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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS

Kai automobilių darbi
ninkų streikas pasibaigė, 
tai General Motors korpo
racija visokios medžiagos 
savo pramonei užsakė už! 
100 milijonų dolerių.

Keturios geležinkel i ų 
kompanijos paskelbė, kad 
jų pajamos 1936 metais 
buvo didesnės, negu bet 
kuriais kitais metais nuo 
1930 m. Pajamos pakilo 
nežiūrint į tai, kad keliavi- i 
mas tapo papigintas.____________

Ryšium su dabartine 
kalba apie angliakasių j 
streiką verta prisiminti, j 
kad paskutinis didysis 
angliakasių streikas buvo 
1902 metais prezidentau
jant Theodore Roosevel- 
tui. Tada streikavo 140.- 
000 darbininkų. Reikalavo 
pripažinti uniją, sutrum
pinti valandas nuo 10 iki 
8 vai., pakelti algas ir pa
gerinti darbo sąlygas. 
Darbininkai tada laimėjo 
10 nuoš. algų pakėlimą ir 
devynias darbo valandas. 
Unija nebuvo pripažinta, j_________

Pasaulinėje rinkoje pra
dėjo pritrukti geležies. 
Geležies stoka apsireiškė 
dėlto, kad visos pasaulio 
tautos, o ypač Europos 
tautos galvotrūkčiais gin
kluojasi.

v
AMERIKOS LIETUVIŲ R- K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Per pastarąsias 28 savai
tes Europa importavo 253 
milijonus bušeliu kviečiu. 
Tai 56 milijonais bušeliu 
dauąiau, nesu nėr tą pat 
laikotarpį pernai.

Amerikos laikraščiuose 
skelbimu per sausio mė
nesį š. m. buvo 2.9 nuoš. 
daugiau, negu per ta pat 
mėnesi pernai. Jei ne 
streikai ir notvvTųai. tai 
tas nuošimtis būt buvęs 
žymiai didesnis.
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Athens, Graikijoj, kur kunigaikščiai,' kunigaikštytės, ir kiti karališkos 
kilmės asmenys ir dvasininkai lydi kūnus Graikijos karaliaus Konstantino, 
karalienės Sophijos ir karalienės Olgos, pervežamus į karališką mausoleumą 
Tatoi, arti sostinės.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Lietuvių Katalikų Seimelis
VOKIETIJOS KATALI

KŲ BAŽNYČIOS VADAI 
SMERKIA NACIUS

AMERIKOS LIETUVIAI 
LEGIONIERIAI DALY
VAVO “IN CORPORE”

Munich, Vokietija, Vasa
rio, 16 d.

■ von Faulhaber, sakyda
mas pamokslą Šv. Mykolo 
bažnyčioje 8,000 klausyto
jų, pareiškė, kad naciai 
atkartotinai sulaužė kon
kordatą su Vatikanu, ku
ris buvo pasirašytas, lie
pos mėn., 1933 m.

! Kardinolas visą kaltę su- 
. vertė Vokietijos nacių val
džiai ir pareiškė, kad prie 
tokių sąlygų Vokietijoje 
didėja netikinčiųjų skai- 
čius. Jis pažymėjo, kad 
dauguma kunigų Vokieti
joj nori nutraukti konkor- 

i datą.
i “Palaikydami konkor
datą esame pakarti, be 
konkordato mes būtume į- 
traukti ir uždaryti ir pa- 

iskui pakarti”, jis sako.
Kardinolas von Faulha- 

, ber įspėja, kad valstybe 
paskirtas Wethersfield netekus Katalikų Bažny- 
Aukštesnės Mokyklos vir- čios moralės paramos la- 

.._ ~~~ .... xx jxxw<> šininku. Ligšiol jis buvo bai skaudžiai nukentėtų ir
riuomenei pavyko atsiim- saugo, kad nei vienas lai- tos mokyklos, departmento turėtų didelius nuostolius, 

vas negalėtų įvažiuoti į Is
panijos uostą su ginklais

j ir amunicija.

Ispanijos Sukilėliai Užėmė Vieškelį
BET NEGALĖJO IŠLAI- , 

KYTI
kertamas susisiekimas 
Madrido su Valencia. Rau
donieji sako, kad jie už- 

■ imta vieškelio dali atsiū-

lietuvis Paskirtas 
AUKŠTESNES MOKYK 

LOS VIRŠININKUI

Kardinolas
Priimta Rezoliucija Prieš 
Childs Labor Konstituci

jos Priedą

PROTESTAS PRIEŠ 
LENKUS

jai, kun. Skrodenis prane 
šė, kad fotografas pasi 
ruošęs laukia visų foto 
grafuotis. Visi atstovai i: 
svečiai susigrupavo an 
bažnyčios laiptų ir tei 
jauno fotografo buvo nu 
fotografuoti.

Atstovams susirinkus 
svetainę ir pradėjus sesi 
ją, p. Jonas Romanas, A 
merikos Lietuvių Legione 
Dariaus posto adjutantasVVorcester, Mass. — Pir

madienį, vasario 22 d. s. praneša, kad iš South Bos 
m., Šv. Kazimiero lietuvių tono yra atvykę lietuvis 
parapijoje, kurios šeimi- legionieriai sveikinti sei 
ninku yra kleb. kun. Ą. melį. Pirm. Kneižys praš 
Petraitis, įvyko Naujos adj. Jono Romano pakvie
Anglijos Lietuvių Katali- sti legionierius j posėdį.

Ameri-
> Federacijos 

sako, kad 
šeimvna šioje

kų Seimelis Federacijos, 
apskričio vadovybėje.

Seimelis prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis 9 
vai. ryte. Šv. mišias cele- 
bravo kun. Dr. J. Starkus, 
Marianapolio Kolegijos 
profesorius. Asistavo kun. 
Skrodenis, MIC. ir kun. 
Pauliukonis, MIC. Turinin
gą pamokslą pasakė kun. 
Dr. Jogminas, MIC. L

Po pamaldų, bažnytinė- stoja, atsigrįžta į atste 
je svetainėje prasidėjo sei- vus ir į prezidiumą, jų kc 
mėlio sesijos. Seimelį ati- mandieriui 
darė Naujos Anglijos A. saliutuoja.
L. R. K. Federacijos aps- adj. Jonas J. Romanas i 

pirmininkas p. A. legionierių vardu sveikin 
Zavadskas iš Cambridge. seimelį ir linki geriausi 
Maldą atkalbėjo vietinis sėkmių. Į sveikinimą atss 
klebonas kun. A. Petraitis, ko pirm. A. F. Kneižyi 

Seimelio prezidiuman iš- Jis dėkoja legionieriam 
rinkta šie: pirm. A.‘ F. — --
Kneižys; vice-pirm. V. Ku- mus ir pažymėjęs lietuvi 
dirka, raštininkais — p. legionierių ir bendrai kž 
Jereckaitė ir p. Delionienė. riuomenės * nuopelnus kc 
Rezoliucijų ir mandatų ko-

Nepaprastai gražus j 
spūdis susidarė, kada le 
gionieriai, vedami jų kc 
mandieriaus Vinco Rim 
kaus, įmaršavo į svetainę 
Kartu su legionieriais j 
maršavo mūsų vadas kur 
K. Urbonavičius.

Legionieriai, kurių bu v 
apie 25, atėję į priekį pri 
prezidiumo, tvarkingai su

Madridas, Ispanija
Pietrytiniame Jarama u- mė. 
pės fronte įvyko smarkūs! f 
mūšiai Ispanijos sukilėlių'civilis karas eina prie už- 
su raudonųjų valdžios ka- baigos. Neutralumo sutar- 
riuomenės. Sukilėliai buvo 
užėmę Valencia vieškelį/savo laivus pastatė Ispani-, 
bet raudonųjų valdžios ka- ! jos pakraščiuose ir juos

,3-

ti. Kruviniausi mūšiai įvy
ko Maranosa, 10 mylių į 
pietus nuo Madrido.

Mūšiai prie Jarama u- 
pės yra nulemianti, nes 
Valencia vieškelis vra 
svarbus punktas. Užtatj 

1 Čia mušasi ne dėl mylių,' 
bet dėl colių žemės. Vieni mįs dienomis sovietų karo 
ir kiti išstatė geriausias pa vadas gen. A. I. Jegoroff 
jėgas. Gen. Franco pasiun- išvyko į Baltijos valsty- 
tė gen. Gonzalo Queipode bes — Lietuvą, Latviją ir 
Llano vadovauti sukilėlių Estoniją. Jis daro toms 
jėgoms mūšiuose, ir todėl valstybėms revizitą, o tuo( 
spėjama, kad sukilėliai y- pačiu nori išgauti Baltijos Pirmadienį, vasario 22 d. 
ra pasiruošę užduoti rau- valstybių didesnį palanku- 
doniesiems mirtiną smūgį, i mą sovietų Rusijos vy-

Iš sukilėlių fronto pra- riausybei, kad kilus karui 
neša, kad sukilėliams pa- . . . -
vyko užimti 4% mylių 
Valencia vieškelio, tuo nu-

VVethersfield, Conn. —
Šiaip ar taip, Ispanijos Šiomis dienomis mokyto- Į 
vilis karas eina prie už- jas Feliksas A. Babilas 
ligos. Neutralumo sutar- iš Norwood, ♦ Mass. tapo i

tį pasirašiusios valstybės

SOVIETŲ KARO VADAS 
LIETUVOJE

Maskva, Rusija — šio

pirmininku ir mokytoju.
Mok. -F. A. Babilas yra 

sūnus pp. Prano A. Babi- 
lų, gyv. 31 Folan Avė. So. 
Norwood.

Sveikiname p. mok. Fe- 
: liksą A. Babilą su nauju 
’ paskyrimu irmfikime ge
riausių sėkmių naujose 
pareigose.

Llano vadovauti sukilėlių!Estoniia

spėjama, kad sukilėliai y-

William Green, 
kos Darbo 
nrezidentas. 
kiekviena i 
šalvie įneiem turi turėti 
nemažiau, kaip $3.600 per 
metus.

-------------- I
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PREZ. ROOSEVELT BŪ
TINAI NORI PRAVESTI 
VAIKŲ DARBO AMEND- 

MENTĄ
Ikšiol didžiųjų kompani

jų ir korporacijų metinės 
atskaitose svarbiausia bū
davo pabrėžiama padary
tas pelnas. Dabar kapita
lizmo palaikytojai pataria 
korporacijoms, kad savoi 
atskaitose parodytų, kiek 
darbininkams išmokėjo, 
kiek visokių mokesčių iš
mokėjo. Tada būsiąs pil
nesnis kompanijų darbuo
tės vaizdas ir tuomi page
rins savo vardą visuome
nės akyse.

Albany, N. Y. — Vaiki} 
Darbo amendmento klau
simas ir New Yorko vals
tybėje pavestas apsvarsty
ti visuomenės organizacijų 
ir visuomenės atstovams. 
Prez. Roosevelt pasiuntė 
telegramą gub. Lehman, 
kurioj jis pageidauja, kad 
jo valstybė kuogreičiau- 
siai ratifikuotų Vaikų 
Darbo priedą. Visuomenės 
organizacijos, ypač katali
kų tokiam konstitucijos 
priedui griežtai priešinasi.

SNIEGAS SUPARALIŽA- 
VO TRAFIKĄ

Garb. Ganytojas atsi
šaukė į nacius, kad jie pa
rodytų gerą valią, tuo pa
reikšdamas Katalikų 
nyčios susirūpinimą 
siais.

Jis pareiškė viltį, kad 
kanclerio Hitlerio sveiki
nimas Šv. Tėvui karūnaci
jos sukakties proga, būtų 
ženklas palaikyti konkor
datą.

vadovaujan1 
Išeina į prieh

kričio

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

į West Ossipee, N. H.

tos valstybės stotų raudo
nųjų valstybės pusėje.

Šis sovietų generolo Je- 
goroff lankymasis Balti
jos valstybėse yra kaip at
sakymas Vokietijos Dr. 
Rosenbergui į jo pareiški
mus prieš bolševikus. So
vietų Rusija nepasitiki 
Anglijai ir Prancūzijai, 
kad jos kilus karui būtų 
pasiruošusios talkininkės 
Rusijai. Taigi Baltijos 
valstybės, kilus karui Vo
kietijos - Rusijos, būtų 
kaip siena. Kaip tik tokia 
siena sovietams ir reika
linga.

i

VOKIEČIAI VALGO ME
DINES DEŠRAS

čia ir apylinkėje siautė 
smarki sniego audra. Pri
snigo tiek, kad automobi
liais buvo sunku išvažiuo
ti. Nutraukta elektros ir 
telephono vielos.

LENKŲ NEZALEŽNIN- 
KŲ PRYČERIS KALTI
NAMAS BAŽNYČIOS 

PADEGIMU
Manchester, N. H. —
Pirmadienį, vasario

15 dieną, kriminaliame

Baž- 
jai-

v • už sveikinimą ir linkėj

Jungtinių Valstybių pre
kybos sekretorius Roper 
paskelbė, kad urminis biz
nis, senai buvo 17 nuoš. di
desnis, negu užpernai. 
Pernai urmininkai prekių 
pardavė už $52.076.000.- 
000, o užpernai už $44.- 
463.100.000. 1929 metais 
tas biznis siekė $68.950.- 
000.000. P. G.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ J

— Šiuo metu miškuose 
dirba apie 6.000 darbinin
kų, uždirbdami nuo 3 — 5 
lit. per dieną.

. F9\WWAViriA\
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'j ‘ ' • vose dėl Lietuvos nepr
misija: kun. dr. Jogminas, klausomybės, linki, ka 

Pilipauskas, į legionieriai ir ateityje bi 
kun. Skrodenis, MIC., p. J. tų Lietuvos ir bendrai mi 
Svirskas, kun. dr. Starkus, sų tautos sargyboje, 
p. L. Kumpa. Legionieriai vėl saliut

Prezidiumui užėmus vie- atsisveikina ir tvarkinga 
tas, pakviesta lietuvių ko- išmaršuoja iš svetainės. 
Jonijų ir organizacijų ats- Popietinėje sesijoje pei 
tovai pareikšti sveikini- skaityta pereitų metų se 
mus. Sveikino kun. A. Pet- mėlio nutarimai. Po to a 
raitis, kun. dr. Starkus, stovai 
kun. V. Puidokas, p. Pra- katalikiškos spaudos išla 
nas Razvadauskas, kun. kymo ir platinimo klaus 
dr. Jogminas, kun. J. mais. '__ 1
Švagždys, kun. P. Juras, ja spaudos klausimu ska 
p. E. Balutis, p. A. Zavad- to rezoliuciją, kuria įste 
skas, p. Vencienė, muz. J.'giamas Spaudos Fondas 
Žemaitis, muz. J. Balsis,; išrenkama komisija 1 
kun. P. Strakauskas ir ki- fondą organizuoti ir tva 

Į komisiją išrinki 
kun. V. Puidoką 
Skrodenis, MIC., 

Razvadauskas, p. I 
Tėvynės frontie- veiktus darbus visuomeni- Bugnaitis ir p. Jereckaitė ,-x _^x?_- . ,. . i užgirta Marianapol
Ginkluota polici-*r kad mūsų garbingasis Kolegijos rektoriaus ku

RIAUŠĖS AUSTRIJOJE
28 SUŽEISTA, 200 AREŠ

TUOTA

Vienna, Austrija — Pir
madienį, vasario 22 d. čia 
atvyko Vokietijos užsienių 
ministeris, Baron Cons- 
tantin von Neurath. Na
ciai iš vakaro buvo pasi
ruošę demonstruoti gatvė
se. “Tėvynės Frontas” su
žinojęs, kad naciai ruošia
si demontsruoti, ruošė an- 
ti - demonstraciją. Polici-i

MIC., p. J.

kalba lietuviškc• v

Rezoliucijų komis

teisme prasidėjo lenkų ne- ja uždraudė demonstraci-!«- 
zalezmnkų vyskupo Ro- ^ag W
mand W. Slocinski krimi- ^ovui ir jam važiuojant s4 išeivijos vado kun. Ka
nale byla. Slocmsky kalti- | Ratvėse •
namas savo bažnyčios pa- ;oc. '
J • T) v J *

zaležninkų “vyskupo” Ro-
Pirm. A. F. Kneižiui 

jas. Atvykus Vokietijos trumpai pasakius apie mū-
kyti. 
šie: 
kun. 
P.!, naciai kėlė ovaci- zimiero Urbonavičiaus nu- 

degimu. Bažnyčia sudegė pradėjo švilptL Kilo inėje ir literatinėje dirvoje,1
pereitais metais. Tynneto- riau§^ 
jai suradę, kad buvo pa- • ginklus i darbą. va<^as šiais metais mini 40 dr. J. Navicko planas bei

I

Vokiečiai, bėdos prispau-1 
sti, išmoko keptis dešrų ir 
be gyvulinių žarnų. Vietoj 
tikrų žarnų dabar įsitaisė 
tam tikras žarneles, pada
rytas iš medžio. Mat, ten 
yra tiek dešrų mėgėjų, jog 
norint visus patenkinti ka
žin ar beištektų visų turi
mų gyvulių. Seniau (1932 
m.) iš svetur žarnų įsiga-' 
bendavo už 50 mil. mar
kių. Dabar, įsivedus medi
nes žarneles, tie pinigai 
lieka krašto viduje. Sako, 
kad vis dėlto, ir tokios ke
pamos dešros nėra jau to
kios blogos... o gal pilvas

degta. Policija nezaležnin- 2g žmonės sužeisti 200 a- metW kunigavimo ir 45 m. i drabučio statybos reikal
ką Slocinsky areštavo ir ’ .............. ’ ’ ’ ’* ' '------
atidavė Grand Jury, kun 
rado pagrindą jį kaltinti.

literatinio darbo sukaktu- ir pasižadėta jį vykdyti, 
ves, visas seimelis sustojęs. Priimta rezoliucijos ja 
aplodismentais ir šūkiais:, nimo, blaivybės, darbini: 

> klausimai 
entuziastingai sveik i n o. Taipgi priimta protes' 
kun. Kazimierą Urbonavi- rezoliucija prieš lenkus d 

Manchester, N. H. —Va- čių ir jam linkėjo ilgiau-' persekiojimų lietuvių V 
’ — ~------*— niaus krašte ir Vilniuje

rezoliucija Vaikų Dari 
klausimu.

Kun. P. Juras kviečia š 
metų ALRK. Federacija 
Kongresą į savo parapij; 
Lawrence, Mass. Seime] 
dėkoja kun. Jurui už kvi 
timą.

Seimely dalyvavo vi 
150 atstovų ir nemaž 
svečių. Seimelis buvo g 
vas ir praėjo gražia nu 
taika.

Teismas tebesitęsia. Ap- mirė KATALIKŲ KOLE- “Valio, valio mūsų vadui”,! kų ir kitais
skričio prokuroras kaltina 
ir įrodinėja paveikslais, 
kad grindys buvo atplėš-

GIJOS VIRŠININKAS

tos ir apačioje padėta žva- sario 22 d. mirė kun. Law- šių metų. į
kių ir kitokių deguonių. rence j. Davitt, O. S. B.J Po to pirmininkas pa-| 
Tuoj po gaisro policija 43 metų amžiaus, St. An- kvietė kun. Kazimierą Ur-i
saugojo nezaležninko Slo- selm Kolegijos viršinin- bonavičių skaityti refera-
cinsky namus. Rytojaus kas. Mirė staiga susirgęs 
rytą jis grįžo automobiliu plaučių uždegimu.

• ■
NAUJAS POTVYNIŲ 

PAVOJUS

į namus ir tuojaus jis bu
vo areštuotas ir pristaty- [ 
tas policijos stotin išklau
sinėjimui.

Gaisras įvyko pereitais 
metais rugpiūčio mėnesy, kus lietus ir audros suda- 

1 Šį kartą Slocinskio bylą rė naują rimtą potvynių 
pripranta prie taisyklių... teismas svarsto iš naujo.

Naujoje Anglijoje smar-

pavojų. Upės pakilo.

tą: Spauda, Marianapolio 
Kolegija ir Socialis Tei
singumas. Referatas iš
klausytas ir kun. Urboną-
vičiui nuoširdžiai padėko
ta už taip gražų ir turi
ningą referatą.

Paskelbta pietus nuo 12 
vai. iki 1:30 vai. po pietų. 
Susirinkus popietinei sesi-
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dietinės žinios] 0 Si

Tai Tikras RADIO
JAUČIASI DAUG 

GERIAU

Kleb. kun. P. Virmaus- polą,

Paliko dideliame nuliūdi
me dukterį p. Marijoną 
Juškienę ir žentą muz. Ra- 

dukterj p. Ievą

Įsigykite Prieš Velykų Šventes

kis^, kuris persirgo plaučių Thompsonienę ir žentą p.
uždegimo liga, jau baigia Thompson, sūnų Stasį ir 
išsveikti. Kun. P. Virmau- J 1 •
skis yra nuoširdus “Darbi
ninko” rėmėjas ir bendra
darbis. Susirgęs buvo pri
verstas nutraukti bendra
darbiavimą. Bet štai kaip 
tik pasijuto geriau ir vėl 
rašo “Darbininkui” žinu
tes. j — \ Z*. . • — 1
kun. P. Virmauskio pirma1 ^a_^es) Cuftis sūnūs, 8| 

sirgęs 
. plaučių uždegimu. Palai
dotas iš Šv. Petro lietuvių 

i par. bažnyčios, vasario 22 
MIKE KASTAS LABES- ! į., 2 vai. po pietų Kalvari- 

KIS jos kapuose.— ' I 
Sekmadienį, vasario 21 

d., 5:25 vai. ryte mirė a. 
a. Kastas Labeskis, trum-, 
pa laiką gyvenęs pas žen
tą ir dukterį, pp. muz. Ra-: 
polą ir Marijoną Juškus. Į 
98 Tonovvanda St., Dor-. Charles Hurley įsakymu,

dukterį Juozepiną.
Reiškiame gilią užuo

jautą pp. muz. Rapolui ir 
Marijonai Juškienei ir vi
sai pp. Labeskų šeimai.

i

i
i Vasario 20 d. mirė pp. 

Šiame numery telpa thomas ir Julės (Kazlaus-j
■OMĄ*. JL • V Al lAAUVtMlklV — '• V

žinutė. Dėkojame ir linki- 
me visiškai išsveikti.

į
i

KRATA LOŠĖJŲ KLU
BUOSE____

Į
Revere, Mass. — Pirma- 

i d.ienio vakare, vasario 22 
d. dvejuose klubuose, gub.

< viia.n\>0 xxuxivj aa*

chester, Mass. Pp. Juškai j ^OO valstybės milicijantų
I

savo tėvelį parsivežė ser
gantį į savo namus mirus 
mamytei a. a. P. Labes- 
kieneif gyv. 44 Madison 
St., Hartford, Conn.’

A. a. K. Labeskas sirgo 
suparaližuotas virš du me
tu.

Laidojamas trečiadieni, 
vasario 24 d. iš Švč. Tre
jybės lietuvių par. (Hart
ford, Conn.) bažnyčios,! 
kurios parapijiečiu velio-i ________
nis buvo nuo pat įsisteigi- AUTOMOBILIS JKRITO Į

UOSTĄmo.

DAKTARAI 
f 
i

II

Ipadarė kratą. Areštavo 
303 vyrus lošėjus, kurie 
norėdami išeiti j laisvę tu
rėjo užsistatyti po $25.00 
kaucijos. Vietinė policija 
visai nežinojo apie kratą.

Gub. Hurley, Washing- 
ton gimimo dienoje, priė- 

1 mė 59991 vyrą, moterį ir 
vaiką, atėjusius sveikinti 
gubernatorių.

............................................................... ui
Tel. So. Boston 0823 Į

LIETUVIS DANTISTAS—4-*- 

DR. M. V. GASPER | 
Arti Munieipal’Building | 

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

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki | 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 

i sas uždarytas subatoa vakarais ir| 
| nedčldieniais. taipgi seredomis nuo| 

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

i>™.... ...................   ~s

i
i

Pirmadienio vakare į i 
East Boston uostą įkrito 
automobilius, kuriuo va
žiavo 5 asmenys, bet visi j 

i išgelbėti. Vairuotojas Pet
ras Makovski lengviausiai 
sužeistas, o jo žmona su
žeista labiausiai. Rusų lai
vo darbininkai ištraukė iš į 
uosto su automobiliu įkri- i 
tusius žmones.

GENERAL ELECTRIC

^ODELIS E — 126

•"

•r

r|
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Modelis E - 126

šis Rudio modelis lubai gražiai 
padarytus. Turi 12 Metalinių Tū
bų. Cylorama Dial. Automatic Fre- 
ąueney Control. Persoualizer. Silenc 
Tuning. Sentry Box. Sliding-rule 
Tuning Seule: 12-incb Stabilįzed 
Dynamic Speaker. Music-speeeu 
Control. Bass and Treble Compen- 
sation. Tuning ltange: Standų rd 
Broadcasts. luteruatioual Short- 
waye. Pollce Galis, Aiuateurs, A- 
viatiou Keports, Vltra-Short-vvavc, 
Two-vvuy Police Cotumunieation, 
Exi>erimental Broadcusts. Autviua- 
tic Votume Control. Fifteen vvatts 
output. Cabinet : A liandsonie full- 
length console iu a conventional 
niodern treatment. Slightly roun- 
<led pilasters of matched Autericun 
bute v. alnut veneer. Cabinet is ar- 
tistically ta|>ered in contour. Ame- 
rican strii>e vvalnut veneers are 
used for the top, face and end pa
bels. Slightly tvvo-toue vvalnut in 
finish. Hand-rubbed and polislied 
to a sutin-like lustre.

Šis General Electric Radio tikrai yra stebėti
nas savo grožiu ir visais vėliausios mados įtaisy
mais. Jo tonas yra labai malonus ir švelnus — jo 
klausytis tai malonumas. Prieš Velykas įsigyk šį 
radio, tai turėsite tikrai linksmas Velykų šventes.

Kurį nusipirkę tikrai pasidžiaugsite ir niekad 
nesigailėsite jį pirkę. Jei nori turėti gražiausios 
muzikos ir koncertų, ateik į mūsų krautuvę ir įsi
gyk šį radio.

Ir Tik už $150 00
Išmainant senus radios mes duodame didelę 

nuolaidą — ateik persitikrink.

UNION aECTRICAL SUPPLY CO. INO.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

*

Lietuvis Dantistai

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisus atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

ČIJUNSKIS PROFESIO
NALAS METIKAS

I

t

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diei f.

(pagal sutarti)

Adolfas Čijunskis pasi
rašė sutartį su Boston 
Bees, kaipo vienas iš jų 
ratelio metikų, ir vas. 231 
d., išvažiavo į Floridą žai
sti. Jis yra 19 metų, sū
nus, biznierio p. Prano Či- 
junskio, ir jo mylimos 
žmonos Anielės (Mašid- 
lauskaitės), kurie turi 
karvių ūkį prie Taunton 
kelio tarp Easton ir Rayn- 
ham, Cocheesset, Mass. 
Baigė West Bridgewater 
High 1935. Kolegijoms ir 
kitiems rateliams jį bevi-; 
1 iojant. Boston Bees jam 
patarė vienus metus aug
ti ir lavintis sporte. Jo tė
veliai nupirko jam auto-

Tel. Trowbridge 6830.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

PAIEŠKAU savo švoge- 
rio Antano Pilipaičio, pa
einančio iš Butrimų kai
mo, Jurbarko parapijos. 
Prašau atsišaukti, nes tu
riu svarbių žinių iš Lietu
vos. Jei kas žinote apie jį, 
prašau pranešti už ką bū
siu labai dėkinga. Levose 
Bilaitė - Žeraeckienė, 2 
Mercer St., So. Boston, 
Mass. (15-18-22)

Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį. Prakalbų ve
dėju buvo draugijos pirm, 
p. Bernotas. Kalbėjo adv. 
J. Cūnys, p. Jonas J. Ro
manas, p. Vincas Rimkus, 
Dr. J. Landžius, p. Roy 
Sidney, adv. F. Bągočius. 
Visų kalbos sukėsi apie 
Lietuvą ir jos iškovotą ne
priklausomybę. Tik adv. 
Bągočius savo kalbos ant
roje dalyje kiek nukrypo 
prie internacionalizmo, 
bet tai ne naujiena, nes jis 
skaitosi “bendrafrontinin- 
kų tovariščius”. Žmonių 
buvo pilna svetainė, kas 
parodo, kad southbosto 
niečiai lietuviai yra pat
riotai. Rap,

LDS 1-M0S KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

I
LDS 1-mos kp. mėnesi

nis susirinkimas įvyks j 
ketvirtadienį, vasario 25, ’ 
š. m., 8:00 vai. vakare, Šv. 
Petro par. svetainėje, 492 
E. 7th St., So. Boston.

Valdyba.

SIMAS NUSIŽUDĘS

nuo 1933-34 m. Vilniaus, 
krašto kaimuose veikiai 
tik lenkų valdžios laiko
mos pradžios, vienklasės 
su vienu mokytoju, mo

kyklos.
Tos mokyklos daugiausia 

’• > ir duoda kandidatų į gim- 
1 naziją, todėl iš tikrųjų 

gimnazijos vadovybei yra 
didelis vargas parinkti 
kandidatus. Tačiau čia 

kalta visai netikusi len
kų mokyklų sutvarky
mo sistema, bet ne lietu
vių gimnazijos vadovy

bė.
Lenkų švietimo vadovybės 
kaltę padidina dar ir tas 
reiškinys, kad

lenkų kuratorija neleido 
prie gimnazijos atidary
ti pradžios mokyklos, 
nors kitoms Lenkijos 
privatin ė m s 
joms tokias mokyklas a- 
tidaryti yra leidžiama.
Vilniaus kuratorija revi

duoti Švenčionių lietuvių 
gimnaziją kasmet siuntė 
visai nemokančią lietuviš
kai Zubelevičiūtę, nors to
je gimnazijoje daug daly
kų dėstoma lietuviškai. 
Dėl šio dalyko kreipė ku- 
ratorijos dėmesį, bet... vel- 

į tui.
Dėl kaltinimo, kad men

kas yra lenkų kalbos mo
kėjimas yra irgi patys 
lenkai kalti, nes jie patys 
prieš porą metų į šią gim
naziją paskyrė netikusį 

■ lenkų kalbos mokytoją 
Simienė po Radzewicz, kuris ir aplei-

Cambridge, Mass. —Čia 
Simų šeimoje kilo nesusi
pratimai dėl pinigų. Simie- 
nė būk pirkus valgyklą 
vyro pinigais ir dėl to 
prasidėję nesutikimai. Pe
reitą savaitę rastas gasu 
apsinuodijęs Simas. Poli
cija areštavo Simienę ir ją 
kaltino vyro užnuodijime. 
Besėdint Simienei kalėji- 

; me ir laukiant teismo, vy-1 
ras (Simas) pasikorė sa
vo namuose. I

, tokio įvykio paleista iš ka- do šią sritį. 
I Įėjimo, nors byla dar ne- 

■ panaikinta. Sakoma, kad 
i abu labai gerdavo.

LENKAI ŠVĘN^IONTŲ 
LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ 
UŽDARO BE PAMATO—

i

y
mobilių ir jis ‘‘sportavo” slovv, mokytojas Boston 
per 1936 metus. Rytais va- Bee ratelio ir kiti. Buvo 
žinėjosi praktikuoti su dainų ir muzikos. 
Boston Bees, lankė gim
nastikos kursus ir tt. Jis 
buvo gerįausis mętikas ra
telių 
High, Brockton, Lumber- 
jacks ir Milky Way. Jis: 
taipgi yra žymus krepšia- 
svidžio (basketball) žaidi- 
kas. Adolfas, kaip ir jo du 
(vyresnieji) broliai ir 
(jaunesnė) sesuo, kalba 
lietuviškai, nes jų tėveliai 
yra luokiškiai.

Vas. 19 d., Adolfo drau- 
gai-ės surengė jam stebė
tinai dideles išleistuves. 
Jos buvo didžiausioje apy
linkės West Bridgewater 
miesto salėje. Dalyvių bu
vo per 300. Vakarą vedė 
J. H. Burke, Brockton En- 
terprise sportų redakto
rius. Niles Lindell, princi
pai Adolfo baigtosios mo- 

j kyklos, perdavė jam susi
rinkusių dovaną gražų če
modaną. Kalbėjo Jack Ou- rengė prakalbas paminėti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——

W. Bridgewater

Savo laiku ir lietuviai 
gal išreikš Adolfui Čijuns- 
kui viešą kokį nors pager
bimą.

CURLEY KANDIDA
TUOS Į MAYORUS

Šiomis dienomis ex-gub. 
James M. Curley viešai pa
skelbė savo kandidatūrą j 
Bostono miesto mayorus 
ir tuojaus pradedąs kam
paniją. Mr. Curley sako, 
kad jis sutikęs kandida
tuoti j mayorus po to ka
da to reikalavo 100,000 
žmonių, pasirašiusių peti
ciją.

MINĖJO LIETUVOS 
nepriklausomybę

Vasario 17 d., vakare, 
Lietuvių svetainėje, Lietu
vių Piliečių draugija su-

Teisindamas Švenčionių 
Lietuvių Kęstučio gimna
zijos uždarymą “Kurjer 
Wilenski” nurodo to užda
rymo šias priežastis: esą 
gimnazijoje nepakanka
mai mokoma lenkų ir lie
tuvių kalbų ir matemati
kos, gimnazija nepakan
kamai aprūpinta mokslo 
priemonėmis ir dirbtuvė
mis, gimnazijos jaunuo
menė savo pasirengimu 
netinkanti viduriniam mo
kslui eiti ir, apskritai, esą, 
auklėjama priešvalstybi
nėje dvasioje.

Į visus metamus kaltini- 
, mus argumentuotai atsa

ko “Vilniaus Rytojus” 6 
nr. ir nurodo, kad jie visi 

. yra be pagrindo, tai yra 
tik priedanga, o gimnazi- 

i jos uždarymo “tikslai”, ai
šku, yra visai kiti ir kur 
kas “aukštesni”.

Kaltinimo, kad kandida
tų parinkimas į gimnazi
ją yra blogas, visai nega
lima primesti gimnazijos 

• vadovybei, nes

ATSIŠAUKIMAS f 
DARBININKUS

• v

gimnazi-

Išdirbame pinuos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonicp su ženklu ant 
leibelio BERKSHIRK BĖVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.
4—6 Berkshire 3t., Cambridge, Mass.

Tel. TROwbridge 8374
Suvinittkui: Jonas ifalinnvskas, Jvknbas Pnzinąs, Jwoząpas A'. HmUi/ys.

2

1936 m. prieš Kalėdas 
Švenčionių lietuvių gimna
ziją revidavo ne Zubelevi- 

. čiūtė, bet kitas vizitato- I
rius, kuris gimnazijos va
dovybei dėl esamų gimna
zijoje mokslo priemonių 
ir dirbtuvių pareiškė visai 
priešingas, negu buvo Zu- 
belevičiūtės, nuomones, 
kurios kaip tik kalba tos 
gimnazijos naudai.

Dėl auklėjimo sistemos 
trūkumų faktais nebuvo 
nurodyta.

Gimnazijos vadovybe 
stengėsi taip auklėti 
jaunimą, kad jis būtų 
naudingas valstybei ir 
lietuvių visuomenei.

Gerb. Liet. Darb. Są-gos 
nariai, meldžiu Tamstų! 
man padėti gauti darbą. 
Tūrių daug patyrimo bu- 
čemėse. Taipgi galiu dirb
ti ant ttoko išvežioti lan- 
drę, duoną ar kitoki darbą 
atlikti. Pranešėjui atlygin
siu.
B. JAKUTIS, 174 Colum
bia Št.. Cambridge, Mass. 
Tel. KIR 1195.

(19-23,1

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
l RAPOLAS JUŠKA !

$

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

i

PLAUKŲ SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

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

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady,327B±“t^.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.v- 'J

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
I’OKILIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit ŠOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.... .. „ J
GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

| Cfyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

03
Patikėtinas linitnentas. 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mu ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER

, vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

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

i J
v j
k J'I

Ii

IŠSIRENDAVOJA du 
flatai. Vienas 4 kamb. ki
tas 3 kambarių. Renda ne
brangi. Ateikite pamatyti, 
1488 Columbia Rd., So. 
Boston, Mass.

JOSEPH W. CASPER
? (KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir 
č Balsamuotojas
ITURI NOTARO TEISES

494 East Broadway 
South Boston, Mass. 

Tel. ŠOU Boston 1437

Residenee: 158 W. 7th St 
S Tel. ŠOU Boston 3960 
J Patarnavimas Dieną ir Naktį

i

Z

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

FuneraI Home ir Bea.
564 East Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS I
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. 
258 W. BROADWAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.
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Iš Musų Veikimo Centro
SPAUDOS MfiNUO

Vasaris yra katalikiškos mūsų 
spaudos platinimo mėnuo. 
Amerikos katalikų veiki
mo centras — Nacionalč 
Katalikų Gerovės Konfe
rencija paskelbė didžiulį 
spaudos vajų. Tam darbui 
sumobilizavo visas savo 
jėgas. Arkivyskupai ir vy- [ 
skupai savo ganytojiškuo-1 
se laiškuose tikintiesiems 
nurodo katalikiškos spau
dos reikšmę ir ragina pre
numeruoti ir visokiais bū
dais remti katalikiškus 
laikraščius. Tuo reikalu ir 
iš sakyklų tikintieji girdi 
paraginimus. Į spaudos 
vajų įsikinko katalikiškos 
organizacijos. Neatsilieka 
ir katalikiškos mokyklos: 
mokiniai pasidalina dar
bu ir eina per namus už- 
rašinėdami laikraščius ir 
pardavinėdami knygas.

Gaila, kad mes, lietuviai 
katalikai, į savosios spau
dos platinimo darbą taip 
neįsi judiname. Reiktų,
kad ir mes pasinaudotume 
bendruoju Amerikos kata
likų spaudos vajumi. Juk 
ir mums svarbu, kad į 
kiekvieno lietuvio namą a- 
teitų bent vienas lietuviš
kas katalikiškas laikraš
tis. Dėl to Federacijos ap
skričiai ir skyriai šiemet 
būtinai turi suorganizuoti 
vajų. Tą darbą reik pradė
ti šį mėnesį ir jį tęsti per 
visą Gavėnią. Kur yra lie
tuvių parapijos, reikia 
prašyti gerb. kunigų kle
bonų, kad jie šiame svar
biame darbe padėtų ir ša

Amerikoj, 
Sąjungos, 

Vyčių, prie 
Darbininkų

deracijos, apie katalikišką 
spaudą ir kitus aktualius 

visuomenės reika
lus. Suorganizuotų katali
kų veikėjų būrys pasiskir
sto darbu: lanko lietuvių 
namus, lanko draugijų su
sirinkimus ir ragina: ra
šytis prie Lietuvių R. K. 
Susivienijimo 
prie Moterų 
prie Lietuvos 
Liet. R. K.
Sąjungos, prie Lietuvių 
Katalikų Studentų Sąjun
gos ir prie lokalinių kata
likiškų draugijų. Tie patys 
veikėjai užrašo ir liet, ka
talikų laikraščius ir par
davinėja katalikiškas kny
gas. Atsilankius į draugi
jų susirinkimus, reikia jas 
prašyti dėtis prie Federa
cijos. Vajaus pasekmes 
reikia skelbti spaudoje ir 
pranešti Federacijos cen
trui.

Jei kuriems Federacijos 
skyriams 
nors vajui 
Konstitucijos-, 
paskaitoms 
kreipkitės j centrą.

reiktų kokios 
medžiagos: 

knygelių, 
medžiagos.

v •

PRISIDEKIME

ga

f .  . .
• Westinghouse
| OPERAVIMAS PIGIAI KAINUOJA 

I Kaina Nuo $1U 50

trui, nes sulig konstituci
jos tai reikia padaryti me
tų pradžioje.

t Su tikra pagarba, 
Leonardas šimutis,

A. L. R. K. F. Sekretorius.

150 METŲ FRAKUI
ir Aukščiau

J. Kumpa

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos 
Parodos Boston, Mass.

— >----------

Prieš porą savaičių 
vau iš J. E. Baltimorės 
Arkivyskupo Curley laiš
ką, kuriuo jis kreipiasi į 
mūsų Federaciją, prašyda
mas prisidėti prie pastaty
mo Vašingtone rūmų A- 
paštališkajam Delegatui. 
Arkivyskupas nurodo, kad 
dabartinė vieta, kurioj gy
vena šventojo Sosto Dele-

Ii
ii

i

*

7DR-4231-240

lOW OPERATING COST of Westingbouse Refrigerators enabled 
Westinghouse to win the largest refrigerator order ever placed, from 
the U. S. Public Works Administration Housing Division. These 
refrigerators were bought for PWA’s alum clearance and low-rent 
housing projects oa the basis of lowest ten year over-all cost .. . 
ff * Wresrin£house Refri&eratar will save money for the 
Government, it save money foryou!

vo paraginimais bažnyčio- ?atas Yrav nebepakenčia- 
se ir spaudos vajaus komi- ma’ Permaza- Tą klausimą) 
tetų sudaryme bei katali- svarstė Federacijos centro 
kiškos spaudos agentūrų valdyba ir nutarė prasyti 
įsteigime parapijose. Prie Federacijos apskričių xri _ __ - olrirrin cioYY! ilVcmi

Westinghouse
• •bnov-ed

REFRIGERATOR

katalikiškos spaudos va
jaus dedasi šie laikraščiai: 
dienraštis ‘Draugas’, ‘Dar
bininkas’, ‘Garsas’, ‘Ame
rika’, ‘Vytis’, ‘Moterų Dir
va’, ‘Studentų Žodis’, ‘Lai
vas’, ‘Pažanga’.

FEDERACIJOS VAJUS

Federacijos Centro Val
dyba nutarė rengti Gavė
nios metu katalikškojo 
veikimo vajų ir jį varyti 
kartu su katalikiškos 
spaudos platinimu.

Kiekviena lietuvių kolo
nija katalikiškojo veiki
mo vajui turi pašvęsti 
bent vieną savaitę. Per tą 
savaitę reikia surengti 
bent vienas viešas prakal
bas ar paskaitas apie Ka
talikų Akcijos reikšmę, a- 
pie mūsų Amerikos lietu
vių katalikų, bendrojo 
fronto stiprinimo reikalą, 
apie svarbą visoms lietu
vių katalikų draugijoms
dėtis prie A. L. R. K. Fe- reikalais rūpinasi per Fe-

i -r 
skyrių šiam tikslui pa
rinkti aukų arba kreiptis 
tuo reikalu į draugijas. 
Taip pat prašyti ir kuni- 
e-ų klebonų, kad į tai at
kreiptų savo dėmesį. Au
kas reikia siųsti Federaci
jos centrui arba tiesiog:| 
Most Reverend Michael J. 
Curley, Archbishop of '■ 
Baltimore, 408 N. Charles 
Street, Baltimore, Md. Bū-)I tu gražu, jei lietuviai prie 
šio reikalo sulig savo išga
lės prisidėtų.

Westinghouse Šaldytuvai yra vieni iš ekono
miškiausių, kurių operavimas labai mažai kainuo
ja. Jų pasirinkimas didelis — galite pirkti nuo 
$111.50 ir aukščiau. Ateik į mūsų krautuvę šian
dien ir įsigyk elektrikinį šaldytuvą.

i

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INO.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

-------------------------------- < 

DĖL “VILNIAUS CEN
TRO”

Centro Valdyba savo su
sirinkimuose svarstė ke
pamo spaudoj “Vilniaus 
Centro” organizavimo A- 
merikoj klausimą ir nuta
pė pranešti skyriams kas 
seka: tuo tarpu Vilniaus 
Centro ar Tarybos neorga
nizuoti, nes ne vienas, bet 
keli kongresai yra nutarę, 
kad Amerikos lietuviai ka
talikai Vilniaus vadavimo

deracijos centrą ir kad 
Federacijos skyriai yra 
drauge ir Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyriai. Šio pa
tvarkymo nutarta laikytis 
tol, kol Federacijos kon-

FEDERACIJOS 
KONGRESAS

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

šiais metais susideda iš dviejų dalių: dramos —
“NAŠLAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”.
Vaidinimas prieš Velykas įvyksta šiose vietose: 

Providence, R. I. — Vasario-Feb. 21 d. 7:30 v. vak. 
Waterbury, Conn. — Vasario-Feb. 28, 7:30 v. vak. 
Hartford, Conn. — Kovo-March 7, 7:30 vai. vak. 
Norwood, Mass. — Kovo-March 14, 3 vai. po pietų.

Centro Valdyba nutarė 
šių metų Federacijos Kon
gresą laikyti rugpiūčio 24,

gresas jo neatšauks. Cen- 25 ir 26 dd. Naujojoj An-į 
Iro Valdybos nariai yra į- Vieta bus paskelb-
sitikinę, kad Federacija *-a vėliau. Apskričiai ir 
turi užtektinai kompeten-: skyriai prašomi iš anksto 

' ’ • • * J

!

1937 m. sausio mėnesyje 
į centrą įplaukė šios pini-.

ei jos ir jėgos ir toliau rū-’ren&tis P^e kongreso, ku- 
pintis Vilniaus vadavimo 
reikalais.

riame turėtų būti atsto 
vaujami visi didesnieji lie 
tuvių centrai Amerikoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MUZIEJUS

MOKESČIAI IR AUKOS

Centro Valdyba pritarė gų sumos: 
dienraščio “Draugo” iškel- Fed. skyrius, Šv. Jurgio 
tam klausimui steigti A- par., Philadelphia, Pa. dr- 
merikos Lietuvių Muziejų jų duoklės.... .......... $15.00
prie Marianapolio Kolegi- Fed. skyrius, Providence, 
jos, jei bus susitarta su 
Tėvais Marijonais. Sky
riai prašomi tą klausimą 
apsvarstyti ir savo husis- 
tatymą pranešti centrui,

Brockton, Mass. — Kovo-March 14, 7:30 vai. vak. nes šių metų kongrese 
reiks jį vienaip ar kitaip 
išrišti.

N. B. — Vėliau bus pagarsinta tolymesnė 
vaidinimų eiga. w

R. I. dr-jų duoklės $10.00 
Fed. apskritys, Brooklyn, 
N. Y. dr-jų duoklės. $6.00 
Fed. apskritys, Philadel- 
phia, Pa.—Viln. Pas. $5.00.

Skyriai ir draugijos pra
šomi “atkreipG ~ demešį 'į 
mokesčių sumokėjimą cen-

laikų madą ilgo, 
kanarėlė geltono 
abu skvernai prie- 
dėmėti nuo vyno.

Šiemet sukanka 150 me
tų nuo frako atsiradimo. 
Atsiradęs tas ilgas, be 
skvernų priešakyje, o už- 
kalyje tartum su kregždės 
uodega švarkas visai atsi
tiktinai.

Kažkoks turtingas pary
žietis Frakas (Fracąue) 
vieną 1787 m. žiemos va
karą skubėjęs į balių. Bu
vęs jau visai pasiruošęs 
vykti Tik staiga susizgri
bęs, kad *jo apsivilkto pa
gal tų 
kaip 
švarko 
šakyje
Kas gi daryti? Apačioje 
prie durų jau laukia ka
rieta. Ir šiaip jau gana vė
lu. Ponas Frakas ilgai ne- 

|1 delsdamas stvėrė žirkles 
ir nukirpo abu dėmėtus 
švarko skvernus. Švarkas 
paliko kaip naujas. Su to- 

! kiu beskverniu švarku nu
vykęs ir į balių. Iš to pra
sidėjus ir frako mada.

Gal čia tik anekdotas" 
Nė dabartiniai paryžiečia’ 
vaivos neguldo, kad kaž
kokiam ponui Frakui tik
rai taip atsitikę. Tikr? 
tiesa tačiau, kad dabarti
nio frako pavidalo švar
kas pradėtas vilkėti 1787 
metais.

Bene bus tikresnė versi- 
■ ia. kad frakas atsirado iš 
I -iudviko XIV laikais vil
kėto il<ro švarko, vadinto 
“prancūziškuoju švarku”. 
Tai buvęs nepatogus dra
bužis. Jo ilgi, platūs 
skvernai painiodavęsi tarp 
kojų. Dėl to būdavę to 

i švarko šonuose po sagą, 
už kurių būdavę užkabina
mi atversti skvernai. Ne
trukus ir visai buvę paša
linti tie nepatogūs skver
nai. Likęs dar ir dabar iš 
mados neišeinantis frakas.

Prancūzai džiaugiasi fra
ką esant labai patogų. Jis 
mat, siūdomas paprastai 
iš geros, stiprios gelumbės 
ir, nors ir labai dulkių į- 
siurbdamas, paprastai iš
laiko nemažiau kaip de
šimtį metų. Prancūzų poe
tas Beranger viename ei
lėraštyje džiaugiasi ir pa- 
sensiąs kartu su savo išti
kimu fraku...

Tiesa, kai kurie (pav. I- 
vanas Bjarne “Paris—Mi
di”) apgailestauja, kad 
frakui prigijo tik juoda 
spalva. Seniau būdavę 
daug linksmiau, kai dar 
madoje buvo mėlyni, žali, 
raudoni ir rausvi frakai, o 
kelnės prie jų — geltonos 
arba baltos. Dabar visoje 
Europoje tik 40 gentleme- 
nų vilkėdami žalius fra
kus diskutuoja filologijos 
klausimus. O kai į viena 
Vienos operos spektaklį 
vienas abonentas neseniai 
atėjo apsivilkęs mėlyną 
fraką, tai gana brutaliai 
buvo išvarytas iš teatro. 
Tuo tarpu, kai kurių nuo
mone, linksmų spalvų fra
kai palengvintų mūsų po
ilsio valandas. Ne tai, gir
di, ką tas juodas frakas ir 
šiaip jau niūriame šių lai
kų gyvenime!...

(Tęsinys)
Medalijonas: Didysis

Vilniaus Seimas. Apačioje 
įrašyta 1905, ąžuolo lapais 
kaišytas. Viršuje įrašas— 
Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia. Reginyje 
Vilniaus miestas su Gedi
mino pilimi ir iš Vilniaus 
miesto išaugus stambi at
žala. Atžala, kuri parodo, 
kad jos šaknys gyvos ir 
kelmas turi gyvybės, tą 
atžalą ugdyti. Jeigu prisi
minsime Vilniaus Seimo 
politinę reikšmę Lietuvos 
tautai, tai lengvai suprasi
me tos atžalos simbolinę 
reikšmę.

Rusų - Japonų karui įvy
kus ir Japonams lengvai 
rusus apkūlus, visoje švie
soje pasirodė rusų dvigal
vio erelio silpnybė. Visoje 
Rusijos valdomoje terito
rijoje tautų mažumos su
bruzdo ir pradėjo reika
lauti platesnių teisių, au
tonomijų... Lietuviai irgi 
naudojosi tuo revoliucio- 
nierišku momentu. Nors 
buvo tik vieni metai praė
ję kaip atgauta lietuvių 
spauda 40-ties metų 
nuožmaus draudimo, vie
nok lietuvių tuometinis 
tautinis susipratimas buvo 
gana gilus. Vilniuje įvy
kusi Konferencija - Sei
mas įsąmonino visą tautą, 
ko ji siekia ir judėjimas 
Dlėtėsi iš Vilniaus po visą 
Lietuvą — miestelius, ir 
kaimus. Buvo pravesta 
taktikos mintis — nepra
šyti caro priklausomų tei
sių, bet reikalauti.

Antroji medalijono pusė, 
viršuje su data 1925. Reiš
kia šis medalijonas tapy
tas pažymėti, 20-ties metu 
ruo Didžiojo Vilniaus Sei
mo sukaktuvių proga.

Medalijone vaizduojama 
stovinti retežius sutrau
kius mergina — Lietuva; 
dešine ranka mergina lai
ko vėliavą, kurios fone 
(dugne) Laisvosios Lietu
vos ženklas — Vytis; kai
re ranka mergina pasirė-

mus ant skydo. Skydo pa
viršių puošia Šaulių Są
jungos ženklas ir inicialai 
L. S. S. Dešinėje merginos 
pusėje prie kojų guli mil
žinas liūtas, reiškiantis 
Laisvos Lietuvos galybę.

Štai tik dvidešimts metų 
praslinko nuo to laiko, ka
da buvo tik pradėta eiti į 
kaimą su mintimi “ne pra
šyti, bet reikalauti”; tik 
dvidešimts vieni metai 
praėjo nuo to laiko, kada 
buvo leista pareikšti savo 
mintis lietuviams per savo 
spaudą, po 40-ties metų 
nuožmaus draudimo, o jau 
Lietuva Laisva, galinga, 
mokslu apsiginklavusi ir 
paskelbusi pasauliui, kad 
ir jai yra lemta turėti 
tautų šeimoje savo paskir
tis. Tik dvidešimts metų 
praėjo, o jau Lietuvos ka
riai trims galingiems Lie
tuvos priešams parodė sa
vo galybę, gi gabi diplo
matija prekybos rinkas 
surado ir politiškus prie
šus atrėmė. Lietuvos eko
nomistai tvirta valiuta pa
grindė tą nykštuką - litu
ką, kuris nebijo, kad ir 
didžiausios audros užeina, 
stipruoliai ereliai — 
suklumpa, gi jis dar stip
resnis palieka, žodžiu, po 
dvidešimties metų padary
ta apžvalga, kad sveikoje 
sieloje pasireiškia sveikas 
kūnas. .Vieningoje šeimo
je — galybė.

(Bus daugiau)

Nuo vas. 22 iki 28 d.:
16 Chandler Avė., 

Wilkes-Barre, Pa. 
Nuo kovo 1 iki 7 d.: 

St. Casimir’s Str., 
Westfield, Mass.

Nuo kovo 7 iki 14 d.:
260 East Main Str., 

Amsterdam, N. Y.
Nuo kovo 15 iki 28 d.: 

3426 Parthenais St., 
Montreal, Canada.

Nuolatinis Adresas:
Rev. J. Bružikas, S. J., 

259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

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

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

rirmininkė — Eva Markrienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Maa*. 

Tel. So. Boston 1298
'Zlce-plrm. — Ona Jankienė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Maga. 
Prot. RaSt. — Bronė Cnnlenė,

29 Gouhl St., W. Rorbury, Man. 
Tel. PAR 1864-IV.

rin. RaSt. — Marijona Markonlntė,
29 Whipple Avė., Roslindale, Mnss. 

Tel. Parkway 0558-W
Mlntnk? — Ona Staninllntė,

105 'Vert 6th SU So. Boston. Maga. | 
fvarkdarė — Ona MIzjrirdlcnA, ,

1512 Colnmbia Rd.. So. Boston. Mas*.
Kasos Globėja — Ona Slanrienė, 
~443~e. ;rn ~Bs*t5ffr~3nwr. -
>raurija saro guririnkUnns laiko kas 

antra utaminka mėnesio.

ŠV. JONO. EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

• 
Pirmininkas Juozas Svajrždys,

601 6th St. So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. Albinas Neviera.

16 IVinfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. RaAt. Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*. 
Fin. Raftt. Aleksandras TvaJka,

1514 Columbia Rd., S. Boston. Mass. 
Iždininkas Pranas Tulelkls,

109 Bowen St. So. Boston, Mass. 
Marftalka Jonas Zalkls,

7 VVInfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimas kas tre

čią nedėidlenj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St., So. Boston, Mass.

. UO jaL vakare. .pobažnyttnėj sve
tainėj

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
psa protokolų raitininke.
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Jurgis Washingtonas
Visi amerikiečiai, kokių jie ten bebūtų pažiūrų, 

ar partijų, viename dalyke visiškai sutinka, būtent, 
kad reikia kodaugiausiai pagerbti šios šalies tėvą — 
Jurgį Washingtoną. Jį gerbia ir myli kaipo didelį va
dą, kilnių idealų žmogų ir gabų politiką, bet daugiau
siai kaipo Jungtinių Valstybių kūrėją, nes Washing- 
tonas laimėjo revoliucinį karą ir išlaisvino Amerikos 
kolonistus iš anglų viešpatavimo. Bet tas išlaisvini
mas buvo atsiektas po didžių ir sunkių kovų, nežmo
niško vargo ir pasišventimo.

Karas su Anglija Amerikos kolonistams pradžio
je nesisekė. Anglija turėjo galingą laivyną ir gerai 
suorganizuotą, gan skaitlingą ir visa kuom aprūpintą 
kariuomenę. Gi kolonistų kariuomenė susidarė vien iš 
savanorių, labai patriotingų ir narsių, bet kariškai ne
išmokslintų, prastai organizuotų ir dar praščiau ap
ginkluotų. Bet jų drąsa ir pasirįžimas buvo dideli. 
Susirėmimuose ties Lexingtonu, Concordu ir Bunker 
Hill Amerikos kolonistai pasirodė tokiais herojais, 
kad jų drąsūs žygiai prieš reguliarę anglų kariuome
nę suteikė visai šaliai vilties, kad bus galima anglus 
nugalėti. Bet jie nė nesvajojo, su kokiomis sunkeny
bėmis turės dar susidurti.

Washingtonas buvo paskirtas vyriausiu vadu. Jis 
sėkmingai išvarė anglus iš Bostono, ir jie daugiau ten 
nesugrįžo. Bet New Yorke kolonistams nesisekė. Pra
laimėjo mūšį Long. Islande ir turėjo trauktis ne tik iš 
New Yorko, bet ir iš Philadelphijos. Armija buvo nu
siminus, tik viens Washingtonas nenustojo drąsos ir 
pasirįžimo. Drąsiu naktiniu žygiu jis sumušė anglus 
ties Trentonu, paskui ties Princetonu. Tačiau karas 
tęsėsi dar ilgus metus. Pagaliau Washingtono rįžtu- 
mas ir ištvermė viską nugalėjo. Anglų armija pasida
vė Yorktowne, ir karas laimingai pasibaigė. Ameri
kiečiai negali užmiršti tų didvyriškų Washingtono 
darbų. Jį skaito tautos tėvu ir savo istorijos milžinu. 
Jo gimimo diena tai didžiausia šalies iškilmė. K.

• v

susipažinęs su savo garbes nario literatiniais leidi
niais (kas, tiesą pasakius, vargu dovanotina), bet jam 
reikėjo nors pažingeidauti, kas per vienos tos “Šmėk^ 
los”. Tačiau čia jo kuklumas didesnis už smalsumą. 
Tai gal būtų ir neprošali jo kuklumą kiek įdrąsinti ir 
jį supažindinti su “Šmėklų” turiniu? Nemaža iš to pa
sinaudotų ir SLA nariai katalikai.

Kad nukreiptų dėmesį nuo svarbiausiojo mūsų 
polemikos punkto, “T-nė” patiekia daug temų gin
čams: ir šliupo nuopelnus tautai ir bažnyčiai (pavyz
dingas, mat ,parapijonas!), ir jo privatinį gyvenimą 
(jis esąs tyras kaip krikštolas) ir negalimybę priver
sti visus žmones į vieną Dievą tikėti, ir laisvamany
bės jaukumą (laisvamanybė, girdi, nėra tokia baisi, 
kaip jūs ją piešiate), ir kai kurių katalikų nusižengi
mus (kun. Olšausko reikalą palieka ateičiai, bet ir da
barty vis dėlto gerokai jam įgnyba), ir vienbalsį 400 
dol. Šliupo įstaigai paskyrimą (ar taip pat vienbalsiai 
panaši auka bus nuskirta ir katalikams?) ir pagaliau 
lietuvių klebonijas, kuriose pradedama nelietuviškai 
melstis ir kur jau “too much of tėvynė” (ar tik ne bus 
“too much of “Tėvynė”?).

Tos visos temos yra plačios ir įdomios. Turint lai
ko, jomis galima ilgokai pasiginčyti. Aš to nevengiu, 
ir galiu šį bei tą pakamantinėti (tik ne “krištuolinį” 
Šliupo gyvenimą, į kurio smulkmenas neturiu nė ma
žiausio noro kištis). Tik stojant i ginčą, reikėtų susi
tarti dėl skirtingumo tarp atsitiktinų įvykių ir prin
cipų. Tai pats esminis dalykas. Kas kita atsitiktinas 
žmogaus nusižengimas, o vėl kas kita tikslus princi
pų laužymas bei griovimas. “T-nės” redaktorius tuo 
du dalyku supainioja, tai ir disputą išeina šiupininga.

Tačiau tos visos polemikos, kad ir būtų įdomios, 
neišriš mūsų kalbamojo punkto: Dr. šliupas platina 
bedievybę; “T-nė” jį gina ir SLA skiria jam dovaną. 
Tuo tarpu ta pati “Tęvynė” įrodinėja, kad SLA yra 
bešališka organizacija. Galvosūkis galvosūkiu tebe
lieka. Ne mano gi dalykas jį išrišti. K.

Kibirkštys

Galvosūkis Dar Neišrištas

Užsienio Lietuviams Sudaryti 
Palengvinimai Į Lietuvą 
Atsigabenti Savo Daiktus

Šių metų sausio mėn. pa- ris liečia užsienių lietu- 
baigoje Lietuvoje buvo pa- vius, yra tas, kad atsike- 
keistas įvežamųjų prekių Ii ant nuolatos gyventi į 
muitų įstatymas. Juq dau- Lietuvą, Jųartu bus gaiima 
giausia įvežamasis muitas atsigabenti ir visus savo 
sumaž i n t a s automobi- daiktus, kurie tik yra rei- 
liams. Šiuo žygiu norima kalingi namų apyvokos 
sudaryti geresnes sąlygas reikalams. Veltui gavus 
kraštui motorizuotis. Mat, finansų ministerio leidi- 
lyginant su kitais kraš
tais, motorizacijos srityje. 
Lietuva dar yra gerokai 
atsilikusi. Automobiliams 
muitas yra labai žymiai, 
net kelis kartus, sumažin
tas. Drauge yra sudaromi kiant 
galimumai be muito į Lie- rnams, pasidarė labai sun- 
tuvą siųsti dovanas ir įsi- ku įsivežti sau reikalin- 
vežti įvairius sau reikalin- gus kasdieninius daiktus, 
gus daiktus. Ligi šio laiko Šiuo įstatymo pakeitimu, 
būdavo atsitikimų, kad 
neretai dovanas iš užsie
nio gavusieji asmenys ne
turėdavo kuo už jas ap
mokėti muitą. O ir juk į- 
vairias dovanas dažniau
sia siunčiamos kaip tik 
vargingiesiems žmonėms 
ar labdarybės organizaci
joms. Vargingiau gyve- Valstybių lietuviai. Jie iš- 
nantieji dėl aukštų muitų vengs visų nemalonumų, 
jiems atsiųstas dovanas kuriuos ligšiol reikėdavo 
negalėdavo gauti. Tai, ži- patirti muitinėse.

mą, kiekvienas užsienių 
lietuvis į Lietuvą galės at
sikelti gyventi net su sa
vais žemės ūkio gaminiais. 
Mat, Lietuvoje, kaip ir 
daugelyje kitų kraštų, vei- 

valiutų suvaržy-

Komunistai, kurie taip Į 
griežtai smerkia “kapita-! 
listinių” valstybių vyriau-! 
sybes ir teismus už šaudy
mus ir žudymus politinių! 
nusikaltėlių, nuoširdžiai ir 
entuziastingai užgiria šau
dymus politinių nusikaltė
lių sovietų Rusijoj. Džiau
giasi, kad sovietų Rusijoje 
tūkstančius prieš Staliną 
nusiteikusių žmonių su
šaudė ir tebešaudo Stalino 
budeliai; džiaugiasi, kad 
Stalino budeliai sušaudė 
tūkstančius nuo bado besi- " Į
ginančių darbininkų, kurie! 
prašė duonos savo išbadė- 
jusiems vaikeliams. Bet. 
dvidešimtojo amžiaus ko
munistai nebūtų komunis
tais jeigu jie nešaudytų ir 
nepritartų šaudymui prie
šingų komunistams įsiti
kinimo žmonių. Bet jie tu
rėtų pasigailėti nors savų
jų komunistų, kuriuos Sta
lino budeliai su dideliu a- 
petitu dabar šaudo Rusijo
je. Jie turėtų griežtai pa
smerkti Staliną už šaudy-; 
mą komunistų, ir tai ne ei- į 
linių, bet vadų.

Brooklyno lietuvių ko
munistų “Laisvė” talpina i 
visų komunistų pareiškiu 
mus, kurie tik užgiria šau-‘ 
dymą nusikaltusių ir ne
nusikaltusių žmonių. Kaip 
juokinga, kada ji persi
spausdina užgvrimus iš Į 
Maskvos bolševikų laikra-' 
ščių. Sovietų Rusijoje ki-| 
taip ir negali pasisakyti.! 
Ten nėra demokratijos,! 
nėra spaudos nei žodžio1 
laisvės.

Štai vasario 19 d. laido-- 
-’e persispausdina iš sovie- 
• u Rusijoje leidžiamo ang
lų kalboje “Moscov News”

Lenino našlės, Krupskajos 
pareiškimą apie trockis- 
tus, būtent, tą dalį, kur ji 
sako: “Šaudymas šios kri
minalistų šaikos parodė, 
kad Komunistų Partija, 
kad Sovietų žemė begailes- 
tingai sunaikins visus 
priešus idealo Lenino-Sta- 
lino, priešus proletariato 
idealo...” Tai nėra laisvo 
žmogaus pareiš k i m a s. 
Koks gi tas Lenino - Sta
lino idealas, proleteriato 
idealas?

Dalį to Lenino-Stalino 
ir proletariato idealo pa
rodo austrų laikraštis 
“Schonere Zukunft” nr. 16 
(šių metų) . Rašo, kad bol
ševikai per 18 savo viešpa
tavimo metų kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyk
lose išžudė ir numarino 
42,800 dvasininltų/Tai tik 
maža dalis tų aukų, ku
riuos raudonieji bolševi
kų budeliai nusinešė. Tūk
stančiai tūkstančių žmo
nių žuvo nuo Lenino - Sta
lino budelių kulkos, mili
jonus žmonių numarino 
badu. Tik per porą metų 
vien pavergtoje Ukraino
je, kur derlingiausia žemė 
visoje sovietijoje, mirė 
virš 10 milijonų žmonių 
badu. Kodėl jie mirė ba 
du? Todėl, kad ką jie už
augino sovietų valdžia nuo 
jų atėmė. Lenino - Stalino 
idealo garbintojai ir pa
laikytojai dar nepasitenki
na milijonų nekaltų žmo
nių krauju, jie reikalauja, 
kad Stalino budeliai pra
lietų jo dar daugiau. Na ir 
lieja, tik dabar lieja ir pa
čių komunistų, ir dar va
dų kraują. Tai komunistų 
idealas.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAI

K. P. J.

Gavėnia

“Tėvynė” begindama Dr. šliupą, paliečia daug 
dalykų, dėl kurių matyt ginčytis pasirengus, bet svar- 
biausįjį — apie Dr. Šliupo bedieviškąją veiklą bei jo 
Etinės Kultūros Draugijos leidinius — mėgina už
glostyti ar net visiškai ignoruoti. Nelyginant, kaip 
pempė: pypia po visą pievą, tik ne ten, kur yra jos 
vaikai.

Bet visų pirma turiu reaguoti į šitą gan keistą 
“T-nės” pareiškimą: “Darbininkas”, girdi, dėl to mū
sų “laisvamaniškumo” mus ir sarmatina, ir podraug 
giria, kad prisipažinome laisvamanybės rėmėjais e- 
są”. Girti pagyriau, bet tik už atvirumą, o ne už lais- 
vamanybę. Juk oficialinis “Tė-nės” stovis turėtų būti 
grynai bešališkas. Ji yra bešališkos, kaip sakosi, orga
nizacijos organas. Paraduoti su laisvamanybė “Tėvy
nei” gal ir malonu, bet neatsargu ir netaktinga. Juk, 
kad kokios, daugelis katalikų SLA narių būsimame 
seime gali pareikalauti 400 dol. bet kokiai katalikų 
kultūrinei įstaigai, sakysime, kad ir Marianapolio Ko
legijai. Tai būtų ir loginga ir teisinga. Nes sykį “be
šališka” organizacija iškrypsta iš bešališkumo ribų ir 
nukrypsta laisvamaniškon pusėn, tai tuo pačių dės
niu, bent neutralumui išlaikyti, turėtų bent kartą pa
sukti ir katalikiškon kryptin. Sykį padaryta party- 
vus žingsnis, tai tegu jis eina abiem pusėm. Ar ne 
taip?

“T-nės” redaktorius, besididžiuojąs laisvamaniš
ka kryptimi ir kartu mėginąs užtušuoti bedievišką 
šliupo propagandą, lyg ir nesiorientuoja savo pozici
joj. Asmeniškai linkstąs į laisvamanybę ir draugia ži
nąs, kad SLA organas privalo būti nepartyvus, jis 
taip ir nemoka ant dviejų kėdžių atsisėsti. Bent skai
tytojams tas jau perdaug aišku. Tiesą pasakius, ir jo 
pozicija nelengva. Jam reikia pateisinti ir bedieviška 
šliupo akcija ir įrodyti, kad SLA organas yra beša
liškas. Tai iuk du nesuderinamu dalyku. Dėlto čia ir 
ta pempės politika. Apie Šliupo leidinius nė žodžio. O 
juk mūsų buvo net įvardinta bedieviška brošiūra 
“Šmėklos”, Etinės Kultūros Draugijos išleista, bet gi 
“T-nė” visiškai tai ignoruoja. Gal redaktorius nėra 
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be to, galės pasinaudoti ir 
Lietuvos piliečiai, užsie
niuose gavusieji palikimą 
ir visi tie svetimšaliai, ku
rie atvyksta į Lietuvą 
nuolatiniam apsigyveni
mui. Ypatingai šiomis len
gvatomis galės pasinaudo
ti Jungtinių Amerikos

Ligšiol 
noma, neretai pykdydavo pasitaikydavo kad jau už 
ir dovanų siuntėjus ir jų gerokai nudėvėtą automo- 
gavėjus. Ypač tai jausda- bilį ant Lietuvos sienos jie 
vo Š. Amerikos ir kitų turėdavo sumokėti nemažą 
kraštų lietuviai, kurių gi- muitą.
minių yra visoje Lietuvo- Abu ankščiau paminėti 
je. Dabar gi sudaromos muitų įstatymo pakeiti- 
sąlygos, kad finansų mi- mai buvo jau pribrendę ir 
nisteris gali leisti valsty- būtinai reikalingi. Tai bu
bės ir labdarybės įstai- vo jaučiama ir Lietuvoje 
goms įsivežti be muito, Į ir pas užsienių lietuvius 
bet kokių daiktų savo rei-jCia nemažos reikšmės turi 
kalams, jeigu už tuos dai-! nedidelių dovanų siunti- 
ktus muito išeina ne dau- mas be muito. Jų dabar
giau, kaip 1.000 litij. Kar
tu finansų ministeris gali 
leisti be muito į Lietuvą 
įsigabenti daiktus ir pri- 
vatiniems asmenims, jeigu 
tie daiktai jiems siunčia
mi kaipo dovanos.

Antras svarbus įvežamų
jų prekių pakeitimas, ku-

bus galima siuntinėti dau
giau, ypač skatinant, kad 
nedidelėmis dovanomis 
keistųsi Lietuvos ir užsie
nių lietuvių jaunimas. To
kios dovanos sudaro labai 
artimus dvasinius ryšius 
tarp jas siunčiančių ir do
vanas gaunančių žmonių.

Matėme jog norėdami 
Dievui patikti privalome 
gavėti. Norėdami savo kū
ną pergalėti, gyvenimą, 
pataisyti ir laimėti amži
ną gyvenimą turime gavė
ti. Gerai žinokim, kaip sa
ko šv. Paulius Apaštalas: 
“Kad dangaus karalystė 
nėra valgis nė gėrimas, ir 
jog galybė ir Dievo malo
nė, negyvena kūne, esan
čiame po nuodėmės val
džia”. Nori Dievo pasigai
lėjimą apturėti savo sielą 
išganyti turi gavėti. Šven
tieji, kurie jau šią gyveni
mą karionę užbaigė, kaip 
jie aštriai gavėdavo. Iš jų 
gyvenimų išskaitome jog 
kaikurie tik kartą savai
tėje valgė. Kiti kas trečią 
dieną tevalgė. Kaikurie 
per visą gyvenimą žolelė
mis, uogomis maitinosi. 
Buvo ir tokių, kurie per 
visą gavėnią nieko neval
gė.

Iš darbininkų žmonių 
Dievas nereikalauja tokių 
pasninkų — taip gavėnią 
praleisti. Vienok Jis reika
lauja, kad bent kiek pa- 
vargintumei prisimarini- 
mu savo kūną, kad gyve
nimą pataisytume, kad 
grįžtume prie Dievo, šv. 
Bazilius sako: “Reikia pa
sninkauti kad sugrįžtume 
į Rojų, iš kur mus apsival
gymas išvarė”.

Šv. Rašte daugelyje vie-

tų randame paminėta grį
žimą prie Dievo tik per pa
sninką. “Jei jūs grįžtate 
prie Viešpaties visa savo 
širdimi, prašalinkite iš sa
vo tarpo svetimus dievus. 
“Prirenkite savo širdis 
Viešpačiui ir Jam vienam 
tarnaukite; o Jis jus išva
duos iš filistinų rankos... 
Taigi, jie... save alkino” 
(I Kar. 7-3-6). Dovidas ka
ralius atgailodamas aš
triai pasninkavo. Jis sako: 
“Vilkėjau ašutinę ir žemi
nau alkinimu savo sielą. 
Mano keliai susilpnėjo nuo 
pasninkų ir mano kūnas 
persimainė dėl aliejaus 
stokos. Nes aš valgau pe
lenus lyg duoną, ir mai
šiau mano gėrimą su aša
romis” Ps. 101, 3b, 108). 
Pranašas Joelis rašo: Tai
gi dabar Viešpats sako: 
“Gręžkitės į manp visa sa
vo širdimi, pasninku, 
verksmu ir raudojimu”. 
Pranašas Danielis sako: 
“Aš atgręžiau savo veidą 
į Viešpatį, savo Dievą, kad 
prašyčiau ir maldaučiau 
pasninkais, ašutine ir pe
lenais”.

Nemažiau vietų Nauja
me Įstatyme Šv. Rašto pa
sninką randama paminint. 
Todėl aišku, kad ne Baž
nyčia pasninką sugalvojo, 
bet pats Dievas jį žmo
nėms nurodė kaipo atgai
los būdą.,

Šiais metais beveik vi
sose lietuvių kolonijose la
bai iškilmingai paminėta 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktis. Minėjo kata
likai, tautininkai, na ir 
pirmą kartą nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mo minėjo ir bolševikai 
su nacionalistais, vadinasi 
“bendrafrontininkai”. Tik 
pastarųjų minėjimuose 
vieni traukė į Varšuvą, o 
kiti į Maskvą. Bolševikai 
ir socialistai protestavo 
prieš Lietuvos valdžią, bet 
nė žodelio nepasakė prieš 

'Lenkijos valdžią dėl jos 
teroristinių žygių Vilniaus 
krašte, išskyrus Chicagą.

Taigi dabar visiems aiš
ku ko siekia lietuviai so
cialistai ir bolševikai: vie
ni nori Lietuvą atiduoti 
lenkams, o kiti rusams ko
munistams. Dabar bus su
prantama bendrafronti- 
ninkų “demokratija” ir ei
liniams lietuviams darbi
ninkams.

Lietuviai, darbininkai į- 
eidami į “bendrą frontu” 
su socialistais ir bolševi
kais, kad atsteigti “demo
kratiją” Lietuvoje, duoda
si materialiai išnaudoti ir 
pagelbsti jiems griauti 
Lietuvos nepriklausomy
bę.

Socialistai ir bolševikai 
siekia ^atsteigti tokių de
mokratinių teisių ir lais
vės, kurios buvo laiduotos 
dr. Griniaus prezidentavi
mo laike”, rašo Brooklyno 
lietuvių bolševikų orga
nas. Vadinasi, nori iškovo
ti laisvę mušeikoms, kad 
jie laisvai galėtų skaldyti 
antausius užsitarnavu- 
fiems patrijotingiems lie
tuviams, kad giedant Lie
tuvos himną galėtų stovė
ti arba sėdėti su kepurė
mis, kad laisvai galėtų 
tarnauti Varšuvai ir Mas
kvai, kad laisvai galėtų 
išžudyti tuos asmenys, ku
rie priešinasi parduoti 
Lietuvą Maskvai arba 
Varšuvai. Jie nori tokios 
“demokratijos”, koki yra 
sovietų Rusijoje.

Lietuviai, katalikai ne
pritaria tokiai “demokra
tijai”, kurios dabar laiko
si Lietuvos tautininkai, 
bet Dieve apsaugok ir nuo 
tokios “demokratijos”, ku
ri buvo dr. Griniaus prezi
dentavimo laiku.

KUN. D-RO M. RAŽAIČIO 
MISIJŲ KELIONĖ

Vasario m. 22 — 28,
105 Main St. 

Athol, Mass.
Kovo 1 d. — 14,

64 Church St. 
Pittston, Pa.

Kovo m. 15 d. — 21,
258 Zerbey avė. 

Kingston, Pa.
Kovo m. 22 d. — 28,
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Džiaugsmo Diena
—

(Kun. J. švagždžio, LDS. Centro Pirmininko kalba Darbi
ninku radio Vasario 16 dienos programoje, vasario 13 d., ! 
1937 m. iš radio stoties WCOP. Boston.)

Lietuvos nepriklausomybės 19 metinių sukaktu
vių proga, sveikinu jus broliai, lietuviai, ypač jus ka
talikai darbininkai, kurie dar tebestovite išeivijoj pir
mose lietuvystės mylėtojų eilėse.

Ne daug turi būti yra lietuvių, kuriems Vasario 
16 diena ne daug ką reiškia. Juk tai diena, kurioje lie
tuviai iš Rusijos vergų virto laisvais, laisvos Lietuvos ; 
sūnumis. Nuo tos gi dienos lietuvių tėvynė nebe rusų 
vergė, net savo vardo netekusi, severo-zapadnym kra-1 
jem praminta ir mes lietuviai jau nebe rusų vergovės 
sūnūs, bet sūnūs laisvos Lietuvos.

Kaip brangus dalykas Tautos nepriklausomybė, į 
liudija mums visi amžiai, visos tautos.

Jau tūkstančiai metų praslinko, kaip Izraelio sū
nūs, laisvos tėvynės netekę, babilioniečių pavergti, gi
liai jautė, kaip brangus dalykas tautai jos nepriklau
somybė. Tą jausmą ainių ainiams jie reiškė šiais žo
džiais: “Ant Babiliono upių ten mes sėdėjome ir ver
kėme, atsimindami apie Sioną... Jei aš užmiršiu tave, 
Jeruzale, tebūna užmiršta mano dešinė. Teprilimpa 
liežuvis prie mano gomurio, jei neminėsiu tavęs, jei 
nelaikysiu Jeruzalės mano linksmybės pradžia”. Taip 
reiškia savo skausmą ir savo pasižadėjimus Izraelis. 
Paskutiniausiais laikais kaip iškalbingai ethiopiečiai 
Įrodė pasauliui, kad ir puslaukinė tauta moka giliai 
įvertinti savos tautos ir šalies laisvę. Ethiopija tūks
tančius geriausių ir stipriausių sūnų sudėjo ant lais
vės aukuro už tėvynės laisvę. Deja, nelemta jiems bu
vo tą laisvę apginti.

Jei amžių glūdumoje pradingusių tautų, jei pus- i 
laukinių genčių sūnūs supranta ir Įvertina laisvę ir( 
nepriklausomybę, tai ar ne nuostabu būtų, kad šian-' 
diena atsirastų dar toks tamsus lietuvis, kurs nei sa-! 
vo tautos, nei savo tėvynės laisvės neįvertintų ir ja 
nesidžiaugtų ?

Reikšmingu supuolimu Vasario 16 d. yra lietuvių 
tautos patriarko Jono Basanavičiaus mirties diena. Į 
Tas lyg pasakytų, kad jis mirė, kad lietuviai prisikel- j 
tų ir gyvuotų per amžius laisvai, nepriklausomai, kaip i 
ir kitos civilizuotos tautos. Basanavičiaus asmenyje' 
mes minime ir daug, daug kitų Lietuvos sūnų, dirbu- Į 
siu mūsų tautos laisvei, Lietuvos nepriklausomybei, j 
Daug jų išmirė, daug toli nuo tėvynės Sibiro taigose 
savo kaulus paguldė už mūsų laisvę ir nepriklausomy
bę. Sunku mums įsivaizdinti, kiek jie vargo, kiek ken
tėjo, kad tik lietuviai, kad tik Lietuva būtų laisva, i 
Vienas, garsus mūsų tautos pranašas poetas pralotas Į 
Maironis nujautė, kad mums sunku bus įsivaizdinti ir 
šiais žodžiais tai pareiškė:

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris, 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus.

Taip, deja, ypač išeivijoje, jau turime ir mokytų Į 
lietuvių, kuriems tos kovos ir kančios jau nebesupran
tamos.

Istorija aiškiai nurodo, kad tautų likimą tvarko 
kažkoki paslaptinga jėga, prieš kurią galingasis žmo
gus tai nematoma dulkytė. Tai paslaptingai jėgai — 
Dievui Visagaliam, tiems kankiniams už mūsų ir Tė
vynės laisvę, mes turėtume surasti atatinkamą būdą I 
vasario 16 dienoje pareikšti savo gilų dėkingumą.

Džiaugiasi brangiausiu turtu — laisve ir nepri
klausomybe visos tautos. Džiaugėmės ir mes lietuviai, i 
Taip, vasario 16 diena turi būti džiaugsmo diena kiek- i 
vienam gyvam lietuviui.

Bet besidžiaugdami savo nepriklausomybe, tu -! 
retume neužmiršti, kad mūsų Vilnius dar priešų spąs- į 
tuose; kad lenkai prisimena savo persenusį šūkį: Od 
morza do morza — nuo marių lyg marių; kad vokie
čiai dar neužmiršo: Drang nach osten — traukime i' 
rytus. Tai mūsų tėvynės išoriniai priešai. Ir mes tu- į 
rime nuoširdžiai čia tarti, kaip anie Izraelio vaikai: 
Jei aš užmiršiu tave, Vilniau, tebūna užmiršta mano 
dešinė, teprilimpa mano liežuvis prie mano gomurio 
jei neminėsiu tavęs, jei nelaikysiu Vilniaus mano pil
nesnės linksmybės pradžia.

Be išorinių priešų juk netrūksta mums ir priešų 
mumyse pačiuose. Kiek vaidų, neapykantos, tamsumo, 
aštrios luomų kovos^ neteisingumo, patvirkimo, gir- j 
tavimo, o čia išeivijoje nutautimo.

Kaip širdį skrostų tiems, kurie Sibiro taigose žu
vo už kalbos ir tautos tradicijų ginimą, jei jie maty
tų tuos šimtus liuosnoriai lietuvybei žūstančius išei
vijoje. šiandiena tie mūsų tautos dvasios milžinai su 
ašaromis turėtų šimtams pakartoti tai ką seniau bu
vo pasakę vienas - kitam:

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo,
Jos žemės dainų nemylės; 
Neverks, kad patys sūnūs žudo, 
Kas verta meilės ir garbės.
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Kiekvienas Stiklas

PICKWICK
Sukelia Šilumą,

Žėri, Teikia
Linksmumą!

PARODYK KRANĄ

Namuose vartoti pabandykite Naują Pilną Kvortą 
Buteliuose (32 oncai)

tingos katalikų kapuose. 
Prieš kelias dienas taip 
pat mirė Mikoliškių para
pijos klebonas kun. Paula
vičius. Ir pirmas ir antras 
dar nebuvo labai seni ir 
mirė neilgai sirgę.

I

NUBAUDĖ DU KOMU
NISTUS

j praplėstą, su naujomis 
mašinomis, Vabalninko 
pieno perd. b-vės pieninę. 
Pieninė veikia jau 11 me
tų. Produkcija kasmet žy
miai didėja. B-vei vado
vauja sumanus pirm. p. A. 
Petrulis.

Apeliaciniai rūmai na
grinėjo kelias politines by
las. M. Vaineris iš Kuršė-! 
nų narių verbavimą į slap- 

I tą komunistų organizaci-. 
ją nubaustas septyneriais J; 
metais sunk, darbų kalėji
mo. Kauniškė E. Pavazds- 
kaitė už komunistinės li
teratūros laikymą ir plati
nimą nubausta taip pat 
septyneriais metais sunk, 
darbų kalėjimo. Abu jau 
yra ankščiau bausti už ko
munistinę veiklą.

ARKLYS PARVEŽĖ NA
MO SAVO VAGIES 

LAVONĄ

i

JLietu vos !s
džių reikalas. dėmesio į šį valstybes dar-

Pirmieji viensėdžiai su- bą, nes nepriklausomybės 
sirūpino Suvalkijos žem- | pradŽioje išskirstytų kai- 
valdžiai. Jie patys savo mų buvo palyginamai ne-

Lietuviai, kaip ir kitos noru ir savo lėšomis skirs-;daugj 0 „eišskirstytų apie 
tautos senovės laikais, už-ltėsl ir iki Pirm«d nePri‘...............
imdami geresnius tarp^Iausomosios LJie‘uvos 8-v' 
miškų bei pelkių plotus'7”lm0.,meV*. dldesne tv 
žemę valdė labai padrikai,’dalls "ense-
su daugeliu įsiterpimų, K-'dzla.ls ‘f, ,susldare labai 
kyšulių porežių. Toks vai- Srazlus ukius. 
dymas tęsėsi ligi 16 šimt
mečio, kada Karalius Zig- lyje valakinės 
mantas Augustas įvykdė žemės santvarka pasiliko 
valakinę reformą. Toji va- iki šio šimtmečio. Prade-; 
lakinė reforma buvo at-, dant 4906 metais rusų vai-' 
likta tik valstybinėse žeidžia ėmėsi šį reikalą tvar- 
mėse. Pagal ją persitvarkė, kyti įstatymais. Ir iki di- 
visas žemės ūkis. Išdėsty- džiojo karo Lietuvos teri- 
tos atokiau viena nuo ki- tori joje buvo išskirstyta 
tos sodybos buvo sutrauk-, apie 1.770 kaimų — 433.- 
tos krūvon, žemė padalin-'OOO ha žemės ploto. Rusai 
ta trimis laukais, bet po-j viensėdžiais skirstė atsi- 
rėžiai nesumažįnti, o tik, žvelgdami į kaimiečių pa- 
padaryti taisyklingesnės 
formos. Kitaip tariant, va- 
lakinė freforma išmėtytų 
sklypų žemę padalino vie
nodais taisyklingais rė
žiais. Valstybinių kainų 
santvarką sekė privatūs 
savininkai ir tik bąjorkai- 
mių žemė pasiliko pagal 
seną santvarką.

Valakinės reformos su-' jnams. Užtat savąją vals- 
daryti ūkiai didindami a- tybę įkūrus buvo duota 
riąmus žemės plotus, ir 
dalindami ją savininkams, 
rėžių skaičių dar padidino, 
šeimos ūkiai, skaldyda- 
miesį tarp jos narių, didi
no rėžių skaičių ir juos 
pačius siaurino. Ilgainiui 
vis daugiau smulkėjo, o 
rėžių bei sklypelių skai
čius didėjo, kokiai būklei 
esant iškilo gyvas viense-

"TJ
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Likusioje Lietuvos da
reformos

geidavimus: sodybas daž
nai palikdavo vietoje, že
mę duodavo keliais skly
pais, ganyklas palikdavo 
nedalintas. Bet nežiūrint 
viso to Didysis Karas aiš
kiai parodė, kad viensė
džio ųkiai laike karo dau
giau atsparūs bei patva
rūs įvairiems netikėtu-

I

10.000 kaimų su apie 2.000 
ha ploto.

Skirstytini kaimai turė
jo rėžių vienam ūkiui, ku
rio vidutinis plotas apie 
14 ha, nuo 3 ligi 240. Tu- 
įint galvoje, kad daugelis 
ūkių buvo jau labai su- 
smulkėję, prieš pradedant 
plačiu mastu skirstymo 
darbą, teko išspręsti že
mės priedų klausimą. 1919 
metų statistika rodė esant 
apie 60.000 bežemių ir a- 
pie 40.000 mažažemių, tu
rinčių nedaugiau 6 ha že
mės. Taigi, lygegrečiai že
mėtvarkos darbams, buvo 
ruošiamas žemės reformos 
darbas. Kol pasirengta že
mės reformai, skirstymas 
viensėdžiais įgavo pusėti
nai plataus masto, bet 
1923 metais tempas sulėtė
jo ir tokiu tempu dabar ė- 
jo iki 1928 metų; tuo me
tu buvo įvykdyta dvarų 
parceliacija.

Baigus dvarų parcelįaci- 
ją, griębtasi kaimus skirs
tyti į viensėdžius, drauge 
tvarkant ir iš dvarų pri
dėtąją žemę. Ligi 1935 me
tų jau išskirstyta apie 
5.000 kaimų, sudaryta a-

Sausio 16 d. Ukmergės 
apskr., Musninkų valse., 
Laukiškių vienk. Vaclovo 
Valeišio pašiūrėje buvo 
rastas Įvažiavęs su ratais ' 
S. Valeišytės arklys. Ra
tuose gulėjo kirviu nužu
dytas Stasys Svetlikaus- 
kas, gyv. Padvarių vienk. 
Darydama kratą, polidija 
nustatė, kad nužudytasis 
Svetlikauskas su neišaiš
kintais bendradarbiais bu
vo nuėjęs į Laukiškių 
vienkiemį pavogti S. Va
leišytės arklį. Išvedęs iš 
Berakinto tvarto arklį, pa
kinkė į stovėjusius prie 
kluono ratus ir išvažiavo. 
Kiek pavažiavus nuo pa
vogimo vietos, matyti, tie 
patys bendradarbiai dėl 
neišaiškintos priežasties 
kirviu nužudė Svetlikaus- 
ką ir, palikę jį ratuose, pa
tys pasišalino. Paliktasis 
arklys su vežimu grįžo i 
namus ir sustojo pašiūrė
je, drauge atveždamas ir 
nužudytojo Svetlikausko 
lavoną.

IŠVYKSTA ŽYDŲ 
ARTISTAI

IŠ VARŽYTINIŲ PAR
DAVINĖS ŠUNIS

Neseniai Biržų apskr. 
viršininkas išleido įsaky
mą šunų

* draudžiama šunų savinin
kams laikyti palaidus šu
nis. Į gatvę šunį galima 
išsivesti tik su grandinėle. 
Neatsišaukus pagauto 
šuns savininkui per tris 
dienas, šuo bus arba poli
cijos savivaldybės priemo
nėmis naikinamas, arba 
parduodamas iš varžyti
nių. Gauti pinigai skiriami 
naujiems šunims gaudyti 
ir šerti.

Kur nėra policijos, šunų 
dabojimo reikalais paves
tas seniūnams. Nesilaikan
tieji šio įsakymo galės bū
ti baudžiami administraci
niu būdu iki 1.000 lt. arba 
3 mėn. arešto.

reikalu. Juo

ĮRENGS NAMUS TURIS
TAMS

Pademarklinijy, apif 
Dubingius, Kernavę. Čio 

7 biškį yra. labai gražios a 
pylinkės. Atitinkamų na 
rnų nakvynėmis trūkumui 
pašalinti, 
Kernavėj 
įrengiami 
m ai. Namams' Įrengti lešv 
paskyrė Min. Kab. iš ap 
skritios valdybai paskirto; 
vieš, darbams vykdyti su 

anie 9.000 litu.

Dubingiuose 
ir Čiobišky bus 
turistams na

t

mos

VABALNINKAS 
Biržų Apskr.

Artistės R. Bergeraitės 
teatro svetimšaliai artis
tai Turkovas ir Blumen- 
feldas netrukus išvažiuoja 
iš Lietuvos.

KALĖJIMO DIRBTUVĖ
SE DIRBS TIK KALI

NIAI

Paskutiniais metais Kau
no kai. dirbtuvės labai iš
plėtė užsakymus, nes už 
juos kai kas gauna proc. 
atlyginimą. Tačiau kali
niai visų darb ų nepajėg
davo atlikti, dėl to samdy
davo meisterius iš laisvės. 
Dabar pasiūlyta nuo 
atsisakyti.

to

aiškesnė kryptis žemė
tvarkos darbe. Buvo išleis
tas specialus įstatymas, 
kuris privertė kelti į vien
sėdžius trobesius, suvest? pie 117.000 ūkių — 1.289.- 
į daiktą ariamas žemės 
plotas, likviduoti servitu
tus (bendras ganyklas) ir 
kuomažiausiai palikti ne
tvarkytų arba bendrojo 
kaimo nuosavybėje žemės

* 1 * * •?■f—<—,---------

000 ha žemės plote. Liku
siuosius plotus manoma 
išskirstyti maždaug iki 
1942 metų. Tsb.

vę ir garbę.
Taigi ypač Vasario 16 d. tebūnie kiekvienam lie-' Diena — kurioje kiekvienas lietuvis nuoširdžiai 

tuviui diena, kurioje jis nuoširdžiai ir atitinkamai pa- Į pasidžiaugtų ir prižadėtų kiekvienas pagal savo išga- 
reikštų dėkingumą Dievui ir didvyriams už mūsų lais- Jių darbuotis lietuvių dvasiniam ir materijaliam labui.

MIRĖ DU KLEBONAI
••r --------------------

Šiomis dienomis mirė 
Jokūbavo klebonas kun. 
Inčiūra, jis labai iškilmin
gai buvo palaidotas Kre-

DABUŽIAI
Ukmergės apskr.

KURIASI MIESTELIS
Paskutiniu laiku Dabu

žiai kasmet darosi vis pa
našesni į miestelį. Dabar 
jau yra ir krautuvių. Ypač 
daug vargo padėta besis- 
tatant parapijos bažnyčią.

KO ČIA TRŪKSTA
Miestelis turi apie 2.00< 

gyventojų. švarus, tur 
stambių krautuvių (stam 
blausios manufakt ū r o 
krautuvės lietuvių), gera 
veikiančią vart. b-vę, dide 
lę pininę, elektros švies; 
(ne taip jau pigią — 1,1’ 
lt., k Iv.), gražią didėl 
bažnyčią, po karo griuvę 
siu atremontuotą' kan. M 
Kirlio. Darbštaus varg. j 
Strazdo dėka veikia gana 
geras bažnytinis choras 
Yra 6 kompl. pr. mokykla 
sės. Kazim. merg. vidui 
amatų ir ruošos mokykla 
apy). teismas, v. s-bė, por; 
bankų ir kt. įstaigų. Ti 
vargas su susisiekimt 
Nors plentas Vabalninkas 
— Biržai jau praeitą rude 
nį baigtas, bet autobusu 
nekursuoja, o iki arti 
miausios gelež. stoties 2 
km. Vienintelė susisiekim 
priemonė — žydo arklelis

Taip pat miestely nėr 
nei knygyno, nei bibliote 
kos — skaityklos, nei kic 

Isko. Nors Neprikl. aikštė 
je stovi “Spaudos” kios 
kas, bet jo langai užkali 
lentomis. Norint įsigyl 
kokią knygą, tenka sarr 
dyti žydelį už 7 — 10 1 
ir važiuoti 27 klm. į Bii 
žus nusipirkti.

} - A VABALNINKAS

— Sausio 15 d. kan. M. 
Kirlys pašventino pagrin
diniai atremontuotą ir

• •

Kiekvienas didis darba 
reikalauja didelės aukos i 
pasiryžimų, bet jo laimėj 
mas atneša neįkainuojam 
moralinį atpildą.



Antradienis, Vasario 23 d., 1937 darbininkas
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“Motinėlės”

« 
Draugijos Seimo, įvykusio Atlikus tai, Seimas eina 
1936 m. lapkričio 11 d., prie Valdybos raportų iš- 
New Yorker Viešbutyje, klausymo. Pirmiausiai sa- 

I vo raportą išduoda Centro 
Valdybos pirmininkas, 
kun. dr. J. Končius. Savo 
raporte pirmininkas pažy
mi, kad valdybos veikimas 
ėjęs sklandžiai. Valdybos 
posėdžiuose visuomet da
lyvavę pirmininkas, sek
retorius ir iždininkas. Ki
ti Valdybos nariai negalė
ję dalyvauti dėl tolumo ke
lionės. Bet visais svarbes
niais klausimais buvo laiš
kais atsiklausiama jų nuo
monės ir Jų visuomet bu
vo gaunamas atsakymas. 
Taip, kad visa Valdyba 
moraliai dalyvavo visuose 
Draugijos Valdybos spren
dimuose. Toliau 
kas 
kad 
siais 
tvarkyti senus, kiek neaiš
kius “Motinėlės” reikalus, 
atgaivinti susilpnėjusį dr- 
jos veikimą, surasti dau
giau narių ir kelti “Moti-į 
nėlės” mintį bei uždavinį 
per spaudą ir daugiau su
interesuoti Draugijos vei
kimu plačiąją Amerikos 
lietuviu visuomenę, kas 
natenkinamai ir buvę at
likta. Stipendijų. Valdy
bos paskyrimu, buvo tei
kiama: 2 Pranciškietėm ir 
2 Kazimierietėm seselėm, 
ir viena papildomąją adv. 

I J. Laučkai.
Iždininkas kun. N. Pa

kalnis, iš tvarkingai veda-į 
knygų, i 

duoda plačią iš išsemamą 
finansinę apyskaitą. Iš jos 
paaiškėja, kad jam peri
mant knygas, “Motinėlės” 
Draugijos ižde būta $1104. 
92, pajamų gauta per 2 
metu $1385.77. Viso kaso
je būta $2490.69. Išlaidi! 
padaryta $1171.44. Tokiu 
būdu, aktyvo balanso ka- 

. soje lieka $1319.25.
«

I Trumpą sekretoriaus 
įkun. J. Balkūno apyskaitą, j 
jam pačiam dėl ligos nega- 

I lint dalyvauti Seime, pers
kaito jo pavaduotojas kun. 

BATCHELDER p Lekešius
i Pasibaigus raportams, WHITTEMORE atidaromos diskusijos bei 

834 Mass. Avė., Roxburv, paklausimai. Valdybai pa- 
_, . „ tiekiami du paklausimai:Telef. HIGhlands 1920 ;a) Ar esąs koks geležinis

SKYRIAI— ; kapitalas? Valdybos ra-
Cambridge — So. Boston, porte tai nesimatą. b) Iš 

j raportų matosi, kad sti
pendijų skirstymą atlieka

• tik Valdyba. Ar negeriau 
būtų jei stipendijas skirs
tytų visi ‘Motinėlės’ Drau
gijos nariai? Tuomet di
desnis būtų narių susiinte- 
resąvimas Draugijos rei
kalais.

Į paklausimus atsako 
Centro Valdybos pirminin- 

i kas kun. dr. J. Končius. 
I Dėl pirmojo klausimo pa- 
! aiškinama, kad Philadel- 
į phia nepaprastas Seimas, 
priimdamas naują Konsti- j 
tuciją, nustatė geležinį ka-

New York City 
Protokolas

“Motinėlės” Draugijos 
Seimas įvyko 1936 m. lap
kričio 11 d., New Yorker 
Viešbutyje, New York Ci
ty.

Seimą atidaro Centro 
Valdybos pirmininkas ku
nigas dr. J. Končius. Mal
dą atkalba kun. J. Ambo- 
tas.

Seimui pirmininkauja 
kun. dr. J. Končius, sekre
torium išrenkamas, vietoj 
sergančio kun. J. Balkūno, 
kun. S. Stonis.

Sutvarkius Seimo prezi
diumą, Seimas išklauso 
sveikinimų. Seimą sveiki
na Lietuvos Generalinis 
Konsulas, Seserys Kazi- 
mierietės, Pranciškietės, ir 
Nukryžiuoto Jėzaus, Pre
latas J. Miliauskas, kun. 
P. Juras. Be to Prel. J. 
Miliauskas prie sveikini- I 
mo prideda čekį $30.00; 
$10.00 nuo savęs ir S20.00 
nuo Scranton Vyskupo, Jo 
Ekscelencijos O’Reilly 1 
kun. P. Juras gi $50.00 ir 
pasižadėjimą kitą tiek at
siųsti vėliau; lygiai tokią 
pat auką ir pasižadėjimą 
suteikia kun. J. Ambotas. 
Seimas, pilnas dėkingumo, 
sveikinimus ir aukas pri
ima gausiu delnų plojimu.;

I

iškalbingai 
Valdybos 
rūpesčiais

I

i
. . . pirmimn- 
aiškina, 

svarbiau- 
buvę su-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTI MORE. MD.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NOinVOOI). MASS 

TEL. Norwo<>d 1503 

Montello Office: 
10 Intervale St

TEL Br<>r-ku»f

IR

i

a

Dorchester.
— ■ ■—

We Kecommend. 
and 

Guarantee
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FARMERIAMS, GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ 
1 AUGINTOJAMS!

Anginkite iŠ šukėto vistas ir kitus jtaukSčius, kad savus tinkamu 
ir didesnį iiždnrbf. Jei norite įsigyti gerinnsltj viydukij. rtnCukt) ir 
kakikutuktj, kreipkitės pas Frank Rozėnn, Lnkeside Fnrm. Ravnham, 
Mass., kuria perina paukštus goriausioms ir moderniškiausioms maši
nomis. Ateikite ir persitikrinkite, kad mūstj kainos labai žemos, o pre
kės pirmos rflSies. (19-26-2-9)

vice - pirmininku kun. J. 
Vaičiūnas, iždininku kun. 
N. Pakalnis, sekretorių 
kun. P. Lekešius, iždo glo
bėjais kun. P. Juras ir 
kun. A. Jurgutis.

Susirinkimas baigiamas 
malda, kurią atkalba kun. 

Matulaitis.
Kun. J. B. Končius 

Pirmininkas,
Kun. S. Stonis

Sekretorius,

Po paskaitų kun. dr. J. 
Končius referuoja apie 
stipendijų teikimo sąly
gas. Po trumpų diskusijų, 
padarius kai kurias patai
sas, stipendijų teikimo są
lygos priimamos sekan- v • •ciai:

1. Teikti gimusiems ir 
augusiems Amerikoje ir 
mokslus einantiems Lietu
vos aukštesnėse mokyklo
se.

2. Teikti ne senesniems 
30 metų amžiaus.

3. Teikti gero charakte
rio asmenims. s

4. Teikti asmenims bai
gusiems kolegijos moks
lus.

5. Teikiant duoti pirme
nybę asmenims baigu
siems kolegijos mokslus.

5. Teikiant duoti pirme
nybę asmenims baigu
siems Amerikos lietuvių 
kolegijas bei akademijas, 
arba bent pradžios lietu
viu parapijų mokyklas.

6. Teikti, paeinantiems 
iš geros šeimos ir prakti
kuojantiems katalikams.

7. Teikiant reikalauti 
gydytojo paliudymo apie 
sveikatos stovį.

8. Teikiant paimti paža
dus lapus, kad stipendijos, 
pabaigus mokslus, bus 
gražintos.

Priėmus tai, Seimas kon- 
stantuoja faktą, kad daug 
esama buvusiu ‘Motinėlės’ 
Draugijos stipendininku 
kurie, nors mokslus yra 
baigę ir turi ?eras vietas, 
vienok stipendijų negrąži
na. Nutariama pasiųsti 
visiems tokiems asmenims 
naraginimo laiškus, kad 
kuo veikiausiai stipendi
jas Draugijai gražintu.

Lybiai Seimas parodo 
susirūpinimo padidinimu 
‘Motinėlės’ stipendijų tei
kimo Fondo. Atrandama 
reikalinmi kreiptis i Ame
rikos lietuvius kunigus bei 
"psaulionius inteligentus 
katalikus su kvietimu tap
ti Drauviios nariais. Tain 
na f pakviesti per klebonus 

katalikiškas draugijas. 
Tai padaryti pavedama 
r’^ntro Valdybai.

Tam sumanymu kun. N. 
vilnis įneša nasiūlvma 

•»’sti po “Motinėlės” Drau
gijos čekiais nasirašvt? 
vien Centro Valdybos iž
dininkui. vieton pirminin
ko ir~Tždininko, kaip iki 
šiol buvo daroma. Mat, 
Valdybos nariams, gyve
nant toli viens nuo kito, 
dažnai, esant skubiam rei
kalui, sunku gauti abieju 
parašai. Per tai stipendi
jos išsiuntimas suvėluoja
mas, nuo ko kenčia sti
pendininkas; nemalonu ir 
iždininkui. Seimas, atsi
žvelgdamas į išdėstytas 
racijas, pasiūlymą priima.

Baigiant svarstyti su
manymus, įnešimas pasiū
lymas pakelti garbės “Mo
tinėlės” Draugijos 
už gausias aukas 
tingą prielankumą 
gijos idėjai šiuos
nys: Kun. J. Ambotą, kun. 
J. Kurą, kun. dr. J. Kon
čių, kun. N. Pakalnį, kun. 
J. Balkūną ir kun. P. Ju
rą. Seimas vienbalsiai pa
siūlymą priima.

Išsisėmus dienotvarkei, 
Qeimo einama prie Vald 
bos rinkimų. Centro Val- 
dybon išrenkama: pirmi
ninku kun. dr. J. Končius,

chorus ir jų vadus ir ruoš
kite kitokią programą.

B. Mičiūnienė,
LDS. Conn. Apskr. Rašt.

v.

LUCKY STRIKE IŠDALI
NA MILIJONUS DOVA

NŲ

Nuo 1936 metų, gegužes mėne
sio Jūsų Lucky Strike Sweepsta- 
,kes lošimo pradžios buvo'išdalin
ta daugiau, kaip 2.400.000 dova
nų.

Jūsų Lucky Strike Swcepsta- 
kes yra daroma podraug su Your 
Hit Parade of The Lueky Seven 

1— septynių mėgiamųjų tautos 
Motinėlės” dr-jos Vai- melodijų. Tos dainos yra išrenka

ma pasiremiant savaitiniais visos 
šalies tyrinėjimo daviniais pati
riant, kurios dainos vadovauja 
parsidavime muzikos lapų ir gra- 
mafonii plokštelių, kaip ir dainos, , 
dažniausiai užprašomos groti va
dovaujančių Amerikos šokių or
kestru vedėjų ir taipgi dainų 
dažniausiai grojamų ant vado
vaujančių radio tinklų bei nepri- 

’ klausomų stočių.
’i Tame lošime kontesto dalyviai 

yra duodami progos parodyti.
<
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CLICK.-.thnm’t 
your itation!

PHILCO 
AUTOMATIC 

TUNING
inyour 
home!

★

INSTANT —ooe twiri ... there’i your 
•utioa.

ACCURATE —tuoed witb electrical 
preciuoa.

PERFECT—better rhan eye ar ear can 
tusę.

AUTOMATIC—no dial jiggliog . . . 
tunes itself.

CONVENIENT—favorite statioos shown 
on dial.

*Sold only uitb Philco Higb-Efficiency 
Aerinl to insure grcoteft foreign reception.

Extra-Liberal Allowance 
For Your Present Radio

Elegantiški

‘MOTINĖLĖS’ VAJUS

PHILCO IX*SI00°°^
Think of it! For this remark- 
ably low down >ayment you 
can own a magnificent iew 
1937 Philco that includes 
radio's iatest and greatest 
achievcment . . . Automatic 
Tuning! A host of other big 
features, too, such as the ex- 
dusive Philco Foreign Tun
ing System and Color Dial. 
Inclined Sounding Board 
Concert Grand Speaker. etc. 
Gorgeous hand-rubbed wal- 
nut cabinet. Come in and lec 
us demonstrate this superb 
American and Foreign Philco. 
It's an amazing value!

PA t
PUZZLE

Ali :be ramily will eajoy .c! 
„ome in and gc; onc FRLt!

RADIOS
Tai Philco, nes jų niekas negali pralenkti sa

vo grožiu,.tono švelnumu ir kitais atžvilgiais. Šie 
nauji 1937 m* Philco Nadios turi vėliausius ir ge
riausius aparatus, kurių pagelba galima gauti 
programus iš svetimų šalių. Philco įsigijęs, nieka
da nesigailės, nes jis visus pilniausiai patenkins. 
Taigi, nelauk ilgai, įsigyk Modelį 9X, kurio kaina 
tik $100.00.

Mainant seną radio bus duodama gera nuo
laida. Ateik į mūsų krautuvę ir persitikrink, kad 
Philco yra vieni iš geriausių.

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

pitalą $300.00. Tas kapita- rius ir kitos panašios A- 
las nėra Valdybos laiko- * merikos organizacijos, 
mas dėl netikros ekonomi- Išklausius paaiškinimų 
jos krašto padėties kokio- ir padiskusavus kitus de- 
se nors obligacijose, bet talius, Valdybos raportas 
bendrame Draugijos kapi- priimamas ir Valdybai pa
tale. Kadangi “Motinėlės” reiškiama padėka už nu- 
Draugijos aktyvas balan- veiktus darbus.
sas šiandien siekia $1319.- Po to seka kun A Mi. 
25, tai tame kapitale ran- ;luko ir adv j Laučkos pa. 
dasi ir geležinis kapitalas. skaitos Kun A Milukas 
Suprantama, kad Valdyba kaiba tema; “Motinėlės 
darydama išlaidas, visuo- Draugija”. Kadangi prele- 
met respektuos geležinį gentas savo atspausdintą 
kapitalą, ir be visuotino paskaįtą buvo išdalinęs 
Draugijos narių sutikimo Seim0 nariams prieš pra. 

j jo nelies. dedant susirinkimą, tai sa-
Dėl antrojo paklausimo vo kalboje paliečia kai ku- 

pirmininkas paaiškina,1 riuos praktiškus klausi-
kad stipendijų skirstymas mus, kurie atydžiai išklau- 
visų narių esąs nepraktiš- somi ir priimami dėmesyn. 
kas, nes visi Draugijos Antrąją paskaitą skaito 

1 nariai negali gerai ištirti buvęs “Motinėlės” Draugi- 
kandidato kvalifikacijas, jos stipendininkas, adv. J. 
ką gali lengvai padaryti Laučka, tema: “Motinėlės 
Valdyba; esant gi skubo- rūpesčiai moksleiviais”, 
tam reikalui paskirti sti- Prelegentas labai įdomiai 
pendiją, bus tik Valdybos ir sumaniai išvysto savo 
darbo bereikalingas truk-1 mintį, už ką pabaigoje sa- 
dymas. Be to pabriežiama, vo paskaitos susilaukia 
kad panašios stipendijų nuoširdžios Seimo padėkos 

; skirstymo tvarkos laikosi ir pageidavimo matyti pa- 
i ir Knights of Čolumbus skaitą atspausdintą spau- 

pašalpinis sky-.doje.

I

1
jo nelies.

nariais 
ir ypa- 

Drau- 
asme-
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dyba išsiuntinėjo per gerb. 
kunigus - klebonus katali
kiškoms draugijoms atsi- 
kreipimo laiškus, kad 
kiekviena dr-ja suteiktų 
metinę auką “Motinėlės” 
dr-jai ir kad tą auką pa
siųstų kasininkui: Rev. N. 
Pakalnis, 259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. Kaikurios 
dr-jos jau atsiliepė ir pri-\ 
siuntė Savo aukas po $10.- kaip gerai jie pažįsta šalies skonį 
00 ir po $5.00. Aukotojų populiariskoje muzikoje, 
vardus vėliau paskelbsime 
snaudoj. Tikimės, kad ir 
kitos organizacijos prie
lankiai atsilieps ir Moti- kontesto pradžioje 200 eigaretų 
nėlės” reikalus parems. kartonais ir vėliau penkiosdešim- 

Kunigų Vienybės Sei- ūes cigareti] blokinėmis.
mas, rugp. 12, 1936, “Mo-1..^^0 gyviai parodė^ jog 
t.inėlės” reikalu Driėmė se
kančią rezoliuciją:

“Kunieru Vienybės Sei
mas. aukštai vertindamas 
“Motinėlės” draugiją, kuri Strikes — lengvu užsirūkymu i 
rūpinasi neturtingu kata
liku studentų šelpimu, 
karštai ragina savo’narius 
ir toliau remti šią kilnią 
idėiinę draugiją. Kad ‘Mo-i 
tinėlė’ geriau galėtų savo 
paskyrimą atlikti, Seimas 
prašo klebonų parapijines 
draugijas įrašyti į ‘Moti
nėlę’.

, .paren
kant tris melodijas, kurios jų 
manymu yra popui iariškiausio- 
mis. Išrenkantieji teisingai apdo
vanojami Luckies eigaretais,

Metinė bendra trilypė 
GEGUŽINE įvyks birželio 
13 d., š. m., Schuetzen par
ke, New Britain, Conn. 
Kviečiame LDS. Conn. ap
skričio kuopas ruoštis į 
šią Gegužinę, kad ji su 
Dievo pagelba būtų sėk
minga.

Kvieskite savo kolonijų

jie netik pažįsta savo populiariš- 
kas dainas, bet ir savo cigaretus. 
Daugelis kontesto dalyvių supa
žindinti] pagalba Jūsų Lucky 
Strike Siveepstakcs su Lueky 

iš 
turtingo, brandaus kūno taba
ko atrašė Luckies išdirbėjams pa
žymėdami, jog jie pakeitė cigare- 
tų rūšis ir dabar rūko Lueky 
Strike.

Luckies yra vieninteliais ciga- 
retais suteikiančiais “toasting” 
proceso pagerinimus, pagalba, 
kurio išvaloma tūlos šiurkščios 
erzinančios priemaišos, kurios pa
prastai randasi visų rūšių taba
ke. Taigi “toasting” yra jūsų 
gerklės apsauga prieš knitėjimns, 
prieš kosulį.

Be to, Luckies yra pagamin+i 
tiktai iš viduriniųjų rinktiniausio 
tabako lapų, ‘derliaus grietinės’. 
Cheminis išnagrinėjimas parodo, 
jog vidurinieji lapai yra labiau
siai tikę lengviau užsirūkvmui ir 
todėl Luckies tik viduriniuosius 
lapus naudoja.

Kitų tarpe šie pagerinimai pa
rodo, kodėl tiek daug Sveepsta- 
kes lošėjų, supažindintų „su šios 
rūšies eigaretais persimainė į 
Luckies. (Advg-).

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

BROCKERT’S ALE
1S KRANO IR BUTELIUOSE!

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

i

Telefonas
Vorcester, 5-4334

BOSTONO APTELTNKES BROCKERTS lr CREMO ALAUS 
jas ir Distrtbntorlus CHARLES WAYSHVILLE, pristato aiij baliams, 
restoranams Ir aln<Wm*. Saukite: Ded. 1731.
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Per Matomą* Įžiūrėti Nematomą
lių jaunučiai būtų gražės- 
nios spalvos, žinote ką jie 
daro? O gi tuos narvelius, 
kame paukščiai vaikus ve
da,- apkarsto įvairių spal
vų popieriais. Paukštelis 
visuomet matydamas tas 
gražias spalvas išperia to
kios pat spalvos ir vaiku
čius.

Tas pats įvyksta ir su 
sielos gražumu.

Pratinkimės dažnai ma- %
tyti gerus ir gražius daik
tus. Žiūrėkime: į Jėzų, į 
Mariją, į Šventus, į mūsų 
dvasios vadus. Taip dary
dami ir mes tapsime pana
šūs į mūsų Atpirkėją.

Vienas mano draugas 
gavo Kalėdoms dovaną 
gražią gėlę, patalpintą 
tarp dviejų stiklų. Žiūrint 
iš vienos pusės to stiklo 
buvo matyti koks juodas 
taškas, be jokio grožio, 

: bet žiūrint iš antros pusės, 
i buvo matyti kuopuikiau- 
siai visas gėlės gražumas. 
Dovanos įvertinimas vi- 

; sas priklausė iš kurios pu
sės į jas žiūrėsi. Pakabino 
tą dovaną ant lango: gra
žiąją pusę atsuko į vidų, o 
prastą į orą. Praeiviai žiū
rėdami iš lauko matydavo 

Į ką tai tamsų ir daugiau 
nieko, o mes, būdami kam- 

Jei neturi-i baryJe> matydavome pui-

Tikrai nebepamenu kur 
man teko girdėti toks įvy
kis. Vienas arabas buvo 
paklydęs tyruose. Greitu 
laiku visą savo perteklį 
sunaudojo ir per dvi die
nas ir dvi naktis nebetu
rėjo nei kąsnio duonos nu
ryti. Ėmė bijoti baisios ba
do mirties. Dairėsi į visas 
šalis ar nepamatys kur! 
nors per tyrus keliaujantį 
karavaną, iš kurio būtų 
galima ką nors gauti. Bet 
viskas buvo veltui. Galu 
gale prisiartino prie vie
nos vietos kame buvo van
dens šaltinėlis. Pastebėta, 
kad neseniai prie šaltinėlio 
būta keleivių. Apžiūrinėjo 
visur, ar neras valgio lie-? 
kanų, kad apmalšynus ba-j 
dą. Ir štai, nušvyto varg-* 
sėliui akys, pamato neper-' 
didelį sunkų užrištą mai
šelį. Apsidžiaugia, pakelia 
tą radinį. Tikėjosi rasti 
ko nors iš valgių. Bet kaip 
tik apžiūrėjo kas jame y- 
1 a, trenkia jį žemėn su di
džiausiu nusivilimu ir su
šunka disperatiškai: —
Prakeikimas! Vien tik 
perlai. Ir mirdamas iš ba
do, krinta.

Dideliuose gyvenimo 
nuotakiuose brangiausi pa
saulio daiktai atrodo be 
jokios vertės. <_______
me maisto, dvasinio mais-i ^4 gėlę, 
to, mirsime. Už tat žiūrė
kime, kad dėl medžiaginio 
nenustotumėm to net būti
nai reikalingo, gyvybei pa
laikyti, dvasinio turto. 
Valdykime visus mūsų kū
no geidulius. Kada ateis 
mirties valanda, kad nesi- 
jaustume mirštanti iš ba
do. Tada bus mūsų di
džiausi nelaimė, jei turėsi
me šaukti kaip tas arabas 
tyruose.
— Prakeikimas! Vien tik 

gyvenimo tuštybės.
Vienas tapytojas buvo 

nusistatęs nutapyti vieną 
paveikslą, bet po ilgaus 
darbo, jausdamasis nuvar
gęs ir nusivilęs, užmigo. 
Bemiegant angelas nužen
gė iš dangaus ir paėmęs, iš 
suvargusių artisto pirštų 
iškrytusį teptuką, užbaigė 
paveikslą. Pagaliaus nu
budo ir artistas. Nusigan
do, kad dėl nuovargio ne
atliko savo pareigos. Bet,

v •

Labai dažnai ir mums 
tenka apsirikti, kada mes 
žiūrime į mūsų artimo tik 
į blogąją pusę, nekreip
dami jokio dėmesio į vi
sas kitas gerąsias puses.

Stengkimės visuomet 
patėmyti kas pas kitus y- 
ra gera. Neterškime kitų 
be reikalo. Mylėkime vieni 
kitus, reikale ištieskime 
vieni kitiems ranką. Dary
dami gerą nė kuomet ne- 
klysime!

Viena turtinga ponia 
jau buvo pasiruošusi vyk
ti į kokią tai didelę puotą, 
kada iš ligoninės, visu 
greitumu, įėjo tarnas pra
nešdamas, 
ios laukia 
moteriškė, 
nia dažnai aplankydavo. 
Ta moteriškė turėjo per
nešti vjeną sunkią opera
ciją. Kada atėję daktarai 
jai pranešė apie tą opera
ciją, ji ėmė prašyti, kad 

stebėdamas paveikslą, pa-' duotų žinią jos geradėjai, 
šoka iš džiaugsmo, pakilai pareikšdama: “Jei ta po- 
jo siela: laike ramaus po-? nia, laike operacijos, man 
ilsio paveikslas buvo už-! laikys už rankos, aš viską 
baigtas ir dar pagražintas. į pernešiu”. Ponia kaip tik

Tain įvyksta su visais buvo beišeinanti, bet, 
tais, kurie ištikrųjų sten- gaubdama skara, brangius 
giasi įgyvendinti savyje drabužius, nuskubėjo į li- 
Kristaus atvaizdą. Kartais goninę. 
silpni, nusiminę, manyda
mi, kad nedaro jokios pa
žangos, ne kiek nesiartina 
prie Tvėrėjo išvaizdos, 
bet kaip tik tada, kada 
žmogus nusižeminęs jau
čiasi bejėgis, dangiškoji 
galybė nužengia ir graži
na jo sielą. Toji mintis 
daro didelę paguodą ypa
tingai tiems, kurie ištikrų
jų pažindami savo gyveni
mo užduotį ir kovodami 
diena iš dienos .su žmo
gaus sugedusia prigimti
mi, trokšta artintis • prie 
savojo Tvėrėjo, prie amži
nosios laimės.

Tie, kurie myli paukšte- valdovas randasi. Bet vie- 
liūs narveliuose auginti, nas iš ištikimiausių tarnų 
norėdami, kad ftį paukšte4 nusistatė būtinai surasti 

| ..... . .

kad ligoninėj 
viena vargšė 
kurią toji po-

I

Gražus pasielg imas! 
Kaip turime būti stropūs 
kada Kristus mus kviečia 
artimui padėti. Kartais 
būsime suvargę, kartais 
užimti savo pačių reika
lais, bet jei randasi proga 
kam nors gerą padaryti, 
kam nors padėti, ką nors 
nuraminti neatidėliokime. 
Už tą gausime didelį nuo
pelną amžinajam gyveni
mui. •

Kartą vienas valdovas 
buvo paimtas nelaisvėn ir 
uždarytas viename bokšto 
rūsyje. Niekas iš jo pa
valdinių nežinojo kame

nas iš ištikimiausių tarnų

• • 
J.V. Senatorius Gerald P. Nye sako: 
”Aš gėrėjuos pasitenkinimu, kuri lengvas užsirūkymas 

suteikia mano gerklei”

GERB. GERALD P. NYE, JUNGTINIU
VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ NORTH DAKOTA

eseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 
didelė advolvhtų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 
ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 
savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 

Nye ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 
operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 
kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkvmą. Jūs tai
pogi galite turėti Luckies — lengvu užsirūkvmo, laisvo 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 
Luckies yra malonūs jūsų gerklei.

1
1

“Su pertraukomis aš rūkiau Luckies 

nuo pat mano pirmutinio termino 
Senate, 11 metų atgal, ir ai visada 

gėrėjausi jų skoniu ir pasitenkinimo 
bei saugumo jausmu, kurį lengvas užsi- 

rūkymas suteikia mano gerklei. Ai 

esu labai daug viešai kalbėjęs Senate, 

per radio ir pasitarimuose. Kaipo 

pasekme to, balsas yra didžiai apsunki

namas. Tad, suprantama, rūkant ai 

turiu rūpintis savo gerkle — ir ai 
atradau, jog lengvas užsirūkymas yra 

mano gerklei tinkamas.

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINE”

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

PRIEŠ KNITEjIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Covyrigbt 1337. The American Tobaceo Cocnpaay

KAS GIRDĖTI LIETUVI 
KOLONIJOSEK

LAIŠKAS IŠ CAMBRID
GE

savo mylimą poną. Tat pa
siėmęs kankles, eina per 
laukus, kaimus ir miestus, 
skambindamas gerai val
dovo ausiai pažįstamą me
lodiją. Po ilgos ir sunkios 
kelionės mūsų kanklinin
kas prisiartino ir prie to 
bokšto, kuriame glūdėjo
nusiminęs ir beveik dispe- 174 Columbia st. 
racijos pagautas ieškomas Cambridge, Mass, 
belaisvis. Išgirdęs, pašok- Vasario 13 d., 1937 
sta valdovas, jo tamsios 
mintys prasiblaivo ir mir-, 
tingas miegas pasikeičia 
į viltį ir gyvenimą. Buvo 
surastas ir išvaduotas.

Taipgi ir mūsų sąžinė 
kartais gali snausti užda
ryta tamsiame bokšte, su
kaustyta už geležinių du
rių ir akmens mūro, o jos 
sostas paliktas tuščias.

Bet vieną laimingą die- į lietuvio kataliko širdį, 
ną prasimuša balsas per Kaip tai apie lietuvių ka- 
užraktus; pažadina tą šie- talikų spaudą ir stiprų, 
los valdovą. Gali būti dai- tvirt« 83™’-
nelės žodžiai, kuriuos daž- v
nai girdėdavome močiutę Taipgi labai ačįfl už pa. 
niūniuojant, musų jaunys- mokslą bažnyčioje apie 
tės dienelėse. Gali būti blaivybę. Už tai vardu A- 
Dievo žodis, kuris perveria merikos Liet. R. Katalikų 
kaip striela. Gali būti mir- Federacijos Naujosios An- 
tis kokio nors mūsų myli- ^j0” . Apskrities reiškiu 
mo asmens, o koki kita ne
laimė, kuri kaip akmuo 
užslegia mūsų sielą...

Mūsų laimė, jei tas pa- įV^ą’

• v

v •

I Tautai.
(pas.) Benediktas Jakutis 
Amerikos Liet. R. K. Fed. 
N. A. apskr. raštininkas ir 
Blaivininkų Naujos Angli
jos apskr. iždininkas.

i

Jo Malonybei Kun. M. 
Brundzai iš Lietuvos.
Didelei Brangintinas 

Kunige!
Noriu pareikšt savo min

tis džiaugsmo ir susijau
dinimo, nes klausydamas 
Jūsų kalbos per “Darbi
ninko” Radio programą 
Bostone, Vasario 6 d. 1937 
m. daug galima buvo pa
mokinančių dalykų insidėt

I 
i

LDS. 5 KUOPA PADIDĖJO
4 NARIAIS

prieŠiomis dienomis
LDS. 5 kuopos, Waterbu- 
ry, Conn. prisirašė šie na
riai, darbininkai: <

j

tės dienelėse.
Dievo žodis, kuris perveria

budimas įvyksta laiku, 
šios vargingos

nužemintą padėką.
Nesurandu žodžių, ku

riais aš dėkoju Jūsų Ma
lonybei už didelį pasišven- 
* ’ j mūsų brangiajai

kelionės atgailos sakramentą at- 
bėgyje, kame .galipia išpa- gauti laisvę ir gyvenimą, 
sinti mūsų kaltes ir per š.sinti mūsų kaltes ir per

: . J
» » • ' s e *

t

žeras, maudynės, koplyčia, 
kurioje kas sekmadienis 
gali Šv. Mišių išklausyti.

Taigi jų vasarnamis per 
visą vasaros sezoną esti 
užimtas. Taigi jos turi kur .. 
gražiai laiką praleisti - pa-.... 
ilsėti ir dar pelno pasida
ryti. Svečias.

LOWELLMASS.
Čia buvo atsibaladojęs 

tūlas Kondrotas, kuris sa
kosi esąs neseniai iš Lietu
vos. Atėjęs su bolševikė- 
iiais į Lietuvių Ūkesų klu
bą įsipiršo kalbėti apie 
Lietuvą. Na, ir pradėjo 
šmeižti Lietuvos valdžią, 
kunigus ir visus, kurie tik 
nepučia į komunistų dūd^.. 
Žiūriu į tą vaikinuką ir gai 
la pasidaro, kad toks jau
nas pateko į budelių gar
bintojų gaują. Jis kalba ne 
tai ką pats patyrė ar suži
nojo, bet tai ką lietuviškų 
“ščyrųjų” bolševikų cen
tristai jam yra įkalbėję, 

j Tai Brooklyno lietuvių 
i bimbininkų trūba.

Lietuvių Ūkesų klube 
prie baro gal toki kalbėto
jai ir tinka, tik ne lietu
viams, kurie myli savo tė
vynę ir kurie gerbia savo 

i tautos vadus, ypač kuni
gus. Bet pas tėvynę ir 

Į Bažnyčią mylinčius Kon- 
' drotams nėra vietos.

KliubieČių tarpe atsirado 
vienas kitas, kuris pasi
piktinęs susarmatijo su
klaidintą jaunikaiti ir pa
tarė jam savo tėvų ne
šmeižti. Kaulas

LAWRENCE, MASS.
• SODALIETĖS

Darbštaus klebono kun. 
P. M. Juro yra išauklėta 
didelė jaunų mergaičių 
Sodaliečių draugija. Narių 
turi virš 80. Jos gali tik
rai didžiuotis, netik narių 
skaitliumi, savo veikimu, 
bet ir pavyzdingu, gražiu j c 
gyvenimu.

Kas antras ir 
t rečiadienis, va k a r a i s, 
bažnyčioje kleb. kun. P. 
Juras pasako joms pamok
slus ir suteikia palaimini
mo Šv. Sakramentu. Po 
pamaldų, svetainėje, jos 
turi susirinkimus, kuriuo
se klebonas skaito paskai-

, METU
Brooklyn, N. Y., kun. - 

Kazimiero Paulionio kle
bonaujamoje bažnyčioje, 
misijos, vas. 21 — 28, kun. 
Juozas Vaškevičius, MIC. -

New Philadelphia, Pa., 
kun. Mozūro klebonauja
moje bažnyčioje, misijos, 
vasar. 22 — kovo 7, kun. 
Adomas Morkūnas, MIC.

Providence, R. I., kun. 
Juozo Vaitekūno klebo
naujamoje bažnyčioje, ko
vo 4 — 7, kun. Alponsas 
Jagminas, MIC.

Shenandoah, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebo- . 
naujamoje bažnyčioje, 40- 
tės atlaidai, 
kun. Jonas J. Jakaitis, M.

kovo 7 —

|

Juozas į-as Gąvėnios laike jos su- 
A. Kazlauskas, Tarnas Mu- vaidina scenoje kokį nors 
leckis, Jonas Klikus ir svarbesnį veikalą. Taipgi 
Barbora Jokubauskienė. ■ visuose parapijos parengi- 
Sveikiname jus, brangieji rnuose noriai dalyvauja.

Parapijos parke Palan- 
—““ — kranto,

darbininkai ir linkime. Parapijos parke Palan- 
jums ištvermės, sveikatos goję, prie ežero kranto, 
ir Dievo palaimos kilnia- turi didelį dviejų aukžtų 
me krikščioniškų idealų 
vykinimo darbe. Prisira-__ __ __.......
šę prie Lietuvių Darbinm-
kų Sąjungos nepasitenkin-+ Ogas jame gali apsigy- 
kite vien organo Darbi- ventj apie 30 mergaičių, 
ninko gavimu, bet ęikite Netik pačios gražiame pu- 
kvieskite ir raginkite ir šįnelyje praleidžia atosto- 
kitus darbininkus ir dar- bet įr kitoms So- 
bininkes prisidėti prie L. Palietėms, iš kitų miešti]

gražų vasarnamį, 
mokėtas) kuriame vasaros

D.S. organizacijos.
Sveikiname LDS 5 kuo

pos valdybą ir visus na
rius už taip gražų dąrbą!

Lowell, Mass., kun. Pra- 
trečias no V. Strakausko klebo

naujamo] bažnyčioj, kovo 
7 — 10, kun. Juozas Vaš
kevičius, MIC.

Brooklyn, N. Y., kun. 
Juozo Afeksiūno klebonau
jamoje bažnyčioje, misi
jos, kovo 8 — 16.

Waterbury, Conn., kun. o 
Juozo Valantiejaus klebo
naujamoje bažnyčioje, no- - 
vena į šv. Juozapą, kovo - 
11 — 20, kun. Juozas Ma- 
čiulionis ir kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

Boston, Mass., kun. Pra
no Virmauskio klebonau
jamoje bažnyčioje, kovo
14 — 16, kun. Alponsas 
Jagminas, MIC.

Brockton, Mass., kun. 
Jono Švagždžio klebonau
jamoje bažnyčioje, kovo
15 — 28, misijos, kun. 
Juozas Vaškevičius, MIC.

Maspeth, N. Y., kun. Jo
no Balkūno klebonaujamo
je bažnyčioje, misijos, ko
vo 21 — 28, kun. Alpon
sas Jag/ninas, MIC.

Girardville, Pa., kun. M. 
Daumanto klebonaujamo
je bažnyčioje, misijos ko
vo 22 — 28, kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

/ • • v(jau is-

išnuomoja. Nes ten visi 
mėgsta atostogauti, ka
dangi yra* visi patogumai 
Gražus pušyno miškas, e-

4t. >



I

Antradienis, Vasario 23 d., 1937

•J-

NO MONEY 
OOVVNl 

jYearstoPaj

Sveikiname visus šios 
Kolonijos Lietuvius ir 
jų organizacijas, minint 
Lietuvos Nepriklauso
mybės Dieną.

SVEIKINIMAI NUO

ARTHUR FISHER SHOE CO.
Randolph, Mass.

BRIDGEWATER ICE & COAL CO.
LEDAS, KIETIEJI IR MINKŠTIEJI ANGLIAI,

I
t

TAPGI GULF FUEL ALIEJUS

Taisome ir valome skribeles ir čeverykus

M ARATHONIAN HAT CLEANING CO.
93 Main St., Brockton, Mass.

Nuošaliai nuo centro. Mūsų kainos žemos

DOWN FURNITURE COMPANY
333-335 VVarren Avė., Brockton, Mass.

Brocktone Geriausi Moterims Drabužiai

STOREY AND COMPANY
BROCKTON, MASS.

DYKAI PERŽIŪRIME 
Vacuums Washer ir Prosas

BROCKTON VACUUM CLEANER CO.
Brockton, Mass.25 Centre St.,

SVEIKINIMAI NUO

SVEIKINIMAI NUO
FRYES CIGAR STORE

Cor. of Centre ir Main St., 
Brockton, Mass.

BBOCKTON AWNING C9
Awnings - Venetian blinds 

H. R. PETERSON 
. Main St., Brockton, Mass

SVEIKINIMAI NUO

AVON CASH MARKET
Avon, Mass.

SVEIKINIMAI NUO

ORAPER BROTHERS
W00LEN MANUFACTURERS

DRAPER LANE
Canton, Mass.

N. MICHELSON CO.
119 Summer St., Boston, Mass.

KNYGŲ APDARYTOJAI
Įsteigta nuo 1906 m-._________ Tel. LIBerty 5515

darbininkas 8 '

i Sveikinimai Brocktono Lietuviams 
j 
i

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimo, 
Vasario

Hi ta GK AND EIECTRFSUPPLY CO.
59-61 Centre St., Brockton, Mass.
Wholselininkai Elektros Reikmenų ir Fikčerių

u

dieną š
7

SVEIKINIMAI NUO
JONĖS & VINING LAŠT CO.

Montello, Mass.

Tflofu f&Hu/UA

IN THE NEW 1937

STEWART - VVARNER

OLD COLONY FURNITURE COMPANY
FURNITURE AT SUBSTANTIAL SAVINGS

274 Main Street, Brockton, Mass.
Telephone 4740

Ames St.

SVEIKINIMAI NUO

RIORDAN COAL CO.
Montello, Mass.

SVEIKINIMAI NUO

DIAMOND SHOE CO.
Spark Street, Montello, Mass

ANN'S BEAUTY SHOPPE
MAIN STREET, MONTELLO, MASS.

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
C L

McGLINCHEY IR RUSSELL

446 Main St., Brockton, Mass.

Mes parduodame plačiai išgarsintus produktus

BROCKTON WHOLESALE BEVERAGE CO., INO.
20 North Montello St., Brockton, Mass.

KI8ART MOTOR SALES, ING.
Parduodame Aukštos Rūšies Karus Ir Taisome. 

Darbas garantuotas
120 Market St., Campello, Mass.

Tel. 835

y
Z

Pageidaujami, kad ir maži įdėliai
Nuošimčiai mokami nuo 15 d. kiekvieno mėnesio

I
i
?!

I

I 
I

BROCKTON SAVINGS BANK
GERIAUSI LINKĖJIMAI NUO

Main Street at Court.

Buteliuose — Bačkose — Kenuose

N0RW00D MALT CO.
Noruood, Mass.

1937

P. B. and P. O. N.
ALUS

Visuomet Prašykite OVERGLOBE 
Čeverykų

Juos Užlaiko Geriausiose Krautuvėse
Jūsų Parapijoje

OVERGLOBE Čeverykai Yra 
Dirbami Iš Geriausios Skuros, Kurie 
Ilgai Dėvisi. Kada Perkate Čevery
kus, Visuomet Pirkite OVERGLOBE

1023-1015 VVashington St.,

<T'\ 7^' 

A

MUTUAL SAVINGS BANK

PAMINKLAI

SVEIKINIMAI
NUO DRAUGO

18 METŲ JUBILIEJUS ■
Lietuviškų Ceverykų Įstaiga

PER 18 METŲ SĖKMINGAI IŠDIR
BA OVERGLOBE ČEVERYKUS IR 
SAMDO LIETUVIUS DARBININ
KUS. OVERGLOBE YRA IŠDIRBA
MI KAIP IŠEIGINIAI, TAIP IR 

DARBNIAI.

BRIDGEWATER WORKERS CO-OPERATIVE ASSOCIATION, INO.
Manufacturers of 

MEN’S GOODYEAR DRESS AND WORK SHOES 
BRIDGEWATER, MASSACHUSETTS

SPECIALISTAI LUBRIKACIJOS

I

I

l pr ’plen 4 c ~ nk GOOD YEAR j
| > TIRES tkanonany

olherk tn4 ■

nJ

METCALF ir SONS

53 Clifton Avė.

Brockton, Mass

SVEIKINIMAI NUO

ATHERTONS FURNITURE CO
Centre Stą Brockton, Mass.

THOMAS CARRIGG
41 North Cary St., f Brockton, Mass.


