. Parkvray 0558-W
Iždininkė — Ona Staninllutė,

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

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

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

antrą utarnlnk* mėnesio.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINŠ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Maaa 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston, Masa 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

E. 7th SL, So. Boston, Masa

Pamoka Filozof i jo je
II.

Mes ieškosime jos šian
dien iš meškerės.

Ar tai nebuvo Molie- 
re’as, kurs pamatęs išdidų 
elgetą skuduruose, pasi
kraipydamas sušuko: ‘Ma
no Dieve kurgi puikybė 
neužims savo buveinės?”

Kad puikybė užimtų sa
vo buveinę po elgetos sku- 
duriais, mes galime supra
sti; “žmogus yra ja persi
sunkęs”, šventasis yra pa
sakęs, ir kur tik žmogus 
randasi, esi tikras rasti 
puikybę. Bet kad filosofi
ja rastųsi gale rykštės pa
prastai žinomos kaipo 
meškerės, tai ištikrųjų y- 
ra nustebinantis dalykas.

Tačiau, toks yra padėji
mas. O ši rykštė yra be- 
beveik galvojanti rykštė, 
išduodanti labai dorovines 
ir įgyvendinamas pamo
kas tąjam kurs žino kaip 
jas susirankioti.

♦ ♦ ♦

Pasiklausykite Tėvo Je
ronimo, seno praktikanto. 
dabar negalinčio atlikti 
savo kasdieninio darbo iš 
priežasties reumatų, ir 
kurs negali kalbėti apie 
žuvavimą be akių atgaila 
apsiašarojančių.

Jo brolvaikis, kolegijos 
moksleivis, aplankė jį vie
ną dieną jo mažoje vargin
goje bakūžėje laike atos
togų, ir Tėvas Jeronimas 
manydamas kad jis nužiū
rėjo mažą paniekos šypse
ną ant moksleivio veido, 
kuomet tasai dirstelėjo į 
žuvavimo rykštę, kuri su
darė vienintelį sienų pa
puošalą, prabilo į jį šiaip:
Ar tu, negalvojantis jau- triai; 
nuoli, manai kad žmogaus' kiau savo meškerę, 
siela yra dyka kuomet jis 
sėdi nejudrus, su kabliu 
užnertu; jo rykštė iška
binta virš vandens; jo šir
dis patyrianti visus pasi
tikėjimo, pageidavimo, ap- 
sivilimo, arba pasisekimo 
oerversmes?

“Eik, eik, tavo didelės 
kliasos knygos niekad ne
išmokino tavęs ką aš iš
mokau laike mano dienų

galime atlikti be energi-! 
jos.

“Aš buvau pažemintas, 
bet nenusiminiau; vėl išsi- 
juosiau į darbą dar ra
miau, dar atydžiau, dar la
biau pasiketinusiai nei 
pirma. Aš klausinėjau Vil
nių, it jos turėjo man

, skarbą. Staiga prietelin- 
gas balsas sušuko; įtrauk 
savo meškerę! Aš paklau
siau, ir į valandžiukę labai' 
puiki žuvis gulėjo dvėsuo- 
dama ant žalios kranto žo
lės, ir man bežiūrint į ją 
su pasididžiavimo šypse
na, slaptingas balsas, bai
gdamas savo pamokas, su- j 

į kuždėjo, “Yra visad gera 
pasekti prietelio patarimą.

“Dabar’.’, tęsė tas senas 
žmogus, atsigrįžęs su štu- 
kaujančia šypsena į šiek 
tiek nustebusį kolegistą, 
“ar veiksmas kurs palieka 
tokias pamokas sieloje tu
ri būti paniekintas? Aš 
nežinau visa ką tavo loty
niškos ir graikiškos kny
gos tave mokina, bet esu 
tikras, kad kaslink pasiel
gimo patarnavimas tavo 
didelių tomų nėra vertas 
daugiau kaip pamokos iš 
mano meškerės”.

* * *

Ir senas Tėvas Jeroni
mas neklydo; ir jis būtų h

7:30 vaL vakare, pobažnytinėj eve 
rainėj

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

Mass. — Pereitą 
kun. J. Bružikas 
misijas Athol,

■Na, 
Jis

Brockton, Mass. — Pe- Athol, 
reitą savaitę Leonardas savaitę 
Kumpa smarkiai dirbo, skelbė 
nes jis būtinai norėjo atsi- Mass. Šv. Pranciškaus pa
stoti į vajininkų priešakį, rapijoje. Iš ten gautas 

jam darbas pavyko, nuo kun. J. Bružiko laiš- 
500 balsu pralenkė kas, kuriame rašo, kad ne-

kontestininkę Sofiją Ri- užilgo nuo jo gausime di- 
maitę ir atsistojo į vaji- delį glėbį naujų “Darbi
ninkų priešakį. Gal L. ninkui” skaitytojų. Tas 
Kumpai ir nebūtu pavykę gali nemažai sudaryti L. 
Rimaitę pralenkti, bet dė- Kumpai pavojaus netekti 
lei buvusių Lawrence pot- pirmenybės.
vynių ten pasunkėjo kon- 
testininkų darbas. Bet So
fija nenusimena, ji turi 
vilties šią savaitę atsi- viekas 
griebti.

Pereitą savaitę didelį 
šuolį yra padarę sekanti 
kontestininkai: M. Kilmo
niutė, V. Blavickas, J. Gla- 

, V. Braazuskas ir 
F. Končiūtė.

KONTESTANTININKŲ STOVIS:
Leonardas Kumna, Brockton, Mass...............
Sofija Rimaitė, La-.vrence, Mass....................
Kun. J. Bružikas ...........................................
M. Kilmoniutė, LDS. 1-mos kp. kontestantė ...19,500 
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest....
F. A. Kondrotas. Phila. Pa.................................
J. Glavickas, 108-tos kp. kont............................
O. Saurienė. LDS 1-mos k". kontestantė .......
A. J. Pateckis. Hartford, Conn.........................
V. Blavackas. LDS 7-tos kp. kont.....................
VI. Brazauskas. LDS 1-mos kp. kontestantas
B. Mičiūnienė, New Britain. Conn.......................
J. Jeskevičius. LDS 1-mos kp. kont...................
J. Makštutis, Scranton, Pa..................................
K. Vosvlienė, LDS 1-mos kn. kontestantė .....
Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio ................
K. Nadzeika, Nashua, N. H...............................
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont...................
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont.......................
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa.........................
V. Butrim, Rochester, N. Y................................
M. Kauklvs, Keamv, N. J............................ ;....
J. J. Naudžius, Westfield, Mass..........................
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont. ................ .
V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ............
M. Urmonienė, LDS 7-tbs kD. kont....................
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass.......................
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III.............................
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass.......................
P. Palevičius, LDS 7 kn. kont................. .........
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y................
A. Delinas, Greenfield. Mass. ........................
Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont...............
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kn. kont................
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa..................
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest....................

22,500
22.000
21,900

17,285
14.195 
13.950 
13.760 
12.625 
12.150 
11,390 
. 9.425 
. 7.100 

7,050 
6.750 
6,500 
5.850 
5.740
5.200
4.200 
.4.100

. 3.375 
. 3.000

2,775 
. 2.300

1,800 
. 1,800

1,225 
. 1,200 

900 
.... 900

800
. 700

600
600

.... 600

praleistų ant kranto, su 
meškere rankoje.

“Pasiklausyk, o paskui 
spręsi.

* * * |

“Aš išmečiau savo meš
kerę. Dieną buvo rami, 
vanduo be smulkios Vilne
lės, kraštas tylus. Mano galėjęs pridurti prie pa
plūdę gulėjo tyki ant van- mokų, kurias jis užlaikė 
dens. o aš lygiai nejudrus, kitas mažiau jam mato- 
laukiau. Dvi, trys, ketu- mas> bet kurios perėjo per 
rios valandžiukės,, ir tuo- jį įr padarė jį geru žmo- 
met, gal iš nenuoramos, gumi, palyginamai laimin- 
ištraukiau savo meškerę 
ir radau — nieką! ir išgir
dau balsą murmantį mano 
ausyje, Gyvenime ištver
mė reikalinga pasisekimui.

“Kitą dieną vanduo bu
vo sujudintas; aš pastebė
jau tūlas mažas vilnis ap
link plūdę, kuri biskutį 
pasinėrė. Spręsdamas, kad 
žuvis buvo įsikabinus, iš- 
trauikau savo meškerę — 
tas pats pasisekimas! Bu
vo pergreitai; žuvis buvo 
paknibinėjus vylių, bet ne
turėjo laiko įsikąsti. Vėl 
balsas sumurmėjo, Skubu
mas pagadina geriausią 
priežastį.

“Aš pasiketinau laukti 
ir ištesėti. Atsiremdamas 
į paramtį, aš sergėjau, ne
judrus, iki pastebėjau pa
prastąjį vandens sujudi
mą ir plūdės pasinėrimą. 
Ant galo! Aš vidų jinai su
šukau, bet laukiau būti ti
kras, kad žuvis buvo įsiki
bus; tuomet ištraukiau 
meškerę rasti vėl — nieko, 
net nė slieko, kurs buvo 
ant kabliuko. Balsas su
murmėjo, Žmogus turi ži
noti kaip laiku veikti.

“Geros pamokos jos bu
vo, ar ne, prieteli mano. 
Bet aš turėjau dar kitų 
susilaukti. • I

“Išsijuosiu vėl į darbą; 
atydžiai, ramiai, ir kan- 

ir šį kartą ištrau- 
ir la

bai puiki karpė, jos žvynai 
blizganti saulėje, tabaluo
ja ant kabliuko: tai buvo 
gražus sutvėrimas. Aš bu
vau betraukiąs ją, kuomet 
staiga, vienu pasišokimu, 
ji buvo atgal vandenyje, 
ir nuplaukė iš akių: mano 
rankos truktelėjimas ne
buvo gana stiprus įkabinti 
kabliuką į ją. Balsas su 
murmėjo, Mes nieko ne

gą. Tokios buvo, meilė 
nuošalumo ir tylos; temy
limo paprotys; ypatinis 
darbas, kurs mokina žmo
gų mažai kitais pasitikėti, 
naudotis savo paties pasi- 
gelbėjimo įrankiais, ir 
draug su tuo laukti Ap- 
veizdos veikimo. Žuvinin
kas išmeta meškerę, Die
vas atsiunčia žuvį.

I

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

kadaJei nori sužinoti 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. Šią knyerutę yra 
oarašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siuskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

MEDUS! MEDUS!
Kas norite įsigyti gero, 

gryno bičių medaus, galite 
gauti “Darbininke”. Parsi
duoda nebragiai — 75c. 
kvorta. Skl.

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia-dan- 
eus. Milton.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Juntice oį the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas pntnrnavlmna.
E. Broadvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 1761

Residence:
120 Marine Rd., So. Boston 

Namų tel.: Šou. Boston 2483-W

M Glfe€N/!£
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P. LOWENSTEIN
JEWELER - AUKSORIUS

Expertas taisyme laikrodžių ir 
Brangenybių

Pilnas pasirinkimas iš jewelry

497A E. Broadvay,

So. Boston, Mass.

Parašė P. JURGĖLA
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

ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir 

rėm. komitetai.

384 pusi, su 86 paveikslais; 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, 

siunčiant paštu 1.65.
Reikalaukite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

i! 
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published everv Tuesday and Friday except Tlolidavs such m 
New Year, Good Friday, Memorial Day. Tndependence Day. * 

Labor Day. Thanksgiving and Chrūrtmaa

--------------  by ---------------
3AINT JOSEPH S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Hnrered ns aecond-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boaton. 

Mass. nnder the Act of Marrit 3. 1870
\cceptance for mniling at spėriai nite <>f posrage pr»>vhled for In Section 11U8 

Act of October 8. 1917. anthorlzed on Jnly 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA: 

Amerikoje metams ....................... $4.00
Fželeny metams ............................ $5.00
Viena kart savaitėje metams .. $2.00 
Claleny 1 kart savaitėje metama $2.00

DARBININKAS

SUBSCRTPTION RATES: 
iMfnestic yearly ..........................
Foreign yearly ..........................
Oomestlc once per week yrnrly $2.00 
Foreign once per week yearly.. $2.50

$4.00 
$5.00

366 West Broadvay 8outh Boston, Man.
Telephone South Boston 2680
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TELEPHONE
2680 DARBIJMJ^AS 366 W. BROADTCAY 

SO. BOSTON, MASS.
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j sidarė niekas kita, kaip j Mūsų ūkiškas uždavinys 
beginkliai vyriausy b ė s yra atstatyti šeimos tei- 
vergai. Visa ūkiška ir so-1 sę turėti žemės, 
cijalinė Meksikos struktū- Kiekviena ūkininko šeima 

Karas Italijos su Etijopija tęsiasi jau pusę mėtų, ra pradeda vis labiau irti privalo turėti tiek ■ žemės, 
Per tą laiką italai vieton užkariauti visą Etijopiją taip, kad vieną gražią die- kiek ji pati gali išdirbti. į 
(jie tikėjosi tai padaryti į šešias savaites), užėmė tris ną, kuri jau nebetoli, 
gabalus žemės, kurių kiekvieną ant didoko žemlapio 
galima su nykščiu uždengti. Šiauriuose, kur buvo da
romos smarkiausios atakos, italų armija pasivarė 46 
mylias už miesto Makale, kurs stovi beveik Etijopijos ' 
pasieny. Kad pasiektų arabų sostinę, italai dar turi ■ 
žygiuoti apie 400 mylių. Nebereikalo kai kurie spėlio
ja, kad visai Etijopijai užkariauti reikės dešimties 
metų. Maršalas Pietro Badoglio, tiesa, iš karto smar
kiai buvo puolęs etijopiečius, bet šitie, matydami, kad 
nieku būdu neatsilaikys atvirame mūšy, išsiblaškė į 
nesuskaitomus būrius įr puola italus kur tik gali: 
kalnuose, miškuose, iš šonų, iš užpakalio — žodžiu, 
veda partizantišką karionę, kuri labiausiai įsipyksta, 
bet kokiai gerai suorganizuotai kariuomenei. Tokia 
etijopiečių strategija priverčia italus suktis ant vie- 
tos.

Mussoliniui jau tur būt pradeda nusibosti ta vi
sa kamuotė. Tiek jau išaikvota žmonių gyvaščių ir a- 
municijos, o stambių laimėjimų kaip ir nėra. Tuo tar
pu karas brangiai kainuoja ir sunkiai atsiliepia ant 
ekonominės italų padėties. Žmonės, tiesa, pasišventę. 
Jie kenčia visokius neprieteklius ir maisto trūkumą, 
bet visas jų pasišventimas negali užpildyti ekonomi
nių nuostolių. Lyra smarkiai krinta ir su ja smunka 
italų kreditas. Prieita jau prie to, kad kai kurios ame
rikiečių amunicijos dirbtuvės atsisakė išpildyti italų 
užsakymus, kol nebus sumokėti pinigai.

Įsivėlęs į tokią avanturą, Mussolini tik dairosi, 
kaip čia tą viską “garbingai” likvidavus. Ypačiai da
bar, Hitleriui padarius drąsų žygį Pareinyje, Mussoli- į 
ni labai norėtų dalyvauti europiniame “koncerte”, beti 
turėdamas surištas rankas Etijopijoj, jis turi pasiten- Į 
kinti mažiau negu antraeiline role. Vieni sako, kad ■ 
Mussolini padarė stambią klaidą eikvodamas savo pa
jėgas Afrikoje, užtai dabar yra bejėgis tarti savo žo
dį Europoje. Kiti vėl tvirtina, kad kaip tik priešingai, 
Italija dabar turinti gerus karo pratimus Etijopijoj 
ir jos armija esanti tinkamai prirengta europiniam 
konfliktui. Taip, tai taip, bet kur gi karo lėšos? Šian
die viskas remiasi ant technikos, kuri reikalauja daug 
pinigų. Jų neturint, jokia valstybė negali karo vesti.

Šiaip ar taip svarstant, Mussolini jau gerokai iš
sieikvojo ir gali tik garsiai kalbėti, bet labai silpnai 
veikti. Diplomatams nesvetima Italijos padėtis. Ne
vienas gal trina rankas, kad fašistas fašistui (Musso
lini Hitleriui) nedaug ką gali pagelbėti. Taigi jau eina 
gandai, kad Mussolini tą visa gerai suprasdamas, no
rėtų jau taikintis su Etijopija. Bet ką gi į tai pasakys 
karalių karalius Hailie Salassie. arba kaip anglai jį 
vadina “Charlie”? Jis ne toks jau kvailas ir turi mik
lių patarėjų. Jei nė iš šio nė iš to Etijopija pareika
laus gražinti užimtąsias žemes, kas tada Italijai da
ryti? Kariauti toliau — reiškia bergždžiai eikvoti tau
tos gyvybę ir mantą, o čia europinė situacija nelaukia 
— reikia ji rišti kogreičiausiai. Ir kaip Mussolini gali 
įsivaizduoti, kad Europoje bus apseita be jo tarpinin
kavimo?

Ištiesų, kebli Mussolinio padėtis. Italijos jam bu
vo permaža. mat, jos čebatas (Italijos žemlapis pana
šus į čebatą) tinka tik vienai kojai, tai Mussolini ki
tą koją įkėlė į Etijopiją, bet ten ji įklimpo. Dabar vie
nos kojos negali ištraukti, o kitai — Italijos batas jau 
perankštas. K.

T\/T 1* * * 1 yX ' pasunkėjo žemės ūkio dar- nom atstatyti buvusiųjų
iVLUSSOlmiUl E erailKStaS bininkų padėtis, kurie pa- didžiųjų dvarų.

Italijos Batas

Šitoji šeimos nuosavybė
galim atsidurti tokioj Vra nedaloma neparduo-: 
padėty, kokia dabar yra

Sovietų Rusijoj.
Bet negalima nesiskaity- kaį turį kartą ant visados 

ti su reiškiniais, kuriuos apsiprasti su mintimi, kad 
įvariose srityse pagimdė ateity nebebus galima su-: 
revoliucija. Todėl mes ne- pirkinėti žemių, nes 
galim simplistiškai nusis
tatyti grįžti atgal, atsta
tyti senąją dalykų padėtį. 
Tokia mūsų pasiimta link
mė sukeltų labai stambių 
neramumų. Dėl tos prie
žasties mes ir nė nema-

dama ir neliečiama; ją ga
li paveldėti tik šeimos na
riai. Didieji žemės savinin-

. f. - . \ J Ji

I

Šeimos Teises Turėti Žemes
grindiniu Meksikos revo
liucijos klausimu, būtent,

• v mūsų tėvynės gerove 
reikalauja, kad lauki
ninkai būtų ūkiškai sau
gūs. O tokį saugumą 
jiems tegali užtikrinti 
tik žemės turėjimas”.

“R.”

Demjan Biednyj.

Vilkas ir Liūtas
/ -------------------------

Nuo vilko liūtas atmušė avelę,—
Tai vilkas dideliausią triukšmą kelią:— 
“Tai tu toksai silpnųjų užtarėjas!
Dorovės ir įstatymų gerbėjas!
Juk tai grobimas ir begėdiška vagystė!
Bet koks čebatlaižis negali beišdrįsti
Tau pasakyti tiesą į akis,
Bet aš išdrįsiu: tu turįs
Ir valdžią ir galybę, nesigėdi
Įstatymus taip laužyt! Tu suėdi 
Teisėtą kito nuosavybę!
Tai aš išrėsiu tau teisybę:
Nors tu visų žvėrių karalius,
Bet čia perdaug tironiškos parodai valios! 
Tačiau atmink, karaliau, kad teisus 
Yr Dievas. Jis nubaus ir karalius!”. * * *

l

Čia liūtas šyptelėjęs tarė:
“E — liaukis! skriaudos tau niekas nepadarė. 
Ką tu čia man plepi, aš pats gerai žinau 
Ir savo teisėse nusimanau.
Ant manęs užsipulti kas tau teisę davė?— 
Juk pats esi pavogęs šitą avį”...

VILNIAUS KRAŠTO 
TURTAI

Pijus Mačiulionis, S. V. D.
Kovo 29 d. Šventosios 

Dvasios koplyčioje, Tech- 
ny, III., J. E. Vyskupas W. 
D. O’Brien įšventino kuni-j 
gaiš vienuoliką Dievo žo
džio Kongregacijos tolimų 
kraštų misijonierių. Jų 
tarpe randasi vienas lietu
vis, Pijus Mačiulionis, S. 
V. D. Kovo 30 d. visi šie 
nauji kunigai toje pačioje 
koplyčioje atnašavo šv. 
mišias.

Pijus Mačiulionis, SVD., 
yra gimęs gegužio 2 d., 
1910 m., ir krikštytas ŠŠ. 
Trejybės bažnyčioje. Pra
džiamokslį įgijo Šv. Juo
zapo par. mok., Plains. 
Pa., Švč. Marijos par. mo
kykloje, Wilkes - BarreJ
Pa. ir Aušros Vartų par. į išėjęs tolimų kraštų misi- 
mokykloje, Chicago, III. J jonierius — lietuvis. 
1922 m. Pijus išvyko į Te-; Kam teks sis lietuvis mi- 
chny, III. į Dievo žodžio sijonierius turės daug 
Kongregacijos tolimų kra- kuom pasidžiaugti, nes Pi
stų misijų mokyklą. Už- jus turi labai malonų ir 
baigęs keturių metų High simpatingą būdą. Jis savo 
School ir dviejų metų ko- viršininkų statomas gana 
legi jos kursus jis išvyko į! aukštai savo auklėtinių

J. K.

Kaip Nuosaikūs ir Tolre
giai Žmonės Sprendžia So- 
cijalį Klausimą Meksikoj dėl teisingo didžiųjų dva-

----------------------------------- I

“Razon y Fey” žurnalas' mininkams ir žemės ūkio 
rašo apie Meksikos “Movi-1 darbininkams, minimo są- 
mento Popular Liberta- jūdžio programoj rašoma:

rų žemių išdalinimo nuo- f

“Agrarinio klausimo iš-dor”, liaudies išlaisvinimo 
sąjūdžio veikimo progra- sprendimas, toks, kokį jį 
mą, kuri daugeliu atžvil-. kad surado revoliucininkų 
gių yra labai įdomi. To partija (dabar viešpatau- 
sąjūdžio tikslas yra pakei- janti Meksikoj), yra ne' 
sti dabartinę Meksikos pa-, tik smurtiška ir beprasmė, 
dėtį ne jėga ir perversmu, į bet ji kartu sunaikina ir 
bet išmintingų, radikalių natūralinius tautos tur- 
ir sumaniai pravestų soči- tus. Dideli žemės plotai, 
jalinių reformų įgyvendi- priklausę įvairioms ben- 
nimu. Tokiu būdu tasai druomenėms, buvo be jo- 
sąjūdis nepasitenkina pa- kio plano išdalinti atski- 
šalindamas tąją baudžia- roms pramonėms, kurios i 
vą, kurią visai Meksikos nesugebėjo jų išnaudoti ir j 
tautai yra primetęs anti- netrukus už nuostabiai; 
bažnytinis ir antireliginis mažas sumas perleido; 
radikalsocijalistų režimas, tiems, kurie vikriai suge- 
bet rūpinasi . , ■ į bėjo skinti revoliucijos

išrauti ir tas ūkiško po-' vaisius. Viso to rezultate 
būdžio šaknis, kurios iš- gavosi štai kas: sustiprėjo 
daigino ir išugdė ateis- klasių neapykanta, paaš- 
tiškąjį socijalizmą. jtrėjo kova tarp atskirų 
Svarbiausiu, pačiu pa- pačių žemdirbių grupių,

“Prz. Handl.-Gosp.” nu
siskundžia, kad Vilniaus 
kraštas negali išnaudoti 
savo turtų, todėl, kad ne
turi tam rinkų ir kad tran
sportas paprastam pilie
čiui savo prekių iš Vil
niaus krašto gilumos yra 
negalimas dėl jo brangu
mo.

Prie tokių nenaudojamų 
turtų priklauso geležies 
rūda, durpės, medis, upių 
ir ežerų turtai ir visai ne
naudojami miškų turtai, 
būtent: grybai iš 3.200.000 
ha miškų turėtų didelę 
reikšmę neturtingųjų sluo
ksnių pajamose. Dabar 
rinka pasiekia 500.000 kg. 
žalių grybų ir 150.000 kg. 
džiovintų, bet, leidžiant 
eksploatuoti valdžios miš
kus ir pagerinus transpor
to sąlygas, galima būtų 
pristatyti rinkai 100% 
daugiau. Taip pat Vilniau 
krašto miškų uogų eks
ploatacija yra tik labai 
mažam nuošimty išvysty
ta.

Ypatingai upių ir ežerų 
turtai yra naudojami ne 
gyventojų, bet biurokrati
jos naudai. Biurokratišku 
keliu paskirti ežerų komi
sarai, kurie neturi elemen
tarinių šioj srityj šeimi
ninkavimo žinių. Pav., 
Trakų ežeras yra plačiai 
žinomas tauriaisiais vė
žiais, o “komisaras” užlei
do ežerą unguriais, kurie, 
kaip žinom, yra didžiausi 

i vėžių naikintojai.

I

tarpe. Visi šios kongrega- brangų troškimą pasiau- 
Troy Wis. į Dievo žodžio e^os auklėtiniai yra rink- kiti tolimų misijų reika- 
Kongregacijos novicijatą. tini, nes dabartinėj klasėj lams ir aš tam troškimui 
1930 m. rugsėjo 8 d. pada- buvo pradžioj net 66, o iš stengiausi būti ištikimu 
re pirmuosius vienuolinius i1! liko tik 4, kurie dabar kaip kareivis savo genero- 
• V J ». . J . „v .. t_t__._x.__ r,...n-------------įžadus, o amžinuosius pa- ----- - --------- ----------
darė rugsėjo 8 d., 1934 m.I mį kunigais. _ j
Baigęs trijų metų filosofi-1 ^aJe kunigystės mokslo 
jos ir keturių metų teolo-, se^S^?r muz^^"
gijos kursus įšventintas ; Muzikoje jis šiais metais 
kunigu tolimų kraštų mi- Į visiems klierikams vado- 
sijoms. ' vavo. Pijui vadovaujant

Kur teks Pijui darbuotis šių metų Kalėdinis prog- 
nežinia, bet jis turi noro ramas, Provincijolui liūdi- 
vykti į Kiniją. Birželio 7 Jant» buvo vienas iš pačių 
d. Šventosios Dvasios kop- geriausių šioje įstaigoje, 
lyčioje įvyks iškilmingos į Užklaustas kodėl jis rin- vyresniuosius 
naujų įšventintų kunigų kosi tolimų misijų darbą, ten kaip Šv. Povilas, 
išleistuvės ir tada tikrai Pijus pareiškė: 
sužinosime į kurią misiją ginti Dievui už brangią Ti- Evangeliją. Žinau, kad at
bus paskirtas pirmas A- kėjimo malonę; atsilygin- sisveikinimo su savaisiais 
merikoje gimęs ir mokslus

kartu su kitais 7 šventina- lui. Juk ir Šv. Povilas nors 
būdamas didis patrijotas 
— žydas, visgi leidosi į 
tolimus misijų kraštus, 
kad atvertus pagonis ir 
jiems nunešus Kristaus 
Tikėjimo mokslą. Šv. Po
vilo pavyzdį sekdamas į- 
stojau į Dievo žodžio to
limų misijų kongregaciją, 

, ir kur Dievas per mano 
s mane siųs 
~ , nu-

“Atsily- vykęs skelbsiu Kristaus

ti tėveliui ir motinėlei, valanda bus skaudi, bet aš 
broliams ir seserims už pasitikiu Dievui, Kurs da- 
man suteiktą pagalbą ir vė man pradžią šiam dar- 
pavyzdį dasiekti mano bui, reikalingą mokslą ir 
mylimą kunigystės idea-’mano Kongregacijos Tėvų 
lą”. Toliau jis aiškino: , ir brolių pasiaukavimo 

tarnauja kur jam patinka, nyčios tolimų kraštų mi- 
bet ten kur jo vadas jį į sijoms”.
siunčia. Dievas man davė Jo Primicijos įvyks Auš-

I

Juk ir kareivis ne ten dvasią dėl Kristaus Baž- 
__ i v • i t • i v j • |

Kliūtys yra ne tam, kad 
jos mus nugalėtų, bet tam, 
kad jos būtų nugalėtos.

De Poneheville

ros Vartų bažnyčioje, Chi- 
cagoje, Velykų Dieną, 10 
vai. ryto.

Komunizmas
I

ties, nei meilės, nei grožybės, nei teisybės, 
bet visoki šlykštumai.

Komunizmas kelia brolį darbininką į kla
sių karą, rengia jį į nelaimingą revoliuciją,

išminčia — ir mes toliaus žinome, kad žmo
gus bus daugiaus patenkintas ne kada mes 
konfiskuosime visą jo nuosavybę, bet kada 
mes duosime jam progą įsigyti daugiaus, y- 
patingai nuosavus namus ir plotelį žemės. 

! Vėl, jei komunizmas būtų tiktai kitas val
džios būdas, kaip kokia sakant aprubežiuota 
karalystė arba demokratinė valdžia, mes ga- 

j lėtume veizdėti į tą sąjūdį be gilaus išgąščio.
Bet pažvelkime arčiaus. Norėdami išnai

kinti mūsų žemišką nuosavybę, komunizmas 
; ir jo įkūrėjai nori išplėšti iš mūsų prigimties 
nuosavybę, mūsų Dievą ir Tikėjimą. Dabar
tės jau mes nuskutom viršutinį dažą nuo 
šios baisenybės ir matome ją visoje jos gar
bėje, tikroje raudonoje spalvoje. “Nėra Die
vo” šaukė Marksas ir Engelsas, tėvai ir įkū
rėjai komunizmo; tą kartojo ir Leninas, ka
da jis paleido pasaulin tą sakinį, kuris tapo 
pagrindiniu komunizmo šūkiu — “Tikėjimas 
yra nuodas žmonijos”. Ir štai toji Sovietų, 
valdžia, įkurta Rusijoje, yra valdžia pirmu- 

i tinė pasaulyj, kuri atvirai kelia vėliavą tik
ros ir šėtoniškos neapykantos ir prieštaravi
mo prieš Visagalį Dievą. Nedaro jokių slap
tybių apie savo Marksišką bedievybę, bet re- 

I mia pinigiškai ir giria paleistuvingą elgesį ir 
! bedevišką įkaitusį karą prieš Katalikystę 
per visą pasaulį. Netik jau yra perviršinus 
aršiausias dienas pagoniškos Romos dėl ne
suskaitomų žmogžudyščių, persekiojimų, ir 
ištrėmimų, krikščionių Rusų, bet dar sten
giasi užmušti sielas jaunos tvarkos, neda- 
leisdami Dieviško mokslo mažiems vaikams; 
ragindami vaikus viešai išsižadėt tėvų, kurie 
tiki į Dievą; ragindami tėvus atiduoti vai
kus į bedieviškas valdžios įstaigas; keikda
mi Dievą ir Jėzų Kristų visados ir visuose 
komunistų raštuose, teatruose, prieš - religi
nėse parodose, ir apsvaiginančiuose, biau- 
riuose paveiksluose, kuriuos pakabina buvu
siose bažnyčiose. Gimdymo sulaikymo įstai
gas tveria čionai ir Amerikoje, kad ištvirkin
tų susiturinti žmogų palengvintų paleistu
vystę, ir taip suardytų mūsų krikščionišką

1

(P. Zareckio, Jr. paskaita Kataliku Sei-1 įr žadina jį prie nekalto kraujo išliejimo; ir
mėliui, vasario 22 d. š. m., So. Boston,
Mass.). •

Mes skaitome ir girdžiame šiai laikais la
bai daug apie, taip sakant, komunistinį ka
rą, kurį Markso apaštalai tęsia prie mūsų ci
vilizaciją. Maždaug visi tarp mūs gerai su
pranta, kokius žingsnius komunizmas yra 
padaręs į tokį trumpą laiką, ir kokius kenk
smingus; mažai yra tarp mūs tokių, kurie 
gerai supranta komunizmo mokslą ir mato 
po jo švelnesniu dėvėsiu tikrus puvėsius to 
mokslo ir tą tikrą pragarą, kurį jis visiems 
gamina Kristaus pasekėjams.

Dar mažiaus yra tų, kurie pašvenčia ilgas 
ir vargingas valandas ištyrti, kiek jau komu
nizmas yra išsiplatinęs, įsiskverbęs į mūsų 
kasdieninį gyvenimą; kaip griauna mūsų 
Teisybės pagrindus; kaip niekina mūsų gar
bę; kaip desekruoja visas mūsų Tvirtoves, 
paniekindami jas scenoj, teatruose, paveiks
luose, raštuose, dainose ir kalboje; kaip mi
na po kojų mūsų Tėvynės mėilę, skleisdami 
sediciją bei maištą ir bjaurindami mūsų did
vyrius; kaip plėšia mus nuo mūsų Dievo ir 
stengias išnaikinti Tikėjimą iš šios žemės, o 
Dievą iš Dangaus; kaip ardo mūsų namus, 
silpnina mūsų šeimynišką gyvenimą, auklė
dami nesutikimus vyro prieš moterį, vaikų 
prieš tėvais, statydami kaimyną prieš kaimy
ną, nuplėšdami jų šlovę, negirdėdami jų pil
nų teisybės ir doros ir pasitenkinimo, bet pil
dami jųjų gerklėsna visą smarvę ir tvanką 
ir visokias bjaurybes, ką tik gali komuniz
mas pagimdyti. t

Komunizmas žudo visus žmonių geresnius 
papročius ir palinkimus, naikindami jų iš
mintį, palygindami jį į žemiausį žemės va
balą, be tikslo, be ateities; pavergia žmones 
savo įtemptuose nasruose, kur nėra nei vil

v •

daug yra tų nelaimingų, kurie netik savęs 
negelbsti nuo prapulties, bet dar ir pasiduo
da i jų prieglaudą, nieko nesuprasdami apie 
komunizmo tikslą, atsižada savo krikščioniš
kos prigimties, savo Dievo danguje, savo 
žmoniško likimo, eina po savo priešo vėliava 
prieš brolį, aklai ir stipriai žengia į savo už
sitarnautą užmokesnį — kurį tik komuniz
mas jam velija — amžiną ir prakeiktą mirtį.

Ir štai yra mums griežtas reikalas su
prasti vėliaus arba ankščiaus, ir Dieve ap
saugok mus jai vėliaus, kad komunizmas ne
kaip negali sutaikinti savo principų su krikš
čionybe, kurią jis griauna, kad komunizmas 
yra priešas, kurio negalime priimt, ir kad 
nuo jo mes turime save saugoti.

Prieš svarstant toliaus, kad neklystume 
toli nuo savo užbrėžto kelio, pasvarstykime 
giliaus, kas yra komunizmas. Teorijoje ko
munizmas yra ekonominė systema, sulig ku
rios valdžia laiko ir tvarko visus įrankius 
uždarbio ir būdus išdirbimu — t. y. visas 
mainas, visus ūkius, Žemes, fabrikus, visą 
mašineriją, visą žalią medžiagą prieš išdirbi- 
mą ir jau išdirbtą daiktą, kartu visus būdus 
transportacijos, visus geležinkelius, orlai
vius, laivus, ir busų linijas. Po šia systema 
žmogus neturi jokios teisės turėti nuosavy
bę, — nes viskas priklauso valdžiai, — ir jis 
tiktai gali turėti tą savą, kas reikalinga už- 
Iaikimui gyvenimo t. y. drabužius ir kiek pa
valgyti. .

Taigi jai komunizmas tiktai būtų klausi
mas, kaip galima nuosavybę įgyti arba kaip 
ūkiai ir fabrikai ir tavorai turi būti sutvar
kyti, tai mes katalikai apie šią systemą galė
tume svarstyti be jokios baimės. Bet ir tai 
mes žinome, kad žmogus savo prigimčia tu
ri galę įsigyti nuosavybę — ir tą priparodo 
natūralinė teisė, kurią mes pažįstame savo



Antradienis, Kovo 31 3. 1936.
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faktą gerai galvon įsidėk. 
Tau kada nors jo gali pri
reikti; iš savo draugų, ku
rie yra kitokių pažiūrų, ki
tokių ir šūkių išgirsi: ‘Tai 
man vyras!’ —nekartą pa-

priešas, kadangi jis silpni-1 Girtuoklio nieks neiš- tam reikalinga valia. Šis 
na žmogaus sąmonę, jo drįs atsakingon vieton veiksmu tapęs pasiryži- 
kilnesnius pasiryš i m u s statyti, nes jo valia, ryž- mas, šis savotiškumas yra 
slopina. Jis beveik nepas- tingumas ir sugebėjimas tikrasis vyriškumas. Ku- 
tebimai veikia kiekvieno yra nusilpę. Ir nejau tokį rio pašaipos nuo blaivių į- 
geriančiojo charakt e r į, dar vadinsime vyru? O ne- sitikinimų nepajėgia’ ati- 

įtraukti, kuris išdrįsta 
Kam reikalinga tvirta prieš srovę plaukti — tas 

kad sūkiai-į tikras vyras!

8.

Dr. Tihamer Toth

Alkoholis ir Charakteris

esamos pas mane medžia
gos, pasireikštų seno lie
tuviško pasaulio mintys, 
aiškus ir gyvas anų laikų 
liaudies gyvenimo vaizdas, 
taigi — ir didelis žmonių 
skurdas, ir sunkus, dažnai 
net per kiauraą naktis va
romas darbas dvaruose ar 
savo ūkiuose, ir baudžiau
ninkų beteisiškumas, jų 
guldymas į lovius, plaki
mas, rakinimas į kalades, 
gaudymas į rekrutus, ir 
menkas, paprastai bėrali
nė duona ir rūgštimis mai
tinimasis, surūk u s i o s, 
menkais langeliais trobe
les, menki beveik primity
vūs darbo įrankiai, ir be
galinis žmonių tamsumas, 
bet sykiu ir nepaprastas - 
dorovingumas, jų papro- 

jūsų atrodo didvyriška, tauti, nors kviečiamas, čiai, drabužiai ir begalinė,
■ bet man turit atleisti, jei nors už neprisidėjimą pa- dvarų pristeigta,

i.

juoks tave draugai, kai tu'slaptai išplėšiamos gra- geriantįjį bailiu? 
su jais neišgersi: “Vaikai Įžiausios jo savybės, užliū- T -*•—-»-- 
geriau sėdėtų namie ma-lliuoja sąžinę ir atbaigia valia? Žinau, I ______ w___
mos sijono įsikibę. Mes gi: savo griaunamąjį darbą dintus jaunuolius jų drau- Yra gi vėl kvailų žmonių 
ne iš tokių! Tat, valio,Į (kartais net ilgai nepaste- gai lyg ir kokia migla ap- rūšis, kurie vyriškumą iš- 
draugai! Teskamba tau-t^'’r'r'Q^ r»nc+irm<iamoa i riu- etma t'sii n oi !orAt-i'ii c-rmio-abi ma
rės!”

Kaip daug be jokio apsi
galvojimo pasiduoda ge
riančiųjų draugų įsikalbi- 
jimams! Daugelį, oi dau
gelį gerų jaunuolių tokios 
kalbos nuo jų gražių nusi
statymų atitraukė ir ant 
slidaus kelio išvedė! Kaip 
daug silpnadvasių džiaug
damiesi savo draugams gi
riasi: “Aš jau nebe vai
kas! Vakar buvau pasigė
ręs!” i

Kas yra tikrasis vyras? mažina mūsų pareigų atli- 
Ar bent truputį pagalvo- kimo uolumą. Mūsų sme- 
jama, kur daugiau vyriš- genis užgulęs garų debesis 
kūmo ir valios tvirtumo, atima savikontrolę bei el- 
ar girtavime, ar ištver-; gesio taktiškumą ir tauru- 
mingame charakteryje, • mą. 
kurs net ir nesusitvardan- 
čių draugų pajuokiamas 
savo nusistatymų neišsi-

A į holis užmigdo; jaunas
Tik įsižiūrėk kartą ge- kraujas pradeda įkaisti Ir 

i ai tokią linksmų vyrukų virti, aistros užtemdo pro- 
draugiją, paryčiu namon tą ir sąmonę. “Užmirštama i 
begrįžtančią! Dažnas jų ir motinos prašymai ir iš- 
stulpą apsikabinęs rungti- mintingi tėvo patarimai, 
niauja su šunimis menu- Visą naikinantis kirminas

I

būdu didiems žygiams 
skirtos asmenybės pama
žu virsta nereikšmingo- 

Šiame skyriuje nebelie- mis, antraeilėmis. Kas ge- 
sime alkoholio žalingumo ria kasdien, net jei ir po 
organizmui. Leiskim, kad truputį, žinoma, dėl to ne- 
svaigalai ne tik kad orga- žūna, bet visiems jo pasi- 
nizmui nežalingi, bet dar- ryžimams, tiek šiokiadie- 
gi reikalingi ir net nau- niems, tiek ir didiesiems, 
dingi. Tu vienok jau ma- alkoholis nelieka be įta- 
tei, kiek šis mūsų daleidi- kos, kuri, deja nėra labai 
mas klaidingas. Bet jei jis vertinga. Alkoholis suža- 
net teisingas būtų vistiek dina vaizduotę, bet aptem- 
ne mažesniu uolumu nuo do protą ir silpnina valią, 
svaigalų vartojimo tave Apsisvaiginimas ir 
atkalbinėčiau. Taip elgtis 
mane verstų jaunuolio 
charakterį naikinantis al
koholio veikimas. Idealaus 
pilnutinio žmogaus negali
ma vien jo gyvuliškąją da
limi, kūno sveikumu rem
ti. Čia reikia dar ir aš
traus proto ir tvirtos va
lios, kurių, deja, alkoholis 
nelietęs nepalieka.

Tikrai tau nieko nepa
kenks, jei apie tai čia dar 
paskaitysi.

Alkoholis smukdo dva
sią. Visas iš girtavimo ki
lęs vargas, apie kurį ankš- j 
čiau kalbėjom, lydi ir ma- : 
žais kiekiais vartojamą ai-' 
koholį, tik, žinoma, atitin-Į 
karnai mažesniu mastu. 
Nors saikingas alkoholio f°\ 
vartojimas organizmui ir, 
nėra žalingas (ar bent jo Į 
žalingumas sunkiau pašte- i 
bimas), bet kiekvieno ge
riančiojo charakterį alko
holis žiauriai naikina. Nuo 
alkoholio nejučiomis su
grumba švelniausi ir kil
niausi sielos polėkiai, tru-1 kas alkoholio vergo atsa-. 
kdoma jiems augti; tuo’kingon vieton nestato, šį

Iš verčiamos knygutės 
“Kodėl geri?”

A • • • • •a -------- --------- -- rim
čiausi žmogų pajuokos te
vertu plepiu, sąmonės ne
tekusiu vaiku paverčia.

Turim priežodį: ką blai
vus pamano, tą girtas pa
sako. Tai reiškia ne ką ki
tą, kaip tik tai, kad ap
sisvaiginęs be jokio apgal
vojimo viską išplepa. Tik 
įsižiūrėk! Alkoholiui pra
dėjus veikti smegenis, 
žmogaus pašnekesys tuoj

f
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bimą) nustumdamas į du- supa. Bet tai nei gTažu, gertų svaigalų kiekiu ma- 
gną tuos, kurie gyvenime nei padoru! Prakaitavi- tuo ja! O gal ir teisinga 
priešakinėse eilėse turėtų mas nėra jėgos, bet silp- jauno žmogaus vyriškumą 
Stovėti. • nnmn naJvmvę Tr kam • mafunfi cfiL-loliu alraimu-

Ne tik ekskursuajant ar 
laipiojant po kalnus ^ko-; Rangiausi 
holis žalingas; ir mūsų gy- 
venimo kelionėj tas pat. į 
Ne tik girtavimas, bet ir, 
saikingas alkoholio varto-! 

1 jimas silpnina mūsų jėgas. 
Kaip vanduo lašas po lašo 
ir akmenį prakala, taip ir 
alkoholio lašai didina mū- 

' sų lepšiškumą, tingumą ir

iijumo pažymys. Ir kam;matuoti stiklelių skaičių 
dairytis į tuos, kurie savo mi, kurie jį “nokautu” pa

Į turtą, savo guldo!... Bet ar jau tuo ir 
jaunatvės jėgas smuklėse įrodysi savo savarankiš- 

: aikvoja? Juk\ir jų būsimo- kurną, jei savo tėvų sun- 
ji šeima, ir jų tėvynė, ir kiai uždirbtus pinigus i- 
visa žmonija turi teisių į vairiose smuklėse “sava
jų sielos ir kūno nusilp- rankiškai” prauliosi? Kam 
nintą pajėgumą. Gali būti, reikia daugiau drąsos ir 
kad girtavimas ir landžio- savistovumo: ar su vilkais 
jimas po smukles kai kam vilku staugti, ar neiti gir- 
jūsų atrodo didvyriška, tauti,

v •
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karčia- 
kitokios nuomonės esu ir šiepiamas ir išjuokiamas? mų daugybė, ir girtavi- 
visa tai paprastu kvailu- Nei tėvas, nei motina, mas, ir šiaip degtinės, vie- 
mu vadinu. nei globėjai tavęs tuokart ton sriubos,

Pereikit' skersai ir išil- nematys. Bet nuo savo są- 
ji vi- 
Bent

šaukštais iš
tisomis šeimomis srėbi- 
mas, žodžiu — visas anų 
laikų mūsų gyvenimo tra
gizmas.

Visi tie atsiminimai ma
no atitinkamai suredaguo
ti ir suskirstyti pagal da
bartinius Lietuvos apskri- 

Prie kiekvieno atsi
minimo nurodyta, kas ir 
kame jį papasakojo ar iš 
ko atpasakojo.

“Baudžiavos” išleidimas, 
anot mūsų knygų leidėjų, 
neduosiąs pelno, taigi ne
gali jie jos ir leisti. Todėl 
kreipiuos į geros valios 
žmones, prašydamas padė
ti man šią knygą išleisti, 
būtent, iš anksto siunčiant 
man prenumeratą, kaip tai 
buvo ir I t. “Knygnešio” 
leidžiant.

“Baudžiava” bus ilius
truota, didelio t. y. kaip ir 
“Knygnešys” formato, 320 
puslapių, išeis 1936 m. ko
vo mėn. Kaina, knygai išė
jus, bus 1 dol. 50c., bet kas 
užsis ako (užsiprenume
ruoja) ir pinigus atsiunčia 
iš anksto, tas moka 1 dol., 
už įrištą į raudoną drobę 
su užrašu “Baudžiava” 2 
dol.

Prašyčiau kiekvieno, ku
ris tik šiam dideliam dar
bui prijaučia, ne tik pa
čiam “Baudžiavą” iš anks
to užsisakyti, bet ir parin
kti prenumeratos iš kitų.

Pinigus siųsti šiuo adre
su: “Baudžiavos” redakto
riui Petrui Ruseckui, Že
maičių 23. Kaunas. Lithua
nia.

Petras Buseckas.

I !

gai visą pasaulį, argi ra- 
T,.. - . • , site žmogų, kuris bent kri-

rios kaip Angelas Sargas
išaugo mūsų elgesį, alko- . >. ? ' P , - -. v * • j® •____ _ rianciam? Ar gal jaunaj;! holis užmigdo, jaunas DJldžlu“l

ju praminė, kad jis po Su- 
zos pergalės nusigėrė, net 
sšmonės netekdamas? Ai
šku, kad ne. Didžiuoju pa
vadintas už tai, kad, pir
ma save nugalėjęs, di
džiais pasiaukojimais ir 
nenuilstamu darbu pasaulį 
nukariavo. Kada troškulio 
kamuojamas kariuomenei j 
matant išliejo jam šalme 
atnešto vandens truputį, 
tada jis buvo tikrai didis. 
Bet ir šį didįjį karvedį al
koholis buvo pasigailėji
mo vertu kirminu pada
ręs!

Kiekvienas riteriškas iš
sižadėjimas, kiekvie nas 
pasiaukojimas idėjai ir sa
vo žemųjų geidulių apval
dymas yra vyriškumas. 
Tai charakteris. Todėl ir 
svaigalų atsisakymas yra 
vyriškumo pažymys, nes

I 
daros mažiau atsargus ir Tįuį eilėraščius deklamuo- įsigauna į kūną ir metai iš 
samnninęras nadr.- — trnvvA dmirn n n i Viri

!rūmas mažėja, veiksmai sjs vyriškumas!” 7 * '
i daros mažiau. apgalvoti. j0 tu neturi, buvai išjuok- ■ 

reigas ir atsakingumą; žo- sav0 mažuoju pirštu visą ši būti blaiviu ir, 
džiu, jis netenka visko, 
kas jį pagarbos vertu, 
charakterio žmogumi da- 

Gi kuris visai alkoho- 
atsiduoda, tam nebai- 
ir nebesvetimi nei me

nei apgaudinėjimai, ti?

sąmoningas, elgesio pado- damas. Tai čia tas “tikra- metų varo savo naikinimo 
'7 „T - ’ ve;^sma’ sis vyriškumas!” Ir kad darbą.

Jei tu, pažinęs žalingąjį 
Žmogus užmiršta savo pa- įas! Bet kur čia jėga? Tu alkoholio veikimą, pasirį- 

i__„ • - ■ . - . . . nežiū-
jų būrį išvartytum. Gal rint draugų pajuokos ir 
būt tai jiems patinka, taip tyčiojimosi, savo nusista- 
geriausiai jaučiasi. Gal tymo neišsižadėsi, tada 
būt. Bet kokią teisę jie tu- gali ramiai sau pasakyti: 
ri tave, kurs tikrojo vyriš- esu didvyris. Didvyriais 
kūmo kitur ieškai, išjuok- tampame ne vien kare, 

į bet ir kasdieniniame gyve- 
Daugelis jaunuolių tik nime. Kare narsumas, o

. -------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -—Al

- - • ... » . . • _ nė vieno girtuoklio neprii- neturėjo to pasisekimo, pilietinės drąsa vienodai 
ma maamiaf-ii Tr S11 ąavn p-ahll- Jf nejaU taS,

turi šios pilietinės 
Alkoholis jau vien dėl to drąsos, tas bailys? O sti- 

ŠĮ yra didžiausias žmonijos kliuko garbintojai vyrai?

v •

11U1
sūs
las, 
nei net vogimas.

Geležinkelių direkcijos dėkui alkoholiui gyvenime kasdieniniame gyvenime

ma garvežio mašinistu. Ir kokio galėjo su savo gabu- vertinami, 
apskritai, gyvenime nie- mais tikėtis. į kas

šeimyną. (Ir tai šiandien kiekvienas geras ir 
pavyzdingas ir atsižymėjęs komunistas yra 
didis bedievis ir karžigingu atsidėjimu kovo
ja prieš Tikėjimą, čionai Amerikoje.)

Šie komunizmo kareiviai atakuoja visą tą, 
kas yra mums brangiausia — mūsų vaikus. 
Mano manymu didžiausia žala yra padaryta 
toje srityje. Taip pat, kaip ir Rusijoje jie 
pradeda nuo mažiausio, nes mes visi gerai ži
nom, jei lenksime jauną medelį, tai užaugs 
medis bus nulinkęs į žemę, bet kaip sunku 
palenkti senas medis. Gal ir čionai bus nusi
stebėjimo kaip sužinosim, kad viena iš tų 
“pipelinijų” komunistinės propagandos mū
sų šalyje, antra tik svarbume į kolegijas ir 
kolegijos profesorius, tai augantis jaunimas 
ir jo palinkimas, ką jisai turi prie organizuo
tos laisvės. Augančio jaunikaičio pamėgimas 
žaislų, kada jis save persistato kareiviu ar
ba piratu arba kitu kokiu žymiu žmogumi ir 
jo palinkimas į pasivaikščiojimus—(hiking). 
ir pernakvojimus kempėse, bei atletų kontes- 
t.us (rungtynes), yra didžiai globojama mū
sų “brolių” — tų nelaimingų ir prapuolusių 
žmonelių — didesniam bolževizmo skleidi
mui.

Ir vėl paklausykime balso to aukščiausio 
komunistų kultūros skelbėjo M. Lenino, ku
ris parašė: “Duokite man vaiką aštuoniems 
metams ir jis pasiliks komunistas visados. 
“Worker’s Dreadnaugnt, May 25, 1921. Su 
šiuo šauksmu “broliai” komunistai Jung. 
Valstybėse yra paėmę tą balaną nugrimzdu- 
sio pranašo ir dabar uoliai darbuojasi tarp 
mūsų Amerikos jaunuolių tuo tikslu, kad jie 
visi taptų gerais komunistais. Mes matome 
augantį skaitlių tų organizacijų, kurios trau
kia mūsų jaunuolius, — traukia juos įvai
riais būdais, prisidangstydami nekaltų orga
nizacijų rūbais. Veikliausia iš tų visų yra 
“The Young Pioneers of America”. ši komu
nistinė organizacija yra sutverta jauniems 
vaikeliams ir mergaitėms 8—15 metų am
žiaus, kurie sulaukę 23 metų tampa tikri ko
munistų partijos veikėjai. Nėra įstatymų'
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uždraudžiančių šias kempes, nes jos yra į-' dienai tūkstančiai ir tūkstančiai lapų viso- 
Bet tikrieji jųjų kios literatūros yra verčiama ant mūsų ne- 

Jie moko galvojančiu ir nekaltų žmonelių. Propagan
da, biaurumas, sedicija — viskąs be paliovos 
skleidžia tarp visų, netik tarp tų, kurie jau 
yra prisirašę, bet ir tarp tų, kuriuos jie ma
no, esanti geriausia medžiaga. Kūniški rei
kalai statomi priekin, o viskas kas šventas 
yra pašiepta. Negali būti jokių gyvenimo 
paslapčių tarp naujos augančios kartos, jie 
sako. Taip negalima, kad greičiaus rastų ne
kalti vaikeliai ir suaugusieji būdus geidu
liams patenkinti ir tuose geiduliuose save 
pražudytų. Nereikia daugiaus tą patį atkar
toti, tik pažvelkime, ką rašo jųjų dienraštis, 
“Daily VVorker”, oficialis organas komunistų 
partijos Amerikoje.

“Į Sovietų Ameriką. Tu gali pagelbėti, 
pagreitinti tą dieną, kada mes galėsime švę
sti laimėtojų darbininkų ir ūkininkų sovietų 
Respubliką šiose Jungtinėse Valstybėse, pa
dedant suorganizuoti ir mobilizuoti visas jė
gas nuvertimui kapitalizmo Amerikoje”. Tai 
aiškus maištas ir ne?

Žinodami, kaip yra stipri spaudos pajėga, 
negalime be šiurpulio apie visą tą pamąsty
ti. Smerkia jie karą savo raštais ir šaukia 
prie taikos ir nusiginklavimo, smerkia mūsų 
valdžią už stengimąsį apginti mūsų šalį nuo 
priešo puolimo. Bet jie ir čia prisidangsto a- 
velės rūbais ir bliauna: “Taika! Taika!” Ka
da tos taikos nėra”, o patis kaip plėšrieji vil
kai plėšo viską kas mums brangu, agituoja! 
“klasių karą”, “klasių sukilimą”, “civilini 
karą ir kraujingą revoliuciją”. Taip šaukda
mi “taika”, jie ir privilioja žmones, kurie nu
siginklavimą skaito tikru savo idealu. Tuo
mi prisidengia save nekaltais žmonėmis, kad 
valdžia negali jų suimt. Ir kiekvienas taikos 
susirjnkipie mes matome veikliausius komu
nistus ir socialistus, nes tokia “taika” ir re
voliucija yra susivienijusios geležies rete
žiais.

steigtos atostogų poilsiui, 
tikslai ir pamokinimai yra toki, 
kelti klasių nesutikimą, ragina išgaišint vi
sus Amerikos idealus ir tėvų papročius; dės
to principus ir veiklą komunistinio tikėjimo; 
ten yra duodamos prieštautinės ir priešreli- 
gijinės pamokos; skiepinama neapykanta ir 
griovimas Amerikos valdžios, Amerikos į- 
staigų ir visų tikėjimų. Jie moko vaikus, 
kad pažemintų Amerikos vėliavą, gerbtų tik 
vieną ir tai raudonąją revoliucijos vėliavą.

Toliaus skaitykime patys, kokius šūkius 
jie išleidžia. Bulletin Vol. 2, Nr. 2, English 
Edition 1924:

1. Turčiai yra darbininkų priešai, dėlto, 
kad jie gyvena iš jų uždarbių ir spau
džia darbininkus.

2. Revoliucionierius yra kovotojas už dar
bininkų klasės laisvę, dėlto turčiai sto
jasi prieš revoliuciją su policija ir ka
reiviais, kriminaliniais agentais ir šni
pais.

3. Ginkluota policija ir kareiviai areštuo
ja ir nušauna revoliucionierius.

4. Kriminaliniai agentai ir šnipai gyvena 
kartu su darbininkais, kad juos įvestų 
į valdžios nasrus, kad suimtų, suareš
tuotų, ir paskiaus nužudytų.

5. Pionierius saugos save ir visus 
draugus nuo jų bendro priešo.

Ir štai jaunimas pripildytas visokių netei
sybių, nieko tikro apie gyvenimą nežinąs, 
stoja į tą karą prieš viską, kas yra gera, 
priešinas savo tėvams, daro žalos, kur tik 
išgali. Ir jai jis būna tokis laimingas pasiek
ti kolegiją, tai tuojaus jį pagriebia švelnesni 
mokytojai ir visai pabaigia jo sielą. Stebėti
nas dalykas, kiek yra mūsų profesorių, ku
rie yra pasidavę kūnu ir siela tam darbui, 
kuris vėliaus arba ankščiaus apsiaups ji ir 
pražudys jį, kaip atsitiko jo broliams Rusi
joje.

Kitas ginklas ką komunizmas vartoja iki 
paskutinių pastangų tai spauda. Diena po
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žinės nepasislėpsi; — 
suomet su tavimi. 

; truputį pasiklausyk, o tik
rai išgirsi jos teisingą 
sprendimą: “Tikrai tu
joks didvyris, joks sava
rankiškas vyras, bet tik 
lengvabūdis plevėsa! ”

Žinau, tai labai žiaurus čius. 
sprendimas. Bet ką:gi aš 
galiu padaryti? Tik įsižiū
rėk gerai nusigėrusį: jo a- 
kys stiklinės, bereikšmės, 
jo veidas sukvailėjęs, jis 

' caksėdamas stena nesu
prantamus žodžius ir gy
vuliškai urzgia. Kur dingo 
jo kilniosios žmogaus ver
tės pajautimas?

Tu šašai: aš juk nenoriu 
būti girtuokliu. Nuo vie
nos tik minties man šlykš
tu daros. Jei kada ir išge
riu, tai tik su saiku; bet 
aš niekuomet nepasiger
siu!

Duok, Dieve! Bet ar tu 
kada nors pagalvojai, kad 
ir tas, kurs gatve “žąsis 

• varinėja”, kurio veide jau 
iš tolo matyti išsigimimo 
žymiu, kad ir jis seniau 
panašiai galvojo? Ar iki 
šiol nepagalvojai, kad nie
kas iš karto netapo girtuo- 

■kliu, kad kiekienas norėjo 
(saikingu būti, bet beveik 
nė vienas slidžiame “sai
kingumo” kelyje neišsilai- 

■kė? Puolimo pavojaus vi
sai išvengsi ir daug pro
tingiau pasielgsi, jei mesi 
ii “su saiku” gėrimą.

Suliet. G. Maeejauskas.
“A. S.”'i

Į VISUOMENĘ

(Bus daugiau)

Vienas iš skaudžiausių 
mūsų tautos prisiminimų 
— baudžiavos gadynė. Ji 
tamsiu, niuriu šešėliu yra 
užgulusi dideli mūsų iste
rijos laikotarpį. Tačiau 
šioji gadynė beveik visai 
nenušviesta mūsų raštuo
se, žmonių gi atminty ji 
jau baigia dilti. Tuo būdu 
nyksta mūsų ne tik dide
lės svarbos istoriški atsi
minimai, bet ir atsimini
mai apie mūsų pačių pro
senelių kasdieninį gyveni
mą ir jų kentėtus vargus 
bei kančias.

Norėdamas gyvą bau
džiavos atvaizdavimą ap
saugoti nuo visiško išny
kimo. surinkau iš žmonių 
gana daug atsiminimų. Tie 
atsiminimai būtinai reikia 
išleisti atskiromis knygo
mis. Tas knygas pavadin-1 
tume “Baudžiava”. “Bau- 
džiavoje”, kaip matyti iš i

i

MUSŲ JAUNUOMENĖS 
IDEALAI

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr. 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

i

Dievas it Tėvynė 
Reikia nrams mylėti, 

Tada ir vargelis 
Bus lengviau kentėti 

Z K. C.
/
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Originali ir pritaikinta 
gerb. Sesučių Kazimierie- 
čių paruošta programėlė 
sekė:

Sveikinimas, Genė Pran- 
ckaitytė; Gėlių Parduotu
vėje — (Veikalėlis), Mer
gaitės; Vardo iDenoje — 
4-tas ir 5-tas skyrius; Ek
stra! Ekstra! — Mažyčiai; 
Vivat! Vivat! Pastor Bo
nus!; Sveikas; Linkėjimai 
— Choras (7-tas ir 8-tas 
skyrius). •

Sprendžiant iš klebono 
širdingų išsireiškimų jis 
buvo labai patenkintas ir 
širdingai dėkojo visiems 
už parodytą meilę ir prie
lankumą, o ypačiai dėkojo 
už karštas maldas gerb. 
Sesučių Mokytojų, vaiku
čių ir parapijonų paauko
tas jo intencijai. Tėvelis 
Daktaras vaikučiams pa
reiškė savo ypatingą dė
kingumą, nes paliuosavo 
juos nuo pamokų.

Pilni šventų troškimų 
savo mylimam klebonui, 
visi linksmi skirstėsi na
mon.

Shamokin, Pa.; kun. S. 
Norbutas, Frackville, Pa. 
buvo dijakonu, kun. Pet- 
rasek, Mt. Carmel. Pa. 
subdijakonu. Kun. Dobi- 
niui vėl teko šįmet ta jau 
įprasta pareiga, vesti Vi
sų Šventų Litanijos giedo
jimą.

Prie visų 40 vai. atlaidų 
pamokslų prisidėjo dar 
gabaus pamoksimi n k o, 
kun. P. Lunskio, įspūdin
gas pamokinimas didžio
sioms ir mažosiosms soda- 
lietėms, kurių susirinko 
daugiau negu 200 sekma
dienį popiet, kad pasimo
kinus ką nors dvasiško iz 
kad atkalbėjus “offisium” 
prieš įstatyto Švenčiausio
jo-

jų kilniomis idėjomis. 
Tad Šv. Vardo dr-jos na
riai esate kviečiami į se
kantį susirinkimą skait
lingai visi iki vienam da
lyvauti.

ALRK. Blaivininkų Ap. Suvažiavimas
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

GAS

Kreipkitės adresu: 
Kun. J. Švagždys, 

20 Webster St.
Montello, Mass.

MOUNT CARMEL, PA.
MALONIOS 

REKOLEKCIJOS

Končiaus mokinys, klebo
nui dar mokytojaujant 
Šaulių gimnazijoj. Todėl, 
kunigėlis jautėsi kaip na
muose. Tiktai gaila, kad 
jaunas svečias ilgiau ne
pasiliko pas mus.

IŠKILMINGAI EUCHA
RISTINĖ PUOTA

Šį metą 40 vai. atlaidai 
buvo nemažiau įspūdingi 
už pereitą metą. Per visas 
mišias, po penkerias abi

11 d. kovo prasidėjo 4 dieni, šimtais žmonių ar- 
dienų rekolekcijos ir užsi- tinosi prie Dievo Stalo, o 
baigė 40 vai. atlaidų išva- bažnyčia rytais ir vaka- 
karėse. Kleb. kun. dr. rais buvo pilnutėlė, net 
Končiaus sumanumu jos prisigrūdusi. Pasi rodė, 
buvo sutvarkytos, kad ge- kad parapijonai uoliai rei- 
riau ir tobuliau prisiren- škė savo pagarbą ir meilę 
gus prie velykinės išpažin- Eucharistiškąjam Jėz u i, 
ties ir kad įgyjus kuodau- nes beperstojimo lankėsi 
giausia Dievo malonių 40 bažnyčion per visas tris 
vai. atlaidų laike. Tikrai dienas. Nežiūrint blogo o- 
visa tai buvo vykdoma, ro vis gi buvo matytis 
nes kas vakaras žmonės daug maldininkų.

Svečių kunigų buvo ge
ras skaitlius. Suvažiavo -- — .u-*... kuni
gai Struckus ir Brigma- 
nas. Pirmadienio vakarą 
išpažinčių klausyti buvo 
14 kunigų. Antradienį 
nauja grupė apylinkės ku-

skaitlingai rinkosi į reko 
lekcijų pamokinimus.

Rekolekcijų vedė jum bu- net iš tolimų vietų: 
vo neseniai iš Lietuvos at
vykęs gabus ir patrau
kiantis kun. Povilas Luns
kis. Apart to gerb. tėvelis 
svečias taip pat sakė vi
sus 40 vai. atlaidų pamok- nigų, vėl 14, dalyvavo iš
sius. Jaunas ir malonaus kilmingoj ir puikioj proce- 
būdo jaunosios Lietuvos sijoj bei litanijos giedoji- 
kunigėlis savo gražiais ir me.
širdingais pamokslais ža-' Sekmadienio sumą at
vejo visus. Lengvai vai- laikė kleb. kun. dr. Kon- 
dantis šių dienų gryną ir Čius ir nešė Švenčiausiąjį, 
taisyklingą lietuvių kalbą asistuojant kun. Lunskiui 
ytin berte bėrė tikėjimo ir vikarui, kun. Klimui, su 
žodžius į savo klausytojus mokyklos vaikučių puikia 
taip jog pamokslui užsi- procesija. Vakare, mišpa.- 
baigus norėtasi dar ilgiau rų celebrantas buvo kun. 
pasiklausyt. Jo iškalbūs Matulaitis, St. Clair, Pa.; 
tikėjimo žodžiai netik a- dijakonu — kun. Mockus, 
belnai pasiekė visus lietu- Coaldale, Pa.; subdijako- 
vius, bet dar svarbiau pa-|nu — kun. Daumantas, Gi- 
traukė nevieno širdį nusi- rardville, Pa.
lenkti prieš Eucharistiš- 
kąjį Jėzų, švč. Sakramen
te esančiam. Net ir ilgiau 
apsileidę savo pareigose 
iš pradžių gal iš tolo šal
tai klausėsi bet, apmąstę 
tikėjime? tiesas ir malonės 
paveikti, ant galo tame trūnas iš Mahanoy City, 
brangiame laike atskleidė pa. subdijakonu.
naują gyvenimo lapą — Į Antradienio rytą kun. 
pildyti sąžiningai savo Matulaitis St. Clair, 
pareigas.

Jaunas 
buvęs

Pirmadienio ryte, penk
tąsias mišias — sumą at
laikė kun. Struckus. Va
kare gi, kun. Brigmanas 
celebravo mišparus; kun. 
Ažukas iš Minersville, Pa. 
buvo dijakonu, kun. Bal-

v •

____________  ___ , laikėI 1
sumą. Iškilminguosius Mi- 

kunigėlis yra šparus užbaigimo vakare 
kunigo daktaro celebravo kun. S. Dobinis,

NAUJOS KNYGOS

1

Ką Tik Gautos Iš Lietuvos
Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no

rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.

25c.
15
15
15
15
15
15
15
30
35
20
25
20
25
60
30
40
40
25
15
40
80

Dorybių Perlas.....................................
Moterystė ...................................... .......
Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai) 
Sugriautas Lizdas ........................... .
Jėzaus Širdis ir Šeimyna .................
Temperamentų rūšys .........................
Kaip save auklėti.............................. .
Jėzuitai .................................................
Šeimyna Kristui .................................
Šv. Stanislovas Kostka ....................
Matas Talbotas....................................
T. Mykolas Pro....................................
Šv. Elzbieta Tiuringietė............ ........
Pamokymai Jaunavedžiams .............
Tu ir Jis................................................
Mintys ir Patarimai (I knyga) ........
Mintys ir patarimai (II knyga)........
Mintys ir patarimai (m knyga) .....
Mintys ir patarimai (IV knyga) ....
Ar tik nebūti man kunigu? .............
Romos Popiežius.................................
Dievo buvimas.....................................

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
/

MIŠPARAI PAGAL BAŽ
NYTINĖS MUZIKOS 

DVASIĄ
Mišparai pagal bažnyti

nės muzikos dvasią bei li
turgiją buvo pirmu kart 
giedami Mt. Carmel’io 
choro istorijoj. Didysis 
choras tikrai šauniai ir 
sutartinai naujuosius miš
parus išpildė. Visi antifo
nai išgiedota, o mišparų 
punktai, papunkčiais: gre- 
gorijoniškai ir falsobor- 
doni. Naudotasi Švenčiau
sio Sakramento Mišparai 
parašyti komp. Vinco Nie
kaus. Garbė varg. šieran- 
tui už padarytą pažangą!

ĮSISTEIGĖ ŠVČ. SAKRA
MENTO BROLIJA

Užsibaigus 40 vai. atlai
dams įsisteigė Švč. Sakra
mento Brolija, kurios tik
slas yra garbinti Švč. Sa
kramentą ir prisidėti prie 
altorių puošimo. Dėl di
desnio Švč. Sakramento 
pagarbinimo, Švč. Sakra
mentas bus įstatytas kas 
trečiąjį sekmadienį sumos 
laike ir bus duodama pa
laiminimas.

Tie 3 puošnūs sidabri- 
nia “antipendium”, kurie 
matėsi ant altorių 40 vai. 
atlaidų metu buvo 8-to 
skyr. mokyklos mergaičių 
paruošti ir padovanoti.

ŠV. JUOZAPO NOVENA
Novena prasidėjo 11 d. 

kovo ir užsibaigė Šv. Juo
zapo Šventėje, gerb. kle
bono globėjo dienoje. Per 
visas 9 dienas žmonės 
skaitlingai ir ištikimai 
lankėsi rytais į šv. Juoza
po pamaldas. Pats klebo
nas daktaras vedė noveną 
ir celebravo užbaigtuvių 
Mišias ir suteikė palaimi
nimą su Švč. Sakramentu. 
Tą rytą beveik visi bažny
čioj esantieji ėjo prie šv. 
Komunijos klebono inten
cijai. Taip pat dauguma 
žmonių atliko Šv. Komuni
jų noveną kaip buvo kle
bono patarta. Užbaigtuvė- 
se svečias, kun. Lunskis, 
malonėjosi po Mišių pasa
kyti trumpą ir turiningą 
pamokslą.

PAGERBĖ KLEBONĄ 
VARDINĖSE

Rap.
vietos 
bažn.

Š. m. 12—18 dd. 
lietuvių parapijos 
nepaprastos šventės. Pra
sidėjo trijų dienų rekolek
cijomis ir baigėsi 40-ties 
vai. atlaidais. Šioms šven
tėms, matomai, buvo rū
pestingai prisirengta. Di
dysis bažn. altorius išsi- 
puošė gyvais žolynais ir 
kvapnių rožių žiedais. Ta
čiau už šiuos žiedus labiau 
akį vėrė naujas altoriaus 
užtiesalas (antipedium). 
“Auksiukais” siuvinėtos 
gėlės mirgėjo tūkstančiais 
žiburėlių. Sužinota, kad šį 
gražų darbą atliko šios 8- 
to skyriaus mokinės: Ge- 
nonaitė Pranskaitytė, Ge
novaitė Penetauskaitė, E- 
milija Žvirblytė, Klemen- 
tina Aniukštytė, Ona Vil- 
kauskaitė, Valerija Dama- 
rodytė. Mergaičių darbą 
prižiūrėjo Šv. Kazimiero 
Seselės, kurioms pavesta 
vra vietos lietuvių mokyk
loj mokymo ir auklėjimo 
darbas. Per ištisas 6-as 
dienas montkarmeliečiai 
nemažiau Kristaus aukurą 
puošė savo širdimis atlik
dami Šv. išpažintį. Garbė 
parapijai, kuri turi gerų 
vedų ir auklėtojų!

’ Buvęs.

Paprašę įvairiausių Die
vo malonių savo brangiam 
ir mylimam Dvasios Va
dui, kleb. kun. dr. Juoza
pui B. Končiui, dėkingi 
parapijonai ir mokyklos 
vaikučiai, tuoj po bažny
tinių išikilmų, susirinko 
salėn pasveikinti ir apdo
vanoti kleboną vardo die
noje. Gausus rankų ploji
mas pasitiko kleboną dak
tarą, jam įžengus su sve
čiu, kun. Lunskiu į salę.

CAMBRIDGE, MASS.
Kovo 22, pasibaigė misi

jos, kurios tęsiasi per dvi 
savaites. Pirma savaitė 
buvo skirta moterims, o 
antra vyrams. Misijas 
skelbė tėvai Jėzuitai: Au
kštakalnis ir Mėšlis. Už
baigiant vyrų misijas ir 
paraginus misijonier i u i 
prie Šv. Vardo vyrų drau
gijos prisirašė 30 naujų 
narių, daugiausia jaunuo
lių. Klebonas Juškaitis ra
gino jaunus vaikinus, gie
dančius chore taipgi prie 
šios draugijos prisidėti, 
bet iš jų nei vienas nepa
sirodė. Žinoma čia yra tam 
tikra priežastis, kuri man 
šiuos žodžius rašančiam, 
pasisekė sužinoti. Ta prie
žastis, dėl kurios jauni vy
rukai vengia priklausyti 
prie šios garbingos orga
nizacijos, o ir prisirašiu
sieji aktyviai joje nedaly
vauja, tai yra nesilanko į 
pamaldas ir susirinkimus, 
bus išaiškinta sekančiame 
Šv. Vardo dr-jos susirinki
me. Taipgi bus nurodytos 
priemonės kaip ir kokiu 
būdu būtų galima jauni
mas patraukti prie kilnių 
organizacijų ir sudominti

Kovo 23, pas mus lankė
si svečiai Pavasarininkų 
atstovai iš Lietuvos: Dr. 
J. Leimonas ir J. B. Lauč- 
ka. Vakaro programa su
sidėjo iš prakalbų, kurias 
svečiai pasakė, rankų iš
dirbinių parodos, kuriuos 
svečiai atvežė iš Lietuvos 
ir krutamu paveikslų. Pro
gramą vedė ir pasakė kal
bą vietos klebonas kun. 
Juškaitis. Svečių kalbos 
buvo įdomios ir publika 
atydžiai jų klausėsi. Klau
sydami kalbų žvalgėsi ir 
prisižiūrėjo gražiems ran
kų išdirbiniams, kuriuos 
pavasarininkai ir pavasa- 
rininkės Lietuvoje paga
mino ir įteikė savo atsto
vams atvežt Amerikos 
jaunimo organizacijai Vy
čiams kaipo dovaną.

Svečiai savo kalbose 
daugiausia aiškino apie 
Lietuvos jaunimo pasiriži- 
mą iškelt Lietuvą visose 
gyvenimo srityse iki aug- 
ščiausio kultūros laipsnio, 
o Lietuvos jaunimo rankų 
išdirbiniai tvirtai paliudi
jo, kad jų atsiųstų atstovų 
kalbos yra teisingos. Ti
kiu, kad ir Amerikos or
ganizuotas jaunimas vy
čiai mokės už tai savo 
bendraminčiams, - tems, 
pavasarininkams 
mai atsidėkoti.

S. B-tis.
tinka-

MEILĖ PER LAIKRAŠČIUS
Prieš porą metų Lietu

voje, vienam laikraštyje 
buvo skelbimas. Mergužė
lės, lelijėlės, blodinės, bru
netės, kurios norite sukur
ti sau laimingą šeimos ži
dinį, rašykite pasiturin
čiam jaunam prekybinin
kui. Šeimos židinys tai 
mano idealas. Esu blaivus, 
nepaleistuvis. Dėl turto 
pasakysiu atvirai: norė
čiau, kad turėtų kokį ne- 
judomą turtą arba bent 
10.000 litų grynais pini
gais.

Seni žmonės sako, kad 
pagyrų puodas netaukuo
tas. Taip pat ir iš skelbi
mo buvo galima aiškiai 
pastebėti, kad šis vyriškis 
yra šelmis, nes per daug 
jau gerų ypatybių turi. 
Tačiau kitaip pagalvojo 
Agota Jančauskaitė. Šį vi
liojantį skelbimą perskai
čiusi, pasižiūrėjusi į veid
rodį, suskaičiusi tėvų krai
tį, ji įsitikino, esanti šiam 
viliojančiam vyriškiui tin
kama. Ir parašė jam laiš
ką, pridėjo savo fotografi
ją-

Po trijų dienų 
jau buvo su savo 
susipažinusi ir ėjo
žiūrėti filmos iš milijonie
rių gyvenimo. Pasirodė, 
kad tai buvo Valteris Tūč- 
ka, gražus, petingas vyriš
kis tik nežinia nei kur jis 
gyveno, nei ką veikė. Ro- 
mansavo Agota su Tūčka 
ištisus metus. Visą laiką 
Tūčka Agotą, rengės ves
ti ir ėmė iš jos kapitalą 
visokiom išlaidom, nes jo 
kapitalai buvo... tai užsie
nio bankuos, tai užburti, 
pas tetas, tetėnus. Ir vie
ną, gražią dieną, Agota 
savo Tūčką pamatė ro-

Agota 
idealu 
į kiną

įvyks sekmadienį, balandžio 19 d., š. m. šv. Pet
ro par. bažnytinėje svetainėje, W. Fifth St., So. Bos
ton, Mass., 1 vai. po pietų.

Kuopos ir pavieniai asmenys nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti šiame suvažiavime.

A.L.R.K. Blaivininkų Apskričio Valdyba,
Dvasios vadas — Kun. P. Virmauskis 
Pirmininkas — A. Zavedskas 
Raštininkas — M. Rugienytė.

mansuojantį su kita mote-, 
rim, suprato esanti apvil
ta ir patraukė jį teismo 
atsakomybėn už apgavys
tę ir pinigų išviliojimą.
— Ar tamsta prisipažįsti 

kaltas, — kreipėsi teisėjas 
į Tūčką.
— Pirmiausia, pone tei

sėjau,
ką mane kaltinat.
— Tamsta esi kaltina

mas apgaulingu būdu išvi
liojęs iš Agotos Jančaus- 
kaitės 8000 litų.

KUN. PROF. RAŽAIČIO, D. 
D., MISIJŲ TVARKA:

Kovo 23—29 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoj, Worces- 
ter, Mass.

Kovo 30 d. — Balandžio 
tai aš nežinau, už 5 d. Westfield, Mass.

Balandžio 6 — 12 dd. Šv. 
Andriejaus parapijoj, Phi- 
ladelphia, Pa.

Jeigu kuris Gerbiamų 
Klebonų norėtų pas save

— Jokios prievartos aš kviesti su misijomis, pra- 
nevartojau. Ji man skolino goma kreiptis šiuo antra- 
aš ėmiau. Kai turėsiu ati- §u; Rev. Prof. M. Ražaitis, 
duosiu.
— Ar tamsta Jančaus- 

kaitės nežadėjai vesti?
— Žadėjau, bet kaip su 

ja padraugavau, tai pama
čiau, kad mūsų būdai ne
sutinka. Dėl to ir atsisa
kiau. Be to, pas ją yra di
delis feleris. Dešinioji ko
ja trumpesnė už kairiąją. 
Eina kaip pamušta žąsis..!
— Kol pinigų aš turėjau, 

tai nebuvau žąsis, — nu
rausta Agota. — Juk pone 
teisėjau aš jį rėdžiau, sko
linau pinigus važinėtis: 
girtuokliauti. Aš jau kitų 
nenoriu, bet tegu atiduo
da man tik 4000 litų, ku
riuos jis iš manęs paskoli
no grynais pinigais prie 
liudininkų, neva tai na
mams statyti. Atvežė tas 
apgavikas ant mano pa
čios sklypo keletą lentga
lių ir pasakė man, kad 
bankrutavau...
— Bet tu man geruoju 

davei. Aš ir nesiginu, kad 
iš tave skolinau. Kai už
dirbsiu, atiduosiu.

I

Kas gi tai, mergužėlei 
kaltas, kad ji davė kažko
kiam nežinomam vyriškiui 
pinigus, įtikėjo jam, kaip 
broliui, ir net vekselių ne
paėmė.

Kadangi Tūčka prie sko
los prisipažino ir prižadė
jo pinigus grąžinti, tai tei
sėjas jį išteisino tik pri
teisė jam, kad jis pinigus 
turi sumokėti per pusę 
metų.
— O Jėzau Marija, — su

sigraudino iš teismo salės 
išeidama Agota, 
gyva būsiu niekuomet per 
laikraščius jaunikio nebe
ieškosiu ir kitoms tą patį 
pasakysiu. “D.”

v • • v
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D. D., Marianapolis Colle- 
ge, Thompson, Conn.

Katalikas, kurs neremia kata- 
! likiškos spaudos, neturi teisės va- 
i dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettleris.
I -

I

Kol

Tikrai katalikiškas dar
bas yra visur palaikyti 
tiesą. Jacques Maritain.

WILLIAM J. CH1SH0LM
GRABORIUS

PA TA RNA VIVAS

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
- Ofiso: Dester 1952 

Namu: PI. 6286

KIBART MOTOR SALES
INC.

Antanas Kibart, Sav., 
Aukštos rūšies vartoti karai 
Perkam - Parduodam • Mainom 

120 Market St. Brockton.
Taipgi taisome karus

Tel. 835

Dr. CLIFFORD H. LAKE, 
OPTOMETRISTAS 

ir OPTICIAN 
Tel. Stoughton 969 

801 Washington St., 
Room 202 Stoughton Bldg.

”1
Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS 
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.

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

Gyvenimo vieta:
25 Enterprise St., Brockton

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje 'randasi daug Klausimų ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.

Įsigykite
PILIETYBES KATEKIZMĄ

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
866 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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B. Pivariunienes Įspūdžiai Iš 
Vilniaus 1938 m.
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SENIS S. SAITO
t

I

darbo va- 
koncentra-

Commercial Brevving 
Company 

Boston, Mass.~ lieka biaurių 
mis.

Vietoj 7—8 
landų j dieną,

savo “barakus”—gyve-'tą būk kalinys “bandė 
namuosius namelius vaka- pabėgti” ir dėl to į jį šau- 
rui atėjus ir negauna vai- ta. Kalinys negali prie- 
gyti. Sušalęs, išalkęs kitą 
dieną, tas žmogus visai 
nebegali savo “pareigos” 
atlikti.

Štai, ką rašo profesorius 
Vladimir Tchernavin, ka
daise vedęs biologiškas 
laboratorijas Murmanske, 
“Sovietų Rojuje”, apie šį 
komunistų rojų. Profeso- 

i rius buvo suareštuotas 
1930 m. ir kartu su savo 
moterimi ir sūnumi liko 

vauja visą Vilniaus krašto tose, k. Suvalkų, Gardino nusiųstas į Soloveckų kon- 
lietuviškąją visuomenę ir ir Ašmenos Apskričiuose, centracijos stovyklas. Jo 

2- < __— j > įspūdžiai koncentracijos
stovyklų: “Uždar y m a s 
koncentracijoj stovykloj 
yra žiauriausia bausmė, 
kuriai Sovietų valdžios į- 
statymai gali užduoti. 
Žiauresnė tiktai bausmė 
tegali būti mirtis, kuri 
taip plačiai USSR yra var
tojama... Kaliniai siunčia
mi koncentracijos stovyk- 
lon be jokio teismo, vien 
tik OGPU nutarimais... 
Didžioji kalinių masė, ko- 
neveik du milijonai,, iš
tremti dėlto, kad esą 
“prieš - revoliucijonieriai”. 
Didesnioji tremtinių dalis 
nė nežino savo ištrėmimo 
priežaščių; daugelis net 
nežino savo nuteisimo nė 
savo ištrėmimo laiko ilgio. 
Didesnė šių kalinių dalis 
susideda iš ūkininkų, ku
rie pasipriešino šalies rin
kimui ir centralizavimui 
jų produktų iš jų distrik- 
tų. Be to, kalinių tarpe 
randasi inteligentų, moky
tojų, specialistų inžinierių 
ir kitokių žymių asmenų.

Koncen t r a c i j o s sto
vyklos darbas taip nuskir
tas, kad tiktai stiprieji ir 
geriausiai prityrę išgali jį 
atlikti, ir tai su didžiau
siomis pastangomis ir į 
nemažiau kaip į 14 arba 
16 valandų. Kiekvienas 
kalinys turi atlikti jam 
skirtą darbą — “pareigą”, 
kuris tos “pareigos” neat
liktų, neturi teisės grįžti Į Paskui surašo dokumen- ;;rtT paramos.

Už 
skatikų praneša 

daužo

Vilniuje turime šias lie- jais lietuviško darbo, 
tuvių įstaigas: “Vilniaus keletą 
Lietuvių Laikinasis Komi- melagingas žinias, 

Ši įstaiga yra lai- skaityklų langus, trugdo 
vyriausiuoju Vii-’lietuviškus vakarus. Pas-'

tetas”, 
koma
niaus krašto lietuvių or- kutiniuoju laiku, kaiku-p^® m. ir kartu 
ganu. Kaip tokia, ji atsto- riose Vilniaus krašto vie-

normuoja jos kultūrinį ir,kur nutautinimo darbas 
visuomeninį gyvenimą.

Vilniaus Lietuvių Drau
gija “Rytas”

Šios draugijos tikslas j 
plėsti švietimas šio krašto 
lietuvių tarpe savo gimto
je kalboje. 1925 m. ‘Rytas’ 
turėjo virš 100 pradinių 
lietuviškų mokyklų so
džiuose, vieną gimnaziją 
Vilniuje ir vieną mokytojų 
seminariją taip pat Vilniu
je.

Pradėjus Lenkijos vy
riausybei varyti nutautini
mo politiką, Vilniaus “Ry
to” veikimas atsidūrė ne
paprastai sunkiose sąlygo
se. Lietuvių mokyklos me
tai į metus buvo uždaro
mos, jų tarpe uždaryta ir 
lietuvių mokytojų semina
rija.

Vilniaus kuratorija pa
duoda įvairias uždarymo 
priežastis, būtent: Taria
mas mokytojų nelojališku- 
mas valdžios atžvilgiu, ne
tinkami mokyklų būtai, 
netinkamų vadovėlių 
žemėlapių vartojimas. Vi- viams. 
sos šios priežastys tebuvo; 
ir yra tik priedanga lenkų į 
valdžios presijai lietuvių 
atžvilgiu. Paskutiniaisiais, 
mokslo metais (1935-6)! 
Vilniaus “Ryto” nuožiūro
je tepaliko tik tris pradi
nės mokyklos ir gimnazi
ja. Lietuviškų mokyklų 
vietoje, netgi tuose pačiuo
se būtuose įsteigtos len
kiškos mokyklos. Tūkstan
čiai lietuvių vaikų tose 
mokyklose negirdi savo tė
vų kalbos. Uždarytąsias 
mokyklas “Rytas” pasirū
pino pakeisti skaityklo
mis. Tuo būdu daugelyje 
lietuviškų sodžių įsteigta, 
skaityklos.

Skaityklosna siunčiami i 
visi Vilniaus krašto lietu
vių leidiniai, kaip lygiai ir 
užsienio lietuvių. Vakarais 
į tokias skaityklas renkasi 
jaunimas, vaikai ir vyres
nieji žmonės. Čia jie gali 
naudotis lietuviškąja spau 
da, susipažinti svarbiau
siais kultūrinio gyvenimo 
klausimais. Skaityklos ve
dėjas ruošia susirinku
siems trumpas paskaitė
les, pasikalbėjimus. Tuo 
būdu skaitykla šiandien 
sodžiuje yra lietuviškas 
švietimo ir kultūros židi
nys. Valdžia tačiau turė
dama tikslu naikinti visą 
kas lietuvišką, lietuviškos 
skaityklos švietimo dar
bui daro daug kliūčių. Bū
tų savininkai, kuriuose į- 
rengiamos skaityklos, ap
kraunami dideliais taip 
vad. “dochodovais” mo
kesčiais, nuolat terorizuo
jami protokolais ir grasi
nimais. Skaityklų vedė
jams iškeliamos bylos, už
dedamos baudos. Daugu
moje sodžių įsikūrius lie
tuviškajai skaityklai, val
džios organai čia pat stei
gia t. v. savąją “svietlicą”, 
į kurią visokiais būdais 
vyliojamas tamsus lietu
viškas jaunimas.

Pasitaiko, kad tikrų lie
tuvių tėvų vaikai papirkti 
ir įbauginti tampa “Išvers- 
tarankoviais”, trugdyto-

v •
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varomas visa vaga, už
drausta, kad skaitykloje 
tuo pačiu laiku būtų dau
giau kaip penki žmonės.
Švenčionių Lietuvių švie
timo Draugija “Rytas”
Jos tikslas varyti švieti

mo darbas Švenčionių aps
kričio lietuvių tarpe. Šven
čionių “Ryto” Draugijos 
švietimo darbas yra kiek 
geresnėse sąlygose, kaip 
Vilniaus “Rytas”. Kaip ži-Į 
nome, beveik visas Šven-! 

■ čionių apskritis yra lietu
viškas. Daugumoje lietu
viai susipratę, todėl nu
tautinimo darbas čia yra 
sunkiau varyti. Noroms, 
nenoroms čia valdžia da
linai toleruoja lietuviškąjį 
darbą. Šios draugijos ži
nioje yra nemažas skai
čius vaikų, kuriuos tėvai 
nenorėdami siųsti į lenkų 
mokyklas, moko t. y. na
muose, samdydami moky
tojus. Paskutinuoju laiku 
valdžia daro įvairių truk
dymų Švenčionių lietu-

I
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(Bus daugiau)

THE CREMO BREW!NG
COMPANY

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGER - PORTER- 

DRAUGHT & BOTTLES 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS 
Miscoe Spring Water Company 

199 Summer St. 
VVorcester, Mass.

Kalinys lieka nubaus
tas už tai, kad jis buk sa
vo “pareigos” tyčia neatli
ko. Žiemos metu tokį indi
vidą “lauk išmeta”, nuo
gą ir ant kelmo pastato.

Kadangi toje šalyje žie
mos temperatūra iškyla 
aukščiau 10 laipsnių C., 
tai nubaustasis ir nuogas 
pastatytas ant kelmo 
tuoj lieka be žado ir 
miršta. Arba jo kojos ir 
rankos nušąlą, o po to 
gangrena įsiskverbia ir 
žmogus miršta. Vasaros 
metu žmogų 
dams”, t. y., pririša nuogą 
prie medžio. Šiaurės miš
kuose yra tokia daugybė 
uodų, kad sukandžioja 

| mirtinai ir su storiausia 
oda gyvulį, o žmogus visai 
negali išsilaikyti. Be to, 
darbo metu darbininkus 
plaka ir daugelį jų įmeta į 
šaltą, drėgną kalėjimą, 
kur miršta nuo šalčio ir 
bado. Tokiu būdu OGPU 

i 

prašalina negeistinus jai 
j darbininkus.

Net ir geriausieji darbi
ninkai nėra laisvi nuo to
kių bausmių ir smūgių. 
Bendrai, visi darbininkai 
yra plakami. Nuplaka už 
mažiausį pasipriešinimą; į 

žodžiu sakant, kiekvieną 
kalinį, kuris prižiūrėtojui 
nepatinka baisiai kankina 
ir plaka; atima nuo jo 
drabužius. Ypatingas pa
protys, tai atimti nuo dar
bininko drabužius: prižiū-' 
reto jas įsako darbininkui 

' atnešti malkų, ir jam paė-|^ 
jėjus apie 50 sieksnių sau-i_ 1

šintis prižiūrėtojui, kada 
jam sako eiti malkų atneš
ti, nes jį vistiek tada nu
šautų už nepaklusnybę 
valdžiai.

Kaliniai dažnai patys 
nusižudo negalėdami pa
kęsti teroro.

Jaunųjų moterų būklė 
labai mizerna ir žiauri. 
OGPU vyrai esą verčią 
jas gyventi su jais. Ku
rios atsisako, toms užduo
dama sunkūs darbai, įžei
džia jas, gyvuliškai nuže
mina, muša, o kurios pasi
duoda tai po kiek laiko 

ligų auko-

y-v . - IdllClU. 1 ClltJlicl, iAUllCkTllL1 d"išmeta uo-i .. . . .....ivižo C1JOS stovykloje kalimai
dirba 16 valandų; vietoj 5 
dienų socialistiškos savai
tės, ten yra 10 dienų. Ši 
milijoninė darbininkų ar
mija nėra aprūpinta ne 
tik finansiniai, bet neturi 
nei darbinių drabužių. 
Tuos pačius drabužius 
perduoda iš rankų j ran
kas. Jokių priemonių nesi
ima apsaugoti darbininkų 
gyvastį darbo metu, nors 
darbas būtų pavojingiau
sias”.

i Taigi iš prof. Tcherna- 
vin aprašymų, aiškiai ma- 

.' tome koks yra tas “bolše
vikų rojus” Rusijoj.

Mano patarimas, tai vi
siems komunizmo skelbė
jams ir agitatoriams - ko- 

! mųnistams išpirkti tikie- 
tą i Soloveckų koncentra
cijos stovyklas ir tegu jie 

j ten paragauja to “rojaus”,' 
i kurį jie perša darbinin- 
; kams. Suprantama, tikie- 
j tą išpirkti tik į vieną pu-

na jam tiesiog į pečius J Profesionalai, biznieriai, pramoninkai.
__________________________ kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai

1.

Moterys 
Mėgsta Ale

Ne tik jos mėgsta 
ale, bet ir artistės ir 
judamų pa ve i k s 1 ų 
žvaigždės, kurios turi 
užlaikyti gražią figū
rą, jos geria dažnai

01d India 
Pale Ale

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus
Kaip Tai:

Atsišaukimus, Vestuvėms užkvietimus,

Korteles, Laiškus,

Atvirutes, Konstitucijas,

Programus, Posterius,

Tikietus, Blankas,

Vizitines korteles, ir t.t. ir t.t.

DARBININKAS,
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Naujas Giesmynėlis, — 
(Pirmoji Dalis) Adven-

KieltHėruis užsitraukimai mažiau rūgštus

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS

Paprastos mechaniškos smulkmenos cigaretų gaminime yra 
stebėtinai svarbios. Nuo jų priklauso fizinės cigareto 

vpatybėe, kaip kad svoris, dydis, diržingumas, drėgnumo- 
palaikymo ypatybės, prikimšimo vienodumas, gaminio 
vienodumas - nes visa tai giliai veikia į jo degimo būdą 
ir sudėtines jo dūmo dalis.

tuckv Strike Cigaretų gamyboje visos šios ypatybės yra 

rūpestingai standardižuotos ištobulinimui LENGVO 
UŽSIRŪK Y MO.

Jūsų gerklės apsauga- 
prieš knitėjimus - prieš kosulį

Kiekvienas Užsitraukimas

- IT’S TOASTED

Į

Mažiau Rūgštus
l

tinęs ir Kalėdinės gies
mės. Žodžius ir melodiją 
parašė Seirijų Juozas— 
harm. Juozas Žilevičius, 
kaina 50c.

2. Naujas Giesmynėlis, — 
(Trečioji Dalis A) Ge
gužės mėnesio giesmės, 
žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, 
kaina 25c.

3. Naujas Giesmynėlis, — 
(Trečioji Dalis B.) švč. 
Sakramento gies m ė s. 
žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, 
Kaina 15c.
Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

Chamfort.

PRANEŠIMAS

.1

Šiuomi turime garbės! 
pran esti Gerb. Lietu-j 
viams, kad mes atidarė-^ 
me naują brovarnę, ku-j 
rioje pradėjome dirbti 
vieną iš geriausios rū
šies alų. Šį alų jau galė
sime parduoti Kovo mė
nesyje.

Mes kviečiame aplan
kyti šią naują mūsų |- 
staigą ir pamatyti kaip 
moderniškai ir švariai 
viskas yra įrengta. Mū
sų įstaigos adresas yra, 
81 Lafayette St., Wor- 
cester, Mass.

ROCKET BREWING 
COMPANY

Anthony Pinkevich, j 
Prezidentas

Worcester, Mass. i

M
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Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.

IŠ EX-KARININKŲ 
VEIKIMO

t 
i 
j

i

I

i 
t

Lietuvių American Le- 
gion, Waterbury’o Postas 
aną dieną išrinko naują 
valdybą. Buvęs komandie- 
rius advokatas Bronsky 
pasitraukė, nes perdaug y- 
ra užimtas savo profesija, 
Nauju komandieriu išrin
ktas karys Jonas Danise-i 
vičius; vise - komandieriu j 
detektyvas Juozas Bendle- j 
rišu posto adjutantas Vik
toras (Cal) Danisevičius; Į 
finansų — Albertas Rik- 
toraitis; posto trimitinin
kais — Jonas Lesunaitis 
ir Julius Puzaras. Skelbi
mų komisija iš trijų: Juo
zas Bendleris, Jonas Bru
žas ir Kazys Slokus. Ne
užilgo bus nauju narių į- 
vesdinimas. kurių yra apie 
J 50 Waterbury’o apylin-i 
kėje. Dalyvaus ir New Bri- į 
tain’o Postas. Susirinki-

i ŠVENTO VARDO FIFE AND DRUM CORPS, WATERBURY, CONN.
Šis paveikslas tai mūsų ivaterburiečių švilpukų benas. Jisai nesenai išlaimė- 

jo pirmą dovaną Poli’s Palace Teatro programoj “music goes ‘round’ and 
‘round’.” Taipgi gavo pakvietimą nuo airių, kurių tūkstantinė minia para
duos waterbury’o gatvėmis Šv. Patriko šventėje. Abu direktoriai Jonai Stokes 
(mėsininkas ir graborius), kunigai klebonas Valanti ėjus ir svečias Lunskis iš 
Lietuvos stovi pačiam viduryje

ŽINUTĖS

ir gėrimų. Tikietas tiktai 
pusė dolerio, ir kaip sa
kiau, visa tai parapijos 
naudai. Prašome visus at
silankyti.

Reikia džiaugtis ir gėrė
tis, kad visos draugijos 
šįmet yra pasiryžusios su
rengti tuos vakarėlius ir 
t.t. parapijos, o ne savo 
naudai. Tai yra didelė pa
rama ir, žinoma, klebonas 
yra labai linksmas ir pa
tenkintas, kad šįmet daug 
daugiau draugijos dirba 
parapijai. Jeigu tik visi, 
pavieniai ir šeimynos ne
užmirštų savo prisižadėji- 
mų, tai metų pabaigoje 
bus arba turėtų būti labai 
gražūs vaisiai.

199 N. Main Street. Pra
džia 7 valandą vakare.

Paveikslų pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga 35 cen- j 
tai, vaikams 15 centų.

Paveikslų surengimo rei
kale, rašykite šiuo adresu: 
J. Janush Jr., 219 So. i 
Highland Street W. Hart-j 
ford, Conn.

IŠ LIETUVOS 
SALDAINĖS!

Ką tik gavome iš Lietu
vos skanių saldainių. Dė
žutė 2 svarai — $1.10. 
Užsisakykite ‘Darbininke’.

ATVYSTA IŠ LIETUVOS

rimtu ir gerai organizuotu 
konkurentu, kuris ypatin
gai pradedančiam lietu
viui ėmėsi visokeriopos 
konkurencijos. Tatai visai 
suprantama tam kas žino 
Klaipėdos sąlygas. Vienok 
P. Zaborskiui pasisekė sė
kmingai prieš konkurenci
ją atsispirti ir šiandien 
Švyturys puikiai atlieka 
savo darbus, šiandien len
gvai gali įvairiausias pre
kes pakrauti, jas iš laivų 
iškrauti ir į visus pasau
lio uostus užfraktuoti ir 
išsiųsti. Jisai dirba ne vien 
sau, jisai skina kelią ir 
kitiems lietuviams į uostą 
i jūrą. Tatai turi suprasti 
kiekvienas lietuvis reikia
mai Švyturiui padėti.

Ponas Zaborskis gegu
žės 2 d. išplaukia iš Go- 
thenburgą į New Yorką 
atplauks gegužės 11 d. lai
vu Drottningholm. Kelio
nės tikslas kaipo Švedu A- 
merikos Linijos Klaipėdos 
skyriaus vedėjas pasima
tyti su autorizuotais Šve
dų Amerikos Linijos lietu
viais laivakorčių agentais, 
susipažinti ir bendrai už
megsti glaudesnius ryšius. 
Gegužės 29 d. grįždamas 
atgal laivu GRIPSHOLM 
vadovaus didžiąją lietuviii 
ekskursija, užgirtą Lietu
vių laivakorčių A gentį: 
Sąjungos Amerikoje iš
plauks iš New Yorko tie
siog į Klaipėdą. Liepos 1 
d. išplauks antra lietuvių 
ekskursija Š.A.L. tam pa
čiam motorlaivy, vado
vaus p. VI. P. Mučinskas, 
Švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių Skyriaus vedėjas.

Organizatorius. Skl.

ŽOLYNŲ ARBATA

KALBĖJO YMCA PER 
FORUM

Nesenai kunigas Gradec- 
kas kalbėjo YMCA Foru
me apie Katalikų Bažny
čios teises, o ypatingai a- 
pie keikimą, piktžodžiavi
mą ir tt. Kalbėjo ir tai bu
vo per radio W1XBS, o 
paskui atsakė į klausimus. 
Tai buvo gera proga neka- 
talikams pasimokyti kiek 
apie katalikų tikėjimą. 
Kunigas Gradeckas toje 
srityje yra visuomet prisi
rengęs.

Teko girdėti, kad kuni
gas daktaras Bružas ir 
Nashua panašiai, tiktai 
vien pryčerių tarpe kalbė
jo apie tikėjimą ir atsaki
nėjo į klausimus. Tai la
bai gera proga išaiškinti 
nekatalikams apie mūsų 
brangų tikėjimą ir džiau
giamės, kad lietuviams 
kunigams tenka garbes 
tuos dalykus atlikti ir bū
ti kviečiamais į tokias 
grupes, kaip forum ir tt.

V
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PRANAS ZABORSKIS
Švedų Amerikos Linijos 
Klaipėdos skyriaus vedė
jas. Gimęs 1891 m. Kaune. 
Iki didžių jo karo gyveno 
Kaune ir Rusijoj įvairiuo
se miestuose. Didžiajam 
karui prasidėjus iš pirmų 
dienų buvo mobilizuotas į 
Rusų kariuomenę, kur iš
tarnavęs fronte iki 1918 
m. kovo mėn. Į Lietuvą iš 
Rusijos grįžo 1918 m. bir
želio mėn. Būdamas dide
lis Lietuvos patrijotas 
permatė kritišką valandą 
Lietuvos kūrybos laikais 
1919 m. vasario mėn. įsto
jo į Lietuvos kariuomenę 
kaipo Administracijos ka
rininkas savanoriu į 5-tą 
D.L.K. Kęstučio p. Gi jau 
1922 m. pradžioje buvo 
paskirtas ant Lietuvos 
Vokiečių rubežiaus Virba
lio stoties komendantu 
kur išbuvo iki 1925 rug- 
piūčio mėn. 30 d. Nuo 1925 
m. spalių mėn. 1 d. iki 
1927 m. balandžio mėn. 
buvo Lietuvos Pasiuntiny
bės Maskvoje konsulari- 
nio skyriaus sekretorium. 
Yra taipgi tarnavęs užsie
nio reikalų ministerijoje.

Nuo 1927 m. birželio mė
nesio p. Zaborskis apsigy
veno Klaipėdoje, kur iš 
pradžios tarnavo Lietuvos 
Valstybinei Pasienio Poli
cijoje. Nuo pat pradžios 
Švedų Amerikos Linijos 
Klaipėdos skyriaus įkūri
mo, iki šiai dienai yra mi
nėto skyriaus vedėjas. Jo 
pastangomis Švedijoje pa
daryta geroka propogan- 
da apie Lietuvą ir jos pa
jūrį. Tuo tikslu jisai pa
gamino gražų iliustruotą 
Lietuvos pajūrio prospek
tą, kurį Švedų Amerikos 
Linija išplatino po Švedi
ją kelioliką tūkstančių eg
zempliorių. Dėka šiai gra
žiai p. Zaborskio sumany
tai propogandai švedai 
skaitlingai pradėjo lanky
ti Lietuvos pajūrį.

prasimušti. Jos brolis An
tanas Plikūnas yra kunigu 
ir darbuojasi Beaufort, 
South Carolina.

Juozas Stirbaitis, buvęs 
Šv. Juozapo parapijoje za- 
krastijonas parvažiavo į 
namus iš Hawaii. Jis ten 
išbuvęs su Amerikos ka
riuomene šešis metus. Ge-

- rai atrodo ir dažnai mato-apvažiavo visą Ameriką, me su lietuviais.

darbelių: dainuoja viešbu- Waterbury’o lietuviai, y- 
:----- Moving Picture pač klubai 48 ir 103 reika-

Shorts ir tt. O tuo pačiu Jauja, kad Greene St. per- 
laiku ji lavina savo balsą, mainytų vardą į Lithuani- 
nes yra gavusi Schoolar- ca Avenue. 
shin, rodos, sakė per 10 m. Lietuvių Vaizbos Butas 

_< Valio, Julė! Labai gražu, auga kaip ant mielių. Turi 
; kad nepamiršti savo tėve- užsibrėžęs gan daug kilnių 
lį ir gražios lietuvių kai- tikslų bei siekių. Daktaras 
bos. i Matas’ Aukštakalnis vado-

i „ .. , vau ja. Džiaugiamės, kad; Tarzan Alphonsas Po- jiems sekasi Jie man0 pri.
sidėti prie sutikimo aukš
tų svečių iš Lietuvos, bū
tent, Pavasarininkų atsto
vų — Dr. J. Leimono ir 
teisininko Laučkos. Dak-_______________ r__
taras Leimonas yra Pava- mą dovaną Metropolitan 
sarininkų Organizacijos 
vadas Lietuvoje, kuri turi- 
apie 70,000 narių. Vaizbos

Julė Baranauskaitė buvo 
mai įvyks pirmą mėnesio parvažiavus kelioms die- 
sekmadieni. Kitas susirin- noms pas savo tėvelius ir 
kimas įvyks balandžio 5. priėmė bendrą šeimų Ko- 
Svelkiname! muniją bažnyčioje su savo

---------------- tėveliais ir artimais Misi- 
IŠ LIETUVOS VYČIŲ JU pabaigoje. Ji gerai at-

MĖNESINIO SUSIRINKI- rodo- Pirmiau buvo prie 
Ziegfeld Follies, su kuriaMO

' pradeda vėl darbuotis. Ne
užilgo jie turės “May Fro- 
lic Festival” šokius. Tai 
bus gegužės 15. Gros 
Young Melodians Radio 
lietuvių orkestras. Taip gi 
jie rengiasi suvaidinti 
naują komediją “Bedančių 
Bėdos”, kurį parašė tūlas 
Dėdė Jonas.

I

Pirmadienio vakarą Vy- bet dabar J1. turi visokių i ,. i • -i dr~-1—1  J--------------—cių kliube Įvyko gausus _ 
vyčių susirinkimas. Vy- ^1O^’ 
čiai visi kai vienas yra pa
sirišę dirbti parapijai ir 
vyčių organizacijai. Dabar 
prasidės naujų narių va
jus. Buvo kalbėta apie mū
sų vyčių tradicijinį metinį 
Motinos Dienos paminėji
mą. Programa susidės iš 
bendros Komunisjos baž-‘ “Tarzan” Alphonsas Po- 
nyčioje, o paskui bendri vilaitis vėl padarė naują 
Komunijos -pusryčiai, kur plaukimo rekordą. Tai bu- 
bus pagerbtos mamytės, vo Yale Swimming Poli ir 
O vakare įvyks teatras ir 100 yard breast stroke. Ji- 
koncertas, greičiausiai su sai yra čempijonas visos 
šokiais.
vyko Bingo Party, kurioje tie plaukimo 
beveik visi ir visos daly
vavo. Vyčiai pasižada kiek 
galima prisidėti prie CLC 
arba Connecticut Lithua
nian Catholics.

Kančių sekmadienį atva
žiuoja Marijanapolio Ko
legijos studentai suvaidin
ti dramą ‘Paslėptoji Bran
genybė’ ir komediją ‘Nėra 
Pinigų’. Tai bus Kolegijos 
naudai. Visi lietuviai ir 
lietuvaitės waterburietės, 
kurie ir kurios gali turėtų 

j atsilankyti ir paremti stu
dentus ir vienintelę lietu
vių Kolegiją Amerikoje.

Kaikurie girdėjo dainuo
jant per radio lietuvaitę 
hartfordietę Oną Katkau- 
skaitę - Kaskas. Ji labai 
gerai pasirodė. Art. Ona 
Katkauskaitė laimėjo pir-

LINDEN, N. J.
PADĖKOS ŽODIS

Po susirinkimo į- Amerikos Inter - Scholas- 
ir Connecti

cut Valstybės. Valio, “Ta
rzan”.

Teko girdėti, kad Agnė Butas taip gi yra pasiry- 
Plikūnaitė tapo paaukštin- žęs ginti lietuvių reikalus 
ta į Superintendent of ir biznio mazgus užmegsti 

Buvo kalbėta apie patai- Nurses. Ji buvo slaugių su Lietuva. Lietuvos pro- 
symus ir pagerinimus klu- perdėtinės pagelbininkė. Ji dūktai, kaip tai: kumpiai, 
be. Pasibaigus buvo gar- dabar Fohham ligoninėje sūriai, bekonai, sviestas ir 
džių užkandžių ir visi bei Bronx, New Yorke. Svei- tt. yra labai gardūs ir be 
visos linksmi skirstėsi na- kiname gabią'lietuvaitę ir abejonės, jie galėtų daug 
mon. linkime jai dar aukščiau jų išparduoti Waterbury.

Mūsų Basketballininkai— 
Waterbury’o Miesto 

Čempi jonai
TINKAMI SCENAI VEIKALAI i

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta trū 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina .......  L__

I

Kaip rašiau pereitame 
šio laikraščio numeryj, 

___________ _____ o_______ Lg5c’ kad mūsų basketballinin- 
DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiur- kai turėjo grumtis Šią sa- 

lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina__________________ 15c. vaitę SU Hopeville Speed-
EMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakaru boys UŽ miesto Čempijona- 

programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų........30c. jįe įr o-rumėsi pereitą
i penktadienio vakarą ir su- 
bytino juos 4 punktais. 
Rezultatai buvo 31—27; 
mūsų naudai. Buvo daug 
žiūrėtojų iš Brooklyn. 
Sveikiname mūsų basket- 
ballininkus čempijonus.

O mūsų mergaitės St. 
Joseph Alumne irgi žengia 
pirmyn. Jos prisirašė prie, 
Farmington Valley Tour-. 
nament ir gerai pasirodė, Naugatuckj,

v •

Operos konteste. Ji daina
vo iš New York pereitą 
sekmadienį. Sveik i n a m 
mūsų Oną ir linkime jai 
prasimušti kuoaukščiau 
šiai operoj.

Waterbury’o laikraščiai 
gražiai aprašė pažymėda
mi, kad ji lietuvaitė ir 
garbės darą lietuviams su 
savo gražiu kontralto bal
seliu ir dažnais pasirody
mais scenoj ir per rddio.

Aną vakarą Waterburyj 
buvo ristynės. Dalyvavo ir 
Karolius Požėla ir “John- 
ny” Butvilą. Požėla pagul
dė, Cohen žydą, o Butvilas 
pralaimėjo airiui Casey.

ŠVENTO VARDO 
VAKARASprogramams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas ......   10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys ................................................................................. 15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras.......................................... 50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina.......................................................................................................... 15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys.................................................35c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot...... 25c. „ „ ------„--------- ,, -------- —

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje užėmė antrą vietą po Win- kas Kelly (Dobilaitis) 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade sted Girls. Dvi lietuvaitės savo grupe, D.™— « 

“to* PAPUOS orkestras, šv. Juozapo Ho-

va-
Šv.
pa-

Tai bus penktadienio 
karą, kovo-March 27, 
Juozapo naujoje salėj 
rapijos naudai. Rengia Šv. 
Vardo Draugija. Bus viso
kių įdomumų: kalbės Dan 
Parker iš New York (gar
sus sports writer), bus 
Karalius Požėla ir Jonas 
Butwell (Butvilikas iš 

kumštinin-
I su 

Brinkman’s

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie mus užjautė 
nuliūdimo valando je, daly
vavo šermenyse ir laido
tuvėse arba šiaip kuomi 
nors mums pagelbėjo; dė
kojame airių parapijos 
kleb. kun. Gabriel Steines. 
O.S.B. už dvasinį patarna
vimą ir suraminimą ir pa
lydėjimą į kapus ir grabo- 
riui p. Ėd. E. Petrikui už 
mandagų patarnavimą: 
taipgi reiškiame padėką 
už dvasinius ir gėlių bu
kietus Lindeno Birutės 
chorui, Moterų Sąjuigos 
53 kp., p. J. Liudvinaičiui 
ir visiems kitiems. Trūks
ta mums žodžių išreikšti 
padėką, kaip mes ją norė
tume išreikšti.

Tu gi brangus mūsų a. 
a. sūneli, Albinai ilsėkis 
amžinai. Mes tavęs nepa
miršime savo maldose prie 
Aukščiausiojo. Lai Jis tau 
suteikia amžiną ramybę 
danguje.

Nuliūdę,
Tėvas, motina ir broliai 

Ašmontai.

Viduriu užkietėjimas yra moti
na visokiu ligų. Kad išvengti tas 
nelemtas ligas, tai yra privalu
mas išvalyti ir sutvarkyti vidu
rius. Xatural-Lax-ITerb Tea yra 
sutaisyta ir 12-kos Natūralių žo
lynų ir šaknų.. New Yorko Mies
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir 
pripažino, jog Xatural-Lax-TIerb 
Tea yra viena iš geriausių — 
paliuosavimui, išvalimui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. 
Pakelis arbatos kainuoja 50c. ar
ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite 
Monev Order už vieną arba tris 
pakelius, o mes jums už tai pa
siusime per paštą NATI’RAL- 
LAX-1IERB TEA. Reikalaujame 
agentų. Geras pelnas. Rašykite 
šiaip:

John W. Thomson,
P. O. Box 186, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pas
kui”, ‘ Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ...................  15c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai................. 15c.

Visus užsakymus prašome siųsti:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

'Aldona Pociūtė ir Eleono- ly Name Fife and Drum 
ra Jenkins tapo perkeltos Čorps, armonikų accor- 
į AU Statė lošikių koman- 'dian aces-tuzai Digimas ir 
dą. Sveikiname. Markevičius, Alex Comar-

----------- do, Minstrel Trio ir daug
dą. Sveikiname.

Lietuviai, waterburie-,kitų gvėrai žinomų talen- 
čiai, studentai ir studentės tingų asmenų. Bus valgių

NAUJI GRĄŽOS LIETUVOS 
KRUTAMI PAVEIKSLAI 

Rodys
J. Januškevičius, Jr.

Balandžio 2 d. Elizabeth, 
N. J. Lietuvių Svetainė, 
269 - 2nd Street.

Balandžio 3 d. Brooklyn, 
N. Y. Parapijos Mokyklos 
Svetainė, N. 5th ir Have- 
meyer Street.

Balandžio 4 d. Maspeth, 
L. I., N. Y. Parapijos Sve
tainė, Perry Avenue.

Balandžio 5 d. Ansonia, 
Conn. parapijos svetainė,

Šalia Švedų Amerikos 
Linijos p. Zaborskis įstei
gė lietuvišką ekspedicijos 
kontorą “Švyturys” p. Za- 
borskiui teko susitikti su

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kungeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Cortlandt 7 4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Eųuitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

J


