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Šiais metais nors oras
Velykų dienoje buvo šal
tas ir niūrūs, bet jis nesu
laikė žmonių nuo bažny
čios ir, ne tik nesulaikė,
bet dar daugiau sutraukė.
Visur pasireiškė didesnis
maldingumas. Katal i k ų
bažnyčios buvo perpildy
tos. Lietuvių katalikų baž
nyčios visose kolonijose
buvo pilnos per visas mi
šias.
Be to, lietuvių katalikų
bažnyčios buvo nepapras
tai gražiai papuoštos gėlė
mis, kas prisidėjo prie pa
didinimo Velykų šventės
nuotaikos.
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Pan-Amerika Pritaria Jungtinių
Valstybių Taikos Pasiūlymui

SUSIRINKIMAS

įvyks antradienį, balan
džio 14 d. š. m. Darbinin
ko Redakcijos kambary, 7
vai. vakare. Kviečiami vi
si valdybos nariai ateiti.
MARIANAPOLIS PA
SUDEGĖ LĖKTUVAS, I PADIDINO IŠLAIDAS I Susirinks Paruošti Svars- mė Jung. Valstybių preziKun. J. švagždys,
KARO ORLAIVIŲ
GERBS DR. LEIMONĄ BET LAKŪNAI IŠSIGEL
tytinus Dalykus
dentp pasiūlymą šaukti
L.D.S. Centro Pirmininkas
BĖJO
STATYBAI
konferenciją Buenos AiThompson, Conn. — Ve
Washington, D. C. — Lo- res: Argentina, Brazilija,
lykų dienoje, Marianapo Kaunas — Baigus prieš Londonas, Anglija —
tynų
Amerikos valstybių Čile, Columbia, Costa RiParlamentas
šįmet
buvo
lio Kolegijos vadovybė su- lėktuvinius pratimus, buvo
nuoširdžiai ca, Kuba, Guatmela, DoI i vyriausybės
ruošė«pietus Dr. Juozą Lei- daromi naktiniai skraidy-į nutaręs išleisti $217,550,• pritaria prez. Roosevelt minikonų Respubliką, EI
,moną pagerbti. Pietuose: mai. Lėktuvu “Ambo 4” 000 karo orlaivių statybai. pasiūlymui sušaukti Pan- Salvador, Haiti, HonduBet pasirodė permaža. N.
Roma, Bal. 11
Val- dalyvavo daug svečių ir iš skridusius kapt. Mintautą Chamberlain, iždo ministe Amerikos valstybių kon- ras, Mexico, Nikaragua,
džios oficiozai praneša. Naujosios Anglijos lietu ir ltn. Krasnicką prie Ža- ris reikalauja dar $50,000,- ferenciją Buenos Aires, Panama, Peru, Uragvajus
ir Venezuela.
gariškių k. ištiko nelaimė, ^^^ti nrfe iaT^kš- Argentinoj.
kad tapo suimta 10 Pied- vių kolonijų.
LIETUVAITĖ
Užkliuvus
už
mažos
darVY
0
P,
.
x
P
^
a
a
s
Triiu
vai
Trijų
valstybių
valdžios
Pereitą savaitę susidarė
monto inteligentų su pro
ALBANIJOJE
čiau
skirtos
sumos.
KUPROTI
ŽMONES
žinelės stogo, nuo lėktuvo
• Vadinasi kalbos apie tai siūlo sudaryti Amerikos taip vadinamas Lotinų AAlbanijoje, Skutari mie- fesorių Michele Gina prie
IŠGYDOMI
užpakaly
prikabintos
ra

valstybių lygą palaikymui merikos valstybių veikianką yra tik burbulas.
ste, jau kelintus metu: ky, kurie suokalbiavę ir
ketės
užsidegė
daržinė.
taikos
Vakariniame Pus- tis komitetas, kuris paruoš
dirba ligoninėje gailestin bandę sukurti organizaci Maskva —“Tasso” žinio Tačiau lakūnams pasisekė
gąja sesute lietuvaitė Bar ją nuvertimui dabartinės mis, paskutiniu metu vie laimingai išsigęlbėti, tik; NAGRINĖJA LAPĖNO rutulyje, bet kitos valsty- dienotvarkę konferencijai,
bės nuo tokio pasiūlymo To komiteto pirmas susiBYLĄ
bora Juškaitytė. Tai vie valdžios.
nos Leningrado ortopedi buvo
kiek
pritrenktas
į rinkimas įvyks trečiadienį.
Kaunas — Kovo 21 d... susilaikė.
nintelė Albanijoje lietu
nės
klinikos
vedėjas
profe

žvalgas.
Štai
šios
valstybės
priebalandžio 15 d.
Šiaulių Apyg. Teismo ma
vaitė Barbora Juškaitytė NUBAUDĖ UŽ RAŠYMĄ sorius Kuslikas išrado
žutėj salėj pradėta nagri
GRAS. LAIŠKŲ
Tai vienintelė Albanijoje
naują būdą kuprotiems
nėti stambi byla — Lape
lietuvaitė, kuri eina slau
žmonėms operuoti. Iki šio
nų ir k.
gytojos pareigas. Kadangi Marijampolės apyl. Teis lei, kaip žinoma, tokios oĮ byla leidžiami tik pa
ligoninės gydytojai visi mas Kazį ir Antaną Rūkš- peracijos būdavo daromos
rinkti žmonės su bilietais
svetimtaučiai ir albanų telius už rašymą seniū pašalinant keletą šonkau
—
teisininkai, žurnalistai,
kalbos nemoka, tai Juškai- nams grasinančių laiškų, lių, kas žymiai susilpnin
RESPUBLIKONAI
Detroit, Mich. — Kun.
t
fotografai. Bylos sekti at
t.ytei tenka būti vertėja. po kuriais pasirašinėdavo davo ligonies krūtinės .ląs
PRIEŠ NAUJĄJĄ
Charles E. Coughlin, sek
Skutari mieste Juškaitytę “Drausmės Komitet a s”, tą. Profesorius Kuslikas 5 Wilkes Ba^rre, Pa.—Pik- vyko apie 20 žurnalistu,
DALYBĄ
madienį, balandžio 12 d.,
jų du iš Latvijos ir
visi labai myli ir ją vadina nubaudė po 9 mėn. kalėji — 7 šonkaulius, kurie su tadariai pasiuntę pašta še- tarp
keli
kitų kraštų. Taip Washington, D. C. —Šio kalbėdamas per radio, pa
Ma Motramano sesute. Se mo, o jų seserį Emiliją — daro kuprą, pačiame krei ■šis pakelius bombų kaipo
reiškė, kad National Usutė Juškaitytė skundžia 3 mėn. (ji dėdavo adre- vumo išlinkime perkerta, “Velykų dovaną^ adresa pat atvažiavo filmininkai mis dienomis respublikonų nion for Sočiai Justice
ir fotografai, kurių pora partijos komitetas sudarė
si, kad jau daug metų nėra sus-.
konvencija įvyks rugpiū
perkirstųjų šonkaulių ga tams. Du pakeliai buvo iš užsienio.
taip
vadinamą
“
brain
girdėjusi gyvos lietuvių
čio 13 — 16 dd., Cleveland,
lus sujungia, o nereikalin pristatyti adresatams, bū
trust
”
,
kurio
uždavinys
ykalbos.
Ohio.
gus šonkaulių likučius pa- tent kapinių sargui Michara gaminti^ “pietkus’’prieš
ei
Gall^herr^bimetų^am-^
šaliaa. •
4prez. Rbošefėlt naūjąją
KATALIKO POLITIKO
r«Mi^A iUrr>o- žiaus,
kuris
manė,
kad
tai
!
Gerbiamoji
“
Darbininko
”
Paskutiniu
metu
profe

dalybą.
Tą
“
smegenų
trusPAREIŠKIMAS TARP
NŲJŲ SURUOŠTOSE
Administraci ja I
sorius Kusliko klinikoje kas jam prisiuntė cigarų
tą
”
sudaro
respublikonai
TAUTINIAME FORUME
_ SKERDYNĖSE
i ir Thomui Maloney, panai- Chungking, Kinija —Va
Šiuo aš atsiunčiu Jums jau buvo operuoti 25 kup į kintos angliakasių unijos karinėje Kinijos provinci profesoriai ir politikieriai.
Taiyuanfu, Shansi Pro
Praeitą rudenį laisvosios tris (3) dolerius pinigų už roti žmonės. Visos opera prezidentui. Atidarant pa joje badauja apie 20 mili- ixin ia n.-.i/ipi Mryoi
cijos
pavyko
visai
gerai.
vincijoj,
Kinija — Provin
Airi jos valstybės preziden “Darbininką” ir linkiu
kelius bombos sprogo ir jonų žmonių. Badas kilo lOlIJU DUVUoi Mtkor
Po
ketuYių
penkių
dienų
cijos vyriausybė praneša,
tas De Valera Tautu Są “Darbininkui” kuoilgiaupirmąjį adresatą užmušė, raudonųjų armijoms nute-l
vno
PPC7|nCMTA
ligoniai
jau
galėdavo
pa

kad raudonųjų komunistų
jungoj pasakė įspūdingą siai gyvuoti ir* lankyti lie
jo
žentą
sužeidė
ir
sužeidė
riojus
šią
turtingą
proviniTjLLIUlIi I/j
sėdėti, o po 10—14 dienų
ir valdžios kariuomenės
kalbą, kuri kažkaip paliko
antrąjį adresatą ir jo du ciją.
tuvių,
o
ypač
darbininkų
—
jau
vaikščiojo.
Bronsville, Texas, Bal. 11 mūšiuose užmušta 4000
nepastebėta. Tasai valsty
vaiku.
t
Bado
vietose
yra
pasinamus
ir
šviesti
jų
protus.
bės vyras pasaulio diplo
— Buvęs Meksikos prezi žmonių ir 7000 sužeista, ir
Tom
dviem
bombom
baisėtinų
dalyku,
būtent,
“
Darbininkas
”
,
galima
matams tarp kitko štai ką
dentas ir ilgus metus dik kad raudonieji dabar susi
sprogus, pradėta ieškoti pardavinėjama žmogiena. tatorius, ir žiaurus katali grupavę vakaruose ruošia
sakyti, šiandieną yra vie
pareiškė:
— Išsireiškimo “prakti nas iš rimtųjų Amerikos
kų persekiotojas Plutarco naujas skerdynes.
vo
adresuota
teisėjui,
kita
kuojąs katalikas”, dažnai lietuvių laikraščių, kuris
Ellias Calles tapo prievar Valdžios įstaigos prane
buvusiam
šerifui,
trečia
______
į
gan
plačiai
gvildena
dar

girdimo, visame kontinenta iš Meksikos išvytas. Čia ša, kad komunistai besi
Berlynas — Bal. 12 — Enamuose Harry
j ! Vilniaus lietuvių spauda
te, šventojo Patriko šaly bininkų reikalus ir be to thiopijos Imperato r i u s Į surasta
jis
tapo prievarta iš Mek traukdami pasiėmė daug
Goulstone,
________
,
Glen
Alden
praneša,
jog
Vilniaus
vai

(Airijoj), niekas nežino. dar teikia savo skaityto Haijie Selassie atsidūręs Coal kompanijos viršininsikos išvytas. Čia jis tapo savo sužeistų draugų, ku
vados įsakymu tremiamas prievarta iš Meksikos at- riuos gyvus palaidojo.
Čia kiekvienam katalikui jams daugybę gerų ir rim keblioje
I
„ ,
----- „, kuomet ko. Ieškoma šeštos.
padėty,
iš Vilniaus ir Lenkijos vai- įabentas orlaiviu su savo
yra savaime aišku, kad jis tų raštų bei pamokymų. armija italų skaudžiai mu
Taipgi dėl neišaiškintos stybės ribų žinomas mūsų jaunesniu sūnum ir ketu- ETHIOPIJA TURI 300,000
turi atlikti savo religines “Darbininkas”, kaip tok šama ir blaškoma, miestai
pareigas. Čia visi yra įsi sai, yra labai rimtas, įdo italų orlaivių naikinami, priežasties kilo gaisras šv. visuomenėje lietuvišk o s riais šalininkais. Jis tapo
ATSARGOJE
tikinę, kad tik katalikybė mus ir paduodąs tik vien kreipėsi
MariJos klebonijoj, kur tautosakos rinkėjas, M. suimtas ir ištremtas dakreipėsi per
per savo
savo atstovą
;
tegali suteikti tautai reli
Paryžiuje į Sovietų Rusiją
kun- Curran. Kun. Untulis. Jis turi išvykti bartinio Meksikos prezi Addis Ababa — Ethiopigerus
ir
aukštos
rūšies
ginę ir tautinę taiką.
dento Cardenas įsakymu. jos vyriausybė praneša,
raštus. Man labai patinka prašydama pagalbos — C“™ tarpininkavo ang- per tris dienas.
Ištremtasis ex-diktato- kad žinios apie Ethiopijos
ir raginu kiekvieną susi ginklų ir kitokios karo me- * Rasiams ir antracito ka- Untulis Vilniuje gyvenęs rius pareiškė, kad dabar karinių- jėgų
- - - susilpnėjimą
_ džiagos. Bet Sovietai nuo ykl1* savininkams,^ nore-!
e’ jau prieš karą. 1920 m. bu Meksikoje viešpataujanti
pratusį lietuvį jį užsipre
P
a
P
ra
£ta
Italijos propagelbos atsisakė, nes gir- *^amas
padėti isspręsti vo pakviestas Švenčionių
numeruoti ir. skaityti.
di jų sutartis su Prancū- &inc4, šeštadienį, balandžio 18
gimnazijos direktorium. Iš anarchija, tenai nesą vai- 300,000 kariuomenės, T.
ka
Taip pat linkiu jo leidė
z*ja to neleidžia daryti. Pašto inspektoriai ir po Švenčionių 1923 m. lenkų džios. ^Komunizmas ne raliaus Haile Selassie vad., Cyprus Hali, 40 Prosir redaguotojams Mat kuomet Anglija yra
pect St. įvyks LDS 8 kp. jams
licija dabar ieško bombų valdžios buvo ištremtas. stabdomas ir labai greit idovybėje, atsargoje.
plečiasi.
“Whist Party” ir šokiai. kuogeriausio pasisekimo linkusi sudraust Italiją siuntėjo.
Ethiopija griežtai smer
1928
m.
jam
buvo
vėl
leis

Taigi atėjo laikai, kad
Pelnas Nukryžiuoto Jė leidime “Darbininko”.
nuo jos žygio Afrikoje, tai
ta sugrįžti. Nuo to laiko katalikų persekiotojai ir kia Italiją už vartojimą
Su gilia pagarba,
zaus Vienuolynui ir jo iš
Prancūzija tam visaip
jis gyveno Vilniuje ir dir- (kankintojai patys savo gazinių nuodų.
St. Lukoševičius.
priešinasi, nes nori palai
laikomai našlaičių prieg
" bo tik mokslo srityje, rin tarpe susipešė.
Brooklyn, N. Y. kyti Italiją savo pusėje
laudai. Gros Land’s Hi-HaDARBININKAI PRIVER
kdamas medžiagą prof.
tters broadcasting orkes
prieš Vokietiją.
TĖ KOMPANIJĄ PRIPA
Balčikonio lietuvių kalbos nuskendčTbroliai
tras. Bus skanių užkan BERNIUKAS PRISIPAŽI
ŽINTI UNIJĄ
Harrisburg, Pa. — Apie' žodynui, o pastaruoju lai- Watertown, Mass. Bal.
NĘS UŽMUŠĘS ŽMOGŲ RASTA NUŽUDYTA
džių ir gėrimų.
100 spaustuvininkų Tele-*rku_ ypač uoliai
_ “ * darbavosi 10 — Du broliai, William Philadelphia, Pa. —StanUŽ $125
Kortavimas prasidės 7
MOTERIS
p-aph Press kompanijos organizuodamas> lietuviu Bums 11 m. ir Francis dard & Cleopatra Shoe
vai. Malta Hali, o šokiai
rinkim4 vi,j Burns 8 m. nuskendo žvy- kompani jos
• Cyprus Hali. Tai bus gera Warren, Pa. — šiomis New York, Bal. 11 — buvo išėję I streiką, kada
darbininkai
kompanija
atsisakė
pripa

proga visiems įsigyti gra dienomis valstybes polici Nancy Titterton 34 m., ra
niaus krašte. “V. Ž.” pažy ro kasyklų duobėje. Nelai- buvo išėję į streiką. Jie
žių ir brangių dovanų ir ja areštavo tūlą Joe Se- šytoja, ir žmona National žinti uniją ir nukapojo al mi, kad M. Untulis laikėsi , mė įvyko, kuomet jie pasi- reikalavo pripažinti uniją.
linksmai pasišokti. Be to. niauską, 18. metų amžiaus, Broadcasting
Company gas raidžių rinkėjams ir nuošaliai nuo lietuvių or- i^arę
senų kenų “keltu- Kompanija iš karto neno
dalyvavimas šiame LDS 8 pirmiau gyv. Hartford, valdininko rasta nužudyta presmonams nuo 95c. iki ganizacijų veiklos, tLi;
taip j,vn
vą” ,plaukiojo
'1aMk,n',A virš
virs vanvan- rėjo sutikti. Darbininkai
kp. parengime suteiks pa Conn., kuris prisipažinęs, savo gyvenamame apart- 85c. į valandą.
3.
dens.
“
Keltuvui
”
pradėjus
vieningai laikėsi. Štai po
ramą Nukryžiuoto Jėzaus kad jis nužudęs Metro Se- mente. Jos beveik nuogas Kadangi ši kompanija pat svetima jam buvo ir skęsti Francis įkrito i van keturių dienų streiko kom
Vienuolyno Seserims ir jų minak, gazolino stoties o- lavonas rastas įmestas gauna ir valdžios spaudos politinė veikla. Taigi, vi denį. Jo brolis šoko jį gel panija sutiko ♦ pasirašyti
globojamam našlaitynui. peratorių, už $125. Taipgi maudynėje. Gydytojas pa- darbų, tai valdžia įsikišo į sus labai nustebino toks bėti ir abu nuskendo. Kiti sutartį, pripažindama uni
Rengėjai nuoširdž i a i policija sako, kad tūlas darės jos lavono skrodi- ginčą darbininkų su darb----- staigus trėmimas, neduo- berniukai atbėgę juos iš ją, įvesdama 40 vai. savaikviečia visus ateiti į ren John J. Polens, 31 m. amž. mą konstatavo, kad pirm dariais. Kompanija buvo
laiko jo vestiems da*. traukė iš vandens ir pa- itę ir pakeldama algas nuo
giamus šokius ir “whist iš Pittsburgh prisipažinęs, nužudymo su ja krimina- priversta pripažinti uniją lykams sutvarkyti. Tuo šaukti gaisrininkai bandė 15 iki 25 nuoš. Toje dirbparty”. Įžanga tik 35 cen kad jis užmokėjęs už Se-1 liai pasielgta. Policija ir grąžinti pirmiau mokė- daromas didelis nuostolis atgaivinti, bet be pasek- tuvėje dirba 600 darbinintai.
Rengėjai. minako nužudymą. . | stropiai ieško kaltininko, j tas algas.
mokslui.
|mių.
kų.
I

___________________ j.

Kun. C. E. Coughlin Paskyrė
Dieną Konvencijai

PAŠTA SIŲSTOS BOMBOS
1 UŽMUŠĖ, KETURIS
SUŽEIS
4

LAIŠKAI “DARBININKUI”
... . .

SELASSIE PRAŠĖ IR
SOVIETU PAGALBOS
•

v•

I

LENKAI TREMIA UNTUIĮ

~

v•

f♦

i

CAMBRIDGE, MASS.

SPAUSTUVININKAI
LAIMĖJO STREIKĄ

■B

■r^

■Ii

.....

l

_ -

.

i

DARBININKAS

Antradienis, Balandžio 10, 1936

VYČIŲ, CHORO IR
SODALICIJOS
ATSTOVŲ SUSIRINKI
Balandžio 11 d., miesto
MAS
MIRĖ LEONARDAS
ČAPLIKAS

[vietinės žinios “ŽENTAI IŠ AMERIKOS
--------- IR----------

PROGA ATREMTI
PRIEKAIŠTĄ

ligoninėje mirė širdies li
ga sirgęs Leonardas Čap
likas, 61 metų amžiaus.
Paėjo iš Merkinės. Ameri
koje pragyveno 40 metų.
Laidojamas
bažnytiškai
balandžio 14 d.
Paliko nubudime tris sū
nus.

PRAKEIKTI PINIGAI

Balandžio 14 d., 7 vai.
vakare, Šv. Petro parapi
jos svetainėje, 492 E. 7th
St., įvyks Vyčių, Choro ir
Sodalicijos valdybų bei ko
misijų atstovų susirinki
mas. Tikslas šio susirinki
mo bus aptarti kaip ben
drai ir didingai surengus
Motinos dienos šventės pa
minėjimą. Į šį susirinkimą
kviečiami visi interesuo
tieji asmenys. Bus išrinkta
darbo komisija.
Rap.

ką kitą SPORTO NAU
DAI. Bus tai retežis ne tik
parengimų, bet meilės, riŽinome, kad gan daug šąs jaunuolius su senuo
Rengia
Amerikos lietuvių sporti liais. Ir nebereiks mums
ninkų randasi pas svetim klausytis priekaištų.
LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS
Prašau man perduoti to
taučius.
kių naminių parengimų
SEKMADIENĮ,
Kas gi čia tame yra kal
- KUMŠTININKAS
tas? Priekaištas už tai yra pinigines pasėkas ir komi
sijų vardus. Pinigus per
dažnai metamas mums se duosiu sportini n k a m s.
niesiems. Būk mes senieji
lietuviai neįvertiną sporto Vardus surašysiu į Lietu
vių Sportininkų Rėmėjų
ir jo neremią.
Garbės knygą ir paskelb- Lietuvių Salėje, E. ir Silver gatvių, So. Boston, Mass.
IŠ LIETUVOS
Toksai mums priekaištas jsiu.
Pradžia
7:30
vai.
vakare.
Įžanga
35c.,
vaikams
15c.
SALDAINIS!
nėra tikras, nei teisingas. Tikėdamasis, kad šiuodu
Ką tik gavome iš Lietu
Juk mes lietuviai sportui parengimu sporto naudai
vos
skanių saldainių. Dė
abelnai esame palankūs. jaunuoliai ir senuoliai šir
Gydytojai sako, kad juokas žmogui yra labai
žutė 2 svarai — $1.10.
Tik, kaip gyvenime vargo dingiausiai paremsite, _ sveika ir naudinga. Taigi, jei mylite juokus, tai atei
Užsisakykite ‘Darbininke’.
patyrę, mes laikome spor
Kun. F. A. Virmauskis. kite Balandžio 19 d. 7:30 vai. vakare i Lietuvių sve
tą jo vietoje. Jei mūsų
tainę, tai turėsite tiek daug juokų, kad užmiršite vi
jaunimo
proporcionaliai “KNYGNEŠIO DUKTĖ” sus dienos rūpesčius.
A. f A.
daug randasi pas svetim
ISTORIJA
“Žentai iš Amerikos” vaizduoja, kaip Amerikie
METINĖS MIRTIES
taučius sporte, organizaci
čiai
nuvažiavę
į
Lietuvą
važinėja
piršlėms
ir
kaip
jie
jose,
para p i j o s e ir
SUKAKTUVĖS
(Tęsinys)
žargoniškai
kalba
ir
derasi
dėl
pasogos.
Šis
veikalas
su tuoktuvės e,
tai
Viktutė patenka pas tu
A.Ą. Neimontienė
gal greičiau dėlto, kad jis Į lūs žmones, kurie su ja el- juokų duos iki soties.
(Po antru vyru Baranaus
nepratinamas mylėti ir giasi labai žiauriai. Laimei
Taipgi pamatysite ir rimtą veikalą “Prakeikti Pi
kienė)
gerbti savųjų. Kitų “švie- j Viktutės pas jos šeiminin- nigai”. Kas ateis į šį vakarą, kiekvienas bus paten
Minint liūdnas metines
žienos”
“pyragai” per-!Rus apsistoja viena’ stu- kintas.
mirties sukaktuves a.a.,Neigreitai mūsų brangius [ dentė - lietuvaitė Danutė,
montienės, už jos sielą šv.
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.
Mišios bus laikomos balan
jaunuolius-les pagauna. O Danutė paeina iš sulenkėdžio 2b d., 7:30 vai. ryto šv.
juk tiesa, bendrai imant/ jusiu dvarininkų šeimos, tai jie prašo ir tiems savo prastai skyrius gaudavo ir
JACK SHARKEY
Petro par. bažnyčioje ant
ir išėmus pačius įžymiau- bet pati labai lietuviškai, mažyčiams. Jie vieni ge iš valdžios šiek-tiek para Antradienį, balandžio 14 5-tos gat.. So. Boston, Mass.
giminiu, draugu ir
sius, jie patys tais sveti- susipratus. Danutė pasižy- riausiai supranta, kada 'jų mos. Dabartiniu gi laiku, d., vakare, Boston Garden Prašome
pažystamu dalyvauti šiose
mųjų “pyragais” mažai mi savo geraširdingumu.
vaikučiai valgę, kada ne kuomet potvynis palietė auditorijoj (North Station gedulingose pamaldose ir
•v
tepelno ir trumpai jais te- .Ji išvaduoja Viktutę 1S valgę. Jų sąžinė neleidžia tiek vietų ir paliko tiek name) mūsų tautietis Jack pasimelsti už jos sielų.
Visus širdingai kviečia,
sidžiaugia. Veikiausiai ant į žiaurių rankų. Danutei be- prašyti išmaldos lankant daug naujų nelaimingųjų, Sharkey kumščiuosis su
savo kailio tą apsigavimą baigiant mokslus Rusijoj, pavienius namus, bet jie I valdžios duosnumas liko Tony Shucco, Naujos An
Duktė J. Vocul,
ištiria — tai ištekėjusi už I Pasauliniam Karui praū drąsiai atėję išpažįsta sa nukreiptas į tas nau-jąs glijos čampojonu.
80 Tudor St.,
svetimtaučio mūsų jau žus Lietuva pasiskelbia vo padėtį į Šv. Vincento a vietas su paramos ranka, Taipgi kumščiuosis ‘Joe’
So. Boston. Mass.
nuolė (jaunuolis). Gan nepriklausoma. Čia Danu Paulo Draugijos narių su i Labai gražus tai darbas. Gelinas iš Athol su Joe
greit gauna progos tą pa tė susipažįsta su dviem sirinkimą ir jiems atveria Nelaimingieji reikia vi Ricciotti iš Bostono.
tirti ir mūsų sportininkai. lietuviais studentais: Vir I širdį, prašydami pasigai siems užjausti ir jiems pa Ten bus 10,000 sėdynių!
Nebereikalo davė mums butu ir Dainora. Pirmasis lėjimo - paramos.
dėti. Bet kas mane sujau po 50 centų ir $1.00.
Dievas savus.
sulenkėjęs - žiaurus; ant
v a k a r o Tuojau paduok užsakymą užsi
dino!? Štai penktadienio Antradienio
Štai
prieš
mūsų
akis
šios
sakant naują, puiką STEWARTLygiai tuo bėdavoja ir rasis — likimo nuskriaus So. Bostono kolonijos Šv. vakare prieš Velykas susi kumštynės bus įdomios.
WARNER RADIO.
So. Bostono lietuviai spor- tas — doras. Grįžta visi į Vincento a Paulo skyriaus renka šios kolonijos nelai
Mes. priimsime mainomis Tams
> tininkai. Jie dalinai orga- Lietuvą. Su Danute grįžta draugijos veikimas. Pa- mingųjų, kuriems buvo vi
VYČIŲ ŠOKIAI
tą seną radio arba gramafoną ir
nizuodavosi ir organizuo ir Viktutė. Viktutė pasi
atroknojam nuo $10.00 iki $30.00.
suomet tiesiama pagelbos
Stewart - Warner Radios yra
jasi prie Vyčių. Ir vis jie lieka Danutės namuose ir JONAS BATES išdirba ranka, — šiuo kartu pada
Naujos Anglijos Vyčių i geresni
kad pasiekia toliau
skundžiasi, kad “senieji” lieka jos ištikimiausia iš geriausios rūšies mėsų roma išimtis. Kokios bus metiniai šokiai įvyks šeš už kitustuomi,
ir nedaro tiek braškėji
jų “neremia”. Tokį prie draugė. Stud. Virbutas su skilandžius, dešras, beko j jų Velykos9 Ką pasakys tadienį, balandžio 18-tą, mo.
iš Rusijos dirba len- nus ir t.t. pagal lietuvių jie savo mažyčiams, kurie Copiey Plaza viešbutyje. Mes duodame išsimokėjimui ir
kaištą *jie taiko kunigams, .grįžęs
,v
1
»
pristatom į namus už 50 mylią
parapijai, biznieriams irįkų naudai. Stud. Dainora skonį.
paprašys Velykų margu Boston, Mass., 8-tą valan tolumoj
nuo Bostono ir įtaisome.
inteligentams. Tik sau ne. palieka Lietuvos kariuo
čio? Ar nepanaši scena i dą vakare. Gros “The Ori- ROLAND KETVIRTIS & CO.
Daug jau kalbėta ir da menės savanoriu - karinin Jonas Bates, 327 Dor anų jaunųjų pabėgėlių Pa- ginai Teddy Bears” orkes- 322 W. Broadway, So. Boston.
Tel. SOUth Boston 4649.
ryta. Ar verta tame toliau ku. Pasikęsinimas ruošia- Į chester St., So. Boston.
saulinio karo laike Rusi-;' tras.
I
ką bebandyti? Taip daž mas prieš Lietuvą Danutės1
.joj, kada šventas Velykas] Ap
Worcester>io Law. r
Tel.
So.
Boston 0823
Tel. T KO 9438
nai sau galvoji žmogus. tėvo Aurimo dvare. Pasišvente su vandenehu ir. >'
A
LIETUVIS DANTISTAS
kęsinimą
ruošia
Aurimas
Šv. Kazimiero šventės re
juodos duonos riekute ne-. ,, • V,
j
-d
t
kolekcijos mažai mūsų su Virbutu. Aurimas—Das paliesta
nei trupinėlio,
, v. . , , .
,T ’
sviesto ar kitos Dievo dozinnį,ka.? lr,18 Hart- LUZACKAS ir SURVILAS
jaunimo tepatraukė. Ar nutės tėvas, prižada DanuArti Municipal Building,
„
ford
o
ir Portland, Maine
Fotografuojant vestuves, šei
baseball sutelks jo dau- tę Virbutui už moterį,
j J
I 1
y Y*
525 E. Broadway, S. Boston i V3.MOS*..
mynas, ir pavienius.
į
atvyksta
jaunimo
į
Vyčių
I
S-s
giau? Šaukiu baseballnin- (•Bus daugiau).
Ofiso Valandos
Į
Taipgi,
užlaikom geriausius
Brangūs broliai lietu metinius šokius. Kiekvie
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki i
kų keletą susirinkimų.
frontus paveikslams ir
I
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi i viai! Ar reikia daugiau ai nas iš mūsų draugų, kurie
diplomams.
Gausiai sueina ir susirašo
IŠ ŠV. VINCENTO
sas uždarytas subatoS vakarais ir
škinimų?!
Ištieskime
kiek

lankosi
į
mūsų
šokius
ir
875
Cambridge St.,
nedėldieniais,
taipgi
seredomis
nuo
80 jaunuolių tverti rate A PAULO DRAUGIJOS
12-tos dieną uždarytas.
I vienas savo ranką sulig iš panašius vakarus, yra la
Cambridge,
Mass.
I
VEIKIMO
lius. Jei dalis jų liktų prie
Taipgi nuimu ir X-Ray
M:
y
patenkinti. Tikimės,
iiinimniiniiiiiuiiinniiiinr*l galės su aukele ir priduo bai
«i
lietuvių, vertėtų 'jiems pitame
Šv.
Vincento
a
Pau

kad profesionalai ir biznie
nigiškai pagelbėti. Kaip? Šv. Vincento a Paulo
lo
skyriui
prie
Šv.
Petro
MEAT MARKET
Lietuvis Dantistas
riai Bostono ir apylinkės
Kalbu su vienu ir kitu. Draugija, yra tai draugija
parapijos So. Bostone. Au taipgi su mumis linksmai
Adv. J. Cunys ir Dr. J. ypatingos labdarybės. Jos
kos. priimamos įvairios: praleis vakarą. Tikietai yLandžius paminėjo apie tikslas yra'kreipti dėmesį
. (GALINAUSKAS)
nešioti ir nauji drabužiai, ra iš anksto pardavinėja
parengimus visų parapijie ypač į jaunus žmones. Ji
339 Dorchester St.,
avalinė, valgiai ir pinigi mi.
Tel. So. Boston 2300
(Comer Middle St.)
čių stubose, apie “Chain .sužino savo veikimo disnės.
414 Broadway, So. Boston
Gausiai dalyvaujanti L.
Card” ar “Beano Parties”. * trikte vargipgų šeimų paSo. Boston, Mass.
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
Šis
Šv.
Vincento
a
Pau

Vyčių
kuopa gaus didelę,
Gerai!
dėtį. Teikia matęrialę ir ryto, nuo 1:3O Iki 5:30 po pietį) Ir
Geriausia ir Šviežiausia Mėsa
Stokim ir atremkime moralę paramą. Lanko ne nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dieną lo draugijos skyrius prie gražią taurę. Girdėt, kad žemos Kainos. Vždyka pristatome.
pagal susitarimų.
Šv. Petro parapijos laiko Athol’as tikrai rengiasi
Greitas Patarnavimas.
jaunuoliai priekaištus se turtingas šeimas ir sulig .
.
...........
susirinkimus
kiekvieną
pasirodyti
gausingai.
Tą
j
kančiais parengimais:
savo pajėgumo joms pade
penktadienį 8:00 vai. vak., vakarą turėsime progos I
I. Bal. 19 d., 3 vai. pp., ir da.
Tel. So. Boston 2660
kame galima ir įteikti au persitikrinti, kuri kolonija
7 vai. vak., bažnytinėje sa Jeigu prisiminsime žo
Lietuvis Dantistas
kas. Arba bet kokiu laiku laimės. Bus ir margumy-i DACC MOTOR
lėje, .W. 5th St., sporto džius iš šventraščio: “Kas
per
kleb. kun. Pr. Virmau- nų. ,
naudaH, p. J. Januškevičius padeda vienam iš tų ma
i KUM PARTS Co.
skį,
“
Darbininko
”
adminis

Šokių
komisija
energirtJr. rodys krutamus pavei žųjų, man padeda”... šiuos
lilaikome visokiem* karam*
kslus iš Lietuvos ir šv. žodžius ištarė pats Kris 251 W. Broadway, So. Boston traciją bei p. K. Šidlauską, gai darbuojasi, kad šokiai
ir trakam* Mis.
Petro parapijos metinę' tus. Čia ir atsiveria mūsų Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nno 918 E. Broadway, So. Bos- pavyktų ir kad jais visi
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
TAISOME BRAKIUS
Vincentietis. būtų patenkinti. F. E. L.
GEGUŽINĘ PROCESIJĄ. akys, kaip svarbu yra pa Seredomis nno 9 Iki 12 v. dieną. ton, Mass.
Tel. ŠOU Boston 3735
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
n. Bal. 20 d., surengta dėti mūsų jauniesiems. Nedėliomis
nuo 9 iki 12 vai. dieną.
Tel. ŠOU Boston 9620
me visoje parapijoje vaka- Juk jeigu neturtingos šei(pagal sutarti)
L ST. LIQUOR STORE
280 BROADVV AY, SO. BOSTON.
rčlius, “card”, “beano” ar mos tėvai prašo pagelbos,
Parduodam geriausius įvairią ri
t
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FOTOGRAFAI

DR. M. V. GASPER

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
ja

NORTH BRIGHTON
BAKERY

Savininkai :
J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš ^geriausios rūšies miltų
juodų tr baltų duonų. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.

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

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)
GRABORIUS
494 E. Broadvvay,
South Boston, Mass.

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

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

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
409 1VINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią

Ofiso Tel. TROtvbritlge 7880
Ofiso Tel. KUtkland 9221
Namo Tel. TROtvbriclge 6434
Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

----------- M.

Tel. South Boston 0815

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

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

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius
drabužius. Sies paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat:
So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
Ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimų už pigių kainų.

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

i
I

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame

geriausios

rūšies į

duoną
kaip
rugynę
taip ir
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
iš geriausių miltų. Visose bučernčse reikalaukite K. Plevoko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną į na

mus.

K. PLEVOKAS, sav.

131 C. St., So. Boston,

Mass.

I

DR. S. «. GAIVARISKI

PETER KISIELIS

I

A. L. KAPOČIUS

Tel. Trowbridge 6330.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth' Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: t , Tel Brockton 4110
16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.
■,

VYNĄ.,

278 Harvard Street,

kamp. Inman arti Centrai 3q.,

PAS STRIGUNĄ

Cambridge, Mass.

195 L STREET, SO BOSTON, MASS.

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVICIUS IR
SUNOS
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadvray, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
Gyoen. vieta z 838 Dorchester Avė.
Tbi. Columbla 2537

sią TONIKĄ, DEGTOS, ALŲ ir
Visokiose {talpose: Bonkotns, Gorčiais
ir Bačkom ii*. Visų U. S. firmų ir už
sienio, pasirinkimas didžiausias ir Įvairiausias.
POK IBIAMS. VESTU
VĖMS, NAMUOSE VAIMMS ir BA
LIAMS. specialiai kainos sumažina
mos. Pristatom greitai ir veltui. At
daras nuo 8 ryto iki 11 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147

JOHN REPSHIS, M. D.

JUOZAS M. DILIS

ftftee
nuoo

MOTOS
PABTS co
Bpedalis Išpardavimai

BATERIJOS ....... $3.95
ĮMAINANT ir seną
BATERIJĄ

Uždedame Brike Bands
Dabar nupigintomis kainomis.
Tel. ŠOU Boston 9820
Tel. ŠOU Borton 8735
280 BROADWAY. SO. BOSTON.

SOUTH BOSTON
STOVE EXCHANGE
SPECIALI8 IŠPARDAVIMAS
Naujų Pečių ir Aliejinių Burnerių.
Garantuoti Aliejiniai Burnerial—<7.75

Dalys visokių iMirbysčių
Pečiams Ir Aliejiniams Šildytuvams.
Pečiu* parduodame, perkam ir mainom
Grindimą patiesalai ir matrosai

*

DARBININKAS

3.

Kun. F.

kas aplankė Nashville, KANADIETIS GERIA
Tenn. karių kapines. Ten SI LIETUVOS MENU
jis užtiko ant vieno kapo
Jėzaus Kančia
gėles • besodinantį vyrą. Kanados pulkininkas G.
H Ar
* tai
...tamstos
.
sūnaus
L. P. Grant - Suttie, kuris
(Pabaiga)
.zaus: “Ar tu esi žydų ka
kapas?” “Ne!”, atsakė vy- 2įsteigė
‘ ’_*i
Kanados Taurę
Surišę Jėzų nuvedė prie ralius?” Jėzus atsakė: “Tu
ras. “Tai gal brolio?” Trofėjų Lietuvos gimnaziAino, kuris išklausinėjęs sakai”. Toliau klausė kas
“Ne!” “Ar šiaip giminai- joms už geriausią pasižynusiuntė pas Kaifą, . vy- yra tiesa? Jėzus atsakė,
čio?” “Ne!” “Norėčiau tad mėjimą sportuose kasmet,
riausį kunigą, kur buvo kad Jis tam gimė, kad pa-,
paklausti, kam tamsta so- per Arėją Vitkauską ga
susirinkę Rašto mokytieji rodytų tiesą. Daugelyje
mu
dini šias gėles?” Vyras vęs knygą apie Lietuvos
ir vyresnieji. Kaifas Jėzų dalykų klausinėjo, bet ne
iįih
numetė rankoje laikytą meną, kuri išleista prandaugelyje dalykų klausinė rado kaltu mirties. SužiGAUSITE 10% NUOLAIDOS
lentelę ir pradėjo pasako- cūziškai, “L’ Art Lithuajo. Ieškojo neteisių liudy nojęs, kad Jis paeina iš
0 0V
ti: “Karo pradžioje aš gy- nion”, nepaprastai nudžiuir progą laimėti vieną iš
tojų, kad Jėzų galėtų nu Galilėjos, pasiuntė Jėzų i
&
venau Illinois valstybėje. go ir susidomėjo. Pulki
teisti mirtimi, Neteisūs pas Herodą.
118 DIDELIU CASH DOVANŲ
Buvau neturtingas ir ne ninkas knygą rodė ke
liudytojai, sakė, kad Jis Herodas nudžiugo Jėzų
Išmainyk savo seną pečių i "ražų, nau
galėjau į savo vietą pa liems draugams,
kurie
galįs sugriauti Dievo Baž pamatęs, tikėjosi išvysti
ja automatišką pečių.
samdyti kito vyro. Tik štai pradėjo geriau vertinti ir
nyčią ir po trijų dienų vėl stebuklų. Nors daugelyje
• Jei jūs pristatysite verdamąjį pečių 4
pasiryžus keliauti į ka suprasti lietuvių kultūrą.
metų senumo ar dar senesnį (nesudaro
ją pastatysiąs. Jėzus nie dalykų Jėzų klausinėjo,
riuomenę, per ašaras atsi Ypač pulkininkas gėrėjosi
skirtumo koki kurą vartojate) ir pa
ko neatsakė. Tuomet Kai bet Jėzus neištarė nei žo
sinaudok duodama nepaprasta prosą.
sveikinant su žmona ir Čiurlionies paveiksią i s,
fas tarė: ‘Nieko neatsakai. džio. Herodas nebuvo ver
Taisyklės labai paprastos: Gauk įsto
vaikučiais, atėjo mano kuriuos pats matė Kaune.
Prisaikinu tave per gyvąjį tas, nes paėjo iš tos Herojimo blanką bile kuriame mūsų ofise ir
draugas ir sako: “Tu turi Pulkininkui visa knyga
Dievą idant mums pasaky- do giminės, kuri nužudė
pripildyk ja pažymiant koki senumo tu
didelę šeimą ir žmoną. Kas labai patinka, ypač medžio
numei, jei tu esi Kristus, Šv. Joną Krikštytoją.
rite pečių, savo vardą ir adresą. Tams
jais rūpinsis, jei tu išeisi dievukai joje. Pulkininkas
tos tuojau {rausite 10% Nuolaidos CerDievo Sūnus.” “Tu pasa Herodas perpykęs liepė
f
tifikata.
į karą? Geriau aš eisiu už turi parsivežęs iš Lietuvos
kei”, sakė Jėzus. Tuomet Jėzų apvilkti baltu rūbu
b
tave”. Žinoma su didžiau- didelį medinį angelą, ku
Kiekvienas, kuris pirkdamas naują Gesini Pečiu kontesKaifas perplėšė savo rūbus išjuokim u i, paskalyda
tui
neužsihaigus
panaudos
eertifikatą,
tas
gaus
progos
šiu dėkingumu priėmiau rįs, anot pulkininko žmosakydamas: “Piktžodžiavo mas Jėzų bepročiu, nusiun
prie laimėjimo 118 Didelių Cash Prizų sudarančiu $1.100.
draugo pasiūlymą. Mūšyje nės, nuolat į juos žiūri ir
prieš Dievą. Kam dar rei tė atgal pas Pilotą.
Nereikia
įmokėti,
duodama
nepaprasta
proga
ilgam
ter

ties Chickamanga mano atneša jiems pasisekimą.
Pilotas,
nerasdamas
Jė

kalaujame liudytojų? štai
minui išsimokėti. Pasinaudok šiuo siūlijimu ir tuomi
geradaris buvo sunkiai su
dabar girdėjote piktžo zuje jokios kaltės, norėjo
Arėjas Vitkauskas.
sutaupysi daug pinigų ir laiko įsigydamas autom.itišk;)
žeistas
ir
po
ilgų
kančių
džiavimą prieš Dievą. Jį paleisti. Kuomet Pilotas
gesini pečių. Išmanyk savo seną pečių DABAR.
Nashville ligoninėje mirė.
ATVYKSTA Iš
Kaip jums tai atrodo?” Jie minios paklausė, kuri no
Pasidžiaug šiais Moderniškais Gesinio pečiaus įrengimais
Čia
ir
guli
jis
palaidotas.
LIETUVOS
atsakydami tarė: “Kaltas rėtumėte, kad šventėms
Pats užsidega — automatiškas šilumos kontrolis — storu ins<i
Sužinojęs
apie
jo
mirtį,
paleisčiau
Jėzų
ar
Barayra mirties”. Tada spiaudė
iacia — nauja <lraw <>ur lx»iler — ruimingas — elektrikinė lem
negalėjau nusiraminti. Su Švedų Amerikos Linijos
bą?
Visi
reikalavo
Jėzaus
pa — Minute-Minder laikrodis — tablo tops
į Jo veidą ir mušė Jį kum
čiai
—
puiki
išvaizda.
taupiau_ ______
kelionei r
pinigų
motorlaiviu
—o, ir- ____
J “Gripsholm”
ščiais; kiti gi jo veidą dau mirties, o Barabo paleidi
štai
;
atvykau
aplankyti
išplaukiančiu
iš Gothenmo. Tuomet Pilotas išlei
žė plaštakais.
nors jo kapą.” Tai taręs, burgo uosto, kovo 28 d.
Šv. Petras matydamas dęs žmogžudį Barabą, Jė
vyras paėmė nuo žemės atplaukia iš Lietuvos se
kas darosi su Jėzumi, pa zų liepė nuplakti, manė
lentelę ir pritvirtino ją kantieji keleiviai:
pfli U •
<eU. 1“ *"■
klaustas tarnaitės ar jis £|.u, kad tuomet minia Jė
5 sv"
- kU'KV.v
v\ -irV
orie kapo. Ant tos lentelės 1) Juozas Latinis, į
nėra iš Jėzaus draugijos, zaus pasigailės. Kareiviai,
V*
. kv UŽ
parašyta paprasti, Brooklyn, N. Y.; 2) Euge
buvo
jis užsigynė, kad Jėzaus įsakymą pildydami, Jėzų
vi
., Pen
$3. KieKv
$1OO- "
seL- ..„VavVv*
bet jaudiną žodžiai: “Aš nija Chodoravičiutė, Chi
*
~ vieUV- u
,
šen*u8
"""
nepažįstąs. Tą padarė tris baisiai nuplakė. Be įsa
$30- 's'
.» sek' ’
*^io
r**
$•>3.
, certtf'Us''a'? cF
numiriau už tave”. Argi cago, III.; 3) Helen SerapiGAUKITE ‘ENTRY’ BLANKAS
kartus. O Petrai per tris kymo iš erškėčių nupynė
ne taip kalba į krikščionį navičiutė, Brooklyn, N. Y.;
VIETINIAME OFISE.
metus su Jėzumi vaikščio vainiką, uždėjo ant Jėzaus
u 1300
kiekvienas kryžius?
4) P. Dijokas: 5) Eleonora
jai, matei Jo stebuklus, o galvos. Padavė nendrę į
Jėzus
numirė
už
mane.
Kulvietienė, Chicago, III.
i ranką. Apsiautė raudonu
dabar Jo nepažįsti?!
Jis
mane
atpirko.
Kaip
aš
6) Dovidavičius ir M. Po
Kaifas, negalėdamas Jė- skarmalu, išjuokdami prif.
Jam turiu būti dėkingas? ciūnienė.
zaus mirtin nuteisti, siun- klaupė • prieš Jį, tyčioda100 Arlington St., Boston
4252 IVashinston Si.. Roslindalo 309 Broadway, Chelsea
Jo kapo čia ant žemės nė Keleiviai iš Klaipėdos iš
190 Hanoyer St.» Boston
tė pas Pontijų Pilotą, Ro- miesi ir sakė: “Sveikas žy
11 Itovbury St.,
1370 IlaJicock. St., Quincy
554 Columbia R<1., Vpliams Cornor 7-9 AValtlen St./Concord
29
Main
St.,
Cluirlestovn
ra. Bet yra Jo palikimas plaukė Švedų Amerikos
mos valdžios atstovą, štai j dų karaliau”.
:i99 Broaihva.v. So. Boston
308 IVashington St., Ne\vton
5X2 IVashington St..
Sq..
brangesnis
ir už kapą. Jis Linijos modernišku laivu
675 Centro St., Jamaica l’lain
210 Moody St., IValtham
31 Main St. Ayer
kuomet Petras keikė ir | O kas apsakys ir supras
36 Centrai Sq„ E. Boston
paliko Švč. Altoriaus Sa “Mariaholm” į Stockholpiktžodžiavo, Jėzų pro ša- kiek Jėzus čion iškentėjo
Telef.
HUBbard
7600
sujungia
visus
ofisus
arba
bilia
kuri
autorizuotą
Dealeri
ar
kramente savo kančios ir mą, Švedijos sostinę, iš
lį vedė pas Pilotą. Jėzus Kareiviai Jėzų sukruvintą,
Plumberi.
mirties
atmintį,
savo čia į Gothenburgą 6 vamaloniai, nuliudusiai pa- išniekintą, vos begalinti
Pasiklausyk MYSTERY CHEF iš Stoties WEEI 10:30 vai. Trečiadieniais ir Penkta
brangiausią
Kūną
ir
Krau
 landas laiko kelionėje.
švelgė į Petrą. Petras pri- pastovėti atvedė pas Pilodieniais ryto.
ją, mūsų sieloms maistą.
Laivas Gripsholm atPasiklausyk ir "auk DYKAI 96 pusi. MYSTEKY UlIEF Virimui Knyga.
siminė Jėzaus žodžius: tą. Pilotas, pagonis pagaiAr mes mylime tą Jėzaus plauks į New Yorką bapirmu negu gaidys sugie- lo Jėzaus. Jis manė, kad
dos tu mane tris kartus minia tikrai Jėzų pama- žiūrėjome į jį ir nebuvo pinkimės gyvai jsivaizduo- vimą, sakydamas: “Ar tu oalikimą? Ar mes dažnai landžio 6 d. Pier 97, gale
užsiginsi”. Petras pradėjo čiusi irgi pasigailės. Pilo- pažvelgimo, kad mes trok ti visas Jėzaus kančias, ir Dievo nebijai. Mudu kal- Jį čion atlankom? Ar rū W. 57th Street. Tuo pačiu
gailiai verkti. Jis nesiliovė tas išvedė Jėzų viešumon štume jo, paniekinto ir pa kurias iškentėjo nuo teis- ti esava tokios mirties, be’t pinamės vertai Jį Švč. Ko motorlaiviu gegužps 29 d.
verkęs visą savo gyveni- ir parodė miniai tarda- skutinio iš žmonių skaus mo namų iki Kalvarijos šitas nieko pikto nepada- munijoje priimti? Ar tin iš New Yorko plauks per
tiesiog į
mą, taip kad ašaros per mas: “Šitai Žmogus”. Ar mo vyro ir kurs buvo pa Kalno viršaus.
rė”. Atsigrįžęs į Jėzų tarė: kamai įvertiname Šv. Mi Gothenburgą
šių
auką
—
tą
Kalvarijos
Klaipėdą
didžioji
lietuvių
veidus padarė duobes.
;be panašus į žmogų. Isae- žinęs negalia; jo veidas Jėzus nešdamas kryžių, “Viešpatie, kuomet būsi
ekskursija.
VPM.
Anksti penktadienio ry-!jaus pranašo žodžiai čia buvo lyg paslėptas ir pa atėjo j paskirtą vietą, kur rojuje, atmink ir mane”. Kalno auką?
Kaip
tas
kareivis
puošė
tą Jėzų surištą atvedė pas išsipildė. “Nėra jame iš- niekintas, todėl mes nei turėjo būti prikryžiuotas. Jėzus jam tarė: “Šiandien
Pilotą. Pilotas klausė Jė- vaizdos ir gražumo; mes nežiūrėjome jo. Tikrai Jis Prikalė Jėzų prie kryžiaus. su manimi būsi rojuje”. savo draugo už jį mirusio Jeigu laikai save netur
ėmė ant savęs mūsų skau 0 koks buvo skausmas iš Pamatęs savo mieliausią kapą gėlėmis, taip mes tingu tik dėl to, kad netu
rodykime Jėzui dėkingu ri to ar kito daikto, kurio
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES smus ir Jis nešė mūsų so
pervėrimo rankų ir kojų motiną- tarė: “Moteriškė mą ir meilę savo gerais I trokšti, žinok, kad šykš
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir pulius, o mes laikėme Jį storomis geležies vinimis. štai tau sūnus. O į Šv. Jo
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi tarsi raupsuotu ir Dievo
ną Mokytinį, kurį mylėjo darbais, dorybėmis pasi- tuolis ir gobšas, nors sken
dažnais ir dėtų turtuose, visada bus
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai užgautu ir pažemintu. Jis Dovydo Karaliaus prana tarė: “Sūnau, štai tau mo aukavimais,
šystė
čia
išsipildė.
“
Perdū

patarnauja. Nuėję j bile kurią krautuvę pasakykite buvo sužeistas dėl mūsų
vertais priėmimais Švč. didžiausias skurdžius.
rė mano rankas ir mano tina.”
kad ją skelbimą matėte “Darbininke”.
La Bruyere.
neteisybių, sudaužytas dėl kojas, suskaitė visus ma Jėzus kybodamas tarp Sakramento.
išganyk
Kristaus
Kūne
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET mūsų kaltybių (Iz. 53, no kaulus”. Ps. 21, 17. Jė dangaus ir žemės, nei iš mane; Kristaus Kraujas
2-5).
zaus dešinėje ir kairėje niekur negaudamas jokio pagirdyk mane; Kristaus
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav,
Telephone Columbia 6702
Baisiai
sužeistą
Jėzų
pa

kabojo ant kryžių du pik suraminimo, didžiu balsu Kančia, sustiprink mane.
<90Broadway, Tel.S.Boston3120
mačiusi,
šaukė:
“
šalin
su
tadariu.
Viršuje Jėzaus šaukė: “Mano Dieve, Ma
29 Savin Hill Avenue,
JEWELER - AUKS0RIUS
DORCHESTER, MASS.
Juo:
Prikryžiuok
Jį
”
—
Pi

galvos
ant
kryžiaus
prika

no Dieve kodėl mane ap Jaunatvė sukurta ne Expertas taisyme laikrodžių ir
K. ŠIDLAUSKAS
lotas
matydamas,
kad
mi

45 Hampden St.,
lė
parašą:
“
Jėzus
Nazarie

Brangenybių
leidai”. Jausdamas neap džiaugsmui, ji sukurta ne
918 E. Broadway
Tel. HIGhlands 4855
nios negali kitaip numal- tis žydų karalius”. Kiek sakomą troškulį, Jėzus ta malonumams; ji sukurta Pilnas pasirinkimas is jewelry
Telephone South Boston 9367
R0XBURY. MASS.
šyti, kad tik Jėzų ant mir Jėzus kybodamas ant kry rė: “Trokštu, Trokštu ne tik heroizmui (didvyriš497A E. Broadway,
ties atidavus, ėmęs van žiaus iškentėjo per tris žemiško vandens, bet išga kumui).
So. Boston, Mass.
dens nusiplovė rankas tar valandas. “Einantieji gi nymo visų žmonių”. Žino
Paul Glaudei.
damas: “Aš esmi nekaltas pro šalį piktžodžiavo, krai damas, kad jau visos pra
kraujo to Teisiojo, jūs ži pydami savo galvas ir sa našystės apie Išganytoją
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ
nokitės”. Minia atsakė: kydami: “šia tau, kurs su- išsipildė, tarė: “Išsipildė”.
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.
(THE W0RKER)
“Jo kraujas ant mūsų ir griauni Dievo bažnyčią ir Ant galo tarė didžiu bal
Pirmininkas Juozas švngždyg,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Published
every
Tuesdav
and Friday ezeept Tlolid&yfl trach as
601 Gth St, So. Boston, Mass.
mūsų vaikų”. Mat. 27-24- į tris dienas vėl ją atbūda su: “Tėve į Tavo rankas
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
New
Year,
Good
Friday.
Memorial Day. Independence Day.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
TeL So. Boston 1298
25).
Pilotas
pasirašė
po
Labor
Day.
Thanksgiving
and Christmas
78
Marine
R<1,
So.
Boston,
Mass.
vai,
gelbėk
pats
save;
jei
atiduodu
savo
dvasią
”
,
Vice-pirm. — Ona JankienS,
---------by
-----------1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I'rot. Rašt Jonas Glineckls,
Jėzaus
mirties
dekretu.
esi Dievo Sūnus nuženk Nulenkęs galvą , Jėzus nu5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot Rašt — Ellzabeth Ovalia,
JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A8SOCIATTON OF LABOS
Jėzų
atidavė
prikryžiuoti.
.Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
nuo kryžiaus. (Mat. 27- mirė. Atliko didžiausią SAINT
111 H. St SO. Boston. Mass.
Kntered aa aecond-cla«< mntter Sept. 12. 1915 ar the po«r offlce at BoaUm.
1514
Columbia
Rd„
S.
Boston,
Mass.
Tel. ŠOU Boston 9282
Tuojau uždėjo Jėzui sun 40). 0 ką darė Jėzus, ar auką. Išpildė pasaulio atIždininkas Pranas Tulelkfs.
Mas**. nr»d«r the Act of Mnreh 8. 1870
Fin. Rašt — Marijona Markonfutft,
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
tcceptancc for mnlling at spėriai rate of ponaite prorbied for In Secffc.o 1108
kų
medžio
kryžių,
kurį
tu

Jis
juos
prakeikė?
Ne.
Tik
pirkimo
paslaptį.
Išlaisvi33 Navarre St, *Rosllndale, Mass.
Maršalka Jonas Zaikis,
--- - .
<<f—
Act of October 8. 1017. anrliorized on Jnly 12. 1918
Tel. Parkway 0558-5V
7 Wlnfield St. So. Boston, Man. rėjo nešti ant
Kalvarijos
meldėsi
už
juos:
“
Tėve
atno
mus
iš
šėtono
vergijos
RUBSCRTPTION RATES:
Iždininkė — Ona Staniullntė,
PRENUMERATOS KAINA:
Draugija laiko susirinkimus kas tre
*4 00
105 VVest 6th SL, So. Boston, Mass.
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, kalno. Po kryžiumi Jėzus leisk jiems, nes jie nežino Užgana padarė už mūsų i «ome«tfc yearly .............................. 84.00 Amerikoje meram*
85.00
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 ‘ris kartus parpuolė. Slė- ką darą”. Vienas iš pikta- nuodėmes. Numirė už mus. Forai ct yearly .............................. rs.no Užulėny merams .
Tvarkdarė — Ona Mizjrirdienė,
Domestic once per įveek yearly 82.00 VIctij kart savaitėje metama .. t2.(Wi
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th St, So. Boston, Mass.
?ė Jėzų kryžius, bet la- darių pažinęs savo nelai- Netrukus po J. Ameri- PnreiCT once per week yearly.. 82-50 I Užsieny 1 kari savaitėj* metams 82 00
Kasos Globėja — E. Jannšonienė,
7:30
vai.
vakare,
pobužnytinėj
«vp
DARBINTNKA8
1426 Columbia Rd., So. Boston, Masa.
biau slėgė mūsų visų nuo- mingą likimą, sudraudė kos V. laisvės karo, 1860 366 West Broadw*y
rainėj
/ South Bocton, Mam.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 'Visata 'drangtjoa reikalais kreipkitės
dėmės. Stacijas eidami rū- savo draugą už piktžodžia- metais, vienas keliauninTelephone 8outh Bortoo 2680
antr« utarnink* mėnesio.
pas protokolą
protokolu raštininke.
raštininką.
THE OLD STOVE

/

uouh

!

0f-NOW

t»1 E

* X

V •

•

•

•

•

•

V

•

•

• v

I

v•

^BOSTON CONSOLIDATED GAS COMPANY

• v

C<mIiii:hi

X •

P. LOWENSTEIN

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

/

DARBININKAS

t’

Antradienis, Balandžio 10, 1936

366 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

sima tinkamai išmokti liė- Gretimai su pamokomis
2680
tuvių kalbos. Tik žinoma eina ir paties studento asne visi ta kolegija galėjo menis darbas: jam tenka
ir gali naudotis. Jaunuo- perskaityti visa eilė lietuliai, einantieji specialius vių kalboje nurodytų veimokslus ar juos jau baigų- kalų; kiekvieną savaitę jisieji,
negalėjo mokintis sai turi patiekti raštinį Sekmadienį, balandžio
v.
Marianapolyj. Taigi, Ma darbą — kaip skaitytų 26 d., Šv. Jurgio par. sve
Kovo mėnesio pradžioje nų vyskupija buvo dvily rianapolio kolegijos vado knygų įvertinimą, taip ir tainėje, Norwood, Mass. įTautininkai uoliai darbuojasi savo Susivienyjimui Vilkaviškio vyskupas An pė. Mat, lenkai tyčia buvo
vybė, gerai suprasdama kompoziciją. Studentai ar- vykš N. A. Lietuvos Vy
apginti..Šiuo kartu jų organizacijai gręsia pavojus iš tanas Karosas kukliai pa išrūpinę tokį jos sienų nu
šią
moksleivijos būklę, tymai supažįstami su pe čių Apskričio suvažiavi
socialistų pusės, tai Tautiškojo Susivienyjimo vadai minėjo savo amžiaus 80 statymą, tikėdami, kad
kiekvieną vasarą ruošia riodine Lietuvos ir Ameri mas, 1:30 vai. po pietų.
varo smarkią agitaciją už jo neliečiamybę, kurią so metų sukaktuves. Tai gra vysk. A. Karosas leis len
Vasarinius Kursus, ku kos lietuvių spauda. Jie Pavasario laikas visus
cialistai būk tai norį sugriauti. Tam tikslui tautinin žus metų skaičius, kuris kams šeimininkauti viso
riuose dėstoma lietuvių būtinai turi išmokti rašy žadina prie darbo. L. Vy
kai leidžia laikraštį brošiūros formoje, vardu “Sargy duoda progos arčiau susi je diecezijoje ir lenkinti
kalba. Čia jos moko lietu ti, ypatingai straipsnius į čiai taip pat pradėjo gy
ba”, kurioje rūpestingai ir planingai nustato prieš- pažinti su gerbiamojo ju- Suvalkus. Jie labai apsirivių kalbos žinovai - peda mūsų laikraščius.
viau veikti. Prasidėjo va
seiminę veiklą, kad rinkimai neišeitų socialistų nau bilijato gyvenimu ir dar ; ko. Vysk. A. Karosui atsi
gogai. Kursas tęsiasi še
jus. Yra gera proga mūsų
dai. Čia tautininkai išvysto daug uolaus sumanumo.
kėlus į Seinus, čia prasi- šias savaites. Be lietuvių Pamokos vyksta prieš
bais:
jaunuoliams ir jaunuolėms
Mūsų katalikiškam Susivienyjimui negręsia pana Vyskupas Antanas Ka i deda gyviausia lietuviškoji kalbos yra dėstomos ir pietus. Po pietų studentai prisirašyti prie šios gar
šus pavojus. Jo konstitucija reikalauja, kad nariai ei rosas gimė 1856 m. vasa veikla: steigiami lietuviš klasinės —lotynų bei grai laisvi — gali naudotis ko bingos jaunimo organiza
visomis
tų katalikiškas pareigas ir tuo būdu apdraudžia Su- rio 27 dieną Anykščių pa ki laikraščiai ir draugijos, kų — kalbos. Kiekvieną legijos parke
cijos.
sivienyjimą nuo įsibriovimo nekatalikiškojo elemento. rapijoje Utenos apskrity- keičiama pasenusi kunigų dieną be pamokų yra ir sporto aikštėmis arba vyk Taigi su pavasariu teatČia tenka tarti pagarbos ir dėkingumo žodis pirmie i ie. Aukštesnius mokslus ė- seminarijos tvarka, per paskaitos įvairiais mūsų ti maudytis. Po vakarienės gimsta visas mūsų jauni
siems mūsiškio S-mo organizatoriams, kad taip apdai |jo Šiaulių gimnazijoje. tvarkoma ir panaujinama tikybiniais, tautiniais ir yra pamokų ruošimas. Va mas. Tesirašo visi į Lietu
riai apsaugojo jo neliečiamybę. Bet — tykus ir stovįs1 Dvasinius ėjo Žemaičių kapitula.
visuomeniniais klausimais. sarinių kursų metu Ma vos Vyčių organizaciją.
ant vietos vanduo pamažėliu ima pelėti ir gęsti. Atsi kunigų seminarijoje ir Pe-1 Pasaulio karo audrai at Šią vasarą kursai prasi rianapolyj įvyks Studentų Kur dar nėra L. Vyčių
randa ten visokių šlamu ir bakterijų, kurios užteršia trapilio akademijoje, ku- ūžus į Lietuvą, vyskupas deda 6 d. liepos. Dėstys šie Sąjungos seimas, kas duos kuopos, tesusiorganizuoja.
mokytojai:: kunigas dak progos visiems kursų lan- Kitų tautų jaunimas turi
vandens tyrumą. Tas pats įvyksta ir mūsų organiza iriuos pabaigęs su teologi- A! Ka,r°sa.s privT^
magistro laipsniu, sl‘rauktl 13 savo dlece"Jos'taras Jon
cijose, kada jos, išoriniai apsaugotos nuo pavojų, pra bos
taras Jonas Navickas — ikytojams įeiti į glaudes stiprias ir gausias jauni
aro Lį
eįUVOS įirr Amerikos lie nius santykius su Ameri mo organizacijas. Mes taip
deda tingiai snausti ir vegetuoti. Viskas gerai, tai 1883 m. Įšventintas kuni- ; usijos gi urną.
Lietuvos
jaunąja inteligentija,
..
kam čia rūpintis — su tuo obalsiu jos gula ir kelia. !<™
gu. Pabaigęs mokslus, hū.
bu tremlm0 metu Jis gyvena tuvių istoriją;
kunigas tkos
pat galime turėti stiprią
.
Bet neveiklumo pasėkos netrukus ima pasireikšti. simasis vyskupas atvyksta Mogiliove ir Petrapilyje. Kazimieras Urbonavičius! Smulkesnių žinių apie ir didelę Lietuvos Vyčių
i
Snaudulinga ramybė sudaro daugiau pavojaus negu i Kauną ir čia kurį laiką Grįžęs po karo į Lietuvą, —lietuvių literatūrą; dak šiuos vasarinius kursus organizaciją.
išoriniai sukrėtimai. Ir tobuliausiai padirbdinta ma eina vyskupo M. Paliulio- vysk. A. Karosas gauna taras Rimavičius — lietu i galima sužinoti iš Maria Lai šie 1936 metai būna
šina ima rūdyti ir gesti — del nenaudojimo.
nio sekretoriaus pareigas. skaudžiai patirti lenkų ne vių kalbos fonetiką; kuni napolio kolegijos vadovy- mums geriausi. Visas jau
apykantą. Vienintelis iš
Nesakau, kad mūsų katalikiškas Susivienyjimas Eidamas tas pareigas, pa Lietuvos vyskupų, jis gas Juozas Vaškevičius — : bės. Reikia kreiptis šiuo nimas testoja darban su
jau būtų toks neveiklus, kad jam gręstų surudijimo sižymi dideliu kropštumu, (kartu su prelatu Grigai lietuviu kalbos gramatiką ' antrašu: Kunigas Rekto Vyčiais! Visi važiuokime į
Naujosios Anglijos L. Vy
pavojus. Jame daug veikiama. Jau patsai jo organas atsargumu ir pramatymu. čiu) ištremiamas iš Seinų, ir ponas Jonas Pilipauskas
rius, Marianapolis, Thom čių apskričio suvažiavimą,
—
lietuvių
kalbos
sintak

Kun.
A.
Karosui
sekreto

“Garsas” įeinąs į katalikiškosios spaudos šeimą, smar
apsigyvena partizaniška sę.
pson, Conn.
riaujant
pas
Paliulionį,
ne
sekmadienį, balandžio 26
kiai stiprina katalikų frontą. Skaitlingos Pennsylva
me lietuviškame Punske,
j
kartą
tekdavo
“
diploma

d., Norwood, Mass.
nijos katalikų kolonijos juomi kaip tiktai ir maitinasi.
bet ir iš ten lenkų išvaro
tiškai
”
pasielgti
saugojant
Atimkite S-mo organą iš tos apylinkės, ir tenykštė
mas.
Vincas Kereišis,
katalikybė, o dar daugiau lietuvybė atsiras rimtamei Žemaičių vyskupą (mat, Pergyvenęs lenkų perse
N.A.L. Vyčių Apskr. Pirm.
vysk. Paliulionis
buvo
pavojuje.
Kas gali išaiškinti, ko niekas nė opiausiu reikalu
staigus žmogus) nuo per kiojimus, vysk. Karosas
Taigi SLRKA vien su savo organu jau atneša ne- aštrių susikirtimų su rusų nepaliauna rūpinęsis savo dėl mūsų kaikurie taip va negali susirinkimų pada Bolševikų opozicionierių
diecezijos
ganytojiškais dinamieji tautininkai, — ryti, nė žodžiu, nė raštu organas “N. G.” apie saapskaitliuojamą naudą. Tačiau pati organizacija ga valdžios vyresnybe.
reikalais šiapus ir anapus vadinasi katalikais? Ame savo minties pareikšti, nei jvuosius pozicijonierius ra
lėtų daugiau veikti - bruzdėti. Ji turėtų būti platesnė,
visuomeniškesnė. Ypač galėtų išplėsti savo veiklą ir Be vyskupo sekretoriaus demkrklinijos. Apsigyve rikoj gal tokių mažai, bet savo seniausių organizaci šo: “Sykį ant visados rei
įtaką Naujosios Anglijos lietuvių kolonijose, kurios pareigų, kun. A. Karosas nęs iš pradžių Marijampo Lietuvoj tautininkai vadi jų reikalų tvarkyti ir, vie kia padaryti galą tai prupuikiai mokėtų sunaudoti tokį pliusą kaip SLRKA. turėjo dar pamokų kunigų lėje, vėliau Gižuose, vysk. nasi save katalikais. Del nu žodžiu, viskas kaip sun seikinei anarchijai, kuri
lyg vėžys ėdė lietuvių dar
Reikia tad ieškoti naujų veikimo etapų, kad SLRKA seminarijoje, būtent, mo Karosas daro žygius prie ko? Rodos, 1917 m. buvu kiųjų darbų kalėjime.
kė
klierikus
iš
pradžių
lie

sieji
Amerikos
Lietuviu
šv.
Sosto,Ttad
leistų
jam
neštų visuomenei naudą, atitinkamą organizacijos di
Ar tai katalikiški dar bininkų judėjimą per pas
tuvių
kalbos,
vėliau
teolo

Visuotiniame
Seime
Nevv
grįžti į Seinus. Tiems žy
dumui, turtui ir svarbai.
,
K.
bai? Ką tie visi viršui pa- taruosius suvirš 20 metų”.
gijos ir pasirašinėjo “Ne- giams nenusisekus, 1926 York, visi atsimena, ką ; minėti tautos pasižymėję Komen tarų nereikia.
dėldienio skaitymų” re m. įkūrus Lietuvos bažny tautininkų įgaliotas atsto patrijotai yra blogo pada Darbininkai teįsitėm i j a
daktorium. 1907 m. solem- tinę provinciją, vysk. A. vas, ar delegatas pasakė rę Lietuvos Valstybei?
pačių komunistų žodžius
nizantas tampa Kauno ku- I Karosas tampa
naujai
į- visų tautininkų vardu, t. Ar daug iš katalikų vei- ir sergantieji pruseikiniu
v•
x v
*■
nigų seminarijos rekto steigtos Vilkaviškio vys- y. p. Balutis, išėjęs ant j kėjų atsirastų tokių, kurie ar bimbiniu vėžiu kartą
rium, tačiau neilgam: ki : kūpijos ganytoju. Tačiau scenos sako: “Mes tauti dirbo prieš-valstybinj ko ant visados teišsigydo nuo
tais metais iššventinamas širdyje jis tebėra išlaikęs ninkai nė į kokius Dievus kį nors darbą, ar daug y- jo, išsižadėdami dolerinio
komunizmo teorijų.
Yra nurodymų, kad Meksikoje katalikų padėtis vyskupu ir gauna Žitomi- nepalaužiamą norą, bent netikime ir mums toji mal ra katalikų veikėjų
gerėja, bent tuo žvilgsniu, kad kaikuriuose apskrityse riaus pavyskupio vietą. Ži- prieš pabaigą savo gyveni da nereikalinga”. Kuomet
atidaryta kiek bažnyčių, tačiau perdaug džiaugtis dėl tomiriaus vyskupu tada mo, grįžti atgal į Seinus. ėjo ginčas apie valandą prieš-valstybine spauda? prieš katalikiški, tai tas
to netenka, nes—kunigai negrąžinami. Bažnyčias val buvo garsusis lenkų rašy Vyskupas A. Karosas — laiko del maldos, kad to Bet kas visoj daugumoj nėra katalikas. Gali eiti į
dys komitetai. Pamaldų jose nebūsią galima laikyti, tojas estetas ir mecenatas tylus, ramus ir kuklus kį svarbų Kongresą pradė iškovojo Lietuvai Nepri- Bažnyčią melstis rankas
klausomybę,
kas visoj j dangų iškėlęs kasdieną,
tad kuriam tikslui jos atidaromos, kol kas sunku įspė Niedzialkowskis.
Kitas žmogus. Jis stropiai, atsi- ti su malda, kaip mums daugumoj buvo pirmieji bet jei iš Bažnyčios išėjęs
ti. Tiek bent aišku, kad tuomi neva nusileidimu Mek zmogus, tapęs vysk. Nie- dėjęs eina aukštas ganyto-. lietuviams pridera, katali
sikos vyriausybė nori kiek nuraminti piliečius, kurie dzialkowskio padėjėju, bej,0 pareigas, puikiai mokė- kiškos šalies piliečiams. savanoriai, kurie savo gy- viską dirbsi prieš katalivastis aukavo už Lietuvos kiškai, tuomet toji karšta
masinėmis demontracijomis griežtai protestuoja preš
abejo
būtų
pasidavęs
to
išdamas
skirti
tikybinius
ir
Tas
parodo,
kad
tauti

laisvę? Katalikai, katalikų malda nieko nereiškia ir
anti-religinę valdžios politiką. Žmonės organizuoja
skirtinų
gabumų
ganytojo
polit
j
nius
reikalus.
Ir
Tie
ninkai
į
Dievą
netiki.
Jie
organizacijos. Ir už tai jie negelbsti.
milžiniškas eisenas, kuriose nešamos iškabos panei
v*
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v*
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giančios bedievišką vaikų auklėjimą. Kuomet prieina į įtakai. Bet vysk. A. Karo- tuvybės gaivinimo darbe visur yra priešingi kata šią
dieną
žiauraus
režimo Delko
šiais laikais visi
pats
savaimingas VySk. Antanas Karosas likams.
ma prie tokio visuomenės sąjūdžio, policija pasirodo sas,
kankinami. Už ką?
išlaukiniai priešai išsižioję
bejėgė — negi areštuos visą minią. Daugiausiai į pa žmogus, nuo santykiavi- ^au buvo žinomas dar Lietuvos tautininkai sa Ir sakoma: mes katali- puola Lietuvą? Be abejo,
siutimą ir paniką įvaro valdžią taip vadinamos tylio mo su Niedzialkovskiu ne prieš Didįjį karą. Jis jau- ve vadina tikrais katali kai.
Gražūs katalikiški jie mato ir girdi, kas de
sios eisenos. Keli tūkstančiai dalyvių eina tylomis tik tik nepasikeitė, bet prie-! nesniuose kuniguose ir sa kais, o ypatingai preziden darbai, nėr ką.
dasi pačios Lietuvos viduv•—
iškabos pasako, ko jie nori. Yra kaž kas slaptingai šingai, dar labiau užgrūdi vo auklėtiniuose skiepijo tas. Bet pažiūrėjus
į jų
Tai tik kataliko vardu je. Jei viduje nėra nė ma.baisinga tokiose eisenose. Policija žiūri su prietarin no savo būdą ir išprusino lietuvišką dvasią, aiškin darbus, tai niekas to ne
ga baime ir traukiasi šalin prieš tokią tylią demons i prigimtą savarankiškumą. davo jiems lietuvių kalbos pasakys, kad tai katalikiš prisidengę jie nori visą vi- žiausios vienybės, bet priesuomenę nuslopinti ir, ro- šingai, kerštas, neapykantraciją.
Vysk. A. Karosas 1910 grožį, drauge ragindamas ki darbai. Kuomet visos dos, pasmaugti visai visus fa įr persekiojimas, baudi Toki pasireiškimai suklupdo net ir akyplėšiškiau- m. skiriamas Seinų vysku pažinti ir pamilti visa, kas katalikiškos organizacijos katalikus, kad vadinamos mas ir visiškai Žmogaus
sią vyriausybę. Tegu ji laikosi ir smurtu ir ginkluota pijos ganytoju. Tada Sei- lietuviška.
Tsb. persekiojamos,
baudžia šventos ir katalikiškos laisvė atimta, tai koksai
pajėga, bet vis dėlto turi bent kiek skaitytis su pilie
mos ir galiaus visai užda Lietuvos nė vardo neliktų. gali būti pasitikėjimas sa
čių nuomone. Šiurpu darosi matant tokį masinį val
romos; kuomet katalikai Prie to einama, niekas ki vo vyriausybe?
džios darbų pasmerkimą. Taigi Meksikos valdovai
mokytojai persekiojami; taip negali matyti.
Be to visas kraštas gy
pradeda nugąstauti. Jie, tiesa, pravedė kietus ir žiau
kuomet katalikai iš val- Ko geresnio galima lauk- vena apmirusiu ūpu, kaip
(Dr. J. J. Rimavięiaus, Ma- tuojau nukrinta žmonių arius savo įstatymus prieš katalikų tikėjimą, bet pasi
rianapolio Kolegijos profe-i
džios vietų paliuosuojami ti iš tokių, kurie netiki į idėjiniai, taip ir medžia
rodo, kad praktikoje ne taip jau lengva juos įvykdinkyse. Dar nejaukiau jausoriaus kalba per radio, ba.
arba laipsniais pažemina- Dievą. Kas tikras katali- giniai. Laukdami kada,
ti. Tėvai neleidžia vaikų į bedieviškas valstybės mo
landžiu 4 d., š. m. Darbinin- ciasi patys žmones , kurie
mi; kuomet mokslo vyrai kas, tikįs Dievui ir Kris užtekės toji skaisti, šviesi
ko Radio Programoje).
kyklas ir valstybinis auklėjimas lieka tik ant popie
savo širdyje gailisi to var- pasižymėję savo moksliš
tui, tas taip niekados ne saulutė, kada kiekvienas
rio. Pirmiau Meksikos valdžia buvo kaltinusi kunigus,
Nedaug Amerikos lietukalbėtojo ir tik laukia kais gabumais ir kaipo darys. Kadangi kiekvienas
pilietis galės lengvai ir lai
kad tai jie atkalbinėja tėvus neleisti vaikų į valstybės vių turi galimybės tinka- kada Ts tas kančias patautas apaštalai pasišven katalikas žino ką Kristus svai nė kieno nesaugoja
mokyklas, bet dabar kunigų kaip ir nėra. Visoj Meksi
mai
išmokti
savos
gimtobaigs.
Kas
čia
sakoma
atę visą savo idėją dėl tau pasakė: “Kas pildo valią mas atsikvėpti ir pasida
koj, kuri yra daugiau kaip dvigubai didesnė už Pran
sios
kalbos.
Pakenčiamo
P^
e
v
*
e
šą
asmens
pasirodycūziją ir Vokietiją buvo belikę mažiau kaip 200 kuni
tos gerovės ir jos šviesios mano, tas yra su manim, linti vieni su kitais savo
Pat galima pasaky- ateities dirba vien tai gar- q kas nepildo mano valios
gų. Ir kaip' jie sugebės vesti tokią plačią agitaciją. josios mokėjimo yra labai
vargais, įspūdžiais ir atei
Reiškia Meksikos piliečiai patys nepakenčia bedieviš reikalinga mūsų inteligen- ir aP’e kasdieninius mū- bingai idėjai, yra perse tas nėra su manim”.
ties siekimais, su linksiha
I
t^s^kuri^T
nuolatos"
‘
įprofesijonalų
santykius
ko auklėjimo ir valdžia turi nusileisti.
K.
kiojami, baudžiami ir net Vadintis kataliku dar šypsena paduoti vieni ki
! vairiomis progomis tenka su savo klijentais, patijen- prašalinami iš užimamų nereiškia, kad jau tikras tiems dešines ir linkėdami
vietų, ir žeminama jų už katalikas. Katalikas paro tos jų siekiamos laimės
Laisvė iškovota ne tam, kad kiti ją uzurpuotų, prabilti į minias. Kaip yra iir rėmėjais.
nejauku
tokiam
inteligenMarianapolio
kolegija
ysitarnauta garbė; kuomet do savo katalikystę dar vieni kitiems kuodidŠiaubet tam, kad visi laisvėje gyventų, kvėpuotų laisvu
tui kalbėti į klausančius ra vienintelė augštoji mo- visuomenei visiškai uŽ- bais; galima vadintis šven sio pasisekimo ant visa
tėvynės oru ir patys prireikus už tą laisvę mirtų.
W. Wilson.
laužyta kalba; jojo vertė kykla Amerikoje, kur ga- gniaužiama burna, kad tuoju, bet jei darbai yra dos.
Liet. Vargšas.
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Romas Insa . katalikams skaityti tų ra tos mažybinės mokyklos versitetinės sororitates —
Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
šytojų raštus, kurių prin produktą — vaiką;
merginų draugijos, net iš
cipai yra neteisingi, nors vaikas kartais gali tau kailio išsinėrusios platina.
Vadai, Spauda, Mokykla
stilius labai patraukiantis tiek apsakyt apie seksua- Ir tai visa veik rašytu žo Pereitą savaitę visi žmo vajuje dirbti. Bet nežiū
nės buvo užsiėmę prisiruo rint | tai, keletas kontestiįžymūs visuomenininkai skaitęs, kaip jis argumen- h* žavintis... Nuodai pasi lizmą - kūniškumą, kad džiu — spauda.
šimu prie didžiųjų švenčių ninkų vis vieti pažengė pir
visuomet interesuoj a s i to metu cituoja tą parašy- lieka nuodais, nors ir sal teks tau gerokai paraus Šiandien, jei lankei vals — Velykų, taigi, it kontes- myn.
ti... Ir dar ne bet kaip! Ne tybinį universitetą ir dar
jaunuomenės būkle. Studi-' tą žodį, nors kartais jis dūs!
tantams nebuvo progos
V-ajaus Vedėjas.
Supraskime, kad nuola įtariu, kad daug tokių pa nemoki myluotis, šokti
juoja jos problemas, pa- būtų klaidingiausias, vien
tiekia jai gyvenimo krite- tik tuščios ašercijos. Kal- tinis “izmo”, kokis jis ten vyzdžių rasi, tokių jau vi “džiazą”, dainuoti, su*fut
KONTESTANTININKŲ STOVIS:
riumus, nustato gyvenimo ba to taip tobulai neatliks. nebūtų, baladojimas mums Į sai pakrikusių; betgi, jų bolo teknika nesi susipaži
nęs, tai prašom užsikvįesti M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestante .... 27,200
Visuomenininkas - va- tiesiog įkyrėja. Kokiu ki yra.;. Ir ne mažai.
• kryptis. Ir, paprastai, ta
korespon Sofija Rimaitė, Lawrence> Mass.......................... 25,000
jaunuomenė seka tuos jų das, kaip minėjau gudrus tu būdu žmonės įtikinsi, Ne per seniausiai vienas Universitetinį
Kun. J. Bružikas ......... ...... ........................ ........ 24.500
nurodymus. Senam, prity- strategistaS, pažįstas sa jei nekalbėsi jiems apie įžymus anglas p. James dencijos kursą tuose daly Leonardas Kumpa, Brockton, Mass.................... 22.500
rusiam karininkui karas vo kovos ginklus ir svat- “izmą’\ Neveltui sakoma Barrie, viename vaikučių kuose. O, jei tamsta tų da J. Andriliunas, Šv. Pranciškaus par. kontest.... 17,285
jaunutis. Jau šis vetera— blausia, mokąs kaip su lietuviškai, jog lazda turi susirinkimėlyje (vaikučiai lykų nežinai, tai bent pra J. Glaviekas, 108-tos kp. kont. ........................... 16,350
nks apsipažinęs su karo naudoti tuos savo ginklus, du galu. Taip ir čia. Yra buvo apie 10 m. amžiaus) dėk iš gėdos rausti. Šie da F. A. Kondrotas, Phila. Pa................................. 15,060
ginklais. Ir koks jis stra- kad sustiprinus savo au- daugiau kaip vienas būdas užklausė jų, kokios yra jų lykai konstatuoja dabarti O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestante ....... 13,760
tegistas. Žiūrėk, kaip jis toritetą. Kokį tadgi, gink- patraukti žmones prie bet mėgiamiausios pasakaitės. nį universitetinį mokslą. A. J. Pateckis, Hartford, Conn.......................... 13,225
Šeši nuošimčiai iš 70 pa Nors kartais nėra taip žy VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas 12,22g
moka įviliot priešą į savo ją, priemonę visuomenių kokio “izmo”.
geidavo laumių ir baubų mūs kai kuriuose, kaip pas V. Blavackas,. LDS 7-tos kp. kont..................... 12,150
Pirmiausia,
šie
šulai
mė

kilpas. Jau ten patekęs ninkas panaudoja patraugali sakyti amen visa kti, pakreipti ir svarbiau- gina (jiems ir jpasiseka pasakų; aštuoni nuoš. jū- vienus, vis vien jis randa B. Mičiunienė, New Britain, Conn....................... . 9,875
kam... Viskas baigta, jei šia, valdyti jaunimą ir suklaidinti tiesiog milži- rų pasakų; penki nuoš. lė- si. Dėl ko gi katalikai ra J. Jeskelevičius, LDS 1-mos kp. kont............... . 8,600
stebuklingai neišsigelbėsi, bendrai savo audienciją? niškas minias) patraukti ktuvų pasakų; penki nuoš. ginami lankyti savo mo J. Makštutis, Scranton, Pa.................................. 7,050
pasakaičių; du kyklas? Gi matote. Gal K. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestante........ . 7,050
Visuomenės, vadas pana- į Koks yra naudingiausias, žmones, gyvu žodžiu, bet gamtos
šus į tą karininką: Jei ne daug
vaisių atnešantis labiausiai spauda, žodžiu! nuoš. mokyklos apysakų: atrodyt, kad tokių dalykų K. Nadzeika, Nashua, N. H........................ .... . 6,750
. daugiau. Jis jau moka ginklas, Bendrai, veik visi sakant nori įtikinti, kad ir, keturiasdešimts keturi universitetiniame gyveni Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio ................. 6,500
me nėra. Sakoma, kad iš F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont.................... 5,740
kaip jaunimą patraukti, pripažįsta, kad parašytas žmogus gali gyventi be — karo pasakų!
čia nedidelis vaisiaus
pažinsi medį. V. Butrim, Rochester, N. Y................. ............. . 5,700
pakreipti ir valdyti. Vie- žodis, spauda labiausiai Dievo, savu būdu, savais Rodos,
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont........................ . 5,635
nas dalykas yra sugebėti patraukia ir paveikia. Ge- norais, be jokios pagalbos dalykas, kad 44 nuoš. pa Tadgi, paimkime gyvą pa Vytautas Andjurgas, Phila. Pa.......................... 4,200
patraukti ir pakreipti kito riausias tam prirodymas iš aukšto. Žmogus yra mėgo karines pasakaites... vyzdį, kuris nušvies mus M. Kauklys, Keamy, N. J.................................. 3,375
pats Dievas, jis yra virš- Vis vien, pristačius šį da šiame atvėjuje bent šiam
mintis į save, o visai kitas bus gyvas pavyzdys...
J. J. Naudžius, Westfield, Mass........................... . 3,000
klausimas tas mintis ir Paskutiniu laiku, labai gamtiškas žmogus sulyg lyką susipratusiems visuo kartui. New Yorke yra M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont................... 2,775
veiksmus valdyt.
plečiasi komunizmas, na Nietzche, kaip ir dabar menės vadams, sukeltų viena vyrų organizacija, V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas . ........... . 2,600
Nors kalba žmogų daug cizmas ir fašizmas. Pažiū kai kurie netikrieji prana daug susirūpinimo. Šie vi kuri rūpinsis atvykusio M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont....... ’............ 1,800
sujudina, daug paveikia; rėkime, kaip šie “izmai” šai skelbia. Tos nuomonės suomenės vadai ryškiai mis aukštos kilmės pane A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass........................ . 1,800
vis vien, jei ji ilgai tęsiasi vadai sugeba patraukti jie laikosi, nors patys iš pramato šiuose vaikeliuo lėmis. Sakysime, miestan Jieva Lukošiūtė, Chicago, III............................. 1,225
ji mus nuvargina, kalbėto jaunimą ir bendrai visuo tikrųjų į tai netiki; sklei se naują, sistematinį, mo atvyksta įžymi panelė. Ji Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass. .................... . 1,200
jo balsas mums lyg sukar- menę. Kokia ..priemone jie džia tarp kitų. Jie nori įti kslišką, artistinį, seksua- su miestu gal ir nesusipa P. Palevičius, LDS 7 kp. kont........................... . 900
tėja, neatsižvelgiant, kad naudojasi? Pirmiausia, kinti žmones, ypač jauni lizmą. Argi mes galime žinus, jei yra, labai mažai. Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y................ .... 900
800
ir kalbėtojas bus ir pirmos ten kur jie gali, kur jau mą, kad laimė randasi sakyti, kad čia nėra nė Be abejonės, norėtų suži A. Delinas, Greenfield, Mass.............................
noti vieną kitą, istorišką Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont. ............. . 700
rūšies oratorius. Praktiš gerokai įsigalėję, kaip Ru žmogaus prote, psicholo kiek tiesos?
i
Kreipkimės
dabargi
į
vietą; bet, svarbiausia, no H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont................
600
kai atsižvelgiant, kalba sijoj, Vokietijoj ir Meksi gijoje, žmogaus pojūčiuo
mūs
šalies
Amerikos
val

se,
jo
geiduliuose,
ir
ar
ri
sužinoti
žymiausias
pa

daugiau paveikia mūs šir koj,
užčiaupia laisvąją
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa. <................ . 600
stybinius
universitetus,
silinksminimo
vietas.
Bet,
čia,
ištikrųjų,
nėra
patrau

dį ir jausmus, negu protą spaudą. Ten, kur jie neturi
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest. .............. .... 600
į
Mūsų
universitetinis
jaukaip
galima
tai
atlikti
?
kianti
priemonė?
žinoma,
ir valią. Ne taip su para tokios valdžios ir autorite
šytu žodžiu. Jis įsismeigia to, panaudoja taip sakant, kad yra. žmogus jau iš inimas, ihteligentija - švie Jos net artimi draugai rado; kad žmogus tai at- žiaus bažnyt., 4557 So.
Įsišaknija žmogaus prote. prirengimo metodą, kad į- prigimties linkęs prie lais suoliai, moraliai pakrikę, gal jų nežino! Tadgi ji ieš- sitiktinas įvykis kosmos Wood St., Chicago, III.
Praktiškas gyvenimas la gijus tą valdžią ir autori vesnio elgesio, jau nekal ' laisvės meilės advokatai, ko tam tinkamo vado. Ii evoliucijoj; kad siela tai Gegužės 10—24, Nekalto
bai gražiai tą įrodo, Žiū- tetą. Ir kaip strateginiai bant apie suteiktą jam į laisvų pažiūrų asmens, ne bet kokio! Tur būt Har vidurinių amžių atgaivin Prasidėjimo bažn., 2745
W. 44th St., Chicago, III.
rėk, kartą klauseisi pra- jie paruošia tą savo dirvą! tai paskatinimą. Bet, kaip pagoniški. Jei jie yra toki, vardo arba Yale universi ta pasaka.
kalbos: įdomi, graži, gra Čia taipgi panaudojama jau žinome, toks humaniz tai ką galime tikėtis iš jų teto, su laipsniais padari Kodėlgi Amerika dau Birželio 4—13, Šv. Anta
mas — žmogiškumas yra vaikų? Mes patys juk ži niai. New Yorke viena vy giaus neišduoda savo Em- no bažn., 1515 So. 50th Ažių minčių pagavai, Teko spauda.
kad Dieviškasis rų organizacija pristato mersonų, Irvingų, Lincol- ve., Cicero, III.
tau paskiau tą pačią pra Šiomis dienomis huma aiškus nepasisekimas, nes, nome,
kalbą laikraštyje, žurnale nizmo, seksu'alizmo tipo žmogus pats savaime ne-| Mokytojas yra pasakęs, jai tą vadą. Žinoma, ji ap nų, Lowell’ių? Dėlto, kad i Jeigu kuris gerbiamų
paskaityti. Ah... Nuome novelių ir šiaip jau gašlios gali gyventi, panašiai, kad tik geras medis tegali moka visas išlaidas. Jis jos fontes scientiarum — klebonų norėtų kviesti su
tas atsiskleidžia! Naujos' literatūros pilni kampai ir kaip pats laikydams už pe išduoti gerus vaisius, o turi būt sulyg panelės mokslo šaltiniai užnuody misijom bei rekolekcijom,
mintys, naujos idėjos gim užkampiai. Žinokime, kad ties vieną alkūnę, negali 1 blogas medis negali išduo skonio: geltonplaukis, mė ti, spauda puvėsių pilna. prašoma kreiptis šiuo ati gerų vaisių.
lynakis arba garbanas. Jos mokslo sistemose nė dresu: 259 North 5th St.,
sta. Dar ir trečią kartą šios šlykščios literatūros kitos paliest.
perskaitai; dar daugiau skleidėjai, kokio “izmo” Jei nepasiseka šiems šu Veik visose mokslo sri Tada prasideda nakties ra, Dievo, Bažnyčios, do Brooklyn, N. Y.
save naujomis mintimis jie nebūtų, nuodija, nors lams humanizmu patrauk tyse proponuojama komu baladojimas. Tikri nakti ros, artimo meilės. Huma-,
LOTINIŠKOS GIESMES
prasiturtini. Tasai parašy ir saldžiais nuodais, visus ti žmones prie savęs, ima nizmas ir seksualizmas- baldos. Apeina keletą klu nizmas, seksua 1 iz m a s,
LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ
tas žodis lyg priduoda ne žmones. Vienas žmogus la si kitokios priemonės. kūniškumas vienu ar kitu bų (čia kalba apie nakti žiaurus individuališkumas
ALBUMAS DftL
Kreipiasi prie seksualizmo būdu. Kiekvienas univer nius pasilinksminimo klu mūsų valstybinių mokyklų
klaidingumą ir su savim bai gražiai išsireiškė:
ORKESTROS
neša’ tą pilną įsitikinimą, “Skaitymas yra arba nau — kūniškumo. O, čia?!... siteto profesorius yra sa bus) ; jei panelė šiek tiek padariniai. Ir visa tai jie Kas mėgsta groti lietu
nors kartais jis ir būtii dingas arba riuodingas Tiek daug, daug jaunimo vos rūšies psichiatras-sie- drovesnė, pasitenkinama vadina amerikoniška kul viškus šokius, tai įsigykiklaidingas. Paimkime pa mūsų protui bei sielai. Dėl pasiseka įviliot. Ir kiek jų i los gydytojas, kuris kvie- kino - teatro apsilankymu. tūra! Hominum ineptiae te parašytą žymaus komp.
prastąjį gyvenimo žmogų. to Katalikų Bažnyčia po privilioja! Merkte merkia i čia studentus pas save ap Čia žinoma, ir kartais va acstultitiae!. Absurdas ir V- Niekaus Lietuviškų šo
Žiūrėk, jei jis šį tą yra pa- mirtina nuodėme draudžia tuos jaunimo sielos skais sakinėti savo vargus ir dams įkyru, nes pasitaiko, kvailystė daugiau nieko! kių Albumą. Jis tinkamai
-I yra piano solo, 1-mai ir 2čius drabužėlius šlykšty sunkenybes. Geras yra kad tenka jiems keletą
rai smuikai, 1-mam ir 2bės, gašlumo, supuvimo ir dalykas paguosti studen pamatyti tuos pačius pa
TĖVO
KAZIMIERO
ram
klarnetui ar trumpejausmingumo sultyse. Vai tą, jam patarti. Bet reika veikslus. Ir reik atsimint,
ŽVIRBLIO, O. P.
į tui. Jo kaina $1.00. Užsašina jų sielas laisvos mei linga žinoti kaip. O to da tai vis mūs universiteto
MARŠRUTAS:
: kymus siųskite “Darbi
lės ' roinanais, laisvomis lyko dažniausiai, profeso baigusieji graduantai su
ninkui”, 366 W. Broadway,
moralinėmis mint imis. riai nemoka atlikti. Vieton Ph. D. ir tt. ir tt. laips Balandžio 13, — gegužės go.,Boston, Mass.
Jaunimas geria,
gėrisi studentui gero atnešti, ža niais. Galas, kam reik į u- 2, Panelės Švč. Gimimo----------- ---šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no šiuo jiems suteiktų icho- los atneša su savo laisvais niversitetą eit, kad galima baž. 6812 So. Washtenaw: Tas, kuris neturi būdo,
ru: — bet ir jis sukartėja. patarimais ir paakini- tuos dalykus ir taip sau be Avė. Ciicago, III.
! yra ne žmogus, o daiktas.
rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.
Nes kūnas . savyje pripa mais: — pripildo jo protą mokslo išmokt! Ar šapšGegužės 3—5, Šv. KryChamfort.
v.. 25c.
Dorybių Perlas................................ .....
žįsta sielą; Jis žino, kad y- visokiais nežmonišk a i s gėrėjui reikalingas buvo
Moterystė ...... ......................................
.... 15
mokslas, kad išmokt ger
ra. Dievas, Kuris viską ma gaivalais.
.... 15
Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai)
to, Kuris gal tą kūną bet) Be to, kiekvienas profe ti? Arba vėl, ar jam reika
.... 15
Sugriautas Lizdas .............................
kokioj sekundoj atimti iš sorius yra atskiras gyve linga didelio mokslo suži
Jėzaus Širdis ir Šeimyna .................
.... 15
šio pasaulio.
nimo filosofas. Negirdėtas not kur yra didžiausios
Temperamentų rūšys .........................
... 15
Ir seksualizmas toli ne dalykas, kad du profeso miesto užeigos? Ištikrųjų,
Kaip save auklėti.............. .•................
.... 15
Jėzuitai ................................................
... 15
nuveda. O kas tada po jo?. riai laikytus vienos nuo nemanau, kad universite
Šeimyna Kristui ........... .................
.... 30
Tada, jau kreipiamasi į monės. Tai būtų infra dig- tai tam buvo įsteigti.
Šv. Stanislovas Kostka ................
.... 35
mokslą. Moksle išgany nitatem — žemiau jų sto If kur tik kreipėsi, į bet
Matas Talbotas ............
................
„...20
mas, moksle laimė, moks vio taip pasielgti!
kurį Valstybinį universite
T. Mykolas-Pro....... ............................
.... 25
le viskas. Šioje srityje, ko Drairios profesorius, kad tą, vienam pastebėsi, kad
Šv. Elzbieta Tiuringietė....................
.... 20
ne viskas įveliama: — mokinus dramą, moko specializuojama komuniz
Pamokymai Jaunavedžiams .............
.... 25
Tu ir Jis .................................................
.... 60
žvaigždės, Žvaigždyn a i, kaip myluotis, glamonėtis. me; kitame gimdymo kon
Mintys ir Patarimai (I knyga) ........
.... 30
saulė, mechanizmas, lite Ir ne bet kaip! Čia ir sis- trolė; trečiame laisvąją
Mintys ir patarimai (II knyga)........
.... 40
ratūra ir dar kas... čia, tematiškai viskas varoma. meile; ketvirtame glamo
Mintys ir patarimai (H! knyga) .....
....40
žodžiu sąkant, visokis mo Žinoma, sulyg mokslo. O, nėjimu; ir, taip iš eilės
Mįntys ir patarimai (TV knyga) ......
... 25
kslas sudievinamas.
•tas mokslas? Čia irgi aiš imk ir pamatysi, kad kiek
Ar tik nebūti man kunigu? .............
Kai kurie iš mūsų esame ku, laisvoji/fjneikj, kurią vienas universitetas spe
Romos Popiežius ........... .....................
.... 80
Dievo buvimas.....................................
susipažinę su universiteti mūsų universitetinės fra- cialistas viename ar kita
niu gyvenimu. Nereikalin temitatės — vyrų draugi me laisvos dorovės srity
“DARBININKAS”
ga net žengti tiek pirmyn, jos; ypač gi slaptosios je. žiūrėk, vienas profeso
366 W. Broadway,
kad palaikius savo argu pTomotnoja; gimdymo rius pasakoja, kad.pasau
So. Boston, Mass.
mentą. Paimkime papras- kontrolė, kurią mūsų uhi- lis tiktai atsitiktinai atei
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Krancevičius, J. Kumpa,’ Gi Prof. Dovydaičiui reikampaniją,
ypač mūsų
kun. Pr. Virmauskis ir k. škiame gilios ir nuoširKAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ! nuoliai dabar pamatė reiKonstatuota faktas, kad džios užuojautos dėl tošeštadienį, vasario 22, balsiai
užgyrė siūlomą šiais laikais komunistai- kios
a kalo ir pradėjo mokytis
jam
padarytos
1936 m., Šv. Petro parapi- prezidiumą bei komisijas, bolševikai negal ėdami skriaudos. Prie to pabrėKOLONIJOSE
lietuvių kalbos ir rašto.
joje, So. Boston, Mass. į- Iš priežasties trumpo žiauriomis priemonėmis į- žiame kodidžiausią mūsų
Taipgi politika nurodą .
vyko Naujos Anglijos R. laiko buvo sveikinimų for- veikti katalikų, griebiasi pasigerėjimą, kad jis, ne
svarbą laikytis savo tauLDS
NAUJOS
ANGLIJOS
apmirimo;
nuo
paskutinio
tos, jei nori politikoj ką
K. Seimelis.
malumai ištraukti ir eita nekalto avinėlio kailinių, įlaužiamas tautos didvy
Pr.
. Seimelis prasidėjo iškil- j? karto Prie s’^tymo tai yra visokių neva tai- ris, kenčiąs dėl savo reli- APSKRIČIO GEGUŽINE atgaivinimo «jai tebepirmi-( laimėti.
-----------ninkauja.
L.
Vyčių
Čhicataigomis pamaldomis, — darbų. . ,
mingomis
...
- kingų šūkių, kaip “Ben- ginių įsitikinimų ir kataliidealogijos ir Gegužinės rengėjai, ture- gos Apskrityj iš kelinto
Šv. Mišiomis 8:30 vai. ry-1 Mandatų komisijos refe- dras” frontas ir tam pana- kiškosios
šv.
tikslu prisigerinti kritęs savo uolumo auka, darni mint£, kad reikės karto užima valdyboje viete,šv. Petro par. bažnyP-Petras šakalys šiai;
v. .
’išdavė
crioua ronnrto
nronocdo.
raportą,
pranešdaprie
katalikų,
kad vėliaus bet gi nenuostoja buvęs iš- svečius priimt i per tris tą. Dabar yra jos iždinincioje, kurias atnašavo
v•
ATSIŠAUKIMAS
ta. Jonas švagždys, LDS
slĮgg Seimely juos palikus savo vergais, tikimu Lietuvos sūnumi. dienas: gegužės 29, 7:30 ku; rūpestingai darbuoja
vai.
vakare;
gegužės
30,
si
ir
Apskričio
chore,
kur
Į
PHILADELPHIJIEČIUS
atstovai
Tuo
klausimu
išnešta
ir
Užtikriname
jį,
kad
mūsų
Centro pirmininkas ir tu- da^au!ja
iš septy- priimta Seimelio rezoliuci užuojauta vien žodžiais per ištisą dieną ir gegužės irgi yrą iždininku. Be jo Philadelphijos viengen
riningą pamokslą, pritai- nuo 47 draugijų
ja:
nepasibaigs. Mes jau suda 31 dieną ligi vakaro, Ro- išmintingų patarimų, su- čiai, o ypač gi tie, kurie
kintą momentui, pasakė ni,į^^U*
I.
jirėme Dovydaičio fondą. f muvos parke, Montello, manumo, entuziazmo, pakun. Dr. M. Ražaitis, Vil Seimelio darbams pa
Mass., sumanė atremon- sišventusio darbo ir daug gyvenate Port Richmonde,
kaviškio Dvasinės Semina tiekta sekanti dienotvar Kadangi komunizmas yn.
kė:—
ra laiko epidemija, palie Šiandie minėdami laisvos tuoti parko svetainę, pa- jo paties pridėto pinigo Bridesburge ir Frankforrijos profesorius.
I
a) Spaudos Vajus,
tusi netik pavienis asme Amerikos kūrėją Jurgį statyti patogesnius stalus nei Apskritis, nei Choras de meldžiu, nepamirškite
Po pamaldų bažn. sve b) Pavasarininkų atsto nis, bet ir ištisas tautas ir ■
nebūtų taip išsilaikę ir iš-,tą, kad vakare 19-tą baWashiftgtoną, su skausmu bei papuošti parką.
tainėje W. 5th St. įvyko j
ir tiek daug nuveikę, landžio Šv. Jurgia parapivai ir jų maršrutas, veda prie moralinio bei* turime pažymėti, kad Lie- Darbas užsibrėžtas gan Taugę
■ *
• Seimelio posėdis.
c) Referatas, stud. P. medžiaginio chaoso, todėl: tuvoje yra paneigiama pi didelis, bet kadangi dar Ir tur būti šituo būdu Sta- jos svetinėje, Salmon ir
Seimelio posėdį atidarė
Zareckio,
1) Kiekvieno kataliko
gerokai yra laiko, tai ren- sys savo stebėtiną jaunys- (Venango g-vių įvyks paL.R.K. Naujos Anglijos d) Kat. Persekiojimai šventa priedermė budėti ir Ilietinė ir religinė laisvė. gėjai esą tikri lengvai pri tę palaiko. Reikia pridėti, rapijos naudai Card ParTodėl mes statome griež
Apskričio Pirmininkas VI.
Lietuvoje,
melstis, kad neužsikrėtusį tą reikalavimą, kad Lietu- sirengti.
kad Šimulis - yra daug pa-'ty Rengia vietinės terciPaulauskas pakviesdamas e) Naujos Anglijos Liet. mirtingomis komunizmo
sidarbavęs
ir LDS Chica-1 jorkos
ivoje būtų gražinta laisvė, i Gegužinės rengimo se- goj. Dabar jis
kun. K. Urbonavičių atkal
yra vienas J
,
Kat. Diena,
bakterijomis.
teisėtumas ir teisingumas kretorijatas gavęs nuo Užbėti maldą.
f) ALRK Susivienijimas. 2) Nesusidėti ir nesibi- ir kad visi piliečiai be skir kvietimo Komisijos, kvie iš likusių narių Chicagoj.’ .
.
.....’
Vietinis kleb. kun. Pr.
P,acl?J? svetainėje jSpaudos Vajaus reikale čiuliuoti su komunistais tumo pažiūrų naudotųsi tinio laiškus, tuojaus per , Beje, pastaruoju laiku jis
Virmauskis taria, kaipo referavo J. Kumpa ir kun. ir neremti jų nei morali
veikėjus pasiuntė į įvai įsigijo gražų Pontiac Še- VY^S šokiai, irgi parapijos
lygiomis
teisėmis.
šeimininkas šios Šv. Petro Pr. Virmauskis.
dan, kurį ne tiek savo biz- naudai, vadovystėje var
niai, nei materialiniai t. y
Taipgi čia pat Seimely rias organizacijas, kvies mui, kiek visuomeninei goninko Antano Dziko.
par., sveikinimo žodį ir Suprasta, kad katalikiš pinigiškai.
dama atvykti į rengiamą
trumpai išdėsto šio Seime ka spauda, viena iš svar 3) Antidotai — dėti vi sudaryta Komisija Prof. trijų dienų LDS Naujos darbuotei panaudoja.
Rengia vietinis parapijos
lio dienotvarkę ir visos biausių mūsų gyvenimo— sas pastangas Katalikiš Pr. Dovydaičio Fondui au Anglijos GEGUŽINĘ, Ro Lietuvių katalikų visuo- “Rūtos” choras. Tad, kušios dienos parengimų ei Kat. veikimo kovos prie koje akcijoje, būtent, per: ginti. Į komisiją įėjo: kun. muvos parke, Montelloje. menės, seniau ir LDS, dar-rie mėgstate kortuoti ir
K. Urbonavičius, kun. J.
gą, būtent:
monių ir jos svarbos dė- a) Draugijas,
S-s. buotojai Tadas ir Ona A- šokti ir kartu paremti mūŠvagždys, kun. Pr. Juškai
Kadangi Seimelis pri lei, susirinkę atstovai pa- b) Spaudą,
leliūnai buvo nuvežę savo Sų bažnytėlę, kviečiame
tis, adv. J. Cūnys, J. Pet
puola šeštadienį, o šešta drūtino savo ryžtumą jos c) Auklėjimą įstaigų.
sūnelį Adolfą Lietuvon, varju visos parapijos, torauskas.
dienis kaipo toks visiems platinime ir palaikyme.
n.
kur kelis metus mokinosi se ramogose daiyvauti.
kunigams įpareigoja savo Pavasarininkų atvykimo I Seimelis nuoširdžiai dė- Da{ Seimeliui posėdžiauJėzuitų gimnazijoj, Kau-į
Senas Jurgietis.
se bažnyčiose daug darbo tikslą ir jų maršrutą pla koja stud. Petrui Zarec- Jant 1 Prof. Pr. DovydaiBuvo laikai, ir tai, ro- ne. Prieš metus laiko jau-į
ir jie negali seimuoti po čiai referavo Pr. Razva kui, Jr., už taip gražiai ir čio fondą įplaukė šios au- dos, dar neperseni, kada nasis Adolfas grįžo iš tė-į
pietų, todėl rengėjai nu dauskas. Pranešė, kad į rėpestingai paruoštą refe- kos: Iš Lawrence pridavė LDS Chicagoje savo veiki vynės žymiai daugiau lie-,
matė paruošti tąsą seime Pavasarininkų delegaciją ratą ir prašo jo šį refera- $16.00; p-lė M. Kilmonytė mu buvo pavyzdžiu ir į- tuviškas, negu ameriko
lio, parengdami bankietą įeina Dr. Juozas Leimonas tą pavesti spaudai ir taip $2.00; Cambridge LRK kvėpimu kitoms mūsų ka niškas. Adolfas dar vis
nuo 1-mos vai. pp. ir vaka ir Juozas B. Laučka.
pat bendradarbiauti mūsų Federacijos 16 sk. $5.80;, talikiškoms organiz a c 1- svajoja apie Lietuvą, įdo-' Balandžio 5 d., Aušros
parapijos
jre Varg. Są-ga Seimelio Seimelis supratęs ta kil katalikiškai spaudai, ypač kun. K. Urbonavičius $25.- joms. Kai kurios kuopos miai atpasakoja savo įį- ; Vartų .^7
F. J;. salėje
..JC. \
paveikslu,
darbo eigą vainikuoja sa nųjį jų kelionės tikslą, laikraščiui “Darbininkui”. 00:,kun. Pr. Juškaitis $5; turėjo kooperaty v i n e s spūdžius iš Lietuvos. Šiuo 7^
vo koncertine programa. kaip kėlimas lietuviškojo ALRK. Federacijos Ap !. Naujos Anglijos Kat. krautuves; apskritis, ben tarpu jis užsiima pardaviLietuvos, kuriuos rodė
Turint minty Seimelio susipratimo jaunimo tar skričio Valdybai palieka Lietuvių Dienos reikale drai su kuopomis, rengda nėjimu (salesman’as) vy- P- Alekas Žigas.
dienos programą, kun. Pr. pe, nuoširdžiai ir entuzias surasti būdus stud. Zarec kalbėjo J. Kumpa, M. Kil- vo prakalbas, paskaitas, riškų ir moteriškų drabu Žmonių buvo pilna sveVirmauskis pasiūlė laiko tingai sutiko tą praneši kio ir kitų referatus išlei monytė, p. Rimantas, kun. vakarus, paminėj i nų u s, žių. Jo antrašas 3251 So. tainė.
Pelno liko apie
Pr/
Juškaitis,
kun.
K.
Ur

taupumo dėlei sekantį dar mą. Gi savo parėmimo sti atskirose brošiūrose*
I kursus, platindavo katali Union Avė., tel. Victo- $50.00, kurio pusę liko pa
bonavičius, A. F. Kneižys, I kišką literatūrą. Chicagoj ry 5635.
bo Seimelio prezidiumą, darbą atstovai pasiryžo
rapijai.
Atholietis.
Pr.
.
Razvadauskas,
J.
Petbei komisijas:
Kat.
persekiojimo
Lietu

būdavo
bent
vienas
Centparodyti atsilankius Pava
Pirm. J. Kumpa, vice- sarininkų atstovams į jų voje ir prof. Pr. Dovydai rauskas, kun. Pr. Virmau- ro valdybos narys, Bet, L. Vyčių Chicagos Aps Kaip laimingas tasai,
pirm. VI. Paulauskas, raš atstovaujamas kolonijas. čio liūdną likimą (jis bu skis ir k. Išaiškinus Nau- pradėjo netekti savo su kričio choras rengia jubi kuris negimė vergu, ir ta
tininkais — P. Zareckas ir Referatą, apie komuniz vo atleistas iš V. D. U-to jos Anglijos L. D. reikalą manių, pasišventusij dar liejinį vakarą, balandžio
•v
sai,
kuris
išmokytas
nebū
F. Karlonaitė, rezoliucijų mą, skaitė stud. P. Zarec profesoriaus pareigų) re išnešta sekanti rezoliuci buotojų: vieni išvyko tė 26 d., Lietuvių auditorijo
ti svetimos įtakos įrankiu.
komisija: kun. K. Urbona kas.
feravo kun. K. Urbonavi ja:
vynėn Lietuvon, kiti mirė, je, 3133 So. Halsted St.
Uoton.
vičius, kun. F. M. Ju j Referentas plačiai nupa čius. Plačiai tuo klausimu Seimelio dalyviai nuošir o likusieji pavargo arba Pradžia 5 vai. po pietų.
ras, kun. J. Švagždys, adv. sakoja apie komunizmo kalbėjo: A. F. Kneižys, džiai dėkoja ALRK Fede labiau atsidavė kitų orga- Dabar choro muzikos sriJ. Cūnys, J. Romanas, A. pasekėjų žiaurumus ir jų kun. Pr. Juškaitis, M. kil racijos apskričio Valdybai, nizacijų darbuotei. Dabar į ties vedėju yra jaunas, ga- Dr. CLIFFORD H. LAKE,
OPTOMETRISTAS
F. Kneižys, J. Černiaus klastingą darbą.
monytė, J. Petrauskas, P. Gerb. Dvasiškijai, Maria LDS veikimas Chicagoj y- .bus muzikas J. Rakauskas.
ir OPTICIAN
napolio Kolegijos Rekto ra apmiręs. Iš likusių na
kas; mandatų kom. O. Kun. K. Urbonavičius Razvadauskas ir k.
Tel. Stoughton 969
Siaurienė, S. Rimaitė, P. Į siūlę šį referatą atiduoti
Tais klausimais išnešta riui kun. Dr. Jonui Navic rių kiek daugiau mūsų or Šįmet keletas įžymių vi801 Washington St.,
Šakalys.
j spaudai
_
sekančios
rezoliucijos:— kui, Lietuviu Dienos Ko ganizacijai pasidarbuoja suomenės darbuotojų iš Room 202 Stoughton Bldg.
ir net atspausti
mitetui, LDS Centrui ir ! Ant. Bacevičius, kurs daug mūsų tėvynės beveik tuoj
I.
Seimelio atstovai vien- brošiūrose.
_________ Kas ir buvo
“
Parapijų savo laiko ir jėgų įdeda į pačiu laiko atvyko ir liko
Tel 3368
Seimelio nutarta. Taipgi Kadangi Prof. Dovydai Darbininkui”,
chorams
ir
jų
Vadams
tis
yra
vienas
iš
stambiau

kitu organizacijų veikimą. tūlam laikui svečiuotis
buvo užkviestas stud. P.
sportininkams,
Parapijų
siųjų
Lietuvos
mokslinin

Neišsemiamos energijos, Rytuose, su rytiečiais da
Zareckas ir toliaus dar
komisijoms,
Dr.
J.
Lankų,
idealistų,
'jaunimo
au

didelio pasišventimo dar lintis pirmais įspūdžiais,
buotis kat. spaudos dirvo
LIETUVIS GRABORIUS
GRABORIUS
džiui
ir
visiems,
kokiu
klėtoju,
visuomenės
vadų
buotojas
yra
Stasys
Šimu

atsivežtomis
naujienomis.
je. Kalbėjo plačiai apie
Taipgi užlaikome visokios
•ASMENIŠKA S PAT A RNA VIMAK
komunistų bei bolševikų ir darbininkų klasės glo- nors būdu prisidėjusiems lis, turintis siuvyklą ir Vienas jų iš sykio būtų į
rūšies rakandu.
331 Smith St.,
prie Lietuvių Dienos su valyklą 2150 So. Hoyone Chicagą atvykęs. Dabar
1brukimąsį į mūsų kat. dr- botojų;
I^Udotiivių Istufga:
PROVIDENCE, R. I. jas ir į kat. visuomenę su Kadangi pašalinant tokį rengimo liepos 4, 1935 m. Avė. Jis yra vienis kūrė kol čion atvyks daug mūsų 124 Ames
St., Brockton, Mass.
Telephone:
savo klastingomis idėjo- stambų veikėją ir moksli-1 Kadangi pereitų metij jų L. Vyčių 4 kuopos, ke-. entuziazmo atslūgs.
Gyvenimo vieta:
Ofiso; Dexter 1952
mis: VI. Paulauskas, A. F. įninką iš viešos tarnybos seimelis nutarė kasmet i lis kartus ją atgaivinęs iš Šiomis dienomis atvyko
25 Enterprise St., Brockton
* Namu: PI. 6286
rengti
Lietuvių
Dieną
Lie

Kneižys, K. Pileckas, F. daroma
žalos Lietuvos
į Chicagą mūsų tautos
pos 4, tai šis Seimelis pra o kitą pusę laikraščiui skulptorius Rimša.
kultūrai;
Kadangi jo pašalinimas šo Federacijos Apskričio “Darbininkui”; jeigu Ma
nėra pamatuotas jokiomis Valdybos ir šiais metais rianapolio Kolegijos Va Šį pavasarį labai smar
(WRUBLIASKAS)
rimtomis priežastimis ir sudaryti Lietuvių Dienos dovybė ir Rėmėjų Valdy- kiai užvirė amerikoniškoji
GRABORIUS IR
padiktuotas vien netole- Komitetą ir rengti Lietu- ba atsisakys nuo Kolegi- priešrinkiminė polit i k a, LIETUVIS
BALSAMUOTOJAS
rantingumo ir partyvišku- vių Dieną, liepos 4, jei ga- jos Rėmėjų Seimo nutari- besirengiant prie primary I
1000 VasbingtOD St
mo sumetimais;
lima Marianapolio Kolegi- mo rengti Kolegijos Dieną, rinkimų bal. 14 d. Ir res
NORWOOD. MASS.
Kadangi jį likviduojant jos parke arba kur nors liepos 4 dieną, tai Nau- publikonų ir demokratų
TEL. Nonrood 1503
nesilaikyta Universiteto Bostono apylinkėje.
josios Anglijos Lietuvių partijos įstatė lietuvius
Montello Office:
konstitucijos nuostatų —
Kadangi Marianapolio j Dienos pelną skirti pusiau: kandidatais. Tas žinoma
10 Intervale St
Kaip Tai:
Todėlei mes, Naujosios Kolegijos Rėmėjų Seimas, Marianapolio Kolegijai ir labai smarkiai įtraukė ir
TEL. Brockton 2005
Anglijos Seimelio dalyviai, įvykęs pereitą rudenį Ma- laikraščiui “Darbininkui”. lietuvius į priešrinkiminę
Vestuvėms užkvietimus, susirinkęi Bostone vasario rianapolio Kolegijoj, nuta ALRK Susivienijimo rei 9999999999999999999999999999999999999999999999
Atsišaukimus,
22 dieną, tariame, kad tau rė 1936 metais rengti sa
J ' tininkų vyriausybės poel vo Kolegijos Dieną, liepos kalu referavo kun. P. Vir
Įsigykite
mauskis, plačiai aiškinda
Laiškus,
Korteles,
gis kompromituoja gerą 4, ir su nieku nesidėti ir mas jos reikšmę kat. vi
PILIETYBES KATEKIZMĄ
Lietuvos vardą, meta dė pelnu nesidalinti, tai N. A. suomeniškam
gyvenime.
Konstitucijas,
Atvirutes,
• •
mę ant jos kultūringumo, LK. Seimelis nutaria jei Pareiškė, kad ji yra būti
daro viešos sarmatos ir Marianapolio Kolegi jos na ir remtina savo narys Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir !
Programus,
Posterius,
Priedermes
sukelia mumyse smarkaus'vadovybė ir Rėmėjų Val- te organizacija. •
pasibaisėjimo ir neska- dyba neatsisakys nuo ren- Seimelis entuziastingai Jei nofiesi ginti Pilietybės Popierine, tai ii knygelė dang* I
Tikietus,
Blankas,
■J
jnnu padės, nes joje nndiai daug Khuufanij ir Atsakymu
naus nusivylimo jausmus gimo savo dienos lieuos 4, užgyrė referento faktais
inglij ir Beturiu kalboje.
dėl paneigimo paprasčiau- tai N ALK Lietuvių Dienos pagristus pareiškimus.
ir tt. ir tt
Vizitines korteles,
. KAIMĄ TIK lOe. — SU PEBSIUTIMU IBe.
šių žmogaus teisių. Prašo- pelną skirti šiaip: vieną Seimelis užsibaigė malme atitaisyti nedovanoti- pusę padalinti į tris dalis, įda ir Lietuvos himnu,
Siųskite užsakymus:
DARBININKAS,
ną klaidą, gražinant Prof. būtent, Šv. Kazimiero, šv. 12:30 vai. d.
“DARBININKAS”
So. Boston, Mass. j Dovydaitį tarnybon, kuri Pranciškaus ir Nukryžiuo| 366 W. Broadvay,
866 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass. ;
lljjam natūraliai priklauso. į to Jėzaus Vienuolynams,
MNmmoommwwmmmmwmmmwwwwwmwooi

N. A. Katalikų Seimelio Protokolas
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DARBININKAS

Antrudienii, Bdtndtio 10, 1936

'

Šiemet WT
--------- ledai giausia ------------- -- po-'čiau
.
Nenuno
nuo~pavasario
savo paprastojo lypradėjo eiti labai staigiai, tvynio nukentėjo .senojijgio.
Tuojau buvo pasiruošta Kauno miesto dalis, Čia Žemiau Kauno, ant Ne
kiek galima saugoti Kau buvo apsemta daug namų, muno krantų esantieji kai
ną nuo gręsiančio potvy tarp jų ir Vytauto Didžio mai ir miesteliai taip pat
nio. Tačiau vanduo vistiek jo bažnyčia. Daugelio na kasmet pergyvena potvy
išsiliejo iš upių krantų, mų kiemai atrodė kaip nius. Ten Nemuno krantai
nes tuojau už Kauno Ne- tvęnkiniai. Juose plaukio- yra dar žemesni, negu ties
muno ledai susikimšo ir j jo valtys ir gelbėjo žino Kaunu. Dėl to vanduo ten
dėl to jie sustojo. Susprog- nių turtą iš vandens. Apišsilieja iš krantų
dino susigrūdusius ledus semtųjų vietų gyvento ir apsemia plačias lankas.
tik kariuomenės dalys iri jams padėti buvo tuojau Šiemet jau pačioje potvy
karo aviacija, mėtydama suorganizuota apie 60 val nio pradžioje Kaune buvo
bombas iš lėktuvų.
čių. Į darbą buvo įtraukti gauta žinių, kad semiamas
Išsiliejęs Nemuno van miesto vežikai ir sunkve Zapyškio miestelis. Ir iš
duo apsėmė žemesniąsias žimiai.
tiesų, nors šiemet Zapyš
Tuo
tarpu
dar
sunku
ap

vietas beveik visose mies
kis nukenčia mažiau, kaip
to dalyse. Labiausia buvo skaičiuoti potvynio pada kitais metais, tačiau dalis
apsemta Vilijampolė - Sla rytus nuostolius. Tačiau, miestelio namų buvo ap
bada ir Marvelė. Vande manoma, kad jie nebus di semta ir žmonėms padary
nyje buvo paskandinta a- deli, nes potvynių daugu ta nemaža nuostolio.
pie 100 namų. Žemesnėse ma žemesnių vietų miesto Nemuno ir Neries ledai
vijose Nemuno ledai yra gyventojų jau buvo pasi taip pat susigrūdo ties
išversti ant gatvių. Jie su- ruošusi ir jo laukė. Potvy Riogliškio,
Skirpstaujos
nio
metu
vanduo
buvo
pa

kaimais ir Kulautavos kutrukdė miesto susisiekimą
ir aplaužė medelius. Datf- kilęs net 6 metrus aukš- rortu. Vandui dalinai bu»

Gyvos Karo Aukos
k

Šilta, saulėta pavasario šymo, suprato- lankytojo
diena. Medžiai pradeda ža- kilnumą ir teigiamai atsiliuoti, lapų pumpurėliai liepdama sako:
sprogsta. Sparnuočiai be “Gerai. Bet ar būsi papaliovos skrąido, lizdelius kankamai stiprus pažvelgkrauna. Malonus, jgaivi-ti į baisias žmonių kannantis ramumas veržiasi čias?”
Tyliai linktelėjo galva.
iš gamtos.
Kažkas pabeldė į ligoni Jį nuvedė į didelį kamnės duris. Netrukus sugir- barį. Arti sienų viena prie
gždėjo begūnai ir, slaugės kitos stovėjo dvidešimts
kviečiamas, įėjo į erdvą, devynios lovos ant kurių
švarų laukiamąjį kambarį gulėjo likusieji vieno regia.ukštas, kareivio išvaizdos mento kareiviai. Kiti žuvo |
vyras. Jo akys, it saulutės žiaurioje kovoje. Likusiespindėjo nepaprasta ugni- ji buvo taip baisiai sužeismi. Veido bruožai regimai ti, kad klausimas tik sukoženklino prakilnią dvasią, si apie skausmų mažini“Tamsta nori ligonį ap- mą. Iš visų akių lankytolankyti?” klausią baltai jas išskaitė begalinį sopuapsirėdžiusi durininke.
IĮ ir skaudėsnį beviltišku“Norėčiau aplankyti vi- mą. Prisiartindamas Winsus kareivius, sužeistus dsoras
stabtelėjo prie
tėvynę ginant. Čia, pasak kiekvieno sužeistojo, parekordų, guli dvidešimts spaudė ranką, tardamas
devynios gyvos karo au- užuojautos žodį. Tų nekos”.
*
- (laimingųjų akys valandė“Malonėkite valandėlę lę sušvito ir vėl greit aptepalaukti”, tarė slaugė, ‘pa-1 mo dėl skausmų. Skaudūs
kviesiu viršininkę’. ‘Tams- alsavimai užspaudė jiems,
žadą. Paskutinysis buvo
ros vardas?’
, tik gyvybės šešėlis. Wind“Windsoras”.
Kelios minutės prabėga, soras žiūrėdamas į baisų
Sieninis laikrodis išmušė reginį, manė sau: “tai’ ne*
tris valandas.
Paskuti žmogus, Dievo sutvertas. Į
niam smūgiui nuaidėjus, Tai kokio demono pasity
pasirodė malonaus, rimto čiojimas iš Dievo sutvėri
būdo moteriškė. Tebesto mo. Tai gyvas lavonas”.
vintis Hindsoras švelniu Kulkų peršauti žandai.
balsu kreipėsi į ją be jokių perskelta kakta, bejėgios
tolimesnių įžangų.
rankos kai šeivos sudarė
“Keistas ir netvarkus jaudinantį įspūdį. Ašaros
mano prašymas. Noriu ap- pasruvo iš Windsoro akių,
lankyti Anglijos piliečius, | Prisilenkęs prie tos baisiokurie niekados nebeišvys sios karo aukos pabučiavo
savo tėvynės. Svetimoje jai kaktą. Neapsakomu
šalyje jie turės praleisti gailesčiu sugelta širdimi
paskutiniausias gyvenimo tarė pusbalsiai: “Niekados j
dienas. Rytoj turiu vykti tavęs neužmiršiu”,
į sostinę, bet pirm tai no Dar valandėlę ir durys
riu paguosti jūsų globoja- vėl sugirgždėjo. Išėjo. Edmus nelaiminguosius.
I vardas Windsoras — Vė!Viršininkė, išklausė pra- 'so Princas.
J. «
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JAU SEPTYNI METAI, pės — Nemunas ir Neris.
KAI MIKĖ VLADAS Abiejų upių krantai yra
neaukšti ir dar tinkamai
PUTVINSKIS
nesutvarkyti. Dėl to kai
Kovo 5 d. suėjo lygiai pavasarį Nemune ir Nery
septyni metai, kai mirė je ima eiti ledai, upėse
Šaulių sąjungos įkūrėjas vanduo smarkiai pakyla ir
Vladas Putvinskis. Šias ima lietis į krantus. Dalis
liūdnas sukaktuves Lietu išsiliejusio vandens apse
voje gražiai ir plačiai pa mia arčiau upių esančias
minėjo visi šaulių būriai. Kauno gatves.
Vlado Putvinskio mirties j Ankščiau, kai per Nemudieną visos šaulių būstinės ną ir Nerį ties Kaunu sto- I
buvo iškabinusios gedulin vėjo mediniai tiltai, pava Į
gas tautines vėliavas.
sarį kasmet būdavo per
Tsb. juos nutraukiamas susi
siekimas ir tiltai būdavo
laikinai nuimami. Dabar
per abi upes stovi didžiu
liai, gelžbetoniniai tiltai,
pastatyti 1930 — Vytauto
Didžiojo metais. Šiems til
Kaip kasmet, taip ir šie tams 'joki ledų susigrūdi
met, artinantis pavasariui, mai nebaisūs. Dėl to da
Kaunas pergyveno pavojų. bar per pavasario potvy
Mat, ties Kaunu susikerta nius su Kaunu
__ susisieki,
dvi didžiosios I^ietuvos u- mo jau nereikia nutraukti.

PAVASARIŠKOJO POT
VYNIO PAVOJUS KAUNE

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO
Per metų eilę tapo padaryta toli pama
tiniai pagėrinimai parinkime ir apdir
bime cigaretinio tabako Lucky Strike
Cigaretams.
Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai pa
rinkto tabako; vidurinių lapų naudoji
mas; apdirbimas augštesniu tabako
kaitinimu (“Toasting”); dėmesio krei-

pimas į rūgšties-šarmų lygsvarą, su iš to
sekančiu skonio pagerėjimu; ir sukontro
liuotas vienodumas užbaigtame gami
nyje.
Visa tai susideda, kad padarius pui
kesnį cigaretę — naujovišką cigaretę, ci
garetę pagamintą iš turiningo, brandauskūno tabako — Lengvą Užsirūkymą.

Luckies yra mažiau rūgštūs
...<

Nf nai padaryti cheminiai
bandymai parodo*, jog kiti
populiarūs cigaretę išdirbiniai turi rūgštume perviršių
53% iK 100% daugiau
negu Lucky Strike.

M<tauno Perviriiu* Kitų Populiarių Iidirbinių. Lyginant Su
Lucky Strikt Cicaretaii
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Jūsų gerklės apsauga—prieš knitėjimus
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IŠ GEROS MALDAKNYGĖS
“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges

|

UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ

cI
z

“MALDŲ RINKINĖLIS"

s

Kainos:
Juodais odos apdarais $1.50
Baltais celuiloido apdarais $1.50
Juodais paprastais apdarais .75
Baltais celuiloido apdarais -90

I

Į

(buvo
(buvo
(buvo
(buvo

$1.75)
$1-75)
$1.00)
$1.25)

I
į
X
c
X
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“PULKIM ANT KELIU“

Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

X
X

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Z

“DARBININKAS”
366 Broadtvay, —
—
— So. Boston, Mass.

I

į

c

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

vo apsėmęs Kernavę, Palaukius ir Kačerginę. Bet
čia, galima, sakyti, potvynis jokių nuostolių nepadarė ir žmonėms didesnio
pavojaus nebuvo.
Šia proga, galima pažymėti, kad didžiausias potvynis Kaune buvo 1931
metais. Tada Nemune vanduo buvo pakilęs apie 7
metrus aukščiau savo paprastojo lygio. Tada buvo
apsemta visos prie Nemužmo-
no esančios vietos ir žmo
nėms pridaryta gana daug
nuostolių.
Tsb.

i

i
s

s

•v

mo vietą Soldino miške,
Dabar lakūnų žuvimo vietą sutvarkius, didžiajam
paminklui statyti komitetas tuo sumanymu vėl pradėjo gyvai rūpintis. Numatoma, kad paminklas
bus pradėtas statyti dar
šiemet. Netrukus komitetas paskelbs paminklo projektui pagaminti konkursą.
Tsb.
-------------KALNO GATVĖSE GULI
5 MIL. LITŲ

Kauno miesto savivaldy
bės statistikos biuro apsLIFTUVOS
Kaičiavimais, 1927 - 1935
metų laikotarpy Kauno
J. E. Telšių vyskupas miesto gatvėms grįsti išJustinas Staugaitis, bran-:įeįSĮa jau 4.615 tūkst. litų,
gina zanavikiją ir savo Didžiausia šios sumos dagimtinį kaimą Tupikus, (jįs tenka paprasto akmens
kuris randasi^ Šakių aps- grindimui, būtent, 2.050
krityj, žvirgždaičių par, tūkst. lt., meksfaltui išlei(karo laiku susitverus iš sta 1.020 tūkst. lt., bitukui
Naumieščio par.).
— 525 tūkst. lt., amezitui
Iš Telšių ligi tėviškial y- — 450 tūkst. lt. ir tašy
570
ra virš 200 kilom. Bet ne tiems akmenims
paisydamas J. E. ilgos ke tūkst. lt. Tačiau į šią sulionės, štai vasario 23 d. mą neįeina žemės darbai
parvyko
į Gunigundos i ir daug kitų išlaidų. Taigi
Puskunigytės ir Severino Kauno gatvės per 9 metus
Staugaičio (jo brolio sū pareikalavo 5 mil. lt. tik
naus) vestuves, kuriuos pačiai grindinio Medžia
Tsb.
Jis laimino (davė šliūbą) gai.
ir pasakė atitinkamą pa
mokslą. Asistoje buvo jau DIDELĖ VASARINĖ
EKSKURSIJA I LIE
nosios dėdė kun. M. BrunTUVĄ
dza (muz. J. Brundzos
i brolis) ir jaunojo artimas
Kaip paprastai, Cunard
giminaitis kan. Juodaitis.
J. E. su kitais svečiais at- White Star Line ruošia va
; silankė ir į vestuves, pas sarines ekskursijas ,su di
jaunosios tėvelius, kurio džiausiu laivu BERENGARIA, kuris yra vienas iš
yra kaimynystėje su vys- žinomiausių ir ponuleriš1 kūpo
tėviške. Muz. .J. kiausių laivu. Su šia eks
Brundza su žmona, apgai kursija važiuoja patyręs
lestauja, kati negalėjo to palydovas.
se vestuvėse dalyvauti,
Ši ekskursija išvyksta
kur buvo kviečiami, tad iš New Yorko birželio 17
siunčia nors širdingiausius d., kuriai vadovaus Mr. Si
linkėjimus jaunavedžiams Bergen.
iš tolimo užjūrio.
Važiuojant su šia eks
Rap.
kursija galima turėti ma
lonų laiką. Kelionėje viį
ŠIEMET KAUNE BUS sais
rūpinsis it
PRADĖTAS STATYTI padėsreikalais
ekskursijos palydo-:
DARIUI IR GIRĖNUI vąs. Su šia ekskursija kė
PAMINKLAS
liaus nemažas skaičius ir
lietuvių, su kuriais galėsi
1933 m. liepos 17 d. tra- te smagiai praleisti laiką,
gingai žuvus didvyriams Važiuojant laivu duodama
lakūnams Dariui ir Girė- visoki
‘
.................
pasilinksminimai,
nui, jiems buvo sumanv kad keleiviai užmirštų vi
tas pastatyti didžiulis pa sus rūpesčius ir turėtų tik
minklas. Šis sumanymas ras vakacijas.
Iš Cherbourgo keleiviai
susilaukė gyvo visuomenės pritarimo ir aukų šiam važiuos gelžkeliu pro Patikshii ėmė smarkiai plau- rYŽių, kuris yra vienas iš
kti iš visd krašto. Greitu:Paulio gersenybių. Taigi
laiku paminklui statyti Sa Fslte pasigrožėti šiuo
komitetas surinko aoie pulk,u
mlestu,00 000 1;*..
traukiniu teks pravažiuoti
100.000 litų Tačiau pasku- A1 ‘ kalnai į. pamatyti
Ūmuoju laiku apie busimą puikią gamtą Aplankyki.
didvyriams paminklą plasavo-sena tėvynę šiuo
čiau nebuvo girdėti, nes patogiu laiku ir pasinaupirmiausia buvo stehgia-'dokite vasarine ekskursimasi sutvarkyti jų žuvi- 'ja.
Skl.

DARBINlliRAS

Antradienis. Balandžio 10. 1936

Pasikalbėjimas Laisvamanio su Kunigu
Kunigas, — Sveikas An- gai aiškina Kristaus mokdriejau. Ko šiandien tams- slą?
ta toks užsimąstęs?
Į Andrius, — Žinoma, kad
Andrius, — Sveikas ku- teisingai, kitaip ir negali
nige, ne žmogus būčiau, būti!
kad nemąstyčiau. Paukštis Kunigas, — Jeigu teisinskirtas lakioti, žuvis po gai, tai kaip gali ■ paties
vandenį nardyti, o žmogus Kristaus įsteigtos bažnymąstyti.
čios tarp savęs nesutikti?
Kunigas, —O apie ką to- Viena sako vienaip apie tą
kio gilaus galvoji, Andrie- patį dalyką, o kita visiškai
jau? Ar negalėtum ir su priešingai. Ar gali Kristus
manim tomis mintimis pa- būti toks neišmintingas,
sidalinti?
kad pristeigęs šimtus savo
Andrius, — Aš tuo tiks- bažnyčių, leistų joms savo
lu ir atėjau, kunige. Mat mokslą draskyti ir tąsyti
man nepatinka Katalikų į visas puses. Vienur, saBažnyčioj, ne tik man, bet kysim, pripažįsta išpažinir visiems laisvos minties tį, Komuniją, Mišias, o kišalininkams, kam katali- tur tuos pačius dalykus
kų Bažnyčia aukščiau sa- keikia. Andriejau, pagal
ve stato už kitas krikščio- vok šaltu protu, ar gali
niškas bažnyčias? Čia visi Kristus būti pats sau prieturėtų jaustis lygūs, nes šas?
tą patį garbina Kristų, o'. Andrius, — Na čia tai
dabar visai priešingai: ka- aš įklimpau truputį savo
talikai pasipūtę, nesukai- tvirtinimu, mat nebuvo
barni. Kunigai mėto pra- taiko apgalvoti. Iš tikrųjų
keikimais, jeigu iš artimo Kristus negalėjo įsteigti
meiles kuris katalikas nu- daugybę įvairių bažnyčių
eina į kitą bažnyčią, ar ki- įr leisti joms tarp savęs
toniškos konfesijos laido- įpiautis.
tuves, o popiežius, kaip Kunigas, —Jeigu tas dakoks karalius, apsikrovęs Iykas aiškus, tai tada,
karūnomis, reikalauja, kad niielas Andriejau, išvada
visi prieš jį lenktųsi ir net sava;mį plaukia, kad Kriskojas bučiuotų. Kodėl ki- tus įsteigė tik vieną savo
tuose tikėjimuose to pasi- Bažnyčią ir tik jai vienai,
pūtimo nėra? Visi jaučia- o ne dvįern ar dešimčiai
si lygūs tarp savęs, jie nu- davė valdžią aiškinti savo
eina vieni pas kitus į pa- mokslą, dėl to visos kitos
maldas, net ir pas katali- bažnyčios yra žmonių su
kus ateina ir katalikus galvotos. už tat nevalia
maloniai priima, kurie pas katalikui žmogui apleisti
juos nueina.
Dievo Bažnyčią ir eiti į
Kunigas, — Mielas An- žmonių. Aniems tai valia
driejau, išoriniai atrodo, ateiti pas katalikus, nes
kad katalikai tais dalykais jįe apleido savo tikrą molabai prasikalsta, bet jei- tina, panašiai, kaip sūnus,
gu pagalvotum giliau, tai apleidęs savo tėvus, privatamsta, Andriejau, ir visi ]o kuo greičiausiai grįžti,
tamstos draugai pamaty- j Andrius, — Bet iš kur
tų, kad Katalikų Bažny- žinoma, kad Katalikų Bažčia neturi pasipūtimo ir iš- nygia yra tikra, o kitos
didumo, bet gina savo na- tik žmonių sugalvotos?
rius nuo visokių tikybinių Kunigas, — O tas dalyklaidų, kurios yra amžiais kas> Andriejau, jau įrodyįsibrovusios į žmoniją. Jei- tas ir net daugelis kitų
gu būtų leista visur lais- konfesijų Katalikų Bažnyvai dalyvauti, tai kam ta- gįą pripažįsta pačia pirmąda dar reiktų atskiros Ka- ga> kadangi Kristus ne
talikų Bažnyčios? Suėjai kam kitam ją pavedė steisu protestonais, būk pro- gti, kaip tik Apaštalų pirtestonas, suėjai su epiško- mininkui Šv. Petrui, šakypalais, būk episkopalas, damas: “Petrai, tu esi uosuėjai su nezaležninkais, įa> įr a§ ant tos uolos pa
būk nezaležninkas, tai ta- statysiu savo bažnyčią”,
da būsi, kaip tas kamelio- čia atkreipk, Andriejau, anas, kuris maino savo kis į pasakymą “savo bažspalvą, ant kokio medžio nyčią”, o ne “savo bažnyatsitūpia. Su kataliku taip čias” ir pragaro vartai jos
negali būti, nes jis tik vie- nepergalės”. Dėl to, kur
nas jaučiasi priklausąs yra Petras, ten ir tikroji
prie tikros Kristaus Baž- Kristaus Bažnyčia, o Petnyčios.
\ ras ne kur kitur apsistojo,
Andrius, — Tai ką ma- kaip Ryme, dėl to Rymo,
nai, kunige, tai jau visi ki- arba Romos Bažnyčia yra
ti nepriklauso prie Kris- tikroji Kristaus Bažnyčia,
taus Bažnyčios, ‘jeigu ir įr katalikai ją turi,
jie išpažįsta ne kitą, bet Andrius, — Gal ir taip?
tą patį Kristų, ką ir kata- Bet dėl ko popiežius toks
likai?
z
pasipūtęs, o Kristus ir šv.
Kunigai, — Vietoj atsa- Petras buvo tokie nusižekymo, leisk man tamstos, minę?
Andriejau, užklausti, kaip Kunigas, —Čia ne popiemanai, ar Kristus visas žiaus kaltė, bet žmonių,
šių laikų krikščioniškas žmonės,, o ypač italai, ybažnyčias įsteigė?
ra toki karštuoliai, kad jie
Andrius, — Nėra man nepakęstų, jeigu matytų
daug laiko šiuo klausimu Kristaus Vietininką lyg
pagalvoti, bet mėginsiu kokį pastumdėlį. Žmonija
atsakyti, kad Kristus jas per Kristaus Vietininką
visas įsteigė, nes jos visos nori perprašyti patį KrisKristų pripažįsta savo gal- tų, Kurį kadaise apjakę
va.
•
i žmonės stumdė ir po gatKunigas, — Jeigu, pagal ves valkiojo, bet Kristus
tamstą, Kristus jas įstei- pasidavė iškilmingai vedagė, tai ar jos visos teisin- mas Jeruzalės gatvėmis ir

leido kloti po savo kojomis
brangius rūbus, bet žmo
nės vėl apjako ir vėl nu
plėšė nuo Kristaus net pa
skutinį rūbelį, ar norime,
kad žmonija vėl ir su Jo
Vietininku taip darytų?
Andrius, — Bet visgi lei
sti save ant rankų nešioti
ir kojas bučiuoti, tai ne
Kristaus dvasioje.
Kunigas, — Ar Kristus
neleido Marijai Magdale
nai apkabinti savo kojas,
c ką pasakysi į tai,' An
driejau, kai paskaitai laik
raščiuose, kad Lietuvos
prezidentą patys karinin
kai per iškilmes ant rankų
nešioja?
Andrius, — Tas tiesa.
Tame nieko bloga, mat ką
žmonės myli ir gerbia, tai
nori kokiu nors būdu iš
reikšti savo jausmus, tik
negerai, kad paskui pat
aukštinamais keliasi į pui
kybę.
Kunigas, — Tie dalykai,
tai ne mums spręsti, kaip
ten žmogus jaučiasi.
Andrius, — Ačiū kunige
už pasikalbėjimą.
Br.

ANT RAGANOS KALNO
(Senelio pasakojimas apie
laumes ir raganas.)

Sena yra Žemaičių žemė.
Daug joje senais, neatme
namais laikais yra buvę
nepaprastų baisių atsitiki
mų. Net šiurpas sukrečia
klausant senų žmonių pa
sakojimų, kaip senovėje
mūsų probočiai kovojo su
piktom dvasiom, kaip ra
ganos ant šluotų jodinėjo,
kaip velniai nešiojo milži
niškus akmenis, kaip nar
sieji kunigaikščiai stiprias
pilis statė, nuo priešų gy
nė mūsų kraštą.
Tokių šiurpių, slėpingu
pasakų ir aš prisiklausiau,
beekliaudamas per garsią
senovės laikų istoriniais
paminklais Žemaičių žemę.
Besibastant Žemaitijoj
užbridau ant vieno aukš
tojo kalno, Raganos kalnu
vadinamo. Užlipęs paste
bėjau, kad aplink tą kalną
ežero būta. Toliau aplink
kilnojas kadagynais apau
gusios kalvos žemalūžės ir
spindi nedidelis ežerėlis.
Vieni tą kalną vadina
piliakalniu, ikti —raganos
kalnu. Bet kodėl jį pilia
kalniu vadina — sunku įspėti. Pats kalnas nedaro
įspūdžio, kad čia būtų bu
vusi kuomet nors pilis, nes
jo viršaus plokštuma gana
siaura ir jokia pilis nega
Įėjo tilpti. Gal ir buvo čia
koks apsiginimo punktas
ar alkvietė, tačiau apie tai
vietos žmonės nieko negali
pasakyti.
Norėdamas patirti to
kalno praeitį priėjau prie
netoliese sėdinčio senelio.
Jis ganė arklius.
— Sveikas, dėde, — pa
sveikinau.
Senis nieko neatsakęs
pakėlė žilus antakius, ati
džiau pažvelgė į mane ir
pradėjo pypkę krapštyti.
Pasiūliau miestiško taba
ko, kurį senis godžiai pa
uostė. Prisikimšom pyp
kes, užsirūkėm, ir tuomet
tik senis prabilo.
— Iš kur būsi sveikas, a?
Pasisakiau, kad esu at
vykęs iš Kauno šio kalno

Rytinių Valstybių Žinios
pas skailingai prisiųsti at būdo ir pavyzdingas jau- bilietus ir kitais būdais ir
stovių ir pagaminti nau nuolis. Sveikiname, Jonelį! reikia tikėtis, jog šis pa
rengimas bus visais atžvil
dingų įnešimų apskričio ir
Moterų Sąjungos Conn. visos organizacijos gerogiais pasekmingas.
Bilietų galima iš kalno
Apskr. Kuopoms pranešu, vei.
gauti pas kuopos narius,
kad Moterų Sąjungos
M. Jokubaitė, .
Motinų
Dienoje,
gegužės
kitų draugijų atstovus ir
Conn. apskričio pusmeti
A. J. M.
Conn. Apskr. rašt. 10 d. Moterų Sąjungos 29 klebonijoj.
nis suvažiavimas įvyks
kp.
rengia
vakarą.
Bus
su

balandžio 26 d. š.’ m., Šv.
vaidinta gražus veikalas
Andriejaus parapijos sve
“Žemės Rojus”, 3 veiksmų
tainėje, Church ir Stanley !
komedija. Vaidins Vytaugatvių, New Britain, Ct. Jaunas Lietuvis Artistas to Vaidylų ratelis. VaidiniŠv. Onos parapijos paraSuvažiavimas prasidės Šiomis dienomis Hart- mas
.APrJ. R
______ir 124
— kuopa ren; pijiečiai
ford Art School yra iška. Par _svetameTe. Įžanga 50 gja jyeįstuvjųl vakarienę
;v„v
1-mą valandą po pietų.
bintą keli piešiniai parodo- ir 75 centak Pelnas pusiau
mylimą ir gerbiama
Šis suvažiavimas turės je
" jauno artisto, Jono Ma- su ParaP‘Ja- Tikietų galijas
P. Vanagą
svarstyti Naujų narių va tulevičiaus, kuris yra bai- ™a 8aatl Pas. nares. Ren- kleboną .kun.
. ;etuva
jaus eigą ir apie būsimą gęs pereitą metą piešimo R1“0 komisijoje yra: O. Islelstl » Lletuv0’ ’
Trilypę gegužinę, kuriai mokslus
su pasižymėji
 Dobrovolskiene ir U. Mi Vakarienė įvyks balan
Rašt. džio 19 dieną, parapijas
jau laikas paskirtas birže mais, laimėdamas keletą kulskienė.
lio 14 d. š. m , Linden dovanų įr stipendiją aukšsvetainėje, Grand St., 5
Park, Naugatuck. Conn. Įtesniam mokslui. Jaunas
vai. po pietų. Bus skanių
Taigi kviečiu visas kuo- artistas yra labai rimto
valgių ir graži programa.
Bus svečių kunigų, mies
pažiūrėti ir apie jį padavi- gana per visą dieną miegoto valdininkai ir šiaip pamų išgirsti.
'davusi savo baloj.
saulionys svečiai.
— O ko čia žiūrėti ? Kai-; — Ilgai žmonės kentėję
Rengėjai kviečia visus
nas kaip kalnas, bet iš jo visokias nelaimes, — tęsė
_______
Jersey City ir apylinkės
naudos nėra: nei jo arti toliau senis. Pagaliau priSekmadienį,
balandžio
lietuvius ateiti į šią išleis
gali, nei žolė auga, — nu- trūkę kantrybės. Susirin19 d. Lietuvos Vyčių 41sispiovė senis.
kę jie iš visos apylinkės ma Vytauto kuopa iškil tuvių vakarienę.
— Ar neatmeni, dėde, kas prie mažos koplytėlės, ku- mingai apvaikščios 20-ties Kleb. kun. P. Vanagas
ant to kalno senovėje bu- ri buvusi toj pačioj vietoj,jmetų “sukaktuves'nuoVuo- vyksta j Lietuvą balan
vo? •
kur dabar Barstyčių baž pos įsikūrimo. Tam įvy džio 25 dieną.
Kom.
— Dievai jį žino, kur čia nyčia stovi; karštai pasi- kiui paminėti ir pavasari
beprisiminsi. Nuo neatme- meldę paėmę baslius ir nu- ninkų atstovus Dr. J. Lei- Jei nori sužinoti kiek ža
namų laikų jis toks stovi, tarę raganą nužudyti.
moną ir J. B. Laučką pri los padaro skaitymas be
Visaip apie jį žmonės šne- Su baime vyrai slinkę imti kuopa rengia didelį dievišku knygų ir laikraš
.prie balos, kur ragana po parengimą, kurio progra- čių, nusipirk knygutę “At
ka...
sargiai su ugnimi”. Jos
— Gal, dėdė, papasako- nakties siautimo saldžiai ma bus labai plati ir įdomi kaina tik 10c. Užsakymus
tum, ką žmonės šneka apie miegojusi, Maldom save ir susidės iš sekamų dalių: siuskite:
“Darbininkas”,
drąsindami
įbridę
į
balą
ir
iškilminga
vak
a
r
i
e
n
e,
ii
?
paprašiau.
366 W. Broadway, So. Bos
ji?
— O kam tamstai to rei- basliais pritrenkę raganą, i rankdarbių paroda, pavei ton, Mass.
kia? — nenorom paklausė O tuo metu moterys ant kslai apie Lietuvą ir šo
kranto giedoję šventas kiai.
senis.
Vakarienės pradžia bus
— Gi noriu surašyti į lai- giesmes. Paskui vyrai pa 5 vai. vakare parapijos
v•
Nuo
kraščius, kad jaunieji ži gavę besiraitančią raganą sal§je North 5th ir Have.
Neuralgiškų
notų.
juz ilgų plaukų, nutempę meyer gts., kuri tęsis iki 8
Skausmų
reikalaukit visame pasauly
Senis ilgai krapštė pyp- ją ant šio kalno viršūnės vai. Po jos seks rankdar
pagarsėj usio
ANGHOR
kę, lyg norėdamas ką at-.ir giedodami šventas gies- bių paroda ir paveikslų aPAIN-EXPELLERIO
siminti, pagaliau pakėlė mes sudeginę ją ant laužo, pie Lietuvą rodymas kuo
kuris suteikia greitą ir tikrą
palengvinimą
galvą ir pradėjo pasakoti: Mirštanti ragana suklyku- pos kambariuose. .8:30 vai.
— Baisus tas kalnas bu-Į si: “Keršysiu”! Jos pele- vakare prasidės didžiulėje
vo sūneli. Naktį niekas ne- nūs čia pat ant kalno už- salėje šokiai griežiant ge
ram orkestrui. Įžanga vi
išdrįsdavo arčiau prie jo kasę.
prieiti. Sako, kad nuo to Nuo to laiko vėl viskas sai pramogai $1.00, tik šo- Telefonas: Plaza 1350.
laiko kai nugalabijo čia nurimo ir žmonės laiminnedorą raganą, kas naktį gai ėmę gyventi. Taip, vaiGraborius ir Balsamuotojas
visokios šmėklos rodosi ir keli, man senelis pasakojo, bendrai 15 centų.
423 S. Paca Street
baisiais balsais kaukia. Bet ir ištikrųjų šis kalnas
BALTIMORE, MD.
KVIETIMAS BUVU
Dabar žmonės juokiasi iš neramus: naktimis, kai už- i
SIEMS NARIAMS
to, o seniau pagonys žmo- eina audra, ar rudens ii-1 Šia 20 metų apvaikščionės į visa labai tikėjo.
gos tamsios naktys, rodos, I jimo proga 41 kuopa ”
nuo- ŽOLYNŲ ARBATA
— Tai papasakok, dėde, raganos šmėkla daužosi širdžiai kviečia, visus buman ką girdėjai apie tą po kalną ir baidydama pa-, vusius tos kuopos narius
raganą. Iš kur ji atsirado? vėlavusius keleivius šau- dalyvauti šiose iškilmėse,
— smalsiai paklausiau.
kia: “Keršysiu, keršysiu“! pasidalinti savo mintimis
— Iš kur atsirado? Die- Ir dabar dar dažnai žmo-j ir įspūdžiais su savo bu
vai ją žino. Niekas to ne- nės visko pamato, tik jau.vusiais bendradarbiais bei
pasako. Tai buvę labai se- nieko pikto Liaučiau,
daugiau ucut
nebe- dabartiniais
veikė. .
. kuopos
. r
. .„
I
Vidurių užkietėjimas yra moti
užbaigė
senelis
ja-is.
Daugelis
jau
pnsizaniai. Kai buvau dar mažas patiria, —
'
S ’ ““ y“ na visokių ligų. Kad išvengti tas
nelemtas ligas, tai yra privalu-,
vaikas a.a. mano senelis, pasakoti ir nušlubavo prie
mas išvalyti
ir sutvarkyti vidu
mi
per
toli,
kad
būtų
gali

jau žilagalvis dedas, mums arklių,
rius. Natural-Lax-Herb Tea yra
ma
šiose
iškilmėse
daly

vaikams pasakojo, kad se- Senesnieji ir prietaringi
sutaisyta ir 12-kos Natūralių žo
vauti, jau prisiuntė savo lynų ir šaknų. New Yorko Mies
novėj, kai jau žmonės ap- žmonės ir dabar dar tiki sveikinimus bei linkėji
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir
sikrikštiję ir daugiau ne- tam padavimui ir naktį nė mus.
pripažino, jog Natural-Lax-Herb
begarbinę stabų ir raganų su pyragu nepriviliosi jų ‘ Ypatingai jausmingi gau Tea yra viena iš geriausių —
paliuosavimui, išvalimui ir su
visos raganos kažkur išny- prie to kalno...
ta sveikinimai nuo pirmu- tvarkymui pairusius vidurius.
kę iš Lietuvos žemelės ir Netoli kalno, už gražių binio kuopos organizato- Pakelis arbatos kainuoja 50c. ar
žmonės ramiai gyvenę.
I medžiais užaugusių katali- Į riaus j K Miliaus-Miliau- ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite
Money Order už vieną arba tris
Tik vėliau, nežinia iš kų kapinių, randasi nedi-' skO; kuris dabar gyvena pakelius, o mes jums už tai pa
kur, atsiradusi sena raga- delis Barstyčių bažnytkai- Los Angeles, California. siųsime per paštų NATIJRALTEA. Reikalaujame
na ir apsigyvenusi va ši- mis. Aukštoj vietoj stovi savo buvusiems kuopos ir LAX-HERB
agentų. Oeras
pelnas.
Rašykite
toj baloj. Kas vakarą toji sena bažnytėlė, toliau ma- dabartiniams nariams, ku- šiaip .ragana vandens stulpu pa- tyti nauja graži mokykla, rie laike vakarienės bus
John W. Thomson,
P. O. Box 186,
i
kildavusi aukštyn ir vėsu- ir netoli nuo viens antro pilnai perduota.
Brooklyn, N. Y.
lu lėkdama baisiai kauku- Barstyčių Laumių ežerai. I Kadangi svečiai iš Liesi, grąsydama, kad, jei tik Tarp tų ežerų randasi tuvos" 1Pr’ x£*
Įr
|J.
B.
Laučka
atstovauja
žmonės jos negarbinsią, koks tai požeminis urvas,
visiems ji žiauriai atker- pijo kurį lydeka perplau- netik “Pavasario” Federa Graborius ir Balsamuotojas
šysianti. Per visą naktį kusi iš vieno ežero į antrą, ciją, bet Dr. Leimonas yra
dar ir Katalikų Veikimo Pilnai prisiruoSęs patarnauti
siausdavusi baisi audra, Laumių ežere žmonės pa- Centro generaliu sekreto kuogeriausiai
dieną ir naktį
išraudama šimtmetes pu- sakoja, naktimis laumės riumi, tad Didžiojo New visiems Connecticut Valstybės
Lietuviams.
šis, išliedama ežero vande- šokdavusios ir pavėlavu- Yorko Federacijos apskri
716 Stanley St. arba
nį iš krantų ir kitų baisy- sios grįžti namo keleivius tis ir pavienios draugijos
273 Chestnut St.
bių pridarydama. O rytais gązdinusios.
nutarė vyčiams pagelbėti Tel. NEW
BRITAIN 675 R.
* “Ž. P.” .šioms iškilmėms, platinti
viskas nutildavę, nes ra-|
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