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nės ir organizacijų paradą per Nepriklausomybės šventės minėjimą 
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Scrantono Lietuvių Parapijos 
Klebonu Paskirtas J. M. 

Pralotas Miliauskas
UŽDRAUDĖ SPAUSDINTI 

ŠV. RAŠTĄ

Viso pasaulio laikraščiai! 
spausdina marksistu plati
namas foto nuotraukas, 
kuriomis stengiamasi pa
rodyti pasauliui, kad ge
nerolo Franco lėktuvai 
bombomis labai daug išžu
dė nekaltų Ispanijos sosti
nės vaikų ir moterų. Dau
giausia šių foto nuotrau
kų multiplikavęs išplatino 
anglų komunistų laikraš
tis “Daily Chronicle” ir 
“News Cronicle”.

Dabar yra įrodyta, kad 
tos foto nuotraukos 
ne Madrido, bet dar 
sios iš

pasaulinio karo ir 
duoja karo aukas
kus, kurie žuvo Parvžiu- 
je vokiečiams ji bom
barduojant did ž i ą j ą 
“Berta” iš Cr-epy miško. Į 

“Universe” konstatuoja, 
kad nuodugniai ištyrusi šį 
reikalą įrodyta, kad tos 
foto nuotraukos yra 

paimtos iš Paryžiaus 
policijos archyvo ir 
Prancūzijos komunistų 
panaudotos kaip propa
gandos priemonė Ispani
jos kairiesiems pagalbą 
teikti ir savanorius ver

buoti.
Tų foto nuotraukų pagal
ba komunistai stengėsi sa
vanoriams sukelti keršto 
jausmą už nekaltus vai
kus. Šitos pačios foto nuo
traukos buvo atspausdin
tos 1933 metų prancūzų
apžvalgoje ‘Paslaptingi di-> 
džiojo karo liudininkai’, Į 
kuriame apie juos sakoma, 
kad tai yra didžiosios' 
“Bertos” sviedinių padari
niai.

Kai kataliku laikraštis! 
“Bien Public”, nepaisyda
mas dideliu kliūčių, įrodė 
šių nuotraukų tikrąją pra
smę,

komunistai mėgino jas 
išvogti.

O tai kaip tik yra dar vie
nas įrodymas, kad čia yra! 
komunistų apgaulė._________

Ispanijos Sukilėlių Likimas Mussolini Rankose

(Kun. Dr. J. Navicko Telegrama)
SCRANTON, PA. — Kovo 30 d. Šv. Juozapo lie 

tuvių parapijos klebenu, vietoj mirusio a. a. kun. J 
Kuro, paskirtas pralotas J. Miliauskas, Duryea lietu 
vių parapijos klebonas. Kūn. Žukauskas, buvęs Šv 
Juozapo lietuvių par. (Scrantone) vikaras, paskirta: 
Duryea lietuvių par. klebonu.

Sveikiname J. M. Pralotą J. Miliauską ir kun. Žu 
kauską ir linkime geriausių sėkmių naujose vietose.

Amsterdamas—Jo šven
tenybės Popiežiaus raštas 
Vokietijos žmonėms buvo 
Verbų sekmadienį skaity
tas visose Katalikų bažny
čiose. Tame rašte Popie
žius aštriai pasmerkė Vo
kietijos valdžią už varžy
mą Katalikų veikimo, y- 
pač už vertimą leisti vai
kus į valdžios mokyklas! 
ir uždarinėjimą visų kata
likiškų mokyklų. Vokieti
jos valdžia tuojau įsakė 
visiems laikraščiams nie- i
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A. A. Dr. Mikas Bagdonas 
Palaidotas Iškilmingai

Prez. Roosevelt Pasiruošęs valdžios kariuomenė nebū- 
Naujam Taikos Žygiui tų laimėjus mūšių Gua- 

dalajara fronte.
Raudonieji dabar muša

si su sukilėliais 4 frontuo
se, būtent, Andujar fronte, 
Centralinėje Ispanijoje; 
Guadalajara fronte; Mala
ga - Motril regione, ir Ba
skų - Burgos fronte. Suki
lėliai neatlaiko raudonųjų 
valdžios kariu o m e n ė s 
spaudimo. Raudonųjų val
džios kariuomenei pavyko : 
užimti svarbų geležinkeliui 
suėjimo miestą EI Solda- 
do. Sukilėliai neteko 125 
kareivių, daugumoj italų 
ir vokiečių.

Raudonųjų valdžios ka
riuomenė, kuriai padeda 
sovietų Rusija, Prancūzi
ja ir kitos socialistams- 
komunistams simpatizuo
jančios ir komunistinės 
valstybės, deda visas pa
stangas sutriuškinti gen. 
Francisco Franco jėgas 
pakol dar negavo pagelbos 
iš Italijos.

SUSEKĖ SĄMOKSLĄ 
PRIEŠ FRANCO ISPA

NIJOJ

Londonas, Anglija, Kovo 
31 — Prez. Roosevelt or
ganizuoja Europos diplo
matus, kad išvengti naujo 
pasaulinio karo Europoje. 
Jis įsakė ambasadoriui 
Norman H. Davis pasitarti 
su Anglijos užsienių se
kretorium, Anthony Eden 
ir kancleriu Neville Cham- 
berlain. To pasitarimo re
zultatai gali būti toki, kad 
Washingtonas ir Londonas 
nusistatytų prieš tas vals
tybes, kurios ruošiasi ka
rui.

JA KOVOS UŽ BAŽNY
ČIOS LAISVĘ

Berlynas — Kovo 30 — 
Velykų sekmadienį dvasiš- 
kija bažnyčiose ragino 
žmones stoti prieš Bažny
čios ir žmonių teisių per
sekiotojus ir sakė “mes tik 
dabar pradedame kovoti”.

CHICAGO, ILL. — Ketvirtadienį, balandžio 1 d 
m., 9 vai. rytą a. a. Dr. Mikas Bagdonas, Lietuvos 

Konsulas Chicagai, palaidotas iš Dievo Apveizdos 
ko nerašyti apie tą istorinį Sėtuvių par. bažnyčios Šv. Kazimiero kapinių koply 
Popiežiaus raštą. Net ir čioje. Koplyčioje velionio kūnas pasiliks kol bus gau 
Katalikiški laikraščiai ne- tas iš Lietuvos brolių ir seserų patvarkymas — vežt 
gali visai tos enciklikos jo kūną Lietuvon, ar čia palaidoti, 
minėti. Tas raštas yra lai
komas kai paskutinis Šv. 
Tėvo perspėjimas Vokieti
jos valdžiai. Jei Hitlerio

s
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LENKIJOJ AREŠTAVO
43 UKRAINIEČIŲ 

VADUS Londonas, Anglija —

A. a. Dr. Bagdono kūnas buvo pašarvotas Lietu 
vos konsulate, 100 E. Bellevue Avė.

mvAAimouo moli 10 Jos vaiaziai. .)<■■ niu«:u . Laidotuvėse dalyvavo daug dvasiškių, valstybes 
AUkSCIAUoIAo ItloMAd valdžia į tai nekreips dė- ir miesto aukštieji viršininkai, įvairių valstybių diplo 

114 MAIIIAI1 niiVDA mėsio santykiai su Vati- Hiatai. 
l’Z NAIUAJA UALTdĄ kanu bus nutraukti.

___________ i ______________

Priėmė Geležinkelių Dar- SUGRĮŽĘS UŽ 48 METŲ
bo, Minimumą. Algų ir Že- NEBERADO MIESTO

mes Ūkio Moratoriumo
Įstatymus

Varšuva, Lenkija, Kovo 
30 d. areštavo 43 ukrainie
čių žymesniuosius vadus, 
kurie esą turėję sąmokslą 
atskyrti Volynijos provin
ciją nuo Lenkijos. Lenki
jos valdžia sako, kad a- 
reštuotieji ukrainiečiai e- 
są nariai militarės organi
zacijos, kuriai vadovaująs 
buvęs ukrainiečių pulki
ninkas.

“Draugas” praneša, kad Dr. Bagdonas susirgr 
prieš savaitę laiko, bet būdamas užimtas darbu į savr 
sveikatą nekreipė dėmesio. Pašauktas gydytojas išeg 

j zaminavo ir rado, kad jis serga plaučių uždegimu. Pa 
tarė tuojau vežti ligoninėn, bet jis griežtai atsisakęs 
nes girdi, turįs perdaug reikalų, kuriuos, kad ir sirg 

j. damas galėsiąs atlikti. Pradžioje buvęs priverstas 
Washington, D. C.—Šio- Žęspo 48 metų į miestelį, kad leistų slaugėms jo sveikatą prižiūrėti. Bet einam 

mis dienomis J. V. Aukš- kuriame pirma gyveno, di- 
čiausias Teismas sprendė džiai nustebo. Kada jis 
tris Kongreso priimtus ir gyveno miestelis buvo vie- 
prezidento pasirašytus į- noje vietoje, dabar žiūri ir 
statymus ir juos pripažino mato, kad visi gyventojai 
konstitucijiniais. Vienbal- nusikėlė už mylios toliau, 
šiai pripažino teisę gele- __________
žinkeliečių unijoms; taipgi 
vienbalsiai pripažino Fra- 
zier-Lemke žemės ūkio 
moratoriumo įstat y m ; 
kurį pereitais metais buvo mhoti

pripažinę nekonstituciji- M JOTI kuris dabar yra Lietuvos k£ro ataše Maskvoje, o kits
niu, ir 5 balsais prieš 4 už- — Marijona yra ištekėjus už Kubiliaus, Ūkio banke
gyrė Washington valsty- ----------- direktoriaus Kaune. Amerikoje paliko savo mylim?
bės įstatymą, kuriuo nu- Kasyklų Savininkai Nepri gJobėją, pusbrolį, kun. I. Albavičių, Dievo Apveizdos 

jma Sutarties par. (Chicago, III.) kleboną.
_______ A. a. Dr. Mikas Bagdonas gimė 1894 m. spalių J 

New York__Bal. 1 d.__  d- Krosnoje, Marijampolės apskr. Pradžios ir vidurių
Bet Wagnerio Kasyklų savininkai atsisa* mokslą baigė Lietuvoje. Aukštuosius mokslus ėjo ii 

kė priimti naują sutartį, užbaigė Maskvoje, Jungtinėse Valstybėse — Chica 
kurią bendrai paruošė goję Lovola Universitete ir Cambridge (Mass.) — 
bendras kasyklų savinin- Harvardo Universitete. Būdamas Lietuvoje mokyto 
kų ir darbininkų komite- javo Prienų gimnazijoje. Lietuvos kariuomenėje tar 

navo savanoriu. 1920 ir 1921 m. buvo išrinktas atsto 
vu į Lietuvos Steigiamąjį Seimą. 1921 m. atvyko ; 
Jung. Valstybes kaipo Steigiamojo Seimo ir Lietuvoj 
Darbo Federacijos atstovas ir čia važinėjo lietuvi] 
kolonijose su prakalbomis ir paskaitomis

Teisių daktaro laipsnį a. a. Dr. Bagdonas gav< 
Loyolos Universitete 1925 m. ir tais pačiais metais jis 
buvo išrinktas L. Vyčių Centro Pirmininku ir “Vy 
čio” redaktorium. 1926 m. Dr. Bagdonas buvo pakvie 
stas Lietuvon dirbti užsienių reikalų ministerijoj 
1927 m. balandžio mėn. paskirtas pirmuoju Lietuvos 
Pasiuntinybės sekretorium Washingtone ir tas parei 
gas ėjo iki pereitų metų rudens. Konsului Kalvaičiu 
išvykus Lietuvon, jis tapo paskirtas į jo vietą ir tas 
pareigas ėjo iki pat mirties.

Nelson, Wisconsin — A- 
domas Eberweinas, sugri-

400,000 M AINIER-y

blogyn, šeštadienio vakarą, kovo 27 d., nuvežtas į Šv 
Kryžiaus ligoninę. Bebuvo maža vilties ligoniui pa 
sveikti. Aprūpintas Sakramentais.

Kovo 28 d., 11:25 vai. naktį Dr. Mikas užmerki 
amžinai savo akis pusbrolio, kun. I. Albavičiaus aky 
vaizdoje.

Velionis, Dr. Mikas Bagdonas paliko nuliudimt 
du broliu ir dvi seseri. Vyriausias brolis Leopoldas y 
ra Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje patarėjas; antra1O • z r J j r j > -

a' I AlilflA ĮSAKYMĄ ^TDCL S1S Vladas’ Mariiampolio apskričio gydytojas; vien? 
/o A IOA.\ I ItiU u I ULf sesuo — Stefanija ištekėjusi už pulkininko K. Skučo

X • KIIOTI

Gibraltar, Balandžio 1 d. 
— Ispanijos sukilėlių va
do, gen. Francisco Franco 
likimas Italijos diktato
riaus Mussolini rankose.1 
Gen. Francisco Franco de
da visas pastangas numal
šinti sukilėlius prieš jį. 
Daug jų sušaudė, dar dau
giau areštavo. Laukia pa
ramos iš Italijos. Jeigu 
Mussolini atsisakys duoti I 
daugiau pagelbos, tai jis 
liks nugalėtas.

Čia gauta žinių, kad su
kilėlių, raudonųjų ir neu
traliųjų militariai eksper- Pranešama, kad Malagoje, 
tai sako, kad jei Mussolini Ispanijoj vokiečių šnipai 
neprisiųs tūkstančius nau- susekė sąmokslą prieš Is- 
jų kareivių iš Italijos, tai panijos sukilėlių vadą ge- 
sukilėlių pajėgos nebeatsi- nerolą Francisco Franco, 
laikys randonųjų valdžios Frankistų kariuomenėje 

1 buvę agitatorių, kurie 
kurstę kareivius ir net ka
rininkus prieš Franco. 
Malagoje suimta keletą 
karininkų ir daug karei
vių. Malagoje sušaudyta a- 
pie du šimtai italų karei
vių. Sakoma, kad sąmoks
lininkai jau buvo numatę 
dieną paleisti visus raudo
nuosius belaisvius iš kalė
jimų ir koncentracijos sto
vyklų, juos apginkluoti ir 
paimti valdžią į savo ran
kas ir pradėti kariauti 
prieš Franco. Sąmokslinin
kai esą suimti ir sukilimo 
pavojus esąs prašalintas.

statoma mažiausios algos 
moterims, t. y. nurodo 
kiek mažiausia darbdaviai 
turi mokėti moterims dar-t 
bininkėms. i 
Darbo Santykių įstatymo 
svarstymą atidėjo. Tuo į- 
statymu pripažįstama dar
bininkams laisvai organi
zuotis į unijas ir užgiria 
tą uniją, kurią pasirenka 
dauguma darbininukų.

Taigi ir Aukščiausias 
Teismas pakrypo prez. 
Roosevelto pusėn. Dabar 
gal ir to teismo neberei
kės didinti.

spaudimui, ir tokiu būdu 
jie liks nugalėtais.

Gen. Francisco Franco 
skubiai perorganizuoja sa
vo kariuomenę; naujus 
vadus paskyrė jai vado
vauti.

Associated Press kores
pondentas rašo, kad šim
tai italų kareivių atvyko į 
Italijos koloniją ir Ispani
jos Morocco, kovo 15 d.
*_________________________

Smarkiausi mūšiai da
bar eina Cordoba fronte, 
Ispanijoj. Jeigu ne italų 
susimaišymas, kurį sekė 

, sukilimas, tai raudonųjų 
-------------------------------

Kristaus Prisikėli m o 
švenčių proga, “Darbinin
ko” redakcija gavo daug 
sveikinimų ir linkėjimų, 
už kuriuos mes nuoširdžiai 
dėkojame.

I
I

tas. John L. Lewis, mai- 
nierių prezidentas pareiš
kė, kad jei darbdaviai ne
pasirašys naujos sutarties, 
tai jis iššauks darbininkus 
streikan. Lewis griežtai 
atsisakė pratęsti senąją 
sutartį.

Dainų šventės reikalu, 
šeštadienį, balandžio 3 d., 
Marianapolio Kolegijoj į- 
vyksta Naujos Anglijos 
lietuvių parapijų vargoni
ninkų susirinkimas.

“Darbininko” No. 20, š. 
m. tilpo Aušros Vartų par. 
(Worcester, Mass.) bažny
čios paveikslai. Tuos pa
veikslus paskolino anglį] į 
kalboje leidžiamas laik
raštis ‘Worcester Gazette’. 
Dėkojame to laikraščio re
dakcijai.

Darbininkų Radio Programa 
1:30 Valandą po Pietų

šeštadienį, balandžio 3 d., 1:30 vai. po pietų, į- 
vyks Darbininkų Radio Programa, kurią išpildys Na- 
shua lietuvių radio grupė, vadovaujant p. J. Tamulio- 
niui. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų iš 
stoties WCOP, Boston.

I

A + A
Dr. MIKUI BAGDONUI

MIRUS
LDS. Centro Valdyba, “Darbininko” Redak
cija, Administracija reiškia gilios užuojau
tos kun. I. Albavičiui, Dievo Apveizdos lietu
vių parapijos (Chicago, UI.) klebonui, velio
nio pusbroliui.

NAUJAS KONSULAS -
Lietuvos Konsulo pareigas Chicagoje eis dabai 

adv. Petras Daužvardis Lietuvos Vice-Konsulas, kuri! 
• ilgus metus ėjo tas pareigas New Yorke.
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vietines žinios!*
AR ŽINAI? i jauskaitė, Kilmo n i u t ė, 

, Staniulytė jau išplatino 
200 įžangos bilietų?

Kad Sodalietės maloniai 
patarnaus prie stalų?

Kad gabių šeimininkių 
užkandžiai — pyragaičiai 
atsilankusių alkį numal
šins?

Kad sekančio “Darbinin- 
____ j?'ko” numerio skiltyse rasis 
gražios daugiau žinučių, balandžio

Kad pavasario pirmasis, 
parapijos naudai parengi
mas įvyks balandžio 14, 
parapijos salėje, 492 E. 
7th St., 8 valandą vakare?

Kad tai bus proga pasi
dalinti mintimis su mielais 
bičiuliais bei pažįstamais

Kad ypatingai t_ 
dovanos jau perkamos lai-14-tos parengimą liečian- j 
mingiesiems? i čių?

Kad nauji išradimai pa- -^-r žinai? 
linksmins atsilankusius 
bei atsilankusias?

Kad nemokantiems kor
tuoti parūpinti kiti žaidi
mai?

Kad orkestros muzika' 
išblaškys visus laikinius; 
debesėlius?

Kad parengimo tikslas, 
tai sukelti fondą pagrą
žinimui mūsų mylimos.; 
bažnytėlės?

Kad darbščios ponios: 
Marksienė, Jakimavičiene, 
Janušonienė, Siaurienė, 
Skudrienė, BatastinienėJ 
Poškienė ir panelės Ma-1

PIRMA BENO PRAK
TIKA

DAKTARAI
DR. J, LANDŽIUS

SEYMOUR
Lietuvis Gydytojas

Vartoja X-Ray 
Taipgi priskirta akinius

534 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

rašiusiai daugiausia nau
jų narių.

Balandžio 17-tą, So. Bos- 
3 tono Algirdo kuopa stro

piai darbuojasi rengdama 
N. A. Apskričio Vyčių šo
kius, Hotel Somerset, Bos
tono mieste. Pelnas skiria- 

N. P. P. M. bažnyčioje ai- mas pusiau: Vyčių centrui 
toriai nepaprastai gražiai ir N. A. Apskričiui, šir- 
buvo išpuošti. Dabinimo dingai kviečiame visus N. 
darbą atliko Jėzaus Nu- Anglijos lietuvius, senus 
kryžiuoto Vienuolyno Se- ir jaunus dalyvauti šiame 
selės, mokytojos. 7“ ~

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS IR REFRI GI ATOKIUS 
GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558 |

Inz. Stasys Beleskas, Sav. 450 Broadvvay, So. Boston, Mass.
NORWOOD’O SKYRIUS: 1044 NVashington St., Norvvood, Mass. Tel. Norvvood 1498-W.

JUOZAS M. DILIS

LANKĖSI svetimtaučių eilėse labai 
gerai žinomas.

Pereitą penktadienį, ko-i Jaunimo perdaug nerei- 
vo 26 d., Darbininko re- kia raginti, kad atsilanky- 
dakcijoj lankėsi praeityje, tų į choro metinius šokius, 
ypač pokariniais laikais nes visi žino, kad visuo- 
kovose dėl Lietuvos Ne- met turi geriausį “good 
priklausomybės, p. Anas- time”. Šokiai nuo 9 vai. 
tazija Petrauskaitė iš Wa- vakaro iki 2 ryto, 
terbury, Conn. Ji yra Bruzdelninkas.
pharmasistė ir fotografė, 
turi savo foto studiją a- 
dresu: 445 Highland Avė.J 
Waterbury.

v •

•J

Waterbury.

CHORO ŠOKIAI

Choro pavasariniai 
kiai “May Frolic” 
geg. 7 dieną, Hotel Puri- 
tan “Crystal Ballroom”, 
Commonwealth Avė., Bos- 

i tone. Salė labai graži ir 
didelė, paimtas geras or
chestras “Dennis”, kuris

v •

SĄJŲNGIEČIŲ VAKA
RAS ČIA PAT i

NAUJOS ANGLIJOS VY 
ČIŲ KUOPOMS IR 

VISUOMENEI

X y parengime. Kuopos, Į dar- į 
’ ’ bą!
VVj Vincas Kereišis,

Apskričio Pirm.

NAUJOS KNYGOS

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

I
I

Atsiųsta paminėti nauji SAKA- 
leidiniai:LO

PI AUKŲ SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Nieštėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Di.GrailM27BTXX
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare: sekmadie
niais 10—12 tiktai.

.1 ■: -------- --

“MAŽŲJŲ

I’. Cvirka,
LYS. Iliustravo <lail. 31. 
tė. Kaina Lt. 1,—.

.Maršak. VAIKAS IR 
GOS. Sulietuvino Petras

KNYGYNĖLIS’Sekmadienio 7:30 vak 
vakare, balandžio 4, š. m. 
Įvyks vietinės Moterų Są
jungos 13 kuopos Milžiniš
kas ir gražus teatralis va-Šo- 

’ivyks.
Trečiandienį, 4 vai. po 

: pietų įvyko pirma mūsų 
parapijos beno praktika.

Susirinkę jauni vaiku- 
įčiai tikrai parodė didelius 
(gabumus ir norą mokytis 
į muzikos.

Čie reikia paraginti tė- 
vėlius, kad duotų progą .«MFNKK», r vnivrOSsavo vaikams šiek tiek ASMlLMbliAl J.V D1JIOS 
prasilavinti muzikoje. Vis- 
gi pripažinsime, kad ge- 

‘ riau vaikui lavintis ką ge- ■ 
į rą, negu bėgioti gatvėse.
Jeigu kas dar nori pradėti 
lavintis, lai ateina i par. 
salę, E. Seventh St., atei-. 
nanti trečiadienį, 4 vai. 
po pietų. Tėvai, duokite: 
savo vaikams progą, o už 
kiek laiko visi džiaugsi
mės savo parapijos benu!

Kvieslys.

I

i
1
I

ĮKIŠO RANKĄ f SVETI
MĄ KIŠENĘ

/•

NEWYORk-

I
i

________ , PĖDA
po. Gothenbuhgą, Švediją 

Kas gali būti* malonesnio kelionėje, kaip 
Įsėdus i laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo '

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

jg ...............................................................■■>■»>■>..

Tel. S. B. 2805-R 5I LIETUVIS I 
IOPTOM ETRISTASl

Išegznmiiiuojti akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
einu ir amblijoniš- 

akyse sugrąžiuu
S
= koše (aklose) 
= šviesų tinkamu laiku. š
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. į 
1 447 Broadway, South Boston Į 
E.....................................................-Ė
E--...........................................  e
š Tel. So. Boston 0823 =
1 LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M. V. CASPER |
Arti Municipal Building =

525 E. Broadway, S. Boston | 
Ofiso Valandos |

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki | 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais irs 

_ nedėldieniais, taipgi seredomia nuo | 
12-tos dienų uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-Ray |

X
I

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventa diena 

pagal susitarimų.

Kovo 30 d. Bostono po
licija sugavo kišenvagį, 
tūlą Harry Brown. Daug 

• žmonių skundėsi, kad prie 
Dover ir Washington St. 
kišenvagis juos apvogęs. 
Policija pasiuntė civiliai 

; apsirengusius policininkus 
i kišenvagi areštuoti. <’ 
liai apsirengę policininkai Hehoim 
per kelias dienas sukinėjo
si toje apylinkėje, viešai 

l išsiėmę pinigus iš kišenių 
i skaitydavo ir vieni ki- 
j tiems duodavo. Kišenvagis 
I vieną dieną pamatęs pini- 
. gus, taikėsi prieiti prie to 
j žmogaus ir ištraukti iš ki
šenės, visai nesuprasda
mas, kad tai policininkai 
jo kaip tik ir laukia. Pri
sitaikė prieiti ir įkišo ran
ką į policininko kišenę. 
Tas tik capt, ir laiko vagi
lių už rankos. Aiškinasi 
vagilius, kad jis per klai
dą įkišęs ranką į svetimą 
kišenę. Bet policija jo ne
paleido.

r

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:80 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Beredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomls nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartų

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Bq., 

Cambridge, Mass.

K.\Y- į 
Cvirka. I 

Iliustravo dail. Rimtas Kalpokas. : 
Į Kaina Lt. I,—.

“Mažųjų Knygynėlio” serija | 
skiriama prieš mokyklinio am- ■ 
žiaus ir I—H skriaus pradžios t 
mokyklos vaikučiams, šios ketu- ' 
rios knygelės yra labai Įdomiai 
parašytos ir gražiai išleistos. Tai 
gražiausia dovanele mūsų mažie
siems skaitytojams.

VĖDAVAI IP 0RHAMI7L

N. A. Vyčių Apskričio i 
metinis suvažiavimas Į- 
vyks ne balandžio 25-tą, 
bet gegužės 2 d., Šv. Pet
ro parapijos svetainėje, 
492 E. Seventh St., So. 
iBoston, Mass., 1:00 vai.

karas, kurį suvaidins Nor- p0 pietų. 
wood o Sodalietės. Kuopos raginamos iš an-

Būrys jaunų merginų ksto ruoštis ir prisiųsti! 
entuziastingai ruošiasi kuodaugiausiai atstovų. , 
vaidinimui “Motinos Išsi-į Jaunimo dvasios vadai,; 
žadėjimas”. Pats vaidini- profesijonalai ir visi Vy-; 
mas begalo gražus ir pa- čių prieteliai L . 
mokinantis, ; “ ’ 1 ’ 'L‘
kurie myli malonias sce-me- 
nas, tyraus turinio regi- . . - .
nius. Šis vaidinimas tai p_ar,^. 
tikras džiaugsmas kiek
vienam šventadienio vaka-IĮ ro nuotaikai praleisti.

Lai mūsų nelieka nei 
vieno dribsoti, kur nors po 
svetima pastoge, bet nau-' 
dojasi šiuo jaunų Sodalie- 
čių teikiamu vaidinimu, o 
bus nauda sau ir rengė
jams. Tad visi kas gyvas i 
teatrą, bažnytinėje salėje 
ant 5-tos gatvės. Širdukas—
VISI RENGIASI DALY

VAUTI

Kuopos raginamos iš an-

I

I
I
I

1937 m. gegužės 29 d. 
Iš New Yorko i Klaipėdą

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—J UL Y 2 D.
Gothenburgo geležinkeliu per Šve- 

Civi- dij? apie 7 valandas j Kalmarą. Iš Kai- 
1934 m. statytu garlaiviu Ma- 

apie 18 valandų j Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRft 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir. informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

DIDYSIS CHORAS 
DIRBA

Iš

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NBW YORKO

I DROTTNINGHOLM Balandžio 17, 
ĮGItlPSHOLM Gegužės 1,
DROTTNINGHOLM .... Gegužės 15. 

, KUNGSHOLM ..................... Birželio 5.

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston, Mass. 154 Boylston Street,

ADVOKATAI

1 
ir visi Vy- 

kviečiami 
ypač tiems, dalyvauti šiame suvažiavi-

N. A. Apskričio naujų 
..........................ba

landžio 25-tos, vieną sa
vaitę ilgiau. Sidabrinė tau
rė bus įteikta kuopai pri-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LSt. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
rių rūsiu TONIKA, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visi) U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S. 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
lt vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ 

195LST., SO. BOSTON, MASS.

Mūsų parapijos 
i sparčiai rengiasi 
vasarinio darbo.

Į kos daromos 
kuris įvyks balandžio 25 
dieną, Šv. Augustino par. 
salėj, E. St., So. Bostone.

Bus naujų dainų ir nau
jų solistų, taipgi bus su
vaidintas juokingas veika- 
liukas “Žydas Bačkoje”.

Atvažiuos solistas Jonas 
Tamulionis iš Nashua, N. 
H. palinksminti su savo 
juokingomis ir linksmomis 
dainelėmis. Taipgi atvyks 
ir p-lė J. Mitrikaitė iš 
Worcester, Mass., kuri ne 
tik dainuos solo, bet ir du
etą su muz. R. Juška.

Taipgi bus didelis “Sur- 
prizas” apie kurį vėliau 
pranešime. Rap.

choras 
prie pa- 
Prakti- 

koncertui, - - V • — —

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS 
sus legalius dokumentus 

Veda visokias provas. Daro vi- 
817 B St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 104B

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
Bonth Boston, Mam

šeštadienį, balandžio 3 
d., 7:30 vat vakare, nau
joje South Boston High 
School gimnastikos audi
torijoj įvyks Lietuvos Vy
čių 17 Algirdo kuopos bas- 
ketball ratelio rungtynės 
ir šokiai. Tai bus paskuti
nis šių metų žaidimas. Vy
čiai žais su Shaw House 

i Srs. 1936 champions of the r 
■ Settlement Houses. Tai. 
juodukų basketball ratelis.

Bet lietuviai neturėtų 
nusiminti. Mūsų sportinin
kai yra gabūs ir jie leng
vai gali supliekti, kad ir 
čempijonus, jeigu tik se
nesnieji jiems užjaus gau
siu dalyvavimu tą vakarą. 
Mūsų jaunuoliai įgaus 
daugiau energijos pamatę 
gausią minią lietuvių.

Tą vakarą grosv geras 
orkestras. Šių metų sezo
nas parodo, kad mūsų Vy-, 
čių sportininkai laimėjo 15 
žaidimų, o pralaimėjo tik 
tris.

Taigi lietuvių jaunimas 
ir senesnieji balandžio 3 d. 
visi ateikime į South Bos
ton High School naująją 
auditoriją ir pamatysime 
kaip mūsų jaunimas gar
sina lietuvių vardą. Prog
rama prasidės 7:30 vai. 
vakare ir tęsis iki 12 vai. 
vidunakčio. Įžanga tik 25c.

Rap.

i

Į

CAMBRIDGE, MASS.
MIRĖ

Kovo 28, Velykose po 
trumpos ligos mirė Julius 
Navašinskas, 22 metų am
žiaus. Iškilmingai, bažny
čios apeigomis palaidotas 
kovo 31, šv. Mykolo ka
puose. Lai jo vėlei Visaga
lis suteikia amžiną atilsį.

VELYKOS
Šiemet per visas dienas

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių Išdirbysčių auta 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin- Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS 
loe. Kapoėiunas ir Peter Trečioko* 

savininkai

i

GRABORIAI

tai mūsą specialybė ir ilgu metų 
praktika. Darbas artistiškas. Kai
nos žemos.

M. A. NORKŪNAS,
P. O. Box 371, Lawrsnce, Mass.

! Š. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

į fpyven. vieta-. 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

PIRMAS KONCERTAS \
k -----Rengia
| “šešios Birutės’’ iš S. Bostono ir “Franklin Vyru Choras’’ | 
z iš Montello, Mass. <
| SEKMADIENY, BALANDŽIO-APRIL 4, 1937 | 
| PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

> LIETUVIŲ SALĖJE, kampas E ir Silver Sts., |
South Boston, Mass. >

Dalyvaus žymūs dainininkai-ės ir solistai. Apart dailių bus ir J 
muzikas. Įžanga tik 35c. Kviečiame visus atsilankyti. a

BALDUS 
PEKKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI 
SAUGIAI

---------------------------------------
LIETUVIŲ RAKANDŲ, 

KRAUTUVE

I

Tūkstančiai 
Vinimy.

rado paleng- 
geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER
vaisbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 70 metiįj

Tel. South Boston 0815
0. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
FU KVITU RE CO.

JJroadvva.v, So. Boston 
Tel. SOUth Boston 4G18

H o »’t 9 r % *»“cr ū v . 
-»■ L l MIME N T .

IATHLAMAM 
326-328 W.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
šiais Metais Geriausiai

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SOUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus Y

\ JOSEPH W. CASPER
£ (KASPERAS) |
$ Lietuvis Graborius ir | 
| Balsamuotojas 5
z TURI NOTARO TEISES S
z 494 East Broadway 
z South Boston, Mass. £
K Tel. ŠOU Boston 1437
5 Residence: 158 W. 7th St į
5 Tel. ŠOU Boston 3960
X Patarnavimas Dieną ir Naktį 't

AX3(XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX&

P. J. AKŪNEVICH IR SŪNŪS \
GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. į
258 W. BROADWAY, .

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi- 

čią medaus, galite jo gauti “Dar
bininke”. Kvorta medaus sveria 
3 svarus; kainuoja tik 75c.

i! 
i!

! Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 
Pristatome j krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
leibelio BERKSIIIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INO.
4—6 Berkshire St., Cambridge, Man.

TeL TROwbridge 8374
Savininkai: Joną* Malinauskas, Jokūbas Pažinos. Juozapas F. Smilpys.

Cambridge Bottling Co. Ine.

n
i! 
i! 
i!MĮ . . ■
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Rusijos Caro Žudikų Likimas

P-le A. Koraitytė

Dabar Laikas Pirkti
Pavasarinius Paltus

Bernardas Koraitis, I. J. Kox lietuvis atstovas šiomis dieno
mis išvyksta i lietuvių kolonijas su 1. -J. k'ox dideliu kailiniu 
pasirinkimu. Tai"i. moterys ir merginos, kurios norite pigiai 
nusipirkti kailinius ateinančiai žiemai, parašykite p. Koraičiui 
laišką ar atvirutę, kad jis su kailiniais atvaž.uotų Į Jūsų na
mus. Ar pirksite kailinius ar j:c. jokių išlaidų Jums nesudarys. 
Taigi, nepraleiskite progos — pamatykite kailinius savo'na
muose.

Neseniai užsienio spau- Antraeilių žudikų liki- 
rašo Paryžiuje 

išeinąs laikraštis “Rennai-

i. l’ox krautuvė turi apart kailiniu dideli Clotb (’oat

. kuriame yr.-> vėliausios mados moterims ir merginoms j 

riniai drabužiai šiame skyriuje dirba panelė A. Kovai- i 

l'aiiii. atėjusios i Drošiu ir Clotb (’oat Skėriu, visuomet
i 

uskite panelės Keraitytės, kuri Jums nuoširdžiai patarnaus, 

per ja pirkdamos Milaupvsite piuitru.
I

&4Č
411 washington street 

BOSTON, MASS.

;doje buvo pranešta, kadjmas, kaip
SSSR suimtas Bieloboro
dovas, kuris buvo apkal-sance” esąs toks:
tintas už palankumą Troc- Buvęs žudynių metu Ipa- 

Ikiui. tjevo namų (šių namų rū-
Tiesioginiais šių žudynių syje įvyko žudynės) ap- 

erganizatoriais ir vykdy- saugos viršininkas, čekis- 
tojais laikomi žydas Jokū
bas Sverdlovas, buvęs 
1918 m. RCIK pirminin
kas, didrusis Bieloborodo- 
vas, tais laikais ėjęs Uralo 
krašto tarybos pirmininko 
pareigas, žydų tautybės 
Šaja Gološčiokinas, Uralo 
krašto karo komisaras, 
žydas Jokūbas Jurovskis, 
Uralo krašto teisingumo 
komisaras, ir komisaras 
Volkovas. Sverdlovas, su- i 
sitaręs su Leninu, davė į- 
sakymą nužudyti caro šei
mą ir jos palydovus, o kiti

teisingą

jis sako 
pašalpą,

ragino Krikščionis

ĮVAIRIOS ŽINIOS

tas Andrejevas, gyvas ir 
eina dabar Novo Tagilio 
vagonų dirbtuvių direkto
riaus pareigas.

Jurovskio padėjėjas, če
kistas Jermakovas, kuris 
prieš revoliuciją buvo ka
linamas kaip kriminalinis 
nusikaltėlis, iki pilietinio 
karo pabaigos tarnavo 
raudonojoj armijoj. Pilie
tiniam karui pasibaigus, 
jis negalėjo priprasti prie 
normalaus gyvenimo ir 
pradėjo vadovauti Uralo 
krašte plėšikų bei žmogžu
džiu gaujai. 1929 m. jis 
buvo suimtas ir nuteistas 

atsi

Jo Šventenybė, Popie
žius Pijus XI, pasmerkė 
bedieviškąjį komunizmą, 
kuris ardo kultūros ir civi
lizacijos pamatus, ir ragi
no visus tikinčiuosius i 
Dievą atremti žiaurius be
dievybės antpuolius.

Ilgoje enciklikoje “Divi- 
ni Redemptoris”, Popie
žius išrodinėjo komunizmo 
pragaištingumą ir šaukė 
pasaulį priimti Bažnyčios 
mokslą, atlikti teisingumo 
uždėtas pareigas ir tuo
būdu komunizmą nugalėti, z 
Jis liepė žmonoms pamirš- 
t i partijų ar tikybų skirtu- ' 
mus, ir visiems stoti prieš / 
komunizmą, kuris gręsia z 
pasaulio civilizacijai.
ATSIKREIPIA I DARB

DAVIUS
Sakydamas, kad komu

nizmas randa sau veikimo 
dirvą gyvenimo blogybėse, 
ypač kokias turi kęsti dar
bininkai. Popiežius įsako 
darbdaviams kl a u s y t i 
Bažnyčios mokslo ir dar
bininkams duoti 
atlyginimą.

“Darbininkas”, 
“neturėtų gauti
kada teisingai jis turi gau
ti už darbą tinkamą pra
gyvenimui atlyginimą. Te
gul turtuoliai nesiteisina 
ir nesigiria labdarybės au
komis, kada jie neišpildo 
teisingumo uždėtu parei
gu ”.

KOMUNIZMO PRAGAIŠ
TINGUMAS

Pasmerkdamas komu
nizmą Popiežius sako: ‘pa
gal komunizmo mokslo pa
sauly yra viena tikrenybe, 
tai medžiaga, iš kurios iš
sivystė augalai, gyvuliai 
ir žmonės. Toks mokslas 
Dievui neturi vietos; nėra 
skirtumo tarp medžiagos 
ir dvasios, tarp sielos ir 
kūno; nėra, sielai gyveni
mo po mirties, nė vilties 
amžinajam gyvenimui. Tai 
komunizmas. Komunizmo 
rėžimas paneigia žmogaus 
laisvę. Visos žmogaus tei
sūs paniekintos. Žmogus 
padaromas, kai koks ratas 
kolektyvinėje mašinerijo
je, kuri visiškai valdo 
žmonių gyvybes.

KLAIDŲ MOKSLAS
“Moterystės

mumo 
kinta 
namų 
vaikų, 
žmonių 
religiją kovojama labai at
kakliai ir žiauriai. Pati 
mintis apie Dievą yra iš
juokiama ir atmetama.

“Taigi komunizmas yra 
klaidu ir sofizmų sistema, 
kuri priešinasi protui ir 
Dieviškajam apreiškimui.

munizmo pasipriešinimo ir 
pareiškė, kad Bažnyčia 
lame turėtų vadovauti.

KATALIKAI TIK 
VARDU

Popiežius pareiškė, kad 
net Katalikiškose šalyse 
yra daug žmonių, kurie 
tik vardu katalikai. Popie
žius
prie didesnės artimo mei 
lės, 
tiems, kurie kenčia, 
no įsteigti gyvenime tei
singumą, kad darbininkas 
žmogus iš savo uždarbio 
galėtų su savo šeima tin
kamai pragyventi.

KUNIGŲ PAREIGA
Pirmose eilėse kovoje su į 

komunizmu, jis sako, turi j 
stovėti kunigai, kuriems.

ragino pagelb ė t i
ragi-

VIENUOLĖ IŠGELBĖJO m. šeima sumokėdavo 
$30.00 į mėnesį už reikme
nis. Sausio mėnesį 1937 m.

Seville, Ispanija — Kar-’už lygiai tuos pačius daik- 
melitų vienuolyno perdėti- tus reikia mokėti $38.22. 
nė Sesuo Pilara išgelbėjo 
18 kunigų, kuriuos Ispani
jos radikalai buvo sugrū- 

į dę į kalėjimą. Vienuolė ap- 
sirengdavo kai radikalų 
kariuomenės karys, eidavo 
į Malagos kalėjimą ir kiek • 

i vieną sykį turėdavo laimę 
išvesti vieną kunigą.

18 KUNIGŲ

VISKAS DIDŽIAI
PABRANGO

nesuardo- 
nebėra. Šeima išnie- 
Moteriškė paima iš 
ir nuo auklėjimo 
Religija laikoma 
nuodais, ir prieš

i Nuo 1936 m. sausio mėn. 
iki 1937 sausio mėn. mais
tas pakilo 3.6 nuošimčiais. 
Nors dabar darbininkams 
visur pakelia algas, bot 
tuojau pakila ir visos kai
nos; darbininkas vistiek 
pasilieka nuskriaustas ir 

. išnaudotas.

i

BAISUS PADEGIMAS
PRIE BIRŽŲ

I
į............................ ...............
*3 keturi tą įsakymą vietoje 

Ekaterinburge įvykdė.
i Sverdlovas mirė Mas- mirti, bet VCIKas,

>. Bielo- žvelgdamas į jo revoliuci- 
, pakeitė 

na ilgą laiką ėjęs RSFSR jam mirties bausmę kalė- 
vidaus reikalų komisaro jimu.
pareigas vėliau už troc-. Ipatjevo namu sargybo3 
aizmą buvo įmestas is viršininką Medviedevą su- 
kom. partijos ir baustas - __ +

sis tardomas tuoj prisipa- r*
žino nužudęs savo draugą. _______ A
Nužudymas iš tikrųjų jvy- ’ooro(įovas p0 žudynių ga- nius nuopelnus, 
KO tokiomis aplinkybėmis, na Up-a laika pipc RSŠFfšP iarn rnirtipę: bau 
kaip buvo sapnavusi nužu
dytojo žmona. XX.

partijos ir baustas -au(Jė 1918 metais admir0. 
lo Kolčako kariuomenė.

Jakovlevas, kuris perga- 
. su šeima iš Ta- 

bolsko i Ekaterinburgą, 
žuvo 1935 metais arti Ma
skvos automobilio katas- 
trofoje. Automobilis, ku
riuo važiavo Jakovlevai, 
užsidegė ir drauge su juo 
sudegė ir Jakovlevas.

Prieš metus jį surado 
šaja Gološčiokinas nuo SSSR žymus Ameriko: 

Galiburtona;

PASKUTINIS PRIEŠ
SUŠAUDYMĄ LAIŠKAS kalėjimu. 1935 m. jis atli- 

ko bausmę, o 1936 m. pa- " 
skelbė spaudoje atgailą, ir 
buvo priimtas atgal į kom. 
partija ir paskirtas j va
karų Sibiro raikomą. Prieš 
paskutinį suėmimą jis ėjo 
Rostove politotdielo virši-^7- 
ninko pareigas. Už troc- 

jr kizmą jam gresia mirties

TĖVAMS

“TJni-Anglų laikraštis
verse” išspausdino laišką 
tėvams vieno 18 metų jau
nuolio, kurs raudonųjų 
buvo pasmerktas mirti. 
Rašo:
Mylimiausias Tėveli „ i 
Motute, kai gausite laišką, oausmė. 
jau, tur būt, žinosite, kad šaja Gološčiokinas nuo SSSR žymus Amerikos 
šio mėnesio 14 d. liaudies 1918 metų ilgą laiką siau- žurnalistas Galiburtonas, 
tribunolo aš buvau pa- tė Kazakstane kaip kom. kuriam Jermakovas papa- 
smerktas mirti. partijos sekretorius. Jam šakojo štai ką:

Mano apkaltinimas — vadovaujant ten buvo pra-į 
kam išėjau kovoti už Ispa- vesta kolchozacija ir visi 
nija ir tikėjimą. Tačiau aš 
mielai aukoju savo gyvy- ryti į kolchozus, 
bę Ispanijai ir tai su pasi
didžiavimu, nes dabar aš

I

Vasario 8 d. prie Biržų, 
Čėniškių km. gyv. Paštuo- 
lis su vyr. sūnumi išvyko 
i svečius, o namuose liko 
žmona ir jaun. sūnus, ku
ris išsirengė nešti vardi
nių vainiką savo p-lei A- 
polonijai. Grįžo jau ryta 
ir dėlto susibarė su jaučiu taip aiškiai, kad
na. Ją apmušęs, pačiupo g.yVy^ priklauso ne žmo- 
žibalą ir išbėgęs apšlekste o Dievui...
juo genama namą, jaują: Dūkit" tikri' kad nieka- 

kurioj tuoj ir.
Kilus dideliam!

veikslais. Knygos gale yra gaisrui, namo salkose pa-j 
C||OinA4JMKITr 011 I lt žemlapis, rodantis Lietu- &ir°dė ir jis pats visas an-i 
CUuTAZ-jIa!11 jU L’L“ vos rubežius nustatytus ° paskui iš ten nu-1T*’VOS j sutartimi su Maskva 1920 šoko. Buvo apdegę drabu-

------------ Jos kaina 50c.
Ka tik išėjo iš spaudos'mus siųskite: 

magistro kun. M. Urbona-Į kas”, 366 W. 
vičiaus, MIC. parašytai So. Boston, Mass.

Chicago, III. — Kovo 31, 
privalo ateiti į pagalbą Northwestern National 
vienuoliai ir valstybė. Life Insurance Komoani- 

“ Valstybė”, jis sako, ja padarius tyrinėjimus
“privalo sulaikyti visokią: pranešė, kad pragyveni- 
i’omunistinę propagandą, mas šiais laikais didžiai 
nes tai yra griovimo dar- pabrango. Sako, kad 1933 
bas. Gi negali būti žemėje--------------------------------------
valdžios, jei Dieviškoji “Trumpa Lietuvos Istori- 
valdžia nepripažįstama”. i ja Paveiksluose”, kurioje 

Šv. Tėvas išreiškė tėviš-! suglaustai atpasakojama 
ką užuojautą Rusijos Žmo-: Lietuvos istorija nuo
rems, kurie yra nusiminę . ° *” x" ~x
komunizmo vergijoje.

i 1387 iki 1937 metų. Istori- ir kluonus, 
ja iliustruota gražiais pa- padegė.
Vi

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ji] skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS

K. ŠIDLAUSKAS

• v

_____ _________ ________  I
žiai, nusvilintos rankos ir

Užsaky- ausys. Tada jis leidosi su 
“Darbiniu- žibalu ir į kaimynų na- 
Broadwav, mus, bet ten jo neprileido

su šakėmis. Vėliau kaimy
nams pasisekė jį suimti ir 
surišti. Greit buvo iššauk
ta Pabiržės policija ir pa
degikas perduotas. Gaisro 
gesinti atvyko Kirdonių 
km. ugniagesiai, bet rado 
gaisra jau labai įsigalėju
si ir beveik nieko nebega
lėjo padėti.

i

I

918 E. Broadway
i

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Tel. SOUth Boston 9367
SAPNAS PADĖJO SU
GAUTI NUSIKALTĖLĮ

Tai yra pragaištinga so- Povilas Baltrušiūnas, sav. 
cialiniai tvarkai, nes kęsi- 490 Broadway, Tel. ŠOU 3120 i
naši sugriauti valstybę, pa 
reigia žmonių švenčiau
sias teises, vertę ir laisvę.

“Tie, kurie duodasi save 
suklaidinti ir prisideda 
komunizmo idėjos platini
mui, bus tos klaidos pir
mos aukos. Nė vienas žmo
gus, kuris nori išgelbėti 
Krikščioniškąją civilizaci
ją, negali prisidėti prie 
bent kokio komunistinio 
veikimo”.

Popiežius apgailestavo, 
kad su tokiu velnišku su
manumu komunistų idėjos 
pasirodė šiurpuli n g a i s 
darbais Meksikoje, Ispani
joje ir Rusijoje. Jis ragino 
visus prie smarkesnio ko-

Pristatau Tee Creamą ir uzkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

Neseniai netoli Katovi- 
cų, Lenkijoj paslaptingo
mis aplinkybėmis buvo nu
žudytas vieno elektros 
reikmenų fabriko direkto
rius. Nusikaltėlis jo lavo
ną įmetė į kanalą. Polici
jai sučiupti žmogžudį ne
sisekė. Pagaliau šiomis 
dienomis nužudytojo žmo
na, atėjusi į policijos ko- 
misarijatą, pareiškė naktį 
sapnavusi kad jos vyrą 
nužud. jo draugas Edvar
das T. Našlė net labai tik
sliai atpasakojo nužudymo 
smulkmenas ir prašė su a- 

Prnnglja laiko anelrinkiron- kas Šaromis Suimti ir ištardyti 
2 vn“^''iŠ KmpvS tariamąjį nusikaltėli. Poli-■varadnrP - on. Mnųnraiene, p ,12 1 " ‘ ‘ ...................

1512 OlnmNa Rd.. So. Boston. Mass. E- 7ta twoB’ ,
Kanos Globoja Ona SianrienĄ 7:J^j Ta| vakare, pobntnyrfnčj avė

443 E. 7th St., So. Boston, Mass. rainoj
»rangfja savo auslrlnklmns laiko ka« Visais drangfjoa reikalai! kreipkite* 
autr& ntarnlnke mėnesio. pas protokolu raftlolnk*.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P Aš ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albinas Neviera,
16 lVinfiekl St., So. Boston, Mass. 

I’rot. Rašt. Jonas Gllneckls, 
5 Tbotnas P k., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas Pranas Tulelkls, 
i 100 Bowen St., Po. Boston, Mase.

7 \Vlnfleld St, So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

JlrmlnlnkA — Eva Marksfenfi,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirrn. — Ona Janklenė.

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Bronė CunienČ,

29 Gonld St.. IV. Rozlmry, Mass. 
Tol. PAR 1864-IV.

'In. Rašt. — Marijona MarkonlntA, JW c.,. ,
29 \Vhipple Avė., Roslindale, Mass. ^Įflrjalka Joms Zalkis, 

T«l. Parkvvny 0558-W
Sdlntnkė — Ona StanfnIIntĄ

105 West 6tb St, So. Boston. Mass.
''vark darė — Ona MIzglrdlenA,

I

cijos komisaras sutiko tai 
padaryti tiktai ponios at
sakomybe. Policijai teko 
labai nustebti, kai suimta-

“Prieš sušaudymą Ju- 
, rovskis griežtai uždraudė

100/4 ūkininkų buvo šuva- man įr draugui Vaganovui 
šaudyti į carą, nes norėjo 

cara nušauti. Jurovs- 
. — kis pasiėmė sau ir sosto 

,_______ ______ nu-
i žudymą. Man teko nušau

ti carienę, daktara Botki- 
ra, virėją ir. tarną (leka- 

įjų). Vaganovas šovė i ca- 
| raitės. Olga ir Tatjana gu- 
Į Įėjo ant grindų sužeistos 
priešmirtinėse kančiose, o 
jaunesniosios caraitės, 
Marija ir Anastazija, gulė
jo greta dr. Botkino. Ca- 
raitis buvo peršautas, bet 
dar gyvas. Tuomet Jurovs- 

ji dviem šū-

kolchozaeijos metu pavar
totu žiaurumų didelė gy
ventoju dalis mirė badu, į^di^fo” Aleksiejaus 
dalis išbėgo j 
kestana. Vėliau ji paskyrė 
totorių autonominės soe. 
sov. respublikos kom. par
tijos sekretorium, kur jis 
viešpatauja ir dabar.

Jurovskis tarnauja rau
donojoj armijoj ir eina ten 
aviacijos mokyklos komi
saro pareigas.

Volkovas, davęs po žu
dynių įsakymą aplaistyti 
lavonus sieros rūkštimi ir kis pribaigė 
tuo būdu juos sunaikinti, viais į galvą. Kada paste- 
buvo nužudytas Varšuvo- bėjome, kad ir Anastazija 

. " dar gyva, mes pervertėme
gimna-, ją ant kito šono. Ji suriko, 

zistas Borisas Koverda (jo Tada vienas raudonarmie- 
motina — Jakštaitė, kilu- tis, atėjęs tuo momentu i 
si iš Lietuvos) dar ir da- rūsį, sudavė jai buože per 

ir ji amžinai nuti- 
XX Amž.

eta savo amžiui aš nebuvau 
taip laimingas, kaip da
bar. Turėdamas gryną są
žinę ir žinodamas, kad 
mirštu dėl savojo krašto, 
aš godžiai laukiu tos Va
landos, kada Dievas pa
šauks mane pas save. Ne
liūdėkite dėl mano mirties, 
būkite linksmi...

Ispanijai reikia, kad aš 
išliečiau savo kraują, ir 
Dievas to nori. Danguje 
aš budėsiu dėl jūsų visų. 
Atleiskite visus mano pa-i 
darytus nemalonumus ir 
klaidas. Kaip džiaugėtės ir 
dėkojote Dievui tada, kai foar kalinamas Torino ka- galvą, 
davė man gyvybę, taip pat įėjime, Lenkijoje. lo”.

ie per pasikėsinimą. 
Atentatininkas

davė man gyvybę, taip pat įėjime, Lenkijoje, 
džiaukitės ir dabar, nes 
čia vis pildosi Jo valia.

Dėkoju už tą tikybini; 
auklėjimą, kurį gavau iš 
jūsų, nes dabar galiu mir
ti krikščionimi. Dažnai 
mąstykite apie Dievą ir 
priminkite, kad mano bro
liai tą patį darytų (Pa
smerktasis mirti buvo vy
riausias iš keturių brolių. 
Vert.), o Dievas padės 
jums gyvenant ir mirštant 
pasilikti tikrais krikščio
nimis.

Paskutinį kartą jus ap
kabinu ir bučiuoju. Žinoki
te, kad jūsų sūnus, kurs 
greit mirs dėl Dievo ir dėl i 
Ispanijos, šią valandėlę 
jaučia prie jūsų daug dau
giau meilės, kaip kada 
nors kitados...

Raudonieji jaunuolį nu
žudė ant laivo, kurs buvo 
paverstas kalėjimu, Bar- 
celonos uoste.

“M. L.”

BALSAI, KURIE PASILIEKA 
ATMINTYJE

rūpestingai saugojama.DIDELES operos, suderindamos 
pačią geriausią poeziją ir muziką, 

jei perstatomos tikrų artistų, visada 
žavi muzikos mylėtojus. Tokio per
statymo atsiminimas, nors tik ir vie
nos arijos, sudainuotos dainininko tu
rinčio puikų balsą, pasilieka ’Įk*m, 
ilgam laikui. Tokie balsai kartą išgir
sti—niekuomet nepamirštama.

Kiekviename laikotarpyje palygina
mai tik mažas tokių balsų skaičius vra 
randama. Tokius balsus iškelti reika- 

. linga ir didelių natūralių talentų, ir 
ilgo studiiavimo ir lavinimosi. Tokie 
tai balsai taipgi ir turi būti labai

Neseniai operos, scenos, filmu ir 
radio artistai, kurių balsai yra ; ų 
vieninteliu turtu pareiškė, jog iš ci- 
garetų jie labiausiai mėgsta lene v ą 
užsi rūkymą, kuris yra švelnus ų 
gerklėms. Todėl, pasiremdami Hi, 
jie ir rūko Lucky Strike cigaretes. 
Luckies, lengvas užsirūkymas, lai«'. « 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių oriem- . 
šų. išvalytų išimtino "It’s T«astr-i’ 
proceso, suteikia jums lygiai tok:a - t 
gerklės apsaugą, kokia vra trflrfa—•» 
garsiems artistams, kurie 
orais būdais turi saugoti savo balsus.
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♦ Dangaus Karalyste I
GINTARAS J?

“Ramybė jums” (Jono 20:19)
Sunkus liūdesio akmuo slėgė apaštalų širdis. Štai 

jau trečioji diena kai Kristus žuvo ant Kalvarijos kal
no, tačiau dėl baimės žydų jie vis dar slapstėsi Jeru
zalės pakampiuose ir namų rūsysę. Susirinkę kamba
ry jie dabar šnabždomis kalbėjosi apie mirusį Moky
toją, kuris tiek daug buvo daręs stebuklų, tiek daug 

l laimės žadėjęs, net patį dangųjiems siūlęs. Durims e- 
sant uždarytoms, staiga atėjo Jėzus ir maloniai svei
kino: “Ramybė jums”. Kokiu džiaugsmu tvaksėjo jų 
širdys! kokia laimė užtvino jų sielas'

Ramybė yra dviejų rūšių: viena didžiuojasi nusi
dėjėliai, antra džiaugias teisingieji. Gyvendamas šia
me pasauly žmogus gali ragauti ir vienos ir kitos. Jis 
turi pasirinkti sau vieną arba kitą ramybės taurę, nes 

■ nuo to pareis amžinoji laimė ar nelaimė.
Ištvirkėlis pilnai patenkina kūno geidulius, duo

damas jiems neribotą laisvę; ko tik širdis trokšta ir 
, geismai reikalauja, jis nesigaili net nusidėti, kad tik 
nuraminus savo širdį ir aistras. Tiesa, jis turi šiokią 
tokią ramybę, nes sieloje neverda dvasinė kova, — ji
nai stipriai nesipriešina, — jai trūksta pajėgų įtempi-

Ilgą laiką Sovietai kra
tėsi bet kokios prabangos, 
bet paskutiniu laiku ir 
šiuo atveju jų pažiūros 
pradėjo keistis. Neseniai 
įsteigtas pirmasis grožio 
salonas. Vyriausioji kos
metikos fabriko direktore 
Šemčunikova iškovojo tei
sę įsteigti pirmąjį saloną 
ir pakviesti iš Paryžiaus, 
Londono ir Vienos kosme-

Tačiau 
grožio salono patarnavi
mais Sovietų moterys nau
dotis negali, nes tai labai 
brangiai kaštuoja. Pa v., 
buteliukas odekolono kaš
tuoja nuo 14 ligi 35 rublių. 
Salonu kol kas labiausiai 
naudojasi Maskvoj gyve
nančios užsienietės, kurios 
yra nepalyginamai turtin
gesnės už Sovietų moteris.

Brooklyno lietuvių cen
trabiurių “Laisvė”, rašo, 
kad sovietų Rusijoje pe
reitais metais gamyba pa- mo. Tokia tai ramybė karaliaus, kuri veda už nosies

• jo pavaldiniai. Jų valiai lengvai jis pasiduoda; jų no
rams aklai pataikauja, žodžiu, kaip jie griežia, taip 

i jis ir šoka.
Vienok toksai ramumas tik paviršutinis, nes sie

los gelmėse vis glūdi gėdos ir nerimasties šešėlis. Lyg 
tam karaliui, taip ir sielai lemta viešpatauti ant savo 
valdiniu, t. y. kūno jausmų ir geidulių, bet silpnos va
lios žmogus leidžia aistras jai supančioti.

Pažvelgkim dabar į antrą medalio pusę. Doras 
žmogus turi ramią sąžinę, nes joje dvasios reikalai ge
rai sutvarkyti. Kaip tik iš tokios tvarkos seka sielos 
ramybė. Dvasia stipriai pažabojusi kūno geidulius, 
verste versdama juos proto dėsniams nusileisti. Vie
nok, kad jausmus ir aistras visad sulaikius, siela pri
valo be paliovos budėti, ir vesti nuolatinę kovą su gei
smais. Tai nereiškia, jog žmogus negalėsiąs ramybe 
džiaugtis. Juk Atpirkėjas aiškiai sako: “Pasaulyje jūs 
turėsite suspaudimo”, tačiau nei persekiojimai, nei 
karas, nei mirtis negalės iš doro kataliko išplėšti 
Kristaus ramybės ir meilės.

Tik vienas yra ramybės šaltinis — V. Jėzus. Tad 
kas jos ieško kur kitur, savaime aišku, tas apsivilsiąs. 
Todėl nemanyk, žmogau, kad rasiąs tikros laimės už
gintuose pasilinksminimuose; nesitikėk matysiąs švie
sesnio rytojaus, jei tavo siela apgaubta mirtinos nuo
dėmės šešėliu.

Nevienas apsiriko, manydamas, jog šios žemės 
smaguriavimuose rasiąs ramybės; deja, pasaulis tik
ros ramybės dar niekuomet nedavęs, — niekad neduo
siąs. Pasaulis neriasi iš kailio, norėdamas įtikrinti 
mus, būk jame yra visa kas tik gali žmogaus širdį 
pilnai pasotinti; vienok toli gražu negali jo nemarios 
sielos natenkinti.

Kristus tik tam ir gimė, kad mes pamiltume gry
nos sąžinės ramybę, kuri dangaus linksmybių laidas; 
mirė Jis dėl mūsų išganymo, palikdamas neįkainuo
jamą turtą: “Aš jums palieku ramybę, duodu jums sa
vo ramybę; ne kaip pasaulis duoda, aš jums duodu“.

Kristus — ramybės Davėjas ir Kunigaikštis: Jo 
karalystė gi ramybės, karalystė. Tai kaip gi gali žmo
gus turėti ramybę, laužydamas to Kunigaikščio įstatu 
mus? Ar jo siela gali rami būti, jei iš jos išvaroma 
ramybės Davėjas? Ar gali žmogus įeiti Jo karalystėn, 
jei šėtonui tarnauja ir platina io pragarišką karalys
tę čia ant žemės?

“Piktiesiems nėra ramybės”, sako šv. Raštas. 
Kainas, nužudęs Abelį, nežinojo nė kur dėtis, nes ma
nė, būk visi į jį pirštais rodė; Dovydui nusidedant su 
moterimi, gyvenimas jam pasidarė tuščias ir kartus, 
nes baimė ir susikrimtimas kankino jo sielą. O mes? 
Kartais ir mus kankina nuodėmių našta, ir siela ne
rimsta, liūsta. Jei kokia sunki nuodėmė slėgtų dar 
mūsų sielą, tai skubėkime ją tuojau atgailos sakra
mentu nuplauti. Prašykime atleidimo visų mūsų nusi
kaltimų ir apsileidimų, ir tik tada išsipildys Kristaus 
žodžiai: “Ramybė jums”. Kaip elnis gyvojo vandens, 
taip mūsų siela trokšta ramybės. Broli, seser Kris
tuje, kuria ramybe džiaugias šiandien tavo siela — 
nusidėjėlio ar teisingojo? Kristaus ar pasaulio?

Kun. Mykolas Urbanavičius, MIC, parašė, o Chi- 
cago’s Vyčių Apskritys išleido “Trumpą Lietuvos Is
toriją Paveiksluose”. Ta Istorija ištiesų trumpa, viso 
24 puslapiai su 10 paveikslų. Tačiau toj trumpoj kny
gutėj surašyti patys svarbiausi Lietuvos istorijos įvy
kiai. Kai skaitai jau parašytą kokį veikalą, tai rodos 
taip lengva — imk ir parašyk, o jei dar trumpai, tai 
čia tik vienas menkniekis. Bet kas šiek tiek apie is
toriją nusimano, tuoj supranta, kad čia ne taip jau 
lengva. Gi istorikas tai tikrai žino, kad tai gan keblus tikos specialistų, 
ir sunkus darbas. Reikia gi atskirti svarbiausius įvy
kius nuo smulkesniųjų. Tam padaryti, reikia pirmiau
sia nuodugniai istoriją pažinti, paskui suklasifikuoti 
faktus taip, kad skaitytojui patiektum tik pačius 

' svarbiausius, tokius, kurie sudaro kalbamojo laiko- 
I tarpio charakteristiką. Tam reikia nemažo istorinio 
; išsilavinimo ir susipažinimo su istorijos filosofija, ku- 
Į ri tiksliausia nurodo, kokius įvykius reikia skaityti 
epokiniais, vadinasi, tokiais, kurie turi įtakos į toly- 
mesnę istorijos eigą. Tokį darbą gali pasiimti ir tiks
liai atlikti tik tikrasai istorikas.

Kun. M. Urbonavičius, pagamindamas Trumpą 
Lietuvos Istoriją, įrodė, kad jis darbuojasi gerai jam 
žinomoj srity. Istorija tai jam įgimta mokslo šaka. 
Svarbiausius Lietuvos gyvenimo faktus" jis taip su
maniai sugretina, kad skaitytojui labai lengva visą taioponai “ 
įvykių eigą suprasti ir atsiminti. Perskaitęs tą kny- 

' gutę, kiekvienas turės pagaminti ir gerai sutvarkytą 
istorijos planą, kuris nurodo, kaip ir kokioj tvarkoj 
plačiau Lietuvos istoriją studijuoti. Ta knygutė ypač 
bus naudinga čia gimusiam jaunimui. Ji, neapsunkin
dama atminties, stato prieš akis aišku Lietuvos isto
rijos konspektą bei turinį. Ne tik kiekvienas Vytis ir 
Vytė, bet ir šiaip visi Amerikos jaunuoliai, ypač stu
dentai, turėtų ją įsigyti.

Būtų pageidaujama, kad kun. AI. Urbonavičius 
daugiau istorinių raštų mums pagamintų. Tilpusi 
“Drauge” jo istorinė studija apie kunigaikštį Čarto- 
riskį taip aiškiai ir nuodugniai išdėstyta, kad ją be
skaitant tuoj numanai, jog čia tikrojo žinovo darbas. 
“Istorija” ir istorija tai du skirtingu dalyku. Pirmąją 
fabrikuoja bet koks diletantas, antroji — tai įgimto 
talento ir rimtų studijų vaisius. K.
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Konsulas Mikas Bagdonas
Konsului Atikui Bagdonui pasimirus, mažas mūsų 

inteligentų būrelis dar labiau sumažėjo. Daug nuvei
kęs ir dar daugiau žadėjęs nuveikti, gerai išmokslin
tas ir dorai išauklėtas, a. a. Mikas Bagdonas, savo 
perdaug jau ankstyba mirtimi padarė mūsų išeivijoje 
spragą, kurią nelengva bus užpildyti. Kas velionį ar
čiau pažinojo, tam tenka nuliūdusia širdimi apgailes
tauti, kad jis jau pasitęąukė iš tos darbuotės, kurioje 
būtų buvęs taip naudingas.

Jau keliolika metų atgal man teko pažinti Miką 
Bagdoną kaipo jauną, kuklų ateitininką, kurs buvo 
atvykęs Į Ameriką, Lietuvos valstybei vos įsikūrus. 
Nors neilgą laiką jis Bostone pabuvojo, tačiau spėjo 
daug atpasakoti iš vos tik pergyvento laikotarpio ko
vų dėl Lietuvos nepriklausomybės. Jis pats stojo sa
vanoriu į pirmuosius partizanų būrius, kurie, nebe
sant dar reguliarės kariuomenės, nešė visą kautynių 
naštą. Kovojo prieš lenkus, bolševikus, bermontinin
kus. Susirėmimai būdavo labai karšti. Naujokai sava
noriai — daugiausia studentai — ėjo į mūšį nėkiek 
nebijodami, tarsi tai būtų buvęs koks sporto žaislas. 
Kautynėms laimingai užsibaigus ir Lietuvai atsigi-j 
mus, Mikas Bagdonas ryžosi ir toliau savo tėvynei 
tarnauti, būtent diplomatinėj srity, kam jis iš prigim
ties buvo gausiai apdovanotas ir mokslišku atžvilgiu 
tinkamai pasiruošęs. Proto gabumai, įgimtas taktas, 
malonus .nuoširdumas, ne tik suprantąs, bet ir at jau
čiąs artimo reikalus — tie visi ypatumai puošė velio
nio asmenybę ir darė jį idealingu visuomenės atstovu 
bei konsulu. Prie to, jis turėjo ilgametę diplomatinę 
praktiką Lietuvos Pasiuntinybėje Washingtone. Ir tik 
pamanyti, kad ta tiek žadanti karjera pačioje pra
džioje būtų negailestingos mirties nukirsta! Galima 
įsivaizduoti, kokį skausmą ir nusivylimą pajuto skait
lingi velionio prieteliai, ypač jo pusbrolis ir globėjas, 
kun. I. Albavičius. Dėl to skaudaus nuostolio jam 
reiškiame nuoširdžiausios užuojautos.

Konsulas Mikas Bagdonas buvo dar, palyginti, 
jaunas žmogus, pačiame vyriškumo pajėgume. Diplo
matinėj tarnyboj tai skaitomas jaunas amžius. Kiek 
jis gero galėjo padaryti tokioj svarbioj pozicijoj, di
džiausioj lietuvių kolonijoj Amerikoj, jei būtų buvę 
jam lemta išgyventi normalus gyvenimo laikas! Bet, 
nelaimei atsitikus, mes tik galėsime melstis už amži
nąjį jo sielos atsilsį. K.

Lenkų Diplomatija
Lenkų diplomatija mėgina atsisėsti ant dviejų 

kėdžių. Iš vienos pusės ji mėgina išprovokuoti lietu
vius visokiais žiauriais persekiojimais Vilnijoje ir ras
ti priekabių agresingai prieš Lietuvą politikai pava
ryti; iš kitos — lenkų diplomatai mėgina sudaryti a- 
merikiečių palankumą, skelbdami, kad Lenkija viską 
daranti susiartinti su Lietuva, bet ši pastaroji esant 
kurčia prietelingiems lenkų pasiūlymams. Pavyzdin, 
Washingtone veikiąs lenkų informacijos biuras pra
neša, kad dar 1936 m. Lenkijos užsienių ministeris 
JBeckas pareiškęs, kad “Lenkijos vyriausybė labai 
trokšta užmegzti normalius santykius su Lietuva, ir 
kad Lietuvos vyriausybė yra pilnai painformuota, ku
riomis sąlygomis Lenkija pasiryžusi tai padaryti ir 
kaip toli ji mananti nusileisti”. Tos sąlygos esą: pri
pažinimas nepriklausomybės, teritorijos bei žemių ne- 
paliečiamvbės ir bendro nepuolimo bei taikaus sugy
venimo sutartis. Apie Vilniaus klausimą nieko nepa
minėta.

Į tą Lenkijos pasiūlymą Lietuvos užsienių minis
teris Lozoraitis atsakęs neigiamai. Dėl to susidariusi 
nepakenčiama tarptautinė padėtis, kuri gręsia Euro
pos taikai. To dėliai “Lenkijos vyriausybė priversta 
atšaukti savo pasitikėjimą Lietuvos taikos politika 
ir ateity prisitaikyti prie lietuvių nusistatymo, varto
jant tuos pačius santykiavimo metodus”.

Tie žodžiai reiškia, kad Lenkija jaučiasi turinti 
išrištas rankas ir gali elgtis su Lietuva kaip tinkama. 
O kad pateisintų tokią savo politiką, tai reikia paso
dinti Lietuvą ant apkaltinamųjų suolo, vadinasi, len
kai siūlosi su prietelyste, bet lietuviai stumia juos ša
lin.

Tai yra tipiškas lenkų politikos pavyzdys. Čia jie
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kilo 30 nuoš., o Jung. Val
stybių tik 16.5 r<. Taip, 

tovaryščiai”, 
sovietų Rusijoje pakilo 
todėl, kad ten gamyba bu
vo visai nupuolus, žmonės 
nei už pinigus negauna; 
nusipirkti gyvenimui rei
kalingų reikmenų. Beie.i 

: sako, kad ir darbininkų j 
i algos pakilo 27 nuoš. Ga-i 
’ Urnas daiktas, bet ‘Laisvė’j 
nepaduoda kiek darbiniu-, 
kai gauna atlyginimo už j 
savo vergišką darbą so
vietų Rusijoje? “Tovaryš- 

; čiai”, būkite atviri ir pa- 
! lyginkite darbininkų algas 
! sovietų Rusijos su Jung.
Valstybių ir tada darbi- 

! ninkai pamatys, kad ir 27 
nuoš. pakeltos algos yra 

i permažos, kad užtektų 
darbininkų pragyvenimo 
būtiniems reikalams.--------------

Komunistams trockistai 
dabar yra baisesni ir už 
fašistus. Stalino budeliai; 
šimtus trockistų jau su-j 
šaudė, bet į vietą sušau-j

j

Brooklyno lietuvių cen
trabiurių komunistų orga
nas džiaugiasi, kad Ispani
jos raudonųjų (komunis-j 
tų, socialistų ir anarkistų); 
■^aidžios kariuomenėje yra!

Jfikavo nemaža PinigU ir nu‘ panijoj "taip pat susekę 
' i sąmokslą prieš 

nu‘i raudonųjų valdžią. Troc-

iš Anglu Laikr. “The Uni 
verse” Nr. 3969.

Anglijos katalikai suau-jytų stojo šimtai kitų. Is 
kitų valstybių. Vadinasi, pįrkę vaistų, tvarstomo-1 Įrockištu 
komunistų “lyderiams” sios melžiagos ir t.t. r*” 
pavyko suklaidinti ir kai-^^tg Ispanijos dešinie- kištai Valencijoj buvę pa- 

------------ siems Tas aukas nugabe- 
teparodo savo no p q Sturrup. Sugrįžęs

T „ papasaų0j0 baisių da
lykų apie kairiųjų elgesį: 
Bilbao mieste sausio 5 d. 
nakčia raudonieji įsibrio-

kuriuos lietuvius. Bet “to- 
varyščiai” f 
pasekėjams, Ispanijos To- 
jalistų’ karo fronte nors 
vieną lietuvių Komunistų 
“lyderį”? Nėra ir nebus.
Bimbos, Mizaros ir kiti vę į tris kalėjimus ir ran- 
“Jyderiukai” moka tik ki- kinėmis granatomis bei 
tus kurstyti ir siųsti į ka- peiliais išžudė 207 žmones, 
ro frontą, bet patys nei už o sužeidė apie 300. Tos žu- 
pinigus nevažiuotu. Ben- dynės tęsėsi keturias va- 
drafrontininkai Bimbos, landas. Kaikurie sužeistie- 
Mizarai, Michelsonai ir ki- ji jau mirę.
ti važinėja po kolonijas ir Uždąrę kalėjime vieną 
kaulija iš darbininkų au- tėvą, kartą raudonieji jam 
kų Ispanijos Tojalistams’, atnešė valgyti mėsos sa- 
Lietuvos politiniams kali- kydami: 
niams, bet ligšiol neišda- • 
vė apyskaitos, kad Ispahi-, n aus mėsos.
jos “lojalistai” arba Lie-j Guodalajaros provinci 
tuvos politiniai kaliniai joj, Atienzos mieste rau- 
būtų gavę iš Jung. Valsty- donieji sugavę mergaites, 
bių lietuvių bendrafronti- kurias įtarė esant katali- 
ninkų komunistų ir sočia- ^”^5 
listų nors vieną centą. Nė-tį - -
ra “durnių”, sako bendra- yfaiįtuvą 
frontininkai!

siems. Tas aukas nugabe-

— Štai gabalas tavo sū-

I

su karšta geležimi išdegi
no krūtinėj plaktuką ir 

i — komunistu 
“M. L.”ženklą

užtyli apie svarbiausią nesutikimo priežastį — Vilnių. 
Nė neužsimena, kad Lozoraitis kaip tik pabrėžė, kad 
būt Vilniaus klausimas teisingai išspręstas, tada tarp 
Lietuvos ir Lenkijos būtų konormaliausias ir priete- 
lingas santykiavimas. Kalbėdami į pasaulį lenkai tai 
užtyli ir pastato save nekaltų avinėlių rolėje. Tai ne 
kas kitas, tik aukštai ištobulinta veidmainystė.

Lenkai siekia dar toliau. Kad patrauktų savo pu
sėn Amerikos diplomatiją, jie pasigiria, kad jų armi
jos vyriausias vadas Edward Rydz-Smigly apsiėmęs 
būti garbės pirmininku lenkiškojo Y.M.C.A^... Pamir
šo lenkeliai, kad toks pasigyrimas “katalikiškąjai” 
Lenkijai garbės nedaro. K.

I 
sikesinę sunaikinti raudo
nuosius komunistus ir jų 
įstaigas. Bet tai tik papra
sta komunistų pasaka, 
kad jie galėtų pateisinti 
masinius žudymus nekaltų 
žmonių Ispanijoj.
VOKIETIJOJ JAU BUL

VINĖ DUONA 
_____________ I

Pagal kovo 3 dienos pa
skelbtą “duonos įstatymo 
pakeitimą” kepykloms lei-j 
džiama dėti į duoną 10% i 
bulvių priemaišos, 
naują įstatymą,

duona su 10% bulvių 
priemaiša oficialiai par
davinėjama kaipo gryna 
ruginė duona.

Taigi duonos pirkėjas turi 
pirkti duoną su bulvių i 
priemaiša ir mokėti už ją i 
kaip už grynai ruginę duo
ną. šio įstatymo pakeiti
mo tikslas yra sumažinti 
suvartojimą rugių, kurie 
yra laikomi atsargai..
VILNIAUS LIETUVIAI 
SKUNDŽIASI LENKIJOS 

PREZIDENTUI

• v Pagal
*

Vasario 24 d. Vilniaus; 
lietuvių visos draugijos 
nusiuntė Lenkijos valsty- | 
bės prezidentui Varšuvoje 
bendra platų raštą, kuria
me yra nušviečiamas Vil
niaus krašto lietuvių visas 
gyvenimas. »

Tą raštą paširašė visų 
Vilniaus lietuvių draugijų 
Įgalioti atstovai.

UŽSIENIO LIETUVIAMS Į knygų pasiųsta 1.175 egz., 
PASIUNTĖ 7.644 KNY- šiaurės Amerikos — 972 

egz., Kanados — 175, An
glijos — 188, Latvijos —

Kaunas — D. U. L. R. ?:917 ir kit.ur ~ 1Z22; Be 
praėjusiais metais įvai- S1T įvairioms lietu-
rioms pasaulio lietuvių or-l kolonijoms^ buvo siur.- 
ganizacijoms ir paski- cianu periodinės spaudos 
riems asmenims nemoka- {epiniai, o taip pat moky
mai pasiuntė 7.644 egz. J ■ .
knygų, kurios kaštavo 15.- ra-ščiai.________________
137 litai. Iš jų Pietų Ame
rikos lietuvių mokykloms Profesionalai. biznieriai, pramonin- 

, ... f Kai, karte akelblasl “Darbininke" tlk-vadovelių ir ę skaitymo nii verti skaHytoją paramom.
X
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klų vaikams skiriami laik-

Kai, karte akelbinKt “iMrbh.Inke" tlk-
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Žiupsnelis Atsiminimų iš Trumpos Pažinties 
Su A. A. Kun. J. Kuru

i

Detroito Žinios Vincas Romaskos, 46 me- Į O dėl ko jie atšala ir ap* 
x.. —v-— jįs buvo pa_ leidžia, ar dėlto, kad j

vius,
A. a., kun. J. Kuras buvo

1936 metais gegužės pa
baigoje lankiau Pennsyl- 
vania lietuvių kolonijas, pagyvenęs, bet dar stiprus dangėje. 
Buvo karštos dienos. ------- -aiks... ----------.

Traukiau arčiau Scranto
no, kur klebonavo kun. J. I neatėjo niekam į galvą iš 
Kuras. ' jį lankančių, kad jis arti

— Geriau nevažiuok ten. pabaigos gyvenimo kelio.
Nieko nelaimėsi. Kun. J. Jis dar tiek daug galėjo. 
Kuras labai keistas senis.; jis dar tiek daug žadėjo 
Su juo niekas nesusikalba savo parapijai, o per para- 
— taip kalbėjo man kai piją ir lietuvių tautai, 
kurie inteligentai iš Penn- Išsiskyrė iš mūsų tarpo, 
sylvania lietuviškų koloni- F>aliko geroką spragą, ku- 
JM- v . ' riai užtverti reikės naujų

Aš nepaklausiau. Nesiti- jėgų. Tačiau jo graži at
vedamas ką nors gera, va- mįnįis, jo nepaprastas 
žiavau su Pittstono vargo- i auraųS lietuvio pavyzdys/ 
nininku p. Kudirka. Rado- reikiaananyti, ves tuo pat: 
me senuką kunigą issirū- įveliu ir jo pavaduotojus.; 
džiusi. Karšta diena buvo. jo kultūrinis lietuvių tau- 
Ir kaip aš nustebau, kai |ai paljkimas didelis. Rei- 
šis senukas mane maloniai; vįa negriauti, bet tęsti jo 
priėmė, kiek džiaugsmo----------------------------------- -—
buvo man, kai išgirdau iš 
jo tiek daug gražaus pa
lankumo mano, Vilniaus, 
misijai...

— Matai tamsta — kal
bėjo jisai vaišindamas — 
dabar .prakalbas rengti ne
verta, karštos dienos, ii 
svetaines žmonės nesiren- spūdingos. Nuo Verbų sek-j 
ka, važinėja po piknikus, madienio iki Velykų ryto 
kiekvienas ištrūkęs nuo1' 
darbo bėga iš miesto. At
važiuok kada rudeniop. 
Parašyk man prieš tai...

Suplanavęs savo rudens 
maršrutą, pasiūliau a. a. 
kun. J. Kurui lapkričio 15 
dienos sekmadieni, 
atsakymą, kad _____
kviečia atvažiuoti. Tą pa- ro dalyviai nebuvo profe- 
čią lapkričio 15 d. kalbė- sijonalai, bet darbininkai, i 
jau Binghamton, N. Y. ir jų giedojimas liudijo daug 
baisiai biauriu, slidžiu ke- pasišventimo. Jeremijo 
iiu, sningant turėjau va- pranašo raudos per visus 

trys Tamsiosios Aušrinės 
i vakarus buvo mūsų pačių 
kunigų išpildytos. Visi gė
rėjosi kaip mūsų 72 metų 
amžiaus patriarcha Klebo
nas kun. Lietuvnikas aiš
kiu dailiu tenoro balsu 
stipriai giedojo jam skirtą

Pats šiltais žodžiais pri- raudą. Ypač visiems pati- 
statė mane klausytojams, ko balsais sugiedotas Bc- 
Pats su ašaromis akyse nedietus, ’ Į 
sekė mano kalbą apie vii- p. čižauskas bendrai išpil- 
niečių vargus aVu. —■.----------------------------------------

pači joj. Pats paaukojo 25 gražiam 
dolerius vilniečių laisvės trjs Didžiosios 
kovoms paremti. Tai buvai 
jo gal paskutinė aukai 
šiems reikalams...

Lapkričio 16 dieną daly-j 
vavau didžiulėje jo moky
klos šventėje. 450 vaiku
čių, jų tarpe keliolika sve
timtaučių, pasirodė man; 
ką moka lietuviškai apie J 
Vilnių. Nesijaučiau esąs; 
Amerikoje. Neblogiau pa
sirodė vaikučiai už geriau-' 
šią lietuvišką mokyklą; 
Lietuvoje. Dainos, dėklą-Į 
macijos, prakalbos, insceni 
žavimai įvairių eilėraščių 
ir net 10 Vilniaus įsaky-l 
mų, kuriuos spausdinau! 
“Mūsų Vilniuje”.

Niekas iš vaikučių ne
kalbino manęs svetima 
kalba. Visi puikiausiai mo
kėjo lietuviškai. Džiaugėsi 
a. a. Klebonas savo sun
kaus darbo vaisiais. Pasa
kojo man. jaunos kartos 
žmogui, kiek jis patyrė, 
kiek vargo, kiek bvlinėjosi 
dėl parapijos, dėl bažny
čios, dėl mokyklos ir kaip 
visa tai pasiekta, skolos 
išmokętos. lietuviškas jo 
parapiečių gyvenimas su
tvarkytas...

Su pagarba žiūrėjau į 
senelį tiek daug lietuviš
kumui padariusį. Nemėgo 
jo gal tie, kurie jautė są
žinės nerimą nepadarę tai, 
ką galėjo padaryti, ką 
Velionis padarė. Lietuvių 
tauta tačiau ji. įvertins. 
Neužmirš jo ir tūkstančiai 
jo mokyklos buvusių mo
kinių, kurie per jo mokyk
lą, per io bekompromisinį 
lietuviškumą pažino patys 
save, surado savyje lietu-

pradėtąjį statybos darbą 
Scrantono lietuviškoje pa-

dienos vyras. Nesitikėjo jis pats 
užmerkti taip greit akis,

jį lankančių, kad jis arti

Tebūnie lengva Jam sve
timoji žemelė, kurioje jis 
gyvendamas apie savąją 
svajojo ir jai dirbo.

V. Uždavinys.

Klaipėdos statybos ama
tininkai ir darbininkai pa
reikalavo pakelti atlygini
mą 25°/<. Trečiųjų teismas; 
savo posėdyje nusprendė, 
kad atlyginimas būtų pa
keltas 20/?. Nei darbda
viai nei darbininkai su tuo 
sprendimu nesutiko. Tą 
reikalą spręs atitinkamas 
Klaipėdos teismas.

Baltimore, Md
DIDŽIOJI SAVAITĖ įnant prie Šv. Komunijos 
Didžiosios savaitės apei- ; ypatinga garbė priklauso 

gos buvo iškilmingos ir į-IŠŠ. Vardo dr-jos valdybai.

ŠV. PETRO PARAPIJA i Šią savaitę palaidota a.
Velykų šventės šioje pa- a. Bernice Condit, jauna 

lapijoje praėjo labai iškil- moteris, kuri gyveno arti 
mingai. Žmonių pirmose bažnyčios, 
ir antrose šv. mišiose buvo 
pilnutėlė bažnyčia, o ir 
trečiose šv. mišiose, kurias ateidavo į mūsų bažnyčią, 
atnašavo kun. Silvius bu- ir užtat buvo iškilmingai 
vo gana daug. Rodos, kad palaidota. Amžina atilsis 
šį metą buvo daugiausia jos vėlei, 
žmonių bažnyčioje.

Bažnyčia buvo labai pui
kiai išpuošta. Tą buvo ga
lima padaryti, nes žmonės 
gausiai aukavo bažnyčios 
išpuošimui. Buvo išstatyti 
nauji liktoriai, kuriuos pa
aukavo parapijos draugi
jos. Ypatinga padėka pri- f 
klauso moterims, kurios 
apšvarino bažnyčią. Kle
bonas savo ir parapijos 
vardu nuoširdžiai dėkojo, 
ypatingai šiems: pp. Ki- 
bartien e i, Sabaliauskie
nei, Zimniskienei, Pango- 
nienei, Laučienei, Andriuš- 
kaitei, Vasilienei, Brazai- 
tienei ir Petrui Zimnickui. 
Ačiū visiems.

Nors svetini-; 
taute, ir buvo labai suvar-| 
gusi, bet kas sekmadienis

I ;

tų amžiaus, 
laidotas paprastai. Tai ko savo protu tai sugalvoti 
susilaukia žmogus, kuris Ne. Jie būdami silpni p 
gyvas būdamas nepriklau
so prie parapijos, keletą 
kartų į metus ateina į ba
žnyčią, tai ir visas tikėji
mas. Jeigu klebonas atsi
sako laidoti tokį žmogų, 
tai piktumas. Bet kada to
kį žmogų palaidoja iš baž
nyčios, tai vėl piktumas.
Taigi 
priklausyti prie parapijos 
ir padėti užlaikyti bažny
čią, nes toks yra Bažny
čios Įsakymas; atlikti ka
taliko pareigas, nes toks 
yra Dievo Įsakymas. Lie
tuviai neturėtų apsileisti 
tikėjime, nes lietuviai ka
da buvo Rusijos priespau
doje, tai tvirtai tikėjo ir 
už tikėjimą ir lietuvybę 
daug nukentėjo. Slaptai 
gabenosi iš užsienių tiky- 

I bines knygeles, slaptai 
! jas platino ir skaitė. Dau
gumas mūsų senesniųjų iš 
tų knygelių gavo visą są

mokslą. Bet šioje šaly- 
kada nėra drausmės.

i

siduoda savo priešair 
kurie jų akyse statomi a 
timais, o tikrenybėje y 
plėšriausi žvėrys. Laimi 
gas tas žmogus, kuris tu 
stiprų tikėjimą Tik pris 
minkime kaip stiprus bu’ 
tikėjime mūsų seneli; 
Daug kartų mes matėr 

kiekvienas privalo juos meldžiantis, apsipyl 
sius džiaugsmo ašarom 
A.tsiminkime ką reišk 
Velykos. Prašykime D 
vo. kad Jis sustiprin 
mūsų tikėjimą.

Dar kaikuriose dirbtuvė
se streikai tebesitęsia, bet 
tikimės, kad greit susitars 
ir darbininkai grįš darban. 
Būtų gerai, kad susitarti: 
ir darbininkai grįžtų dar
ban, nes automobilių dirb-! 
tuvėse darbininkai nieka
dos neišdirba pilną metų; 
laiką.

Mieli Šv. Petro parapi-; 
jos žmonės' Šios parapi
jos klebonas, nors ir pa
vėluotai todėl, kad nesu
spėta į Velykini numeri, 
kuris išėjo pereitą savai
tę, velija visiems kuo- 
geriausių ir linksmiausių 
Šv. Velykų. Daug šios pa
rapijos, kaip ir kitu para
pijų žmonių, kurie gavė
nios metu gerai užsilaikė 
ir nepatingėjo lankytis i 
gavėnios pamaldas, 
žmonės apturėjo didelę 
naudą, ir jų praleistas lai
kas Dievo garbei 
šimteriopus vaisius.

Taipgi buvo daug 
kių žmonių, kurie 
nios metu nerado 
Dievui atiduoti pagarba, aras susirinkimas Įvyko 
bet buvo užimti pasauli- trečiadienio vakare, kovo 
niais dalykais. Praėjo ga- 17-tą d., bažnytinėje sale- 
vėnia, bet ką jie dabar tu-i ja. Nutarta ir šiais metais 
ii; jie nustojo daug Dievo surengti metini bažnyčios 
maloniu. Velykos yra link- 

; smios tiems, kurie lauk? 
i jų gerai prisirengę, kurie 
gavėnios metu daug ko iš
sižadėjo. Daugeliui žmonių 
Velykos tai paprasta die
na, bet geram katalikui

yra ypatingai
nes

Atsikėli-

vo

Šv. Petro parapija išk 
minga i minės Lietuvos F 
priklausomybės sukai 
balandžio 11 dieną š. i 
parapijos svetainėje. Bi 
Įdomi ir turininga progi 
ma. Kalbės žymūs kalb 
tojai: kun. J. Čižausk; 
kun. Silvius, kun. S. F 
čas ir kiti. Dainuos ši 
parapijos choras ir gi 
muzikai. Visi lietuviai c 

šioje progitai vietoj sustiprėti tikėli- Kraukime 
mu, apsileidžia ir atšala. mojo.DAR VIENOS NOVENOS 

PAMALDOS
Stebuklingo Medalikėlio 

Novenos pamaldos taip 
gausiai žmonių yra lanko
mos, kad Velykų pirma
dieni dar vieną kartą buvo 
padaugintos. Dabar kas 
pirmadienis bus laikomos 
ret 6 kartus i -dieną: ry
tais per mišias 8:10 vai., 
per pietus, 12:10 vai. ir 
1:10 vai., po pietų 5:30 vai. 
ir 6:30 vai., o vakare 8 va
landą. Kas savaitę 170 ir 
daugiau yra Įrašoma į Ste
buklingo Medalikėlio Bro
liją. Apie 2500 atlieka no- 
vėnos pamaldas kas savai
tę.

LIŪDNOS VELYKOS
Ne visiems mūsų parapi

joj Velykos atnešė džiaug- 
įsmingą Aleliują. Ypač liūd 

pašino e (nQS yeįy^os buvo Matulio- 
nių šeimai, kadangi jų my
limas tėvelis, po labai 
trumpos ligos, visai neti
kėtai mirė University ligo-

kalbe- sijonalai, bet darbininkai.i . „r „* J trečiadienio rytą. Porą
dienų prieš tai jis dar dir
bo ir niekas nė nepamanė, 
kad jis gan sunkiai serga. 
Nesijausdamas gerai jis 
nuėjo pas gydytoją pirma
dienį, kurs jį- peržiūrėjęs 
liepė kuoveikiausiai jam 
pačiam važiuoti ligoninėn. 
Tik dvi dieni praėjo ir štai 
pasklinda 
kad Jonas 
rė.

Velionis 
50 metų amžiaus. Išoriniai 
atrodė kaip milž.inas. Ar 
ne svėrė tik apie 300 sva
rų? Kadangi buvo malo-l 
naus būdo ir gan draugiš
kas su visais, todėl jo šei
mai buvo reikšta daug už
uojautos. Jau seniai bent 
pas kurį mirusį lietuvi ma
tėsi tiek dvasinių gėlių — 
užprašytų šv. mišių aukų! 
—kaip kad jo karste. Di
džiojo Penktadienio vaka
re po Stacijų kun. Mende
lis su parapijos choro na
riais atkalbėjo rožančių 
už velionio sielą. Laidotu-

I

Gavau 
lauks.

kasdieną buvo kas nepa
prasto. Trečiadienio vaka-j 
re p. Čižausko išlavintas 
vyrų choras ] 
Tamsioj Aušrinėj, Jų res- 
ponsorijų giedojimas buvo, 
tikrai meniškas. Prisimi
nus, kad visi to vyrų chc-!

Worcester, Mass.
AUŠROS VARTŲ PARAP,

Aušros Vartų parapijos

i

I

Tie:

atneši
, >

ir to- 
gavė-
laiko-jaunimo organizacijų ben- 

susirinkimas
a k are.

žiuoti į Scrantoną, kur 
taip neramiai laukė pra
kalbų rengėjas kun. J. Ku
ras, jis nesitikėjo, kad aš 
tokiu keliu atvyks i u. 
Skambinau telefonu iš pa
kelės, kad atvykstu. Nu
džiugo, sulaikė besiskirs
tančią publiką.

kuri kunigai ir

lenkų okir- <jė. Orui esant nepaprastai 
l per paskutinias 

__  _________ ; Savaitės 
dienas, tūkstantinės mi
nios lankė mūsų repozito- 
riją ir Viešpaties įrengtą 
kapą. Apskaitliuojama, 
kad Didžiame Ketvirtadie
nį ir Penktadienį atsilan
kė nemažiau kaip 15,000 
žmonių, didžiumoj svetim
taučiai iš įvairių kitų mie 
sto parapijų.

I

1

• v

I

I

liūdna žinia, 
Matulionis mi-

buvo sulaukęs

mirė Ieva Bunevičiutė, 
rn. amžiaus, gyv. 4 C 
nenter g-vės. Nuliūdi 
paliko tėvus Matą ir O 
broli Juozą; tris seser 
Eloną, kuri yra viršin 
kės pagelbininkė Taunt 
Statė ligoninėje; Ona i 
kutaitienė ir Marijona 
bramson.

naudai “minstrel show”. 
Bernardas J. Borisas iš
rinktas generaliu vedėju. 
Sekančios komisijos buvo 
išrinktos suorganizuoti ir 
nustatyti tvarką “minstre- 
lio”.

Skelbimu rinkimo komi
sijoj:

Kun. J. Bakanas, Anta
nas, Trumpaitis. Adelė Pi- 
gagaitė. Albinas Smolskis. 
Cecilia Karpavičiūtė, Sta
sė Grišaite, Elena Nedz- 
veckaitė, Petronėlė Mar- 

kad cinkiutė, Marė Bagdytū, 
: Viktoria Čiraitė, Ona Gi
raitė, Ona Skerniskytė, A- 
Jena Katinaitė, Florencija 
Totilaitė, Emilia Lukošiu- 
iiaitė, Ieva Lukšyte.

Scenos ir Kostiumu ko
misijoj: Marijona Pigagai- 

; tė, Ona Valentukevičiūtė, 
Teofilė Simonytė, Juozas 
Jdatačinskas, Juožas Va- 
raška.

Programos ir muzikos 
komisija: Vincas Vierai- 
tis, Juozas Leikus, Julė 
Mitrikaitė, Ieva Ncdzvec- 
kaitė. Jonas Katinas. •

Spaudos komisija: Juzė 
: Kašėtaitė, Juozas Leikus.

Vedėjas ir Direktorius— 
Vargoninkas Justinas Bal-. 
sis. Minstrelis įvyks pa
baigoj balandžio mėnesio. 
Diena ir vieta bus praneš
ta vėliau. Ran.X

Gedulingos mišios įvi 
Šv. Kazimiero baž. Kai 
nėšiais buvo: M. Yur 
nas, J. Kcrulis, B. Carls 
Rapolas, Vitautas ir 
Bačinskai. Daug gimi 
ir draugų dalyvavo pas 
tinėje kelionėje.

Paskutines atsiskyrii 
maldas atkalbėjo kun. 
Skruodenis. M

VELYKŲ JAUNIMO
BALIUS

Pirmadienį, antrą Vely
kų dieną, gražaus lietuviš- 
ko jaunimo susispietė Šv. mas Kuris Sav0 Atsika;_: 
Alfonso parapijos sa en. mu DatvįrĮ_įno savo Dievy-> 

I Velykų metinen pramo- Velykos pašalina visas i I ?2": “ abejones apie žmogaus
amžiną ateitį. Katalika 
žmogus tikrai žino, l._ 
Jėzus Savo Atsikėlimu pa
tvirtino visą tai, ką Jisai 
skelbė. Kaip malonu tiems 
žmonėms švęsti Velykas, 
kurie neturi abejonių, bet 
giliu tikėjimu tarnauja 
savo Išganytojui, kurie 
taip jaučia savo širdyje, 
kurių protas jiems sako 
kad vieną dieną jie stos 
prie Jėzaus, kaip savo 
Amžino Teisėjo. Jie netu
rės jokios baimės, nes gy
vendami Jam tarnavo. 
Tuo laiku, kaip bus malo
nu prisiminti Velykas, 
dienas patikrinimo, kad 

i Jėzus tikrai buvo jų am- 
_ V .. į žinos linksmybės nriežas-

Metine parapijos choro 
pramoga savo naudai į-; §ios parapijos klebonas, 
vyks atvelyky. Rengiamas kai ir kitl liėtuvi

pijų klebonai, iš širdies 
dėkoja savo parapijų cho
rams, kurie gavėnios metu 
pamaldose pasitarnavo. 
Taigi ypatingai chorams 
ir altoriaus tarnams linki
me linksmų Šv. Velykų.

Kun. Vincas Masevičius

Velykos
. svarbi metų diena, 
minimas Jėzaus 
mas, Kuris Savo Atsikėli- 

‘ mu patvirtino savo Dievy-

VELYKŲ RYTAS
Prisikėlimo apeigos pra

sidėjo 5 vai. ryte. Cele- vės įvyko antrą Velykų 
brantas buvo kun. dr-as L. dieną, su trejomis mišio- 
Mendelis. Jam pagelbėjo 
jo brolis kun. Jonas iš 
Mount Washington, Md. ir 
pasijonistas klerikas iš šv. 
Juozapo vienuolyno. Kun. 
Antanas Dubinskas prižiū
rėjo tvarką. Procesijos 
metu baldachimą nešė ŠŠ.
Vardo dr-jos vyrai, Jonas 
Jonča, Jurgis Pabedins
kas, Juozas Makarauskas 
ir Jonas Jasaitis, tėvas. 
Velykinę žvakę nešė Jonas 
Letkauskas, o Rezurekci- _________ r___ *______
jos stovylėlė buvo Prano liudija jo rūpesnis, kad 

visi jo vaikučiai lankytų 
j parapijinę mokyklą žemes

niuose skyriuose, o vy- 
riausis sūnūs Albertas šie- 

i met užbaigs Tėvų Jėzuitų 
į aukštesnę mokslo įstaiga.
A. a. velionis paliko dide
liam nuliūdime savo žmo
ną, dukterį Olgą ir sūnus 
Albertą ir Gordoną. Vieš
patie, suramink liūdinčią 
šeimą, o mirusiam suteik 
amžiną dangaus linksmy
bę.

mis. Kun. Antanas Dubin
skas, kurs aprūpino ligonį 
paskutiniais sakramen
tais, vadovavo. Prie šoni
nių altorių atnašavo šv. 
mišias kun. dr-as Mende
lis ir senas šeimos priete- 
Jius kun. Juozas Gedra. 
Bažnyčia arti pilna žmo
nių. Kun. Dubinskas tin
kamai pabrėžė savo pa
moksle, kad a. a. Jonas 
Matulionis buvo žmogus 
katalikas ir patrijotas. Tai

Razausko rankose. Sesu
tės Kazimierietės turėjo 
gražiai sutvarkytą moky
klos berniukų ir mergai
čių eiseną. Pati procesija 
užėmė lygiai vieną valan
dą laiko. Sekė iškilmingos 
mišios, per kurias parapi
jos choras didingai giedo- 
jo ypač Velykų šventei 
priruoštas mišias. Šv. Ko-j 
munijos metu beveik visa’ 
bažnyčia ėjo prie DieVo 
Stalo. Už gražią tvarką ei-

Jonas Glėbas su pagelbi- 
ninkais Jurgiu Kamaraus
ku ir Jonu Bružinsku gra
žiai išpuošė salę ir rūpino
si, kad visi svečiai būtų 
tinkamai priimti. Orches
tras grojo nuo 9 vai. vaka
re iki 1 vai. ryte. Vakaras 
buvo pavasariškos nuotai
kos, kur tik nepažvelgsi 
lietuviškas jaunimas su
kasi, linksminasi, viskas 
gražiai einasi, kad linksma 
ir malonu žiūrėti. Pagyri
mo ir padėkos žodį pride
ra tarti rengėjams, kad jie 
taip rūpinasi bent porą 
kartų per metus lietuvišką 
jaunimą sutraukti krūvon.

didelis kortavimų vakaras.1 
Prasidės 8 vai.: bilietas 35 
centai. Bus gražių dovanų. 
Piningais bus išdalinta 
$18.00. Komisija rūpestin
gai darbuojasi, kad vaka
ras nusisektų. Parapijie
čiai turėtų šį choro vaka
rą paremti, nes jaunuoliai 
ir mergaitės, priklausau? 
čios prie choro, daug dir
ba, kad papuošti mūsų 
bažnyčios pamaldas.

Žvalgas.
_ - . ■ ■ - - ■ - - 

Telefonas: Plaza 1350. f

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

j

Gavėnios metu Šv. Pet
ro parapijos tarnautojai 
šv. mišiose — berniukai, 
klebono vadovybėje, turė
jo Schuffle-board lygą. 
Prieš pamaldas žaidė vie
ni prieš.- kitusJ Dovanas 
laimėjo Vytautas Klimas 
ir Jurgis Brazaitis.

. a
Užpereitą savaitę iš šios 

parapijos palaidotas a. a.

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA
KRIKŠTAS 

Raymond Lundin
Raymond ir Cecilia 

(Račkauskaitė) Lund i n, 
neseniai susilaukė sūnelio, 
kurs kovo 28 d., tapo pa-i 
krikštytas Raymond-Wal- 
ter vardu. Krikštino kun. 
P. Skrodenis. Krikšto tė
vais buvo Jurgis ir Maria
ną Goeyack.

A. *. Ieva Bunevičiutė
Penktadienį, kovo 25 d.,; 

netikėtai savo namuose i

pope: optical co
Albert R. Barker

Kada .Jums reikalingi a 
niai, leiskite mums išegzai 

: nuoti akis ir pritaikinti a 
nins. Mes padarome dirbti] 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1! 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, M;

CHESTNEY’S CANTEI
Geriausia lietuviška ližei 

kur užlaikomas geriausias a 
ir kiti gėrimai.

90 Millbury St.,
TVorcester, Mass.

TH. 2-.3381
I Mivery

Ilomestic
Importai Br>

EOWARD YANOVEf
PACKAGE STORI

Užlaiko Visokius alkoholiniu 
gėrimus — Degtinę, Vyruj ir

2*8 Millbury Stree 
Worcester, Mass.

/

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St. 
Worcester, Mass.
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

L

l CAMBRIDGE MASS yra aukavę, gali jausti UftmoniUULj lYiMOdi gryną džiaugsmą> sinodą-

NAUJI VARGONAI

6 .

ĮVAIRENYBESkad pasimeldus už myli 
mąjį 
čiai ir dauguma 
šiųjų klausė šv. mišių ir 
ėjo prie šv. Komunijos ta 
intencija. _______

Ta proga atvyko garbin-l Jail Esas išrastas Vaistas 
gas asmuo, kun. J. J. Ja
kaitis, Amerikos Tėvų Ma
rijonų Provincijolas.

Brangus svečias klebono 
kun. dr. Juozapo Končiaus 
intencija atlaikė šv. mišias 
prie Šv. Juozapo altoriaus; 
gi prie didžiojo altoriaus 
atgiedojo šv. mišias pat
sai gerb. klebonas dakta
ras. Kun. J. J. Jakaitis, 
MIC. pasakė gražų pamok
slą apie tą teisingą vyrą, 
Šv. Juozapą, ir dar suteikė 
palaiminimą Švenčiausiuo
ju Sakramentu. Devynių 
dienu maldą i šv. Juozapa

į Studentai suvai d i n s 
“Našlaitis” dramą ir ‘šyk
štuolis’ — labai juokingą! 
komediją. Prie to, dar bus į 
gražių dainų, kalbų ir gros! 
kolegijos orkestras.

Įžanga labai maža. Bi- 
lietai parduodami Tony’s 
Package store, E. Broad
vvay, M. Jezukevičio krau
tuvėje — Conant Street, 
ir J. Balčikonio krautuvė
je — Baker Street. i

Rengėjai.

I

mi, kad jų dėka vargonai 
įtaisyti — o tie, kurie ne-

Išaušo gražus sekmadie-J aukavo dar gali prisidėti, 
nio rytas? tai buvo Kris- nes visų mūsų yra parei- 
taus Prisikėlimo šventė/ "a bendru darbu pradėtą 
Visus tikinčiuosius skati
no Į bažnyčią pagarbinti 
mirties Nugalėtoją. Kukli 
bažnytėlė, gražiai išpuoš
ta vėrė visų aki — pas vi
sus viešpatavo lūkesio • 
nuotaika. Bet ko lauke? 
Aną dieną per choro repe
ticiją buvo atsilankęs a- 
gentas iš Steinway Co. Jis 
atėjo pranešti malonią ži
nią, būtent, kad jo kompa
nija sutinka mums Įtaisyti 
naujus vargonus Velv- 
koms ir duoti parapijie
čiams išgirsti tų vargonų 
garsų žavingumą. Kadangi 
vietinis parapijos choras 
apsiėmė Vargonų Fondą į- pasižadėjimą 
steigti ir juomi rūpintis. 1----
tat ir nuo choro priklausė kai būva pirmas 
ar turėti vargonus Vely
koms, ar ne. Nutarta turė
ti vargonus, ir rytojaus 
dieną jie buvo atvežti ir į- 
taisvti. Per savaite žinia 
apie vargonus plačiai pa
sklido ir jau Velykose visi 
jaukė išgirsti naujų vargo
nų. Užsimojimas virto re
alybei Choro vedėjas, mu
zikas Mamertas Karbaus
kas yra pirmas lietuvis 
vargonininkas Nau j o j e 
Anglijoje, kuriam teko 
groti naujausios išdirbvs- 
tės Hammond vargonais. 
Garbė jam ir garbė lietu
viams. nes ir nas kitatau
čius vargiai išgirsite ge
resnius vargonus. Po mi
šių išgirdom pagyrimu: 
visi džiaugiasi vargonų 
grožių ir garsu suderini
mo pajėga. Džiaugiasi ir 
klebonas kun. Pr. Juškai- 
tis. nes tai yra žymus baž
nyčios papuošimas. Svar
bu žinoti, kad isigvius 
vargonus, neužsibaigia va
jaus darbas — toli gražu, ! 
dar reikia pinigų ir nema
žai; bet tas bus kaipo ak-. 9^ j mokyklos 
stinas i spartesnę darbuo-Į 
tę. o žmonėms i gausesni 
aukavimą. Kain ir pirmiau 
Fondo komiteto nariai sė
dės kas sekmadienį bažnv-; 
čios prieangyie ir priimi- Į 
nes aukas. Tie. kurie jau j

Fondą didinti, kad greitu 
laiku galėtume skolą at
mokėti.

Vargonų Vajaus šokiai
Kadangi dar yra nema

ža skola ant vargonų, tat 
Vajaus komitetas ir para
pijos choras rengia milži
niškus šokius balandžio 9 
diena, garsiame Continen- 
tal viešbutyje, prie Har- 
vard Souare, Cambridge, 
Mass. Visas šių šokiu pel
nas skiriamas Vargonų 
Fondui. Iš anksto sukvies
ti visi kaimyniniai chorai. 
Ačiū vargonininkams už 

į, mus remti 
savo pribuvimu. Šie šokiai 

; šių metu 
visu choru suvažiavimas Į 
bendra pasilinksminimą, 
nes vėliau gegužės mėne
syje visi vėl pasimatysi
me iškilmingame vargonų 
pašventinime.

--------- i
Kovo 17 d. pas mus buvo 

atvykęs kun. Pijus Jurai- 
t’s iš Athol ir aprūpino 
dvasiniais reikalais, iš
klausė išpažinčių ir pasa
kė turiningą pamokslą. 
Rytojaus rytą, 5:30 vai. 
kun. P. Juraitis atnašavo 
šv. mišias ir išdalino šv. 
Komuniją. Mes greenfiel- 
diečiai esame dėkingi kun. 
P. Juraičiui už atsilanky
mą ir aprūpinimą dvasi
niais reikalais.

Šv. Onos draugija rengia 
balių balandžio 10 d. Tai 
bus vakarienė ir šokiai. 
Kviečia visus dalyvauti.

6

DANTYS DAUGIAU 
NEBESKAUDĖS

O naujasis hormonas iš 
žandikaulių ir dantų bū
siąs labai geras vaistas 

i nuo dantų gedimo ir kriti-
i mo- ^au es^ padaryta ban

dymų, kurie labai gerai 
pavykę. Tas skystis sus- 
tabdąs dantų gedimą, su
mažinąs dantų jautrumą 
staigiems karščio ir šalčio 
pasikeitimams. Dantų kri
timu (paradentose) susir
gusius dantis tas vaistas

H. L. French iš London, 
šiomis dienomis tapo pas
kirtas 
maisto kontrolės depart- 
mento direktorium.

naujai sudaryto

So. Ashland Avė., rengia, 
didelį “Jaunimo’’ vakarą.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washin£ton St. 
NOIMVOOD. MASS. 
TEL. Norvrood 1503
Montello Office:

10 Intervale St 
T EI. Brockton 21*05

IR

LINKĖJIMAS
šeštadienio ryta, balan

džio 3-čią, viena iš mūsų 
chorisčių stos i moterys
tės luomą. Choras linki il
gu laimingu moterystei? 
metu savo draugei, panelei 
Alenai Lenkauskaitei. ku
ri susituoks su Antanu 
Gendviliu.

CHOROspondentas.

Saldžiausios Širdies V. J. 
draugijos mėnesinis susi
rinkimas Įvyks balandžio 
4 d., Knights of Columbus 
svetainėje. Kviečia visus 
narius dalyvauti.

CHICAGO, ILL.

DAYTON, OHIO.
Balandžio 10, atvyksta i 

Daytona iš Chicagos Mar- 
cuette Park Vyčių, bas- 
ketball ratelis žaisti . su 
Davton Vyčiai. Kuopa ren
giasi šauniai priimti sve
čius.

Geri parapijiečiai nonai 
Sinkevičiai paaukavo $50.- 

statvmo
, fondą, 

p Balandžio 9, 
moterys rengia
Pelnas skiriamas mokvk- 
los fondui. Koresp.

parapijos 
Eucherį.

i Balandžio 4 dieną, tre- 
j čia valandą po pietų, at
vyksta nas mus iš Maria- 
nanolio Kolegijos, Thomp- 

i son, Conn., studentai su 
nepaprastai gražiu vaidi
nimu Rengėjai nuoširdžiai 

' kviečia Gardnerio ir apy- 
hnkiu lietuvius dalyvauti. 
Tvyks P. A. C. C. svetainė
je, Pleasant Street

7 Dienos Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniui prie put l.'tivn BREMEN ir EUROPA 

P.remerluiveno uPikrina patogią kelionę i Kauną. 
Arb:i keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

C O LUMBu S 
HANSA DEUTSCHLAND 
HAMBURG NEW YORK 
Patosu* geležinkeliais susisiekimas ii Bremeno ar Hamburgo

Ale* pagelbėjime junts išgauti sveėlą ir immlgracijos 
vizas <!cl jnsų giminią iš Europos. 

Informaciją klauskite pas vietinj agentą arba 

HAMBURG-AMĖRICAN LINE 
fe NORTH GERMAN LLOYD

2-*2 Boylston St.
BOSTON. MASS.

fcrg

Pagerbs Amer. Liet. 
Sportininkus

Vakaras prasidės iškil
mingomis pagerbtuvėmis 
(bankietu) Amerikos Lie
tuvių sportininkams-bas- 
ketbalininkams.

Bankieto vedėju bus tei
sėjas J. Zuris ir Roosevelt 
Furniture Co. viršininkai. 
Bankiete žada dalyvauti 
žymūs biznieriai ir profe- 
sijonalai. Taipgi pakvies
ta komp. A. J. Aleksio sū- 

! nūs, Norbertas iš Notre 
A. Dėdinas. Dame Universiteto, kuris 

yra pirmutinis Amerikos 
t lietuvis Universiteto radio 
direktorius.

Bankietui pasibaig u s 
VAKARAS prasidės šokiai prie vienos 

Pratt and
Ambassa- 

Taigi ‘Jau- 
visus jau- 

atsilankvt! 
i South-

“JAUNIMO”
Balandžio 4 d., geriausios Al

Southtoun Ballroom lūs Virginian 
Neseniai išleistas turi- dors orkestros. 

ningas laikraštis “Jauni- nimas’ kviečia 
mas”, vadovaujant redak- nūs ir senus 
toriui Juozai Poškai — balandžio 4 d., 
sekmadienį balandžio 4 d.. town ballroom. 
Southtown Ballroom. 6319 Ieva Lukošiūtė.

Pennsylvanijos Žinios
MT. CARMEL, PA.

PAGERBĖ KLEBONĄ 
DAKTARĄ

Kovo 14 d., vakare, Šv. 
Kryžiaus parapijos audi
torijoj, mokyklos vaiku
čiai bei alumnai žavinga 
programa pagerbė didž. 
mylimą kleboną kunigą 
daktarą Končių, vardinių 
ir kartu jo 20 metų kuni
gavimo sukakties proga.

Programa buvo idealiai 
pritaikinta tai progai. O- 
riginalūs veikalai, skonin
gos dekoracijos buvo spe
cialiai paruoštos dvigubai 
šventei. Vietinis talentas, 
kurį sudarė prityrę — ak
toriai alumnai ir gabūs 
mokyklos vaidintojai, na
tūraliai ir typiškai reiškė 
savo artistines jėgas savo 
rolėse. Viduramžiu rūbai, 
nekalbant apie Gėlių Ka
ralaitės ir jos palydovių, 
chorisčių ir šokėjų puoš
nius kostiumus, kurie visų 
akis traukte traukė, darė 
didelį įspūdį. Iš 3-veiks- 
mės dramos, “Tobula Au
ka”, išsinešta mintis: Nė 
vieno iš aukotojų prie ste
buklingojo lango auka 
taip nepatiko Šv. Juoza
pui, kaip kad patiko tyra 
ir širdinga nuo seniai pasi- 
šventusio Dievo tarnybai 
kunigo auka. Šis veikalas 
su savo viduramžių ro-Į 
mantišku grožiu, su savo 
karališkąja gimine, kai
miete, juokdariu, vienuo
liais, Kunigu Juozapu ir

Ir Bedančiu Daugiau Ne
būsią. — ]

Pačių Dantų Syvais

Vokiečių medicinos laik
raštis rašo, kad jau esąs 
išrastas tam tikras vais
tas nuo dantų gedimo ii 
iškritimo. Tas vaistas e- - 
sąs gaminamas iš žandi-^alis visai išgelbėti, jei tik 
kauliuose ir pačiuose dan-'lj£a nėra perdaug Įsisenė- 
tyse esamu tam tikru sul-į idSi- Vokietijos dantų gy
čių (hormonų). Mat, medi
cinos esą patirta, 1__
kiekvienas kūno 
(atskira 

užsibaigė kun. S. Vembrei pasigaminąs 
atkalbėjus paskutiniosios 
dienos maldas. Tą dieną 
savo Vardinių Proga, po 
visu pamaldų gerb. klebo
nas paliuosavo arti 300 
mokiniu nuo pamoku.

Rap.

PHILADELPHIA, PA.
NAUJA DRAUGIJA

Čia rimtai kalbama anie 
reikalingumą sutverti Lie
tuviu Biznierių draugiją. 
Tokią draugiją turint, ga
lima būtų daug ką nuveik
ti: politiškai, tautiškai, vi
suomeniškai ir tt. Kiek ži
nome kitos tautos, kaip 
žydai, italai, lenkai, vokie
čiai ir kiti, turi nuo seniai 
savo biznierių ir profesio
nalu veiklias draugijas, 
kurios reikalui esant, rū
pinasi netik savo organi
zacijos, bet ir visuomenės, 
t. y. savo tautiečių reika
lais. O tų tautiškų reikalų 
kaip kitos tautos, taip ir 
mes lietuviai turime aoš- 
čiai. Taigi Lietuvių Biz
nierių draugijai bus plati 
dirva darbuotis, talkinin
kauti savo vardu, su kito
mis Įvairiomis draugijo
mis, bendram mūsų visų 
lietuvių labui; ginant lie
tuvių reikalus ir lietuvių 
vardą.

Daugeliui Philadelphijos 
lietuvių biznieriams pri
tariant pradėti organizuo
tis, gerai pasiteiravęs ir 
paragintas, šiuomi kviečiu 
visus šio miesto ir apylin
kės lietuvius: profesiona- joj, Hinsdale, III., Adolfą 
lūs, amatninkus, pramo- Jeronimą ir Joną namuo- 
ninkus, ir krautuvninkus, j se; taipgi du broliu —Juo- 
virš išdėstytą sumanymą 
organizacijos reikale, nea
tidėliojant vykdyti. Pra
džiai, turintieji gerus su
manymus, ar patarimus, 
kalbamu naujos organiza
cijos reikalu, meldžiu siųs
ti raštu ar asmeniškai, že
miau paduotu adresu. A-

, pie draugijos veiklą bus gomis. Iškilmingas mišias 
atnašavo klebonas kun. J. 
Karalius, jam asistavo 
kun. A. Degutis ir velionio 
sūnus 
lionis; 
kun. J. Karalius.

Grabnešiai buvo Švento
jo Vardo draugijos nariai- 
Simanas Vainavičius, Pet
ras Gibas, Krisius Zyg- 
mantas, Antanas Šukevi- 
čius, Jonas Doroškevičius 
ir Jonas Navickas, laido
tuvėms užėmė Vincas 
Menkevičius.

stebuklingu langu visais 
• atžvilgiais patenkino gerb. 
celebrantą ir visus Į tas 
pagerbtuves atvykusius.

Antroje programos daly, 
vikaras kun. J. Klimas sa
vo sveikinimo kalboj, reiš
kė nuoširdų džiaugsmą 
švenčiant klebono vardi
nes ir ji 20 metų kuniga
vimo sukaktį ir linkėjo 
laimingai sulaukti sidab
rinio jubiliejaus!

Trečiame numery, Gėlių 
Karalaitė minėjo tą dvi
gubą šventę, Įteikdama 
gerb. celebrantui gėlių bu
kietą.

Užsiba i g u s sveikini
mams, prabilo ir pats kle
bonas daktaras, širdingai pranešta^spaudoje, 
dėkodamas vaikučiams už — —
suteiktą malonumą ir pa
reikštus nuoširdžius svei
kinimus bei dovanas. Išsi-( 
tarė: “Ne sau kaipo asme
niui prisiimu visa tai ką 
man šį vakarą surengėte, 
bet kaipo kunigui; užtai 
Jūsų pasišventimą ir Įdėtą 
didį triūsą begalo Įverti
nu”.

Dar palinkėję “Vivat!” 
ir “Ilgiausių Metų!” mo
kyklos choro garsais, pra
kilnioj ir linksmoj dvasioj 
visi gražiai skirstėsi į na
melius, o dvilypė šventė 

Į nuėjo savaisiais istorijos 
keliais. Rap.

I

Dantis Gydys

- Jdymo klinikose tas vaistais 
kad Jau es^s vartojamas, žino- 

oro-anas ma* būtu labai geras 
dalis, sąnaris) ■ dalykas, jei toks vaistas 

tokius hor- i pasirodvtų tiek naudingas, 
monus sau sustiprinti ir . kain laikraštis apie ji ra- 
nuo ligų apsisaugoti. Ins- ?o- Tada niekas nebedejuo- 
bruko prof. Haberlandtas i lU nuo dantų gėlos, 
suradęs širdyje tam 
širdies hormoną, 
gelbsti nuo širdies 
Širdimi sergančiam 
gui gerai gelbir.ti net ver-

Taip 
sme- 
vei-

tikra 
kuris 
Jigu-
žmo-

KRAŠTAS, KURIAM 
GRESIA PAVOJUS PA

SILIKTI BE GYVEN
TOJI

šio širdies sriuba, 
surastas hormonas 
genyse, kuris gerai 
kiąs smegenis ir gelbstąs
nuo protinio sumenkėjimo. 
Yra išrasta ir kitokių hor
monų. Tam tikras skystis, 
pagamintas iš žarnų sul- 

gydo nuo viduriu 
hormonas iš

čių, 
skausmų, 
kaulų — lūžusiu kaulų su
kilimui pagreitinti, skys
čiai iš kepenų — nuo tul
žies skausmu ir tt.

Kovo 12 d. š. m. 7 vai. 40 
min. vakare, mirė Antanas 
Andriulionis, buvo pavyz
dingas ir gerai pažistamas 
visame mieste, nes jis čio
nai gyveno su viršum 40 m. 
Buvo uolus Mainierių Uni
jos narys ir vieną sykį net 
buvo Distrikto Board na
riu; taipgi buvo geras ka
talikas ir tautietis; pri
klausė prie Šv. Jurgio pa
rapijos, o SLRKA 40 kuo
pos ir Šv Vardo dr-tės.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo žmoną Ona ir 7 
sūnus Edvardą ir Juozą 
New Yorke, Antana dantų 
gydytoją — Mt. Carmel, 
Pa., Eugenių, MIC. kleri- 
ku Marian iHll Seminari-

Didžil usias nedarbas 
siaučia vis dėlto Pietinia
me Uelse, kurio gyvento
jai jau keli metai sėdi be 
jokio darbo. Tačiau šis 
kraštas ne tik keli metai 
sėdi be darbo, bet gresia 
pavojus, kad jame gali ne
likti nė vieno gyventojo. 
“Sunday Express” rašo, 
kad jau dabar 75 procen
tams jaunų merginų gre
sia pavojus likti netekėju
sioms, nes visi vyrai iš 
Pietinio Uelso vyksta ki
tur darbo ieškoti. Per pa
skutinius metus 
emigravo i kitus 
300.000 žmonių,
125.000 jaunų — nuo 18 li
gi 30 metu — vyrų, o li
kusieji 175.000 senesnio 
amžiaus vedusieji vyrai, 
vaikai ir jaunos merginos. 
Jauniems vyrams lengviau 
kur nors išvykti, nes jie 
greičiau gauna darbą, tuo 
tarnu merginos beveik iš
imtinai pasilieka gyventi 
tame nelaimingame kraš
te, kur joms beveik visoms 
gresia pavojus likti sen
mergėmis. XX.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

iš Uelso 
kraštus 

iš kurių

zą Gilbertone, Pa. ir vieną 
Lietuvoje.

Velionis yra atvažiavęs 
iš Lietuvos Mariamoolės 
apskričio, Krosnos vals
čiaus, Turiškių kaimo. 
Laidotuvės Įvyko 16 d. ko
vo iš V. Menkevičiaus gra- 
boriaus rūmų, 9 vai. 30 
min. su bažnytinėmis anei-

I

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖJ
Savo dvasios vado glo

bėjo šventėje, šv. Juozapo 
dienoje parapijiečiai skait
lingai rinkosi j bažnyčią,

Fr. Plikas,
609 N. 12th St..

Philadelphia, i

BROCKTON, PA.
Pa. Eugenius Andriu- 

pamokslą pasakė

Kovo 21 d. Šv. Baltra
miejaus bažnyčioje choras 
išpildė kantatą “Septyni 
Paskutinieji Kristaus žo
džiai” labai Įspūdingai. 
Bažnyčioje buvo ir Sese
rys Kazimierietės iš Mi
nersville. Rt. Rev. Leo A. 
Fink iš Allentown aiškino 
kantatos turinį. Pažymė
tina, kad tos parapijos 
klebonu yra kun. Felix C. 
Fink, brolis praloto Fink 
ir vargonininkas p. Fink 
yra brolis abiejų kunigų. 
Vadinasi, trys broliai da
lyvavo tose iškilmėse.

Kaunierrus.

Vietinis.

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš Federal Housing gau
name morgičius. Kaina nebran-

ir

gi — darbas garantuotas.
354 Orms St., Providence, R. 1.I 

Tel. Dexter 0156TeL Deirter 0156

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALN’UT AVĖ. 
Tel. Norvood 1020

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS 

Ofisas:— 1134 Washington St. 
S. VASILIAUSKO — NAME

So. Nonvood, Mass.
Tel. Norwood 1576-R

Gyvenimo Vieta:
847 WASHINGTON ST.
Tel. Norvood — 157B-W

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R •

El \ Įįr fazAS-. *



Penktadienis, Balandžio 2, 1937 D A R B T NINOS i
Žinios Iš Lietuvos
KĖDAINIUOSE ĮVYKS teisė D-tei sumokėti 422 
EUCHARISTINIS -------

GRESAS

?■

KON- it. vestuvių išląidų. Jei tei
sme būtų buvus iškelta 
baudž. byla, tai Dagiliui 
dar būtų grėsę ir pasėdėti.

Jane Wyatt sako:
Birželio 27, 28 ir 29 d. 

geografiniame Lietuvos 
centre — Kėdainiuose bus 
Kauno arkivyskupijos eu
charistinis kong r e s a s. 
Kaip patyrėme, į kongresą 
tik iš Kauno būsią nuvež
ti keli tūkstančiai vaikų. 
Apskritai, į kongresą lau
kiama atvykstant labai 
daug žmonių, nes į Kėdai
nius sueina daug gerų ke
lių, geležinkelių ir autobu
sų linijų. Centrinės iškil
mės įvyksiančios didžiojoj 
aikštėj prie geležinkelio. Į 
kongresą bus pakviesta 
Lietuvos vyriausybė, visi 
Vyskupai ir visų vyskupi
jų tikintieji.

Kongresui ruoštis suda
ryti du komitetai Kaune 
ir Kėdainiuose. Kauno ko
mitetą J. E. Ark. Metropo
litas patvirtino tokiu sąs
tatu: J. E. vysk. T. Matu
lionis — pirm., nariai 
prof. dr. Ūsoris, M. Galdi
kienė. Konr. Kaveckas, 
prof. Eretas, dr. Dielinin- 
kaitis ir kun. V. Byla. Į 
Kėdainius k-tą įeina: dek. 
Pronckietis (pirm.), prof. 
kan. Kemėšis, kleb. Jau
nis, p. Jeržemskienė, pr. 
m. insp. Antanaitis, mok v- parduotuvės turi paten- 
Gaunas; ”lės T°
štelis, J. Ptašinskas ir mo- turos miltų ir duonos pa 
kytojas Vaškevičius. j klausas. Sėlenos turi būti 

-------------- j pardavinėjamos šiomis 
SUVALKIEČIO TESTĄ- ka™_ls: Iš Malūno: ru- 
MENTAS DĖL TURTO, ginės^ sėlenos ne brangiau,
KURIS YRA KAUNO

KRAŠTE

Nuo vasario mėn. 1 die
nos Kainų Tvarkytojo įsa
kymu duona turi būti par
davinėjama vartotojams 
šiomis kainomis: papras
tos ruginės juodos duonos 
1 kg. ne brangiau kaip 30 
et., sijotos ruginės duonos 
1 kg. ne brangiau kaip 35 
centai., kepyklos turi par
davinėti parduotuvėms: 
paprastą ruginę juodą 
duoną ne brangiau kaip 27 
et. už 1 kg., sijotą ruginę 
duoną ne brangiau kaip 
32 et. už 1 kg.

— Ruginiai duonmilčiai tu
ri būti pardavinėjami iš 
malūno ne brangiau kaip 
po 27 et. už 1 kg., ruginiai 
sijoti miltai (80%) ne 
brangiau kaip po 32 et. už 
1 kg.

Malūnai, kepyklos ir

"Luckies yra lengvas užsirūkymas, kuri mano gerkle
užgina ir mano skonis mėgsta”SUMAŽINTOS DUONOS, 

MILTŲ IR SĖLENŲ 
KAINOS

DABAR LOSIANTI NAUJOJ COLUMBIA 
F1LMOJ “LOŠT HORIZON”

“Pirmu kartu as pasirinkau Luckies 
apie penkiata metų atgal, nes paste
bėjau, jog kitų artistų ir artisčių jie 
matomai buvo labiausiai mėgiami. 
Luckies man taip labai patiko, jog 
nuo to laiko aš juos ir rūkau. Nau
jajam paveiksle, ‘Lošt Horizori’, ku
riame aš su Ronald Colman buvau 
vadovaujanti lošėja, filmą tęsėsi 
36,000 pėdų — beveik 7 mailes ilgio 
— kol ji buvo tinkamai sutrumpinta. 
Iš to galima įsivaizduoti, kiek čia 
buvo darbo ir kokį apsunkinimą tas 
suteikė mano gerklei. Aš jaučiu, jog 
Luckies yra nepakeičiamais artistei 
cigaretais. . Jie yra lengvu užsirū- 
kymu, kurį mano gerklė užgirio ir 
mano skonis labiausiai mėgsta.,'>

t

«

Pakraščiais bagamagai
— karabelninkai. Ypač 
daug baronkininkų. Ir nie
kur nemačiau tokių dide- 

jiių baronkų, kaip pas 
-Plungės baronkininkus. 
Štai važiuoja pro tokį ba- 
ronkininką senutis ūkinin
kas, laikas nuo laiko šauk
damas: Ei, kelio!
— Tpruuu — pasigirsta 

karabelninko balsas ir su
stabdo arklį.

i — Ož kiek duoti baron- 
jkų?

— Kon saka — klausia 
senukas.
— Nieks tavęs neprašo— ’ 

nusispiauna senukas ir va
žiuoja toliau. O baronki- 
ninkas jau naujus praei
vius kalbina, jiems savo 
prekę siūlo.

Vežimuose, kurių stovi 
didžiausios eilės, tarp ja- 

, vų, lašinių, sviesto ir kito- 
į kių gėrybių, pamačiau ži
lą, kiek piktoką senį su 
kaž kokių šaknų maišu.
— Ką čia parduoti, se- 

' nuk?
— Liekarstas.
— Kokios čia ‘liekarstos’

— klausiu, — ką jos gy
do?
— Ne tu perksi, ne terau- 

kis — atrėžė ‘vaistininkas’ 
matydamas, kad aš ne 
pirkti, o tik klausinėti te
noriu.
— Pėgiau grybų, pėgiau 

grybu, on litą šešis — rė
kia raudona kepure muilo 
pardavėjas. O aplinkui 
dažnai pasigirsta atneštų 
parduoti ir be pasigailėji
mo tampomų armonikų 
garsai. Kartais ir žalvari- 

i nę triubą ar seną dar gau
ruotos odos bubną ant ve
žimo pamatai.

Arklių jomarkas. Čia ei
na karšti ginčai, derybos, 
magaryčios.
— Koks Čia arklys, pūs- 

lioks, be pirmųjų ir pasku
tinių kojų.
— Teik to ar taešmanai

— atkerta supykęs arklio 
pardavėjas.

— Kelio, kelio, — rėkia 
klumpėris spausdamas šo
nus ant lieso kuino pus
vaikis.
— Kor lepi ont kojų — 

sucirpia boba.
Ir taip gyvas, didelis ju

dėjimas iki pat vakaro.
Apie karčiamas vakarop 

atsiranda tikri verpetai. 
Kartais net be peštynių 
neapsieinama. O tai gal ir 
yra didžiausia gražiųjų 
tradicinių kirvelninkų blo
gybė. J. Luža

PUIKIAUSLAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Wyatt, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

kaip Lt. 6, — už 1 centneri 
(50 kg.), kvietinės sėlenos 
ne brangiau kaip Lt. 7, — 
už 1 centnerį (50 kg.);

: ru
ginės sėlenos ne brangiau 
kaip Lt. 6.55 už 1 centnerį 
(50 kg.), kvietinės sėlenos 
ne brangiau kaip Lt. 7.50 
už 1 cent. (50 kg.).

i

i _________

Suvalkų krašte, kur vei-;Mažmenų Prekyboje: 
a Nanoleono kodeksas.' --- ~ i,—kia Napoleono kodeksas,, 

testamentų teisme nerei
kia tvirtinti, tik duodama 
pažymėti vyr. notarui. Pas 
Vilkaviškio notarą pil. Sa
baliauskienė sudarė testa
mentą, kuriame minimas 
turtas yra ne Suvalkų, bet 
Kauno krašte (šiapus Ne
muno). Vyr. notaras jo 
pažymėti nesutiko, saky
damas, kad jį reikia tvir
tinti teisme. Sabaliauskie
nė padavė skundą Kauno 
apyl. teismui, bet teismas 
jį atmetė.

PABĖGO JAUNASIS

Jurgis Dagilis iš Garlia
vos susitarė vestis su kau
niete D-te, kuri jam nupir
ko drabužių, surengė ves
tuves. Kai atvyko svečiai, 
kai kurie net iš Klaipėdos, 
ir pradėjo groti muzika, 
Dagilis pasislėpė. D-tė 
Kauno apyl. teisme jam iš
kėlė civ. bylą. Teismas pri-

BRANGIOS MALKOS

Suvainiškis. Šioje apylin- j 
kėje žmonės malkas ga
bendavosi iš Latvijos, tai 

j buvo malkų kainos priei
namos. Pernai uždraudus 
įvežimą malkų iš Latvijos, 

i kuras labai pabrango. Ru
gių cntn. kainuoja 10 —12 
lit. ir malkų vežimėlis 10 
lit. kurio kūrenti užtenka 
ilgiausiai pusmėnesiui. Dėl 
brangių malkų biednuome- 
nė kenčia šaltį.

DAUG SUŠALO BULVIŲ

Veisėjų, Leipalingio ir 
Kapčiamiesčio valsčių ū- 
kininkų per sausio m. šal
čius, sušalo daug bulvių.

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVA
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BERENGARIA BIRŽ-JUNE 19 d.
Išplaukia iš Ncw Yorko tiesiai j Cherbourgą 

o iš ten geležinkeliu j Klaipėdą

Ekskursija lydės pinčiai Ui n omas ir nuodugniai kelionės rei
kalus styros vadas p. P. BUKŠNAITIS.

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiųjų laivų. 
Gražfis kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard pa- 
tarnavimu P-Mos klasės keleiviams. Tik Šešios dienos 

vandeniu!
>*lzfz*niw imaiikinitnų teikia jums arčiausios agentas, ai 

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST

Boston, Mass.

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

Apskaičiuojama apie 900.- miestą. Karsto dugną iš- 
000 centnerių. Kaip kurių x
ūkininkų sušalo visos bul
vės. Žmonės skundžiasi, 
jog ir sėklai nebeturėsią.

IŠVYKO Į SAO PAULO

Kaunas, Kovo mėn. 1 d. 
iš Lietuvos į Braziliją iš- 
išvyko kun. Aleksandras 
Arminas. Jis bus Sao Pau
lo lietuvių pradžioje mo
kyklos antruoju kapelio
nu. Išvykstantįjį palydėjo 
būrelis artimųjų, pažįsta
mų ir DULR atstovai. At
sisveikindami jie palinkė
jo kun. A. Arminui sėk
mingo darbo tarp lietuvių 
išeivių Brazilijoje.

KELMĖJ

UTENA

Tsb.

Įkėlė Naują Varpą Už 
30.000 lt.

nešė ant šventoriaus ir ap
vožtą padėjo ant žemės, o 
karsto viršų nunešė už 
šventoriaus ir statmenai 
atrėmė į šventoriaus sie
ną. Niekadariams to bjau
raus darbo dar neužteko: rą bažnyčią. Iš tikrųjų da- sovesio! 
jie dar nuplėšė šaulių bū- bartinė parapijos bažny-; 
rio iškabą, sudaužė šaulių čia miestui ir parapijai y- 
ir miesto savivaldybės se- ra per maža. Tačiau baž- 
nesnias skelbimų vitrinas, nyčios statymo klausimas

Žagarės miestą ir apy-, tuo tarpu atidėtas, 
linkę labai sujaudino šie i 
šiurpūs darbai. Policija j-J 
vykį stropiai tiria.

Trumpai primintina Bar- šunes iš vilko atėmė šunį 
boros reikšmė šio krašto Prie Būdos pr. mokyklos 
katalikiškajai visuomenei, vilkas nutvėrė vieną šunį! 
Žinoma, kad Barbora U- ir pradėjo jį draskyti. Šu- 
mestauskaitė gyveno Ža- nelis ėmė taip baisiai stau- 
garės apylinkėje maždaug gti, kad į jo šauksmą su- 

i 1600—1630 metais ir mi- — J----- --------------
rusi dėl savo tobulo gyve- i ____  ___

; nimo palaidota senosios draugą. Susirėmimo vieto- žvaigždutėm 
i Žagarės bažnyčios pogrin- 
' dyje. Ilgainiui žmonės

bų laikas.
Štai eina piršlys su pasi- 

i ūkininkaičiu. 
Nugirsti jų pasikalbėjimą: 
— Mata onta Stončiaus

Nori Antros Bažnyčios dabinusiu
Kaip teko patirti, kat. 

vyrai paskutiniame savo 
susirinkime iškėlė suma
nymą statyti Utenoje ant- Stase. Poiki pana, jei nori

KARMĖLAVA suvedybos. Po

v •

v •

— Kažėna ar tcr gerą pa- 
suogą?
— Nebėjuok, litų kap šei- 

na.
Ir įvyksta pirmas susiti

kimas
trejeto savaičių jau ir ves
tuvės.

Rinkoje didžiausią vietą 
užima klumpininkai. Ir 
kokių grožybių čia nepa-

bėgo daugelis kaimo sūnų matysi! Įvairiais paukšte- 
įr iš vilko atėmė savo liais išgražintos, eglutėm,

je net sukruvintas sniegas, 
i . ........ .. ....... .

a ^buTo S ikeltas^^nau^as šventąja. pradėjo laikyti, ŽEMA|fiĮy KM|N-
štą buvo įkeltas naujas 
didelis varpas, kuris kaš
tavo apie 30.000 lt. Jis bu 
vo nupirktas už suauko
tas dosnių parapijiečių 
aukas. Ypač daug dirbo 
kleb. kun. Vytuvis.

ŠIURPUS ĮVYKIS 
ŽAGARĖJE

ne-Naktį į vasario 20 d., 
Žinomi piktadariai įlindę 
per langą į senosios Žaga
rės bažnyčios rūsį išnieki
no tenai palaidotos Barbo
ros palaikus, kurie jau ke
li šimtmečiai gulėjo baž. 
rūsyje. Piktadariai ar pik- 
tadaris atidaręs karstą, iš
ėmė palaikus, išmėtė po

J

KAI
ŠIAULIAI

Už Žmogaus Nužudymą
10 Mt. s. d. Kai.

Kovo 1 d. Šiaulių apyg. ;
‘ — - *• —

Česnulevičių žmogžudys
tės bylą, kurioje jie buvo 
kaltinami, kad 1936 mt. 
spalių mėn. per muštynes 
Gervėnų km., Padubysio 
valse., peiliu nužudė J. 
Vaišvilą.

Teismas J. ir V. Česnu
levičius nubaudė kiekvien-L, . . . 
ną po 10 metų sunkiųjų ukminKU»

Kirvelninkai tai yra že
maičių turgai-jomarkai, į- 
vykstą Kalėdų — Užgavė
nių laikotarpy. Jų vardas 
atsirado nuo to, kad se-

išdabintos.
Bet ne kiekvienas klumpi
ninkas vienodą pasiseki
mą turi, žemaičiai turi sa
vo mėgiamus klumpdir
bius, kurie “prie kojos pri
laiko” ir tik pas juos visa
da perka.

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentu vaidinimas

Komunizmą gali vykdyti 
tik idealistai ir savęs išsi
žadėję žmonės kaip, jis 
vykdomas jau nuo šimt
mečių mūsų vienuolynuo
se, kur žmonės laisva va
lia yra atsisakę žemiškos 
nuosavybės. E. Fiedler.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".
———■ >

— **• *-r*~w*<**^ j • atoiiauv uuu ov” ” * ° • *

teismas sprendė J. ir V. njail samdiniai bernai, kol - šiais metais susideda iš dviejų dalių: dramos —

darbų kalėjimo. f

dar nepristoję pas ūkinin-į 
kus tarnauti, vaikščiodami Į 
po turgų nešiodavosi už 
juostos užsikišę kirvį. Y- 
pačiai gausūs ir prašmat
nūs Plungės kirvelninkai. 
Į juos suplaukia ne tiek 

, kiek jaunimo, 
nes tai piršlybų ir suvedy-

“NAŠLAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”.
Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:

Gardnvr, Mass. — Balandžio-April 4, 1937, 3 vai. p.p. 
Athol, Mass. — Balandžio-April 4 d., 7:30 vai. vakare. 
Worcester, Mass.—Balandžio-April 11 d., 7:30 v. vak. 
New Britain, Conn.—Balandžio-April 25 d., 7:30 v. v. 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietų. 
So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai. vak. 
N. B. — Vėliau bus pagarsinta ir kai kurių kitų vie

tų sutartos dienos.
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Rytinių Valstybių Žinios i Važiuokite į Lietuvą

APREIŠKIMO PARAP. 
Atlaidai

Pirmadienį, balandžio 5 
dieną, Apreiškimo bažny
čioje, įvyksta atlaidai, tai 
yra Apreiškimo Panelės 
Švenčiausios, šios bažny
čios globėjos iškilmės. Ry
te mišios bus aštuntą ir 
devintą valandą, gi vakare 
pusę po septynių — iškil
mingi mišparai ir pamoks
las.

pastebėti ir svetimtaučių 
laikraščiai. Tas duoda kre
dito mūši) lietuviškam 

i jaunimui ir jojo vadams.
Sunkūs veikalai 
reikalauja daug darbo, ga
bumų ir sumanumo. Bet 
už. tai ir rezultatai būna 
garbingi. Reikia linkėti 
Anreiškimo chorui ir jo 
vadui ištvermės ir toliaus 
gražiai atstovauti šią pa
rapiją ir bendrai visus 
lietuvius. Spindulys.

*5

tai pagirti už Jų pasišven- Gauronskiui. 
timą ir surengimą gražių 
pramogų.

t I
išpildyti j |

HARRIS9N-KEARNY, N J,
Misijos į -----------

Balandžio devynioliktą Kovo 21 d. įvyko LDS 
dieną prasidės 
Pirmoji savaitė 
skiriama moterims ir mer
ginoms; antroji savaitė— 
vyrams ir jaunikaičiams. 
Misijos baigsis Keturių. 
Dešimtų Valandų atlai
dais, kurie šįmet pripuola 
gegužės antrą dieną. Misi
joms vadovaus Tėvas Jo- Jis ragino 
nas Bružikas, jėzuitas. Jis 
taipgi sakys pamokslus 
per Keturdešimtę. Kadan
gi Tėvas Bružikas šią va
sarą grįžta Lietuvon, tad 
šms jojo misijos mūsų 
bažnyčioje gal būt bus pa
skutinės. Reikia manyti, 
kad parapijiečiai skaitlin
gai naudosis Dievo malo
nėmis misijų laiku, nes 
Tėvas Bružikas yra šios 
parapijos labai mėgiamas 
misiionierius.

misijos. 15 kuosos prakalbos, Šv. 
misiių Vardo draugijos svetainė

je. Kalbėjo p. J. B. Lauč- 
ka, “Amerikos” redakto
rius apie katalikiškos 
spaudos reikšmę ir kiek 
daug bloe’ą daro bedieviš
koji spauda. Taipgi kalbė
jo adv. K. Povilauskas. 

visus skaityti 
ir remti katalikišką spau
dą. Trečias kalbėjo p. Jo
nas Uždavinys. Tuo ir už
sibaigė LDS. 15 kp. pra
kalbos. Kuopos pirminin
kas n. M. Kauklis dėkoio 
kalbėtojams už kalbas ir 
publikai už atsilankvmą.

M. K.

NEW HAVEN, CONN.

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Gegužes - May 29 d.V

Laivu “GRIPSHOLM”
H

fi s T
v

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ
IR

Birželio - June 19 d.
£i

Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”

į

Kurie manote važiuoti i Lietuvą, ruoškitės iš ank
sto, nes Lietuvos piliečiams reikalinga išgauti sugrį
žimo dokumentai.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
366 W. Broadivay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680

H

H

ROCHESTER, N. Y.

Kortavimo vakaras pa
rapijai davė 860 pelno. 
Kortavimo vakaras įvyks 
balandžio 3 d. Prašome 
dalyvauti.

Skulpt. Petro Rimšos pa
roda, kuri įvyko kovo 7 ir 

r.vvv i. a. vi., pavjnv. 

A4;z4«»-.,^O programą iš- 
ir patartina vi- pildė choras, šokikės ir 

įsigyti iš anksto, muzikai, vadovaujant

I

PARAPIJOS VAKA
RIENE

Balandžio 11 d. parapi
jos komitetas rengia labai 
šaunią vakarienę parapi- baigėsi kovo 21 d., pavyko, 
jos labui. Tikietai jau pla- Atidarymo 
tinami, f 
siems 
nes tikimasi labai daug komp. A. Aleksiui. Kalbas 
svečių, ir pavėlavusieji su pasakė komp. A. Aleksis, 
tikietais gali gailėtis, nes 
gali pritrukti vietų.

Vyturys.

(•

parodos rengimo pirminin- 
I kas, Dr. Stanislovaitis, ad- 
■ vokatas Lukošius ir skulp.
p. Petras Rimša.

i Per dvi savaites žmonės 
gausiai lankėsi žiūrėti pa
rodos ir visi gėrėjosi mūsų 
skulptoriaus kuriniais, 

kovo 21, praėjo labai’ iškil- Dau? žmonių buvo ir iš kj- 
mingai. Žmonių buvo

NEWARK, N. J.
Bažnytinis koncertas,

VELYKOS PRALEISTOS 
LABAI IŠKILMINGA!
Labai gražiai buvo išde- 

koruotas Kristaus Karstas 
ir altorius. Tai Sesučių 
Dominikiečiu pasišventi
mas ir darbas. Didžiosios 
savaites pamaldose, o y- 
patingai Velykose, buvo 
nepaprastai daug žmonių. 
Choras žavingai giedojo 

ai-

Antroji jubiliejinė pra
moga vietos ir apylinkės 
lietuviams įvyks sekma
dieny, bai. 4 d. 7 vai. vak. 
šv. Kazimiero par. svetai- 

choro 
“Pra

gulės”, 
suteiks

riai buvo gražiai papuošti. 
Pasidarbavo Sesutės Pran- 
ciškietės. Pamokslą pasa
kė klebonas kun. J. žida- 
navičius. Procesija susidė
jo iš mažų mokyklos vai- šventė buvo labai 
kūčių. Choras, vadovystė- mingai minima. Prisikėli- 
je art. J. Olšausko giedojo mo mišios ir procesija įvv- 
Josef Gruber, “Festival ko 6-tą vai. ryte. Bažny- 
Mass”. Muz. J. Olšauskas čia buvo pilna žmonių, 
yra čia daug pasidarbavęs Lygiai paskirtu laiku pa- 
belavindamas chorą, kuris sigirdo prie karsto “Gloria 
susideda iš 80 narių.
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VELYKOS
Kristaus Prisikėli m o 

iškil-

įr kelionėje staiga mirė. 
Paliko nuliūdime žmoną. 
Juozapiną, brolį ir seserį 
Lietuvoje. Mirusiam am
žiną atilsį, o mums tebūna 
pavyzdys būti visuomet 
prisirengusiems, nes neži
nome nei dienos, nei va
landos, kada Dievas pa
šauks mus išduoti apys
kaitą iš savo gyvenimo.

Velykų išk i 1 mėms 
' irtas mišias.

ori t j

nėję. Vyresniojo 
mėgėjai suvaidins: 
žvdo suvytusios 
komediją, kuri 
juoko ir nenorintiems juo
ktis. Be to, vakaras bus 
pamargintas dainomis ir į 
šokiais. Pramatoma. kadį 
antrasis jubiliejinis šios1 
kolonijos pasirodymas bus 

įr kain paprac 
tai
uigia įžanga, 
tote šia 
sau tikietų išanksto, 
vietų netruktų.

į

ir gana plačiai apra-
Broo’dvno c>ffi?loz'i
Bvooklvn1 Tablet. Rei- 

ypatin-

šioie vietoje, su labai 
Kurie skai- 

žinutę įsigykite 
kad 

Rap.

TEATRAS
Kovo 21 dieną,

High Auditorijoj, Sodalie- 
lietės, chorui padedant, 
vadovybėje art. J. Olšaus
ko, suvaidino gražų 3-jų 
veiksmų viduramžių mis
teriją su muzika ir daino
mis: “Visi Žmonės”, lietu-

i vių scenai paruoštą art. A.
Sutkaus.

Veikalas buvo labai į- 
spūdingas ir turiningas.

Vaidinime 
kauti: Art.

Junior

Choro Veikli Gražiai 
Aprašyta Brooklyn

Tablet’e
Mūsų choro darbuotė ir 

pasiryžimai yra labai gra
žiai
V'’4"į

PI1 o
kia pasidžiaugti,
gai dabartiniu laiku mūsų 
choro ir jo vado muz. Jan
kaus energija ir darbštų- skaitlingai susirinko 6 va] 
m u. Gražu, kad tą darbą ryte į bažnyčia išklausyti 
ir pasisekimus pradeda Prisikėlimo mišių. Alto-

VELYKOS
Kovo 28 dieną žmonės

dalyvavo se- 
J. Alšauskas. 
S. Kisieliūtė, 
E. Lukšytė, 

P. Grabaus-

Tibi Trinitas” ir kitos! 
psalmės reiškiančios Išga-' 
nytojaus prisikėlimą. Iš
kilminga procesija, kurio
je dalyvavo mokyklos ber
niukai ir mergaitės. Laike 
procesijos parapijos cho
ras, vadovaujant muzikui 
K. Baziui, giedojo “Links
ma Diena Mums Nušvito”. 
Po to, įvyko šv. mišios. 
Choras giedojo Josef Gru- 
ber’io mišias. Šitos mišios 
yra nepaprastai gražios, 
tiktai sunkios giedoti, bet 
mūsų giedoriai, gabaus 
vado gerai išmokinti, išpil
dė jas.

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXN?£XXXX.NXXXX3C>

BOSTONO APTELTNKES BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė

jas ir Distributorias CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baltams, 
restoranams tr nltulėms. šaukite: D?<1. 1731.

Telefonas
Worcester, 5-433-1

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

!a^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXX%XXXXXXX3£%3C»£»£3aKJOSXX3t3Oa«3

GRAŽI DOVANA
Velykų šventėse mūsų 

bažnyčia apturėjo labai 
brangią dovaną, tai rankų 
darbo užtiesalus visiems 
altoriams. Toji dovana bu
vo įteikta Altoriaus drau
gijos, ir tuos užtiesalus 
rankomis numezgė dėl di
džiojo altoriaus p-lė K. 
Stašaitė, o šoniniams alto
riams p-lės O. Pranckū-

I

S. Kučaitė,
S. Karutytė,
V. Railaitė, 
kaitė, B. Valiukonytė. B.
Railaitė, G. Šidlauskaitė, 
J. Lalytė, O. ir A. Mocke
vičiūtės, M. Kerbelis, P. 
Danyla, S. Sleveikis, P. 
Sleveikis, J. Piliponis, B. 
Žilinskas, J. Dina, J. Ra
gaišis ir J. Šidlauskas.

Vaidinimui vadovavo ir 
svarbiausią rolę vadino 
art. J. Olšauskas. Pertrau
kose giedojo — V. Augiu- naitė ir M. Valikonaitė. Iš- 
tė - Patenaude. ’ tikrųjų, tai reikia nepa-

Akomp. V. Matejunaitė. prasto pasišventimo atlik
ti toki darbą, bet mergai
čių gilus tikėjimas padarė 
tą darbą nesunkiu. Klebo- 

__ ______ nas yra labai dėkingas Al- 
--_______________________ '' toriaus draugijai už gražų
Klubo svetainėje. Parap.: darbą ir išreiškė savo dė-

i

FERAI
Bai. 3čią dieną iki bai. 

11-tos prasideda parapijos 
f erai, Amerikos 1 

jos draugijos kviečiamos bingumą laike pamokslo, 
dalyvauti. i

Amsterdamo jaunimas 
džiaugiasi turėdami savo 
tarpe tokį dvasios vadą 
kaip tai kun. J. Židanavi- 
čių, kurio įvairiais raštais 
džiaugiasi visa lietuvių iš
eivija. Taipgi džiaugiasi ir 
didžiuojasi turėdami art. 
J. Olšauską savo vadu.

St. Kisieliūtė.

pažymėdamas, kad tokių 
užtiesalų nebūtu galima 
nupirkti nei už $400.00. 
Patartina visoms mote
rims ir merginoms pri
klausyti prie Altoriaus dr- 
jos, kuri taip gražiai dar
buojasi puošime altorių.

NAUJAS KAPAS
Didžiosios savaitės ant

radienyje palaidotas B. 
Leonavičius, kuris staigaDidžiausia apgavystė y-

ra pretenduoti į valdovus pasimirė? Prieš’ kelias dFe- 
_ . —J buvo su pora savo

Ksenofontas. j draugų išvažiavęs žuvauti,
ir neturėti tam sugebėji- nas 
mo. Ksenofontas. j

Kovo 17 d., tuojau po va
karinių pamaldų, p. J. Ja
nuškevičius, Jr. rodė juda
mus paveikslus iš Lietu
vos. Paveikslai labai įdo
mūs ir gražūs.

Verbų Sekmadienį, 7:30 
vai. vakare, įvyko Soda- 
liečių vakarėlis, kurio pel
nas paskirtas pauošimui 
altorių Velykų šventėms. 
Suvaidinta trijų veiksmu 
veik alelis: “Mansion”,: 
anglų kalboje ir trijų veik
smų pasaka — “Pelenė”. 
Abudu veikalu labai gra
žiai suvaidinti. Žmonių bu
vo gana dau? ir pelno liko 
nemažai. Malonu buvo ma
tyti daug mūsų jaunimo. 
Taip ir reikia. Veikalą 
‘Mansion’ vaidino pp. M. 
Urbonaitė, J. Kazakevi
čiūtė, Č. Chappin, G. Rim- 
kaitė, Cecilija Stanley, A. 
Kazakevičiūtė, Amelia Ra- 
ščiutė, H. Norkeliunaitė, 
A. Levickaitė, M. Kurmy- 
tė, K. Šacikaitė, E. Buš- 
kaitė, C. Rovaitė ir M. Si- 
plo. Visos savas užduotis 
atliko kuogeriausiai. Vei
kalėlį “Pelenė” vaidino se
kantieji: J. Stašaitytė, A. 
Skilinskaitė, J. Vilimaitė, 
I. Mociejunaitė, H. Matu
laitė, B. Samuolis, Vincas 
Stanis, Jr. ir H. Milevi- 
čius. Vaidino gerai. Garbė 
rengėjoms, p-lėms I. Ro- 
vaitei ir A. Skilinskaitei. 
Prie surengimo prisidėjo 
dar ir p-lės E. Sternaitė. 
M. Urbonaitė, C. Čapinai- 
tė, A. Urbonaitė. P-nas R. 
Šerelis buvo skelbimų ir 
spaudos prirengėjas, kuris 
atspausdino programas ir 
varė propagandos darbą. 
P. šerelis yra žymus mūsų 
biznierius, anglių, malkų 
ir aliejaus pardavėjas ir 
visada remia parapijos 
reikalus. Reikale patartina 
kreiptis pas jį, nes jo pa
tarnavimas yra labai sąži
ningas. Galima mūsų jau
nimą, ypač Sodalietes, tik-
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tu apylinkės kolonijų. Iš 
daug, nors galėjo būti dar Hartford teko matyti 
daugiaus. Programą išpil- Conn. apskričio pil
dė Šv. Cecili jos choras, mininką, p. Joną MonČiu- 
vad. A. Stanišauskui, vie- su seimą ir p. Kastą 
tiniai solistai ir svečiai. ; Tamošiūną,^ apskričio iž- 

Vargonais solo grojo A. dininką su žmona ir kitus. 
Stanišauskas. Inprovizaci- Taipgi parodą aplankė la
ją bažnytiniais motyvais bai daug svetimtaučiu, 
solo vargonais išpildė Tik lenkams ši paroda ne- 
komp. J. Žilevičius. Trum- patiko. Anglų spauda la
pą pamokslą pasakė kleb. 
kun. Ig. Kelmelis. Po vis
ko choristai ir svečiai su
sirinko į salę, kur gražiai 
buvo vaišinami. Buvo 
daug svečių iš visos apy
linkės, kurie gėrėjosi kon
certu.

Velykos, Velykos, ir jau 
no Velykų. Rytas Velykų 
šaltas. šešta valanda, 
žmonių pilnutėlė didžiulė 
bažnyčia. Sesučių Pran- 
ciškiečių išpuošti altoriai 
tik mirga nuo žvakių. Vai
kučių procesija. gražiai 
prirengta. Choras gieda A- 
ieliuja. Bet gaila, kad ne 
kas sekmadienį tiek žmo
nių bažnyčioje.

Viską matęs.

bai plačiai rašė apie tą 
i parodą ir mūsų skulpt. p.
Petrą Rimšą.

Kovo 21 d., parodai pasi
baigus, Hotel Elton įvyko 
vakarienė skulpt. p. Petrą 
Rimšą pagerbti. Dalyvavo 
apie 50 svečių. Dalyvavo 
ir mūsų klebonas kun. J. 
Valantiems, komp. Alek
sis, Dr. Stanislovaitis su 
žmona, Dr. Aukštikalnis 
su žmona, adv. Lukošius 
vaistininkas Tareila, p. 
Žemantauskas, studentė n. 
Stulginskaitė, biznieriai — 
Kazlauskas su -žmona. Že
maitis su žmona, klubų 
pirmininkai pp T. Matas 
su žmona, p. Jokubonis ir 
kiti. Visi sveikino p. Petrą 
Rimšą ir linkėjo jam il
giausių metų. Skulpt. P. 
Rimša dėkojo visiems už 
sveikinimus ir paramą ir 

A.L.R.K. Federacijos 22 džiaugėsi, kad visur taip 
skyriaus susirinkimas įvy- maloniai buvo priimtas ir 
ko kovo 15 d. Perskaitvtas pagerbtas. Toastmasteriu 
laiškas 
Centro, 
nlatinti
aą.

LDS 5 kuopos atstovai ,<w*" ~ 
pranešė, kad jie eina per AOnESAii
stubas platindami laikraš- ________
tį “Darbininką”. Jeigu XT , ,
kurio prenumeratoriaus kajan<į
prenumerata išsibaigus i

WATERBURY, CONN.

Federacijos buvo p. komp. A. Aleksis. 
kuriame ragina Koresp.

katalikišką spau- ------------- —
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Nuo Balan’d. 5 iki 11,
61 Temple Str., 

Haverhill, Mass. 
Nuo baland. 12 iki 18,

1529 Metropolitan St., 
Pittsburgh, Pa.

Nuo bai. 19 iki geguž. 4,
259 N Str., 

Brooklyn, N. Y.
Nuo geg. 7, iki 16,

25 So. Broad Mt. Avė., 
Frackville, Pa. 

Nuolatinis adresas: Rev. 
J. Bružikas, S. J., 259 N. 
5th Str., Brooklyn, N. Y. 
T. Bružikas tarpininkau
ja visų kat. laikraščių už
sisakymui arba atsinauji
nimui, dėl to prašoma 
kreiptis prie jo.

numeruoti, tai prašome a- 
leiti ir LDS 5 kp. susirin
kimus, kurie įvyksta kiek-į 
vieno mėnesio 4 sekmadieų 
nį, senosios mokyklos sve- 
tainėje. Taipgi užrašome 
ir kitus katalikiškus laik
raščius.

Federacijos skyrius nu
tarė paaukoti po $5.00 Se
serims Kazimierietėms ir 
Tėvų Marijonų statomai 
koplyčiai. Nutarė pasvei
kinti savo kleboną vardu
vių proga, Šv. Juozapo 
dienoj ir užprašyti šv. mi
šias klebono intencijai. 
Tai padaryti pavesta kun.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 120,000,000 A- 

merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi
durius užkietėjusius 40,000,000 žmonių. Oi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas, 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 90 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko {degimus (aklažar- 
nėsl. KODĖL? Atsakymas. Totlėl, kad Jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. • I.AX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligų. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATŪRAI. - LAX- 
HERR TEA netik išvalo ir sutvarko vidurine, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir <ėeiki, tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Order Kliokiu neprijimn). o aš Jums pasiųsiu NATV- 
RAI. - L\X - HERB TEA Ir iš ko Jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATL’RAL - LAX • HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

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