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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisfs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.
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veikti savo nusi- 
kol jie nedaro 
nei visuomenei

šiandien yra didelis kry
pimas suteikti valstybei 
visokeriopą galę, kuri tei-' 
sėtai priklauso atskiriems i 
asmenims ar grupėms.' 
Bet valstybė neturi teisės j 
atimti valdžią iš tų, kurie 
yra ją gavę pirm jos; pri-i 
gimties teisių individų ir 
šeimų.

Šv. Tėvas Popiežius tuo 
klausimu rašo: “Valstybė 
neprivalo absorbuoti nei 
piliečio nei šeimos; yra 
teisinga, kad ir atskiram 
žmogui ir šeimai būtų leis
ta laisvai 
manymu, 
skriaudos
nei atskiram žmogui... Ka
dangi valdžia pareina nuo 
Dievo ir yra lyg paties 
Dievo dalyvavimas valdy
me, todėl reikia valdyti 
taip, kaip kad Dievas tai! 
daro, kuris vienodai ir tė
viškai rūpinasi atsikirais 
ir visais daiktais. Užtat, 
jei visuomenei ar atski
riems luomams yra pada
ryta skriauda, ar ji tik 
grąso įvykdyti, jei to nega 
■ima kitaip prašalinti, ar 
sulaikyti, tuomet reikia, 
kad vyriausybė įsikištų. 
Ir visuomenės ir atskirų 
žmonių gerovei svarbu, 
kad visur būtų ramybė ir 
tvarka, kad šeimos tvar- 
kytųsi ir gyventų Dievo į- 
sakymais bei įgimties įsa
kymais, kad religija būtų 
praktikuojama 1 ir gerbia-’ 
ma; kad privatus ir viešas 
gyvenimas būtų doras; 
kad teisybė šventai būtų 
pildoma, neleidžiant be 
baimės vienam kito 
skriausti, kad augtų pilie
čiai, kurie būtų tikę remti 
ir ginti visuomenę.

“Valstybės įstatymai ne-! 
privalo griebtis daugiau; 
nei toliau siekti kai to rei- Į 
kalauja blogybės ar pavo
jaus prašalinimas. Visų pi
liečių teisės privalo būti 
šventai gerbiamos; vy
ri ausybė turi rūpintis, kad 
kiekvienas galėtų naudotis 
savo teisėmis, drausdama 
ir bausdama kiekvieną už 
teisių laužymą. Bet ginant 
atskirų žmonių teises, rei
kia ypač atsižvelgti į dar
bininkus ir neturtėlius ir 
jais labiausia rūpintis”.

Iš šv. Tėvo žodžių aiš
ku, kad kiekviena teisėta 
valdžia paeina iš Dievo, 
ir dorovinis įstatymas ap
riboja valstybės valdžią. 
Taigi neteisingas ir nemo
ralinis valstybės išleistas 
įstatymas priešinasi Auk
ščiausiajai Valdžiai - Die
vui, ir toks įstatymas pa
sidaro nebe įstatymas ir 
nėra privalomas pildyti. 
Valstybė yra atsiradusi 
paskiau už atskirą žmogų 
ir šeimą, taigi ji turi tar
nauti jiems ir jų teises 
šventai gerbti ir užlaikyti. 
Valstybė gali išleisti įsta
tymus liečiančius atskirus 
žmones ar šeimas, bet jos 
akcija yra apribota tėvų 
gale, kuri yra aukštesnė 
už valstybės galę; vaikas 
priklauso tėvams pirm ne
gu jis priklauso valstybei.
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Kun. Jonas Kuras
Pereitą šeštadienį, 6:45 vai. vakare pasi

mirė Scrantone šv. Juozapo lietuvių parapi
jos Klebonas, Kun. Jonas Kuras. Sirgo vos 
keletą dienu ir mirė nuo širdies paralyžiaus. 
Velionis buvo milžiniško sudėjimo ir stiprios 
sveikatos, tad jo mirtis buvo netikėtas ir be 
galo apgailestautinas įvykis. Kas skaudžiau- 

_sia, a. a. Kun. J. Kuras šią vasarą būtų susi
laukęs 50 metų kunigystės jubiliejaus, prie 
kurio Scrantono lietuviai labai uoliai rengėsi. 
Jis buvo lygiai 73 metų amžiaus.

Kun. J. Kuras gimė 1864 m. Griškabūdžio 
parapijoj. Mokslus ėjo Marijampolės gimna
zijoj ir baigė Dvasinę Seinų Seminariją. Iš- 
švęstas į kunigus 1887 m., jis keletą metų vi
karavo Mozurijoje, iš kur atvyko Amerikon 
apie 40 metų atgal. Klebonavo Fcrest City, 
Pa., kur pastatė labai gražią bažnyčią ir jau
kia kleboniją. Iš ten buvo perkeltas į šv. Juo
zapo parapiją Scrantone tais laikais, kada ė- 
jo smarki kova tarp laisvamanių ir katalikų 
už vadovybę. Keista gal kam atrodyti, kad 
laisvamaniai būtų kesinęsi tvarkyti katalikų 
parapijas, bet taip ištiesų buvo. Jie pasikvie
tė į pagalba nezaležninkus. Pasidėkojant ne
aiškiems Pennsylvanijos įstatymams dėl baž
nytinių nuosavybių, nezaležninkams su Mic
kevičių priekyje laikinai pavyko laimėti bylą 
teisme ir jie net buvo įsibriovę į Šv. Juozapo 
bažnyčią ir keletą metų ją valdė. Bet čia pasi
reiškė neilstama katalikų klebono kun. Kuro 
energija ir ištvermė. Nors byla po bylos bū
davo pralaimėta, bet jis nenuleido rankų ir 
toliai bylinėjosi, kol galutinai laimėjo ir at
vadavo Šv. Juozapo bažnyčią katalikams. Čia 
kaip tik visoje savo galioje pasireiškė didvy
riška kun. J. Kuro asmenybė. Kaip tikras 
dvasios milžinas jis nugalėjo visus priešus- 
laisvamanius ir nezaležninkus ir stipria ran
ka valdė parapiją per dvidešimts metų. Jis 
buvo tvirtas ir tiesus lietuvis, nemėgstąs jo
kių kompromisų. Stipriai stovėdamas Bažny
čios ir tautos sargyboje išliko iki mirties uo
lus darbuotojas ir mūsų išeivijos pažiba. Jo 
mirtis tai didelis mūsų išeivijai nuostolis. K.

Valstybė gali uždėti tė
vams įsakymą vaikus mo
kyti (nes nemoksiąs būtų 
visuomenei bloga), bet ji 
negali įsakyti į kokią mo
kyklą siųsti vaikus arba 
iš kokių knygų mokyti, 
nes tėvai turi vyriausią 
teisę ant savo vaikų.

Vatikanas — šv. Tėvas, 
Popiežius Pijus XI, kuris 
buvo bO'šsveikstąs, įvykus 
oro permainai, vėl pasiju- I 
t i silpnas ir turėjo atsigul
ti. Gydytojai sako, kad Šv. 
Tėvo sveikatos pablogėii-' 
mas, greičiausiai bus dėl
oro permainos ir nuovar- ja areštavo 
gio. Šv. Tėvas jau buvo Organizacijos Komiteto a- 
tiek sustiprėjęs, kad jis ne gentą ir teismas jį nubau-

Madrido Linijas
AREŠTAVO CIO 

AGENTĄ

Nashua, N. H. — Polici-
Industrijinės

LIETUVOS KONCERTĄ
TRANSLIUOS AMERIKA

RAUDONIEJI BANDC 
SUSISTIPRINTI, BEI 

NEVYKSTA

Madridas, Ispanija — 
Pranešama, kad Ispanij 
sukilėliai žygiuoja pirm; 
į Madridą, triuškindai 
raudonųjų valdžios k 
riuomenės linijas. Rauč 
nieji sako, kad sukilę] 
kariuomenėje esą a{ 
120,000 italų ir vokieč 
Italijos diktatorius Muss 
Iini įsakęs pulti raudom 
sius ir visiškai juos s 
triuškinti.

Raudonųjų vadas g( 
Jose Miaja mobilizuoja 
vaikus, kad kaip nors s 
laikytų sukilėlių puolim 
bet nevyksta. Sukilėl 
užėmė svarbų miestą, / 

i riaca, kuris stovi ant k 
riojo Henarės upės kran 
Sukilėliai triuškina rauc 
nųjų karines jėgas be; 
giuodami pirmyn per 
mylias į Madridą.

Raudonųjų valdžios pc 
cija ir karininkai Madri 
areštavo apie 30 žmon 
kuriuos kaltina sąmok 
ir sabotažavime prieš n 
donuosius. Kaltinami 
vadas esąs Exuperio N

tik dalyvavo Kardinolų už kurstymą darbinin-: 
virinki™ bet net jam kų streikuoti.

i Lavvrence, Mass. — In-' 
dustrijinės Organizacijos 
Komiteto agentas pareiš
kė, kad audenyčių kompa
nijoms bus įteiktas darbi
ninkų reikalavimas pakel
ti algas 20 nuošimčių ir 
$18 minimum alga savaitė
je ir 35 valandų darbo sa- įvairiose Amerikos 
vaite.

Salėm, Mass. —
Shoe and Leather Workers certą iš savo tėvynės.

susirinkime, 
pirmininkavo.

Šv. Tėvas, kad ir jaučia- 
: si silpnas, bet įsakė Šv. 
Petro kanauninkams pri
ruošti baziliką, kad jis 
galėtų dalyvauti Velykų 
sekmadienį pontifikalėse 
šv. mišiose. Gydytojai 
kartą prašė šv. Tėvo 
traukti visus darbus 
oras pagerės.

dar 
nu- 
kol

SOVIETAI ATŠAUKĖ
PASIUNTINĮ Iš ISPANI- j unijos viršininkai ir dirb-

JOS

Maskva —“Tasso” žinio
mis, Sovietų Sąjungos cen- 
tralinio vykdomojo komi
teto prezidiumas I 
Sąjungos pasiuntinį Ispa-

I

Kauno radiofonas balan
džio 12 d. rengia koncer
tą Europai. Koncertą ren
gti padeda tarptautinė ra- 
diofuzijos sąjunga. Radio
fonui atsiuntė laišką Ame-

1 rikos “National Broadcas- 
! ting Companv, Ine”, pra
nešdama, kad ji imasi Lie
tuvos koncertą pertrans
liuoti Amerikai. Ta ben
drovė turi kelias dešimts 
siunčiamųjų radio stočių 

vieto
se. Amerikos lietuviai vėl 

United turės progos girdėti kon-.

tuvių savininkai turėjo 
pasitarimą. Darbininkai 
reikalauja pakelti algas 
15 nuoš. Unijistai nutarė

I

Nashua, N. H. — J. F.
Sovietų prisidėti prie CIO.

19,400 DARBININKU
NETEKO DARBO '

Detroit, Mich. — Briggs
niiai Rozenbergą nutarė McElwain Shoe kompani- Manufacturing kompanija, 

J v | . ..... _. i l...™ rkv.t.r.lA.n
is tų pareigų atšaukti, ja
Jam būsiančios
kitos pareigos.
Ispanijoje skiriamas Gai- nuoš. dif mėnesiai atgal, 
kisas.

ŠV. TĖVAS KARDINOLU
SUSIRINKIME

darbininkams vėl pa- kuri išdirba Chrysler kor- 
pavestos kėlė algas 5 nuoš. Toji Porac^°® automobiliams 
Į jo vietą kompanija pakėlė algas 5 vĮršus, savo 33,750 dar- 
* J f j f & bininkų atleido iš darbo

Billerica Mass — Tai- 19’400 darbinink4 dėl
. B1!_r.lca’ S‘_ . 3_. j streiko Chrysler automo-
bot Mills darbininkai išėjo' bnių- dirbtuvė5e. -CHrfrsiei |nn7 Honrato, gen Erai

Vatikanas — Kovo 11 d. 
įvyko Kardinolų susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
apie 20 Kardinolų. Susi
rinkimą vedė pats Šv. Tė
vas. Planuojama Ethiopi- 
joj Įsteigti penkias bažny
tines provincijas ir pra
plėsti misionieriavimą.

EKSPLIOZIJA KASYK
LOJE

•----------------
Du Užmušta, 17 Užgriauta

Logan, W. Va. — Ketvir- 
! tadienį, kovo 11 d., Mac- 
i beth kasykloje įvyko eks- 
I pliozija. Du darbininkai 
j užmušta, 17 užgriauta. 
į Maža vilties, kad užgriau- 
i tieji darbininkai bus iš- 
Į gelbėti.

sorbuoti ir padaryti pilie
čius savo vergais. Katali
kų Bažnyčia gindama 
žmonių teises skelbia bro
lybę, teisingumą ir meilę, 
ii nori visus padaryti Vie
no Amžinojo Tėvo vaikais 
ir Broliais Kristuje... T.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti -— suprasti sie- 

žmonių teises, o ne jas ab- los didenybę.

Taigi valstybės užduotis 
yra ginti ir apsaugoti • v

UŽSIMOKĖJO $1 BAUS
MĘ 6 CIGARETAIS

TeismasNew York
nubaudė Thomas Thorsen 
doleriu už rūkymą pože- 
myj, ir kada nubaustasis 
pareiškė, kad jis neturįs 
pinigų, tai teisėjas leido 
jam užsimokėti bausmę 6 
eigaretais.

GAISRAS PADARE 
$400,000 NUOSTOLIŲ 

SPRINGFIELDE

į streiką. Reikalauja $22 į 
algų į savaitę.

SIAUČIA BADAS
“Vilniaus žodžio” kores- 

pendentų žiniomis, Bres
laujos apskr. siaučiąs ba
das.

J. V. TARYBA ĮSAKO 
GRAŽINTI DARBAN 4000 

‘ DARBININKU

Springfield, Mass. — 
Sekmadienį, kovo 14 d 
Carlisle bloke, kuriame 
buvo didžiulis sandėlys ir 
krautuvė geležinių daiktų, 
kilo gaisras ir padare 
$400,000 nuostolių, šeši 
gaisrininkai sužeisti.

Washington, D. C. — 
Kovo 15 d. — Jung. Vals
tybių Darbo Santykiavi
mo Taryba, išklausius 
darbininkų ir darbdavių 
liudininkų, padarė spren
dimą ir įsako Remington 
Rand kompanijai grąžinti 
darban 4000 darbininkų, 
kurie peritais metais strei- V 
kavo ir dėlto jiems buvo 
atsakytas darbas. Kompa
nija griežtaiatsisakė pri
imti darbininkų reikalavi
mus. Ji visiškai atsisakė 
tartis su Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkais,1 

I kurie atstovavo strei kuo- 
I jančius darbininkus.

Darbo departmento se
kretorė Miss Perkins, po 
tokio J. V. Darbo Santy
kiavimo Tarybos sprendi
mo, pakvietė Remington 
Rand kompanijos ir Ame
rikos Darbo Federacijos 
viršininkus atnaujinti de
rybas.

John P. Frey, ADF, me
talo amatninkų unijos pir
mininkas griežtai pasmer
kė Sočiai Security tarybą 
už tai, kad ji užsisakė iš 
Remington Rand Kompa
nijos ofiso reikmenų ver
tės $57,500, kada kompa
nija taip žiauriai pasielgė 
su darbininkais, išmesda
ma juos į gatvę.

korporacijos dirbtuvėse 
padaro Chrysler, ‘Dodge, 
Plymouth ir DeSoto auto- 

i mobilius, o tiems automo
biliams 
Briggs 
kompanijos dirbtuvėse.

Chrysler korporacija 
prašo teismo išduoti drau
dimą prieš sėdinčius strei- 
kierius dirbtuvėse. Neabe
jojama, kad korporacija 
draudimą išgaus, ir kas 
po to. Galimas daiktas, 
kad korporacija ir United 
Automobile Workers unija 
bus priversti pradėti 
kos derybas. Spėjama, 
darbininkai streiką 
mės.

Briggs Manufacturing 
kompanijos viršinin k a i 
jau dabar pradėjo dery- 

’ bas su UAW unija, nes nu
jaučia, kad ir jos darbi
ninką i gali išeiti į streiką.

viršus padaro
Manufacturing

esąs simpatizatorius.
Italų karininkas, ku 

sakosi esąs Įeit. Gaeta 
Borusi, Italijos regula: 
armijos karininkas sa 
kad iki pavasario rau< 
nųjų valdžios karinės 
gos bus sutriuškintos 
Ispanijoj bus fašistinė v 
džia.

MERGINOS SEDEDA 
MOS LAIMĖJO STREI1

tai- 
kad 
lai-

Indian Orchard, Kovo 
d. — Hodges Carpet kc 
panijos darbininkės 
streikavo. Jis reikal: 
pakelti algas. Kompani 
viršininkas įėjęs į dirbi 
vę su sužinojęs, kad rr 
ginos streikuoja, prie 
darbininkų reikalavii 
Streikas tęsėsi tik vii 
valandą.

PASAULIO RIEBIAU
SIAS VYRAS MIRĖ

Flomaton, Ala. — Kovo 
‘Happy Jack’ 

63 m. amžiaus, 
svėrė 739 svarus.

I
. 11 d. mirė
Eckert, 
kuris
Jis skaitėsi riebiausias ir 
sunkiausias vyras pasau
lyj-

NUBAUDĖ UŽ NAU-
METŲ SUTIKIMĄ

“Vilniaus žodžio” 8 
rašoma, kad švenčio 
gyventoją lietuvį Vi 
Sauką Storasta nuba 
25 auksinais už Na 
Metų sutikimą, kurio 
tu dalyvavo keletas jo 
minaičių, kaimynų sve<

LDS. Centro Valdyba, “Darbininko” Redak
cija, Administracija reiškia gilios užuojau
tos broliui p. Pranui Kūrai ir jo žmonai, 
LDS. 3 kp. nariui, Norvvood, Mass.

A j- A
KUN. JONUI KURUI

MIRUS
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VIETINĖS ŽINIOS!
•—-----------

KUNIGŲ VIENYBES 
PROVINCIJOS 

RINKIMAS

Pirmadienį, kovo 15 d., 
pas svetingąjį Šv. Petro 
lietuvių parapijos kleboną, 
kun. Pranciškų Virmaus- 
kį, kuris baigia išsveikti 
po sunkios ligos, suvažia
vo iš visos Naujos Angli
jos lietuviai kunigai į tal
ką 40 Valandų Atlaidų lai
ku. Ta proga Kunigų Vie
nybės Bostono Provincija 
turėjo susirinkimu Pada
ryta eilė mūsų išeivijos 
reikalais nutarimų. Bosto
no Provincijos Kunigų 
Vienybės pirmininku yra i 
kun. P. Juškaitis, <___
bridge Lietuvių parapijos ’ 
klebonas.

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Ketvirtadieni, kovo 18 d., š.
Šv. Petro parapijos salėje, 492 — .
7th St., 8:00 vai. vakare, įvyks nupirkimui. 
LDS 1-mos kuopos mėnesinis su- j r_ 
sirinkimas. Visi nariai kviečiami \ 
dalyvauti. Vald. Pirm.

- -------------------------------Ii

Iją veikalą, tik vieną.kar- 
SUSI- į tą giedota, “Nuo Alyv

■ Darželio iki 
Kalno”.

! Šis veikalas 
(lytas pernai, 
madienį, bet mažai žmonių 
girdėjo. Kažin kodėl mū
sų lietuviai neįvertina baž
nytinių Koncertų? Choras 
sudarytas iš jaunuolių, ku
rie pasišventę lavinas, 
kad geriaus pasirodyti ir 
su pasišventimu atiduoda 
garbę savo Sutvėrėjui už 
tokią gausią dovaną — 
muziką. O žmonės ne tik 
neįvertina jaunimo darbo/ 
bet turi būti iš tinginiavi- 
mo neatsilanko į bažny-į 

Cam- ^4 tą trumpą valandėlę,
į praleisti Augščiausi o j o 
namuose!

Šįmet, taip kaip ir per
nai, įžangos į bažnyčią ne
bus. Tik bus f.aroma si- kai labai

ĮVAIRIOS ŽINIOS
II
— ■ - - ■

J. Kumpa

I

’ll
Kalvarijos j

I 
buvo išpil-l 
Verbų sek-

200 UNIJŲ PATVIRTINO 
SUTARTĮ SU GENERAL 

MOTORS

Perei-Detroit, Mich.
tos savaitės pabaigoje Ge
neral Motors vice-prezi-1 
dentas William S. Knud- 
sen pasirašė sutartį su U- 
nited Automobile Workers 
unija. Pereitą sekmadienį | 
daugiau kaip 200 tos uni-

tu išrišant ir Vilniaus 
klausimą.

Tokios tai žinios iš Var į 
šuvos. I—

t

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos 
Parodos Boston, Mass.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

2

(Tęsinys)
...Lietuvi! jeigu tau brangi 
Tėvynės laisvė ir gerovė,... 
...Įkalk sau drūčiai tą j mintį. 
Kad čia visa tauta reik ginti...

Jonas Kmitas.

Štai prieš mano akis ma
žytė stovylą Vaikutis, šis 
vaikutis išimtas iš Vargo 

, Mokyklos, kurį motina 
sukdama ratelį mokino lie
tuviško rašto. Tas mažasis 
skaitytojas, knygoj-ele- 
mentoriui akis įbedęs, ge
rosios motinėlės globoj, 
turi pasiryžimą išmokt sa
vosios kalbos. Nors tuo 
laiku rusų priespauda vei- gį nuo tėvynės užmiršimo 
kė visu žiaurumu, vienok nuo įštautėjimo. Štai kur 
anot poeto vysk. A. Bara- ‘ gUtampa mūsų yoeto ir 
nausko, lietuvis kartojo: skulptoriaus mintys. 
“Neįveiksi, sūnau šiaurės 
— mūsų širdys tvirtos, se
niai buvo išmėgintos, 
niai keptos, virtos...”

žimas branginti savo kal
bą ir eiti prie tėvynės lais
vės ;r gerovės pagavo ir 
skulptoriaus širdį ir, jis 
jam skyrė savo kūriny 
motinos globą. Mūsų gi iš
eivijos poetas Jonas Kmi
tas tą mintį reikšdamas 
sako: “Lietuvi! jeigu tau 
brangi tėvynės laisvė ir 
gerovė..., įkalk sau drūčiai 
tą į mintį...” Ir tą mintį 
reiškia gyvendamas išeivi
joj, gerai pažindamas, 
pabrėžia, kad — “visą tau
tą”, reiškia ir išeiviją — 
“reikia ginti”. Nuo ko? O

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Vienna, Austrija — Ko
jos skyrių įvairiose Gene- y° -^5 d. —- Pranešama, 
ral Motors korporacijos Rumunijos karalienė 
dirbtuvėse masiniame su-1 užnuodyta ir yra
sirinkime pasirašytą su- britiškoje padėtyje. Tuo 
tartį patvirtino. Tik mažu- pačiu laiku pasijuto ser- 
ma darbininku buvo nepa- t?4s nuo užnuodijimo ir ka

rališkų rūmų maršalas, 
Udarenu. Gandai plečiasi, 
kad karalienė Marie už
nuodyta politiniais sume
timais. Visa šalis sujudo. 

I Kariuomenei ir žandarme
rijai įsakyta būti pasiruo- 
šusiems. Įvesta griežta te
legramų, laiškų ir laikra- 

,™„. Kal KOB1 nervuojasi “dėtcenzūra Jos duktė,
jį’idabrinė kolekta muzikos Lietuvos užsienių reikalų Jugoslavijos karalienė Ma- 

ministerio S. Lozoraičio į r^e atvyko pas sergančią 
Taipgi pasižadėjo sugie- pasakytos kalbos per ra-’ motin4-
.‘.1 porą giesmių solo, dio iš Kauno užpereitą! . Karalienes gyvybe pavo- 

jKun. Jozaitis, Redempto- šeštadienį. Lenkija pripa-į tu^e‘ dalinai suparaly- 
; rištas, kuris anglų par. žįsta, kad ji buvo pasiūliusi žuota- 
pagarsėjo savo puikiu bal- Lietuvai sudaryti nepuoli- j
<?ii Tai hn<? crprn nrno-a i?1 —„ ^..-t__ 4-:____________ j. »■* a ■ a a

mums jį išgirsti.
Taigi, Tėvai, mes choris- 

įtai nuoširdžiai kviečiame 
jus, praleisti tą valandėlę 
su mumis, giesmininkais ir 
atiduoti Aukščiausiajam 
padėka ir garbę.

i * — * '
i

L. R. K. FEDERACIJOS 3 JO 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Įvyks antradieni, kovo 23 d , Į su Taį frus gera proga ii' 

š. m., 7:30 vai. vakare, bažnyti- ’ 
nėję svetainėje, 5-tos gat. Kvie 
čiami visi atstovai dalyvauti.

Vald. Pirm.

BAŽNYTINIS
KONCERTAS Choristas.

I 
i

7:00Verbų sekmadienį, 
vakare. Šv. Petro par. Di
dysis choras išpildys nau-

SUGAVO VAGILIUKĄ

* Itenkinti sutartimi dėl per- 
didelių nuolaidų.

Varšuva, Lenkija —Len-

DAKTARAI 
?
Į
Į

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Bnilding

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Ik) 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vnkare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

......................!M.rnmiinuiniHmimimmn'"HHniiHminnH

Per pastarąsias 6 savai
tes Šv. Tarno Moro koply- 
čioje* 49 Franklin St., Bos- 

z

zi
š I

| 
i i i

51

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

; Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo R Iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tei. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso vahtudos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredcnils nuo » iki 12 v. <Hen$. 
Subntomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomia nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutartų

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

? Moko muzikos, piano 
J ir dainavimo. Specia- 
J les p a m o k a s duoda 
J: vaikams.

Adresas:
98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

* Tel. COLumbia 8053

/Z

mo sutartį, neliečiant Vii-: pl/4 DDIIC EDAMCČIMA? 
niaus klausimo, bet Lietu- OiAnBUu l hASilSIMAu 
va tą pasiūlymą atmetė, ----------
pažymėdama, kad be Vil
niaus negali būti susitari
mo.

Pranešama, kad Lietuva 
tariasi su Rusija dėl suda
rymo militarinės sutar
ties, kad kilus karui Vo
kietijos su Rusija, Lietu
va būtų jos talkininkė. 
Varšuva skaito tai nepa
kenčiamu dalyku. Sako, 
Lietuva turi dėtis su -Len
kija, o ne su Rusija.

Sakoma, kad Vokietija 
spaudžianti Lenkiją, kad 
ji užmegstų normalius. anjęSto gaminti 
santykius su Lietuva, kar-'< •

tone, vagiliukas pavogda
vo nito besimeldžiančių 
moterų ridikulius (pocket 
books). Ketvirtadienį, ko
vo 11 d. policijai pavyko 
vagiliuką sugauti. Juo bu- pardavėjai laikytų užden- 
ves Michael A. Chiampa, gtus anglių šulinius, kad 
18 m. amžiaus, gyv. 166 
Endicott St., North End. j 
Policininkas sako, kad su
gautasis vagiliukas prisi
pažinęs pavogęs du ridi- 
kiulių ir nurodęs, kur jis 
juos numetę. Policija nu
rodytoje vietoje rado du 
tuščiu ridikuliu.

y* •

VYČIŲ KALENDORIUS

Balandžio 3 d., 1937, — 
Basketball ratelis rengia 
šokius. Tiktai 25c. pama
tyti žaidimą ir dalyvauti 
šokiuose.

Balandžio 17-tą — Nau
jos Anglijos Vyčių Aps
kričio šokiai — “Silver 
Jubilee Dance”, įvyks Ho- 

Į tel Somerset (Louis XIV 
Bali room), Boston. Geras 
orkestras, 
maža.

Įžanga labai
A.E.L.

PLAUKŲ SLINKIMASŠunelis. Prie 
se- skaitytojo kojų, 

Tas Mokyklos meno kūriny j, 
nekaltas vaikučio pasiry- guli ištikimas šunelis. Ne- 

■ Į koks čia, rodos, būtų me- 
R.K.S.A., LDS. ir Moterij no požymis, bet vienok jis
Sąjungos Apskričiai. Kuo- iogįa svarbią rolę. Jo
pos iš anksto pradėki! |UŽduotis kaip
ruoštis savo kolonijose, 
kad padarius šią gegužinę j

i sėkmingą.
Šią vasarą įvyks Moterų 

Sąjungos 18-tas seimas ‘ 
Chicago, III.

Svarbu, kad visos kuo
pos pasistengtų pasiųsti 
atstoves į šį seimą, nes 
bus svarbus.

Kovo 1 d. prasidėjo mū
sų organizacijos naujų na
rių vajus ir tęsis iki bir
želio 1 d. Reikalinga vi
soms narėms stoti į dar
bą. Dirva plAtV nes daug 
randasi moterų ir mergai
čių, kurios dar nepriklau
so prie šios garbingos or
ganizacijos.

M. Jokubaitė, 
Conn. Apskr. rašt.

mažojo 
Vargo

I

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacnm Process, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas. 

Df.Grady,327B“^. 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

y

ir kiekvie
no šunies — pranešti sa
viesiems apie besiartinan
tį, svetimą žmogystą. Juk 
jau esame dalinai susipa
žinę, kad rusai spaudos 
draudimo metu neleido 
mokintis lietuviams savo
sios lietuviškos kalbos, c 
vertė mokintis rusų ir kad 
pripratinus prie rusų rai
dyno, buvo išleidę net lie
tuviškas knygas rusų gra
ždanka rašytas. Lietuviai 
parsigabenę su pagalba 
knygnešių lietuviškų kny- 

, gų iš Prūsų - Tilžės mokin- 
įdavosi slapta, o jų sargai 
’nuo rusų žandarų būdavo 
i gerieji šuneliai. Žandarui 
tik į kiemą įžengus, tuo
jaus šuo netik sulodavo, 
bet sukaukdavo lyg karia
mas. Šeimininkai spėdavo 
lietuviškas knygas paslėp
ti ir žandarai nieko nepe
šę, nosis pakabinę, dūlin
davo iš kur sveiki atėję. 
Kartais būdavo ir tokių 
atsitikimų, kad sučiupda
vo knygnešius kelyj iš 

Į Prūsų, tuomet
į Lietuva. Tuomet anot poe- 
i to Vaičaičio: ‘Sveiks drūts 
[Kalėjime baisingas! Namai 
! bausmės, namai vargų...” 
i Bet lietuvis ir ten nenusi
minė, jis dvasia kovojo ir 
anot poeto P. Vaičaičio 
sakė: “Ar truks lietuviška 

I krūtinė? Ar stips masko- 
lio pasiutims?” Ir stipo 
maskolio pasiutimas, gi 
lietuvis išėjo laimėtojas.

Bus daugiau)

—■ --

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
ria rašia TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose jt.ilpose: Bonkoms,

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U.
S. firmą ir užsienio, pasirinki- 

A mas didžiausias ir įvairiausias. 
V POKILIAMS, VESTUVĖMS, 
? NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- 
ii LIAMS. Specialiai kainos su- 
X mažinamos. Pristatom greitai ir 
Ą veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
Ų 11 vak.
T Pašaukit SOL'-tli Iioston 4147
Ų Pas J. STRIGUNĄ
i 195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopoms 

Pranešu visų kuopų ži
niai, kad Moterų Sąjun
gos Conn. Apskr. pusme
tinis, ir priešseiminis su
važiavimas įvyks balan-' 
džio - April 11 d., 1937 m., 
Šv. Trejybės mokyklos 

Į svetainėje, 339 Capitol A- 
jVe., Hartford Conn., 1-mą 

'. valandą po protų.
i Kadangi šis suvažiavi
mas bus priešseiminis, tai-

i gi kviečiu visas kuopas iš-
i įnešimus 

i seimui, ir apskričiui. Taip- 
! gi kviečiu visas kuopas 
prisiųsti skaitlingai atsto
vių Į šį suvažiavimą.

Birželio 13 d. š. m. įvyko 
3-jų organizacijų metinė 
gegužinė, kurią rengia L.

I

apsaugoti So. Bostono 
65,000 gyventojų nuo ang
lių dulkių.

VELYKŲ ŠVENTĖMS LIETUVIŠKOS 
ATVIRUTĖS

!

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

ĮVAIRŪS skelbimai

i

GRABORIAI

Velykos čia pat! Paprastai, Velykų švenčių pro
ga yra paprotys viens kitą sveikinti — pasiųsti linkė
jimus. “Darbininkas” tai progai įsigijo gražių lietu
viškų atviručių. Jų kaina su konvartėliais po 5c.

Užsisakant pasta, orderis turi būti nemažesnis 
kaip 50c. Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

ia 
|i

I

SO. BOSTONE ANGLIŲ 
ŠULINIAI TURI BŪTI 

UŽDENGTI

3

Į
3

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 12(U>00,000 A- 

, iiierikoj gyvenančių žmonių turi visada vi- 
durtns užkietėjusius IO.immi,.**' žmonių. Gi 
kita 40.000,1 tuo žmonių turi taip laimi blo
gus vidurius iš ko ir kitokios Ilgos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno loti žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi sti- 
kietejuses kepimas. SO nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. <50 nuoš. 
žmonių tnrf apendiko jdeirunns (aklažar-

1 nės). KODĖL? Atsakymas. lodei. kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA- 

TL'RAL • LAN HERB TEA nesibijo nei Šalčio, Kataro. Infhienzos Ir 
kitokiu ligų. Todėl, kad jų visada švarfis viduriai. NATURAL - LAN- 
1IERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraują ir 
visą kfino sistemą. Sergantieji ir teeiki, tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Moifey Order (Ciiekių neprijimirt. o aš jums pasiųsiu NATŪ
RAI- - LAN - HERB TEA ir iš ko jfls patys jvrsitfktinsite, kad tie
sa yra. NATUllAL - LAX - HEBE TEA dėžutė kainuoja tik 5Oc. 
Siųskite užsakymą tuojaus. Rašykite:

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

3
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3
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Cambridge Bottling Co; Ine.i! 
i!

! Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Touic). 
iį! Pristatome j krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi- 
f mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
« leibelio BERKSHIRE BEVERAUES. Taipgi turime ir. Alaus 
ĮK Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.

Massachusetts Valsty
bės legislatūra pirmu skai
tymu priėmė bilių, kuriuo 
reikalaujama, kad anglių

Telefonas 
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

su Diev

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

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

REIKALINGA prie namų ruo 
šos moteris ar mergina. Namai 
gražfte, skalbinių mažai, nedidelė 
šeimyna, atsiliepianti turi mokė
ti atsakyti telefoną. Norinti dar
bą gauti, telefonuokite —

OGEan 1472. (12-15)

■R-' <- K sI
C .

PAIN-EXPEtlEH
. f

V.» M os.
^Smarkus ištrynimas —W 
R malonumas ir palengvini-M 
■ mas kuomet musknlal V 

geliami.
F PAIN-EXPELLER 1 

žinomas lietuvių šeimoms | 
jau per tris gentkartes.^.^

w <j t l t» $ a *• o j i 
(. I N I M E N T

REIKALINGA mergina prižiū
rėti dvejetą vaiką. Darbas leng
vas, atlyginimas neblogas. Atsi
šaukite pas Mr. Bernardą Korai- 
tį, I. Jį Fox, 411 Washington St., 
Boston, Mass. (12-16)

1
i! 
i!

ii 
H

I 4—6 Berkshire St., Cambridge, Maw. j
j Tel. TROvrbridge 8374
• | 1 ... f — — , --- .-----—
Į Savininkui: ./tuma ilalinauskfts. Jokntnts Ptizinas, .hiozutnjs F. Smilfjffs. ' nistraciją, 366 W. Broadway, So. 

r*1 Boston, Mase.

j

REIKALINGA patyrusi prie 
namą ruošos mergina ar moteris. 
Kreipkitės į "Darbininko” admi-

I 
I

P. J. AKUNEVICH IR SUNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

S. BARASEVIČ1US IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES 
W. Broadvvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590 
Ames St., Brockton, Mass. 

Tel. Brockton 390
(lyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 

Tel. Columbia 2537

254

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir 3 
Balsamuotojas

TURI NOTARO TEISES 3
494 East Broadway

South Boston, Mass. 3
Tel. ŠOU Boston 1437 8

Besidence: 158 W. 7th St $
Tel. ŠOU Boston 3960 Įl 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - BalsamuotojM 

Patarnavimas dieną ir naktj 

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadvvay,

So. Boston, Masa.
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Katalikiškos Spaudos 
Stiprinimo Klausimu

• -

Visi žinome ir supranta- sumaniai valdančių plunk- 
me, kad spauda — laikraš- sną bendradarbių — rąžy
čiai yra galingas ir abiem tojų. Bendradarbių, norin- 
aštrus ginklas, su kuriuom čių rašyti mūsų laikraš- 
galima atlikt gerą naudin- čiams žinias ir straips- 
gą darbą; apšviest skaity- nius, atsiras, jeigu tik ga
lo jų protą; sužadint jų lėsime bendradarbiams už 
širdyse dorovinius jaus- jų raštus atlyginti nors 
mus, tautinį susipratimą. 
Taipgi priešingai ta pati 
spauda, blogoje dvasioje 
vedama, gali skaitytojus 
sukvailinti ir nupuldyti jų 
dorą.

Geroji spauda, kuri švie
čia skaitytojų protą, kelia 
jų dorą ir tautinį susipra- ir vaisingas, 
timą, yra katalikiški laik- bus katalikų 
raščiai ir knygos. Blogoji 
spauda yra ta, kuri nieki
na Dievą, ardo tikėjimą, 
skleidžia bedievybę. Su be
dievybe sykiu eina ir mo- 
ralis, dorinis susmukimas.
Supuvęs moraliai žmogus Aukas prašome siųst šio 
•nebegali jau būti geras SDaudos stiprinimo fondo 
tautos narys. iždininkui adresu: Rev. V.

v •

kiek pinigiškai.
Tad katalikų seimelis 

suprasdamas ka t a 1 i k ij 
spaudos stiprinimo svar
bą paveda mums komisi
jai tą darbą varyti pir
myn.myn. Komisijos darbas 
bus ant tiek pasekmingas 

ant kiek jis 
visuomenės; y 

remiamas. Tad kviečia- j 
me nuoširdžiai visas kata- £ 
ūkiškas organizacijas ir X 
pavienius asmenis, nors, 
kad ir su nedidele auka y 
prie šio darbo prisidėti. Į *|*

jaunimo organizacijomis, 
veikiančiomis švietimo, 
kultūros bei sporto srity
se. Tokis jaunimo susitiki
mas yra beabejo labai rei
kalingas. Kad tasai susiti
kimas būtų ir įdomus ir 
naudingas ir kad paliktų 
amžinai neišdildomą įspū
dį, — reikalinga kiek nors

džius, dėl to kad jis laiko 
atšaukimu kredito Lietu
vos vyriausybei Lozoraitis 
pareiškė, kad “jei jie reik
štų atskleidimą Lenkijos 
noro šitokiu būdu sukon
struoti sau pretekstą prieš 
Lietuvą, tai. turėčiau čia 
pat atkreipti pasaulio opi
nijos dėmesį į šitokių Len
kijos planų tikslus ir į tai pasiruošti. Čikagoje tam 
kad minėti 
derinami 
žmonijos
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GENERAL 0 ELECTRIC
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MODELIS E—126

Kaina $165’0°

jo klausytis

MODELIS E —155
TURI 15 METALINIŲ TURŲ

Colorama Dial. Automatic Er-į- 
ąuency Control. Personalizer. Si- 
lent Tuning. Sentry Bos. Sliding- 
nile Tuning Scale. 15-ineh Stabili- 
zed Dynamie Speaker. Music- 
Si>ee<-h Control. Bass and Treb’.o 
<’onipensation. Tuning Range: V. S. 
AVeather Reports, Standard Broad- 
casts, International Short-wav<», 
Police Calls, Ainateurs, Aviation 
Reports, Vltra-Short-jvave. T\vo- 
way l’olice Connnunieation, Espe- 
rimental Broadeasts. Automatic 
Votume Control. Tliirty-five watts 
output.

Cabinet: This Classical-niodern
Console Cabinet is thoroughly cus- 
tom in design and character of 
inaterials. The front panel, of 
carefully matehed American butt 
tvalnut veneer. rolls gracefully o- 
ver the cabinet top. Solid tvalnut 
grille. The finish is in tvvo-tone 
ivalnut. Handrubbed to a satin-like 
1 ust re.

tikslai 
su 
troškimu

nesu- tikslui veikia specialis ko- 
visuotiniu mitetas, bet ar yra kas da- 

bei romą kituose miestuose 
darbų ramumui, pastovu- kaip Bostonas, Baltimore, 
mui ir taikai saugoti”. Po Philadelphia, Pittsburgh, 
to Lozoraitis minėjo pa- Cleveland, Detroit etc. 
skutimais metais abiejų Geistina, kad visose dides- 
šalių darytus mėginimus niose kolonijose neatide- 
abiejų valstybių santy- liojant susidarytų specia
liuose įnešti ką naujo; lūs komitetai iš “jaunosios 
pridurdamas, kad tuos 
kontaktus lydėjo smūgiai 
į jautriausią Lietuvių šir
dies vietą — persekiojimai 
Vilniaus lietuvių. Toliau 
pabrėžė, kad tarsi koks 
fatumas vertė anoje pusė
je kaskart radikališkai 
paneigti dešiniąją ranka, 
tai, kas kairioje galėjo pa
sirodyti kaipo geros valios 
pasireiškimas. Lozoraitis
pridūrė, kad nepaisydama panika. Trys žmonės sudė
tų skaudžių patyrimų, Lie- 6 sužeidė, kurių tarpe 
tuva savo taikingos politi- trys gaisrininkai, 
kos nepakeis”.

ir senosios kartos” atsto
vų ir kad tie komitetai lai
kytų ryšį su Čikagos ir 
New York’o komitetais.
SUDEGĖ TRYS VIEŠBU

ČIO GAISRE

Kadangi mūsų laikais y- Puidokas, 12 Casimir St., 
ra žymiai paplitusi tarpe Westfield, Mass. Draugijų i 
mūsų lietuvių blogos spau- pavienių asmenų vardai, 
dos įtekmė, tad mes kata- aukavusių bent nemažiau 
likai matome būtiną reika- 1 
lą stiprinti savo katalikiš
kąją spaudą. Mes privalo-, 
me rūpintis, kad ji būtų i 
plačiai katalikų skaitoma, 
kad tuomi atremtų tą blo
gą įtekmę, kurią skleidžia 
bedieviškoji spauda.

Šis klausimas buvo pla-į 
čiai svarstomas Naujos 
Anglijos katalikų seime
lyje, kurs įvyko 22 vasa
rio šių metų, Worcester, 
Mass. Šiame seimelyje liko į 
išrinkta komisija, kurion I 
įeina žemiaus pasirašę as-l 
menys, kurie visokiais ga
limais būdais ir priemonė
mis, pagelbstint idealiai; 
katalikų visuomenei, dirbs 
katalikiškos spaudos stip
rinimo darbą.

Mūsų katalikiškoji spau
da stiprės, kuomet dau
ginsis jos skaitytojų skai
čius. Kad mūsų katalikiš-1 bus rekorduojamos ir pa
kų laikraščių skaitytojų j gal jų komisija vadovau-j 
skaičius augtu, mūsų laik-:damos skirs atlyginimą’ 
raščiai turi būti pilni vi
siems įdomių žinių ir gerų 
pamokinančių straipsnių. 
Kad mūsų laikraščius to
kiais padaryti reikia tu
rėti nemažą skaičių gerų

25c. bus skelbiama laikra
ščiuose.

Kadangi Naujos Angli
jos, Bostono apylinkėje Į 
daugiausia yra skaitomas 
‘ Darbininkas”, “Studentų 
Žodis” ir “Vytis”, tad šių 
trijų laikraščių bendra
darbiams ir bus teikiamas 
atlyginimas už raštus ir 
juose bus talpinama at
skaitos ir įvairūs prane
šimai apie šios komisijos 
veikimą.

Be to minėtų laikraščių 
gerbiamų skaitytojų pra
šome nepatingėti parašyti 
mums komisijai laiškelį 

1 ir pažymėti kokie straips
niai ir žinios ‘Darbininke’, 
‘Studentų žodyje’ ir ‘Vy
tyje’ geriausiai patinka ir 
kokių straipsnių ir žinių 
būtų dar pageidautina. 
Tos skaitytojų pastabos

i

Šis General Electrical Radio tikrai 
yra stebėtinas savo grožiu ir visais vė
liausios mados įtaisymais. Jo tonas yra 
labai malonus ir švelnus 
tai malonumas. Prieš Velykas įsigyk ši 
radio, tai turėsite tikrai linksmas Vely
kų šventes.

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

v •

Modelis E - 155
.00

Brattleboro, Vt. — Kovo 
15 d. — Vakar viešbuty 
Princess ir Capitol teatre 
kilo gaisras. Ugnis greit 
apėmė medinį namą. Kilo
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t 
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t 
T 
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UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine. 
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337
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Gerb. R. Skipitis, Drau
gijos Užsienių Lietuviams 
Remti (DULR) pirminin
kas, prašė paskelbti spau
doje šitokį jo pakvietimą:

“Ir šiais 1937 metais Pa
langoje suruošime užsie
nyje besidarbuojantiems 
lietuviams švietimo dir
voje lietuvių kalbos ir 
Lietuvos istorijos kur
sus. Visi kursantai laike 
30 dienų srauna nemoka
mai butą ir maistą, o ke
lionės išlaidas turi iš sa
vo lėšų apmokėti. Kursų 
pradžia liepos mėnesio 
pirmose dienose. Norį 
stoti į kursus turi išank- 
sto pasiųsti DULR pa
reiškimus ir gavę mūsų 
teisiamą atsakymą apie 
priėmimą į tuos kursus 
gali vykti į Lietuvą”.

Spėja- 
ma, kad ir daugiau žmonių 
nukentėjo, bet taip greit 
nebuvo galima sužinoti. 
Gaisras, gaisrininkų vir
šininko apskaičiavimu, pa
darė $45,000 nuostolių.

PRANCŪZŲ MISIJA 
ATVYKSTA Į AMERIKA

11 d. iš Le Havre

Tautinė Misija į

Paryžius, Prancūzija —
Kovo
laivu Cuba išvyko Pran
cūzų
Jung. Valstybes dalyvau
ti minėjime 250 metinių 
mirties sukaktuvių senos 
Prancūzų - Amerikos im
perijos įsteigėjo, Cavalier 
De La Šalie. Minėjimas į- 
vyks kovo 27 d., New Or- 
leans.

W!LL!AM J. CHISHOLM

__  _ I
rašytojams, kurių raštai 
skaitytojams labiau patin
ka.

Kad neapsunkint virš 
minėtų laikraščių redakto- 
rius bereikalingu darbu, ■

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

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

81 Lafayette St 
Worcester, Masa.

Telefonas
Worcester, 5-433-1

J BOSTONO APIET.INKftS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė- 
j jas ir Distributorins CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams, 

restoranams ir alndėms. Saukite: Ded. 1781. i

komisija pageidauja ir 
prašo, kad bendradarbiai 
savo raštus rašytų aiškiai, 
sulig lietuvių kalbos gra
matikos taisyklių. Už sun
kiai išskaitomus ir netai- 
siklingai parašytus raštus 
nebus teikiama atlygini
mas. Tą primename dėlto, 
kad norintieji bendradar
biauti, rašyti laikraš
čiams, ypatingai jaunimas 
stengtųsi susipažinti su 
lietuvių kalbos taisyklė
mis — gramatika. Užtad 
seimelyje buvo išreikštas 
pageidavimas, kad kiek- 
jenoje Naujos Angluos arba ir dažniau bu <
kolonijoje susiorganizuotų reikal laik 
korespondentų rašytojų rinkimus ir lim

ir susTidę žmogų. bfs ir fondo ištekIiaus 
bendradarbiams teiks 
lyginimą už raštus.

Spaudos Stiprinimo 
• Komisija: 

Razvadauskas, Pirmininkas 
16 tVinfield St., 

So. Boston, Mass. 
Ona Jerackaitė, Raštininkė 

16 Wells St., 
Lawrenee, Mass. 

Rev. V. Puidokas, Iždininkas 
12 Casimir St-, 

tVestfield, Mass. 
Fondo Iždo Globėjai: 
Kun. Pranas Skrodenis, MIC. 

41 Providence St.
Worcester, Mass.

Steponas Bugnaitis,
883 Cambridge Str., 

Cambridge, Mass.
(P. S. Taipgi prašome “Studen
tu Žodžio” ir “VyŽio” AĮ atsišau
kimą persispausdinti).

GRABORIUS
• ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dester 1952 

Namu: PI. 6286

Girdėti, kad Lietuvos 
sportininkai šios vasaros 
metu rengiasi aplankyti 
Amerikos lietuvius; būda
mi patys jauni, jie ypač 
nordtų susitikti čia su lie
tuviškuoju jaunimu ir

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVOS NAUJIENOS paklaus™a® ,aPia santy- kius su lenkais. Užsienių 

(Lietuvos^ Pasiuntinybės Reikalų Ministeris p. St 
kovo 6 dieną 

ir, sulyg 
prie 

tos progos, atsakė į lenkų 
užsienio ministerio p. Be- 
cko neseniai padarytą 
pranešimą Varšuvos Sei
me. “Lozoraitis pažymėjo
— sako ‘Eltos’ telegrama
— kad Beckas savo kalbo- 

I

je nutylėjo, jog visa Lietu
vos Lenkijos problema 
gludi pačios Lenkijos pa
darytoje Lietuvai skriau
doje. Toliau Lozoraitis pri
minė 1920 įvykius kada 
Želigovskio kariuomenės 
dalys, pradžioje paskelb
tos sukilėliais, paskui pa
ties Pilsudskio pripažintos 
veikusios jo įsakymu, už
ėmė Vilnių. Lozoraitis pa
brėžė, kad jei tie įvykiai 
nebūtų įvykę, tai nebūtų 
dabartinės santykių pa
dėties, pridurdamas, kad 
Lietuva statė ir ateityje 
statys savo santykius su 
kitomis valstybėmis, jų 
tarpe ir su Lenkija, ant 
teisės ir taikos pagrindo. 
Atsakydamas į Becko žo-

Žinios)

Washington, D. C. — 
Ministeris Lozoraitis apie 
santykius su Lenkija. Lie
tuvos Seime buvo patiek
tas užsienio ministeriui

Lozoraitis 
kalbėjo Seime 
“Eltos” pranešimo,

v •
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VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie-rus,

žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

vadauskui, 16 Winfield 
St. So. Boston, Mass.

Komisija kas 6 mėnesiai.

kurs nusimano apie lietu
vių kalbos gramatiką 
karts nuo karto susirinkę 
ją pastudijuotų.

“Darbininko” skaityto
jai savo pastabas, kurių 
rašytojų straipsniai ge
naus patinka ir kokios ži
nios labiaus pageidauja
mos, prašome siųst komi
sijos nariui: S. Bugnaitis, 
883 Cambridge Str., Cam
bridge, Mass. (Prašome 
pasižymėti antrašą).

‘Studentų žodžio’ ir ‘Vy
čio’ skaitytojų pastabas 
prašome siųst p. Pr. Raz-

at-

Pr.

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 visokiem.*- 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St, So. Boston, Maaa. 

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Maaa. 
Prot. Rafit. — Bronė Cunienė, 

29 Gould St., W. Roxb«ry. Mass. 
Tel. PAR 1864-1V.

B'ln. Rast — Marijona Markonlutė,
29 Whipple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
iždininkė — Ona Stanlnllutė,

105 West 6th St, So. Boston, Masa.
Pvarkdarė — Ona Misglrdienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.
Kasos Globėja ■*- Ona Siaurienė.

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
| *ranaija savo susirinktam laiko kas 
I sutrą utarnlnk* mėnesio.

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

Pirminio kas Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston. Mass. 

Vice-Pirm. Albinas Neviera.
16 IVinfield St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Ražt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston. Mass. 

Iždininkas Pranas Tuleikls,
109 Bowen St., So. Boston, Mass.

į Maršalka Jonas Zaikis,
7 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą nedėldien| kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 495 

E. 7th SL, So. Boston, Masa.

7:80 vaL vakare, pobažnytinėj ava 
rainėj

Vlaaia- 4raugijea relkalaia kreipkite 
paa protokolų ražtiolnkų.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays sueh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Tbanksgiving and Christmas 
---------------- by ----------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
- Entered as secoud-class matter Sept. 10, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. tlTkler the Act of March 3, 1870
. Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ..........................
• Foreign yearly ..........................

Domestic once per week yearly 
Foreign once per week yearly

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Vien;} kart savaitėje metams $2.00
Lžsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

$4.00,
$5.00
$2.00 ;
$2.50 |

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680 I

santy-

ir ten 
reikalu 
nebuvo

Bendro Fronto Kolektoriai

darbininkes
deliais. piktais Lietuvos 
priešais”, gyrė Lietuvos 
tvarką ir jos valdžią.

Dabar mūsų bolševikė- 
liai Bimbos, Mizarai ir ki
ti turi nusiraminti, nes 
“darbininkų tėvynės” — 
sovietų Rusijos karininkai 
su Lietuvos “žiauriausiais 
budeliais, piktais Lietuvos 
priešais” prie vieno stalo 
gėrė šampaną ir vieni kitų 
darbus gyrė.

Jeigu aukštieji tūzai 
Kaune pasibučiavo, tai ir 
Brooklyno laisviečiai turė
tų pasibučiuoti su vieny- 
biečiais ir girti vieni kitų 
darbus.

I

Žmonės, nuvargę dėl depresijos ir „nedarbo, dar 
daugiau yra varginami visokių rinkikų-kolektorių, 
kurie dedasi esą visuomenės veikėjai ir vilioja aukas 
garsiai skambantiems tikslams, pav., Lietuvos poli
tiškiems kaliniams (bolševikams) išlaisvinti, ben
dram frontui Ispanijoj palaikyti ir t. t. Žmonės, ne- j 
labai susivokią tuose dalykuose ir skambių obalsių ■ 
suvilioti, pasikrapšto pakaušį ir aukoją, daugiausiai 
dėlto, kad nežino, kaip čia tais kolektoriais nusikra- | 
čius. Aukos plaukia, kolektoriai ir tie, kurie juos j 
siuntė, pilnai patenkinti ir tik šaiposi iš tokios pigios ; 
žvejonės. Jie turi gan miklių pasiaiškinimų, kur tos 
aukos eina ir kam jos sunaudojamos. Pasiaiškinimas 
labai lengvas: bendras frontas yra ir Ispanijoj ir A-i 
merikoj. Čia jis reikalingas rašalui aikvoti, ten krau
jui lieti. Ten kovojama plieno kardu, čia rašoma - agi
tuojama plieno plunksna, reiškia, ginklas tapatingas, 
nes iš to paties metalo padarytas.

Taip nuraminę savo sąžinę (kokia ten pas juos 
bebūtų), bendro fronto ramstytojai jaučiasi kaip ne
kalti avinėliai ir renka aukas toliau, kad jos čia A- 
merikoje pasiliktų. Tuomi jie parodo ir nemaža pa
triotizmo, nes amerikoniško dolerio iš Amerikos taip 
ir neišleidžia. O jei koks tautininkėlis ar katalikėlis 
naiviai prasižioja apie apyskaitas, tai bendrafrontie- 
čiai tik tiek pastangų padaro, kad sutramdo gardų 
juoką. Tuo būdu jie sėdi gan saugioj pozicijoj, nes 
bendras frontas pas visus nežinėlius dabar madoje ir 
jo rėmėjus varžyti kokiomis ten apyskaitomis tai bū
tų visai ne moderniška. *

Tačiau, moderniška, ar ne, mes apyskaitų vis 
dėlto reikalaukime. Tai visai natūralu, kad aukotojai 
žinotų, kur jų aukos eina — ar bendran frontan, ar 
bendren kišeniun. Katalikai,-kurie per neapsižiūrėji
mą aukoja bendram frontui turi ypatingą reikalą ži- 

-noti, kur eina jų aukos. BendrafrontieČiai veda labai 
griežtą kovą prieš katalikų idealus, tai tie nesusipra
tę aukotojai tegu bent žino, kad jų pinigai perka 
jiems komunistišką vergiją.

Žinoma, geriausia būtų, tiems katalikų nepriete
liams visiškai aukų neduoti- K

SSSR maršalas Jegorov’as dalyvauja Lietuvos Nepriklausomybės 
šventes minėjime. Dešinėje stovi Lietuvos kariuomenės štabo viršininkas 
gen. št. pulk. Černius, svetimų valstybių atstovai ir karo attache’s, organi
zacijos ir tūkstantines žmonių mini os.

Didžiuoju karu. (Pelno ir 
ekonominio racionalizmo prie nepabaigiamų karų ir gvąi įvedama 
principai visuotinai įsiga
li ir nustato bei kontro-

visą

rodė, kad sistema veda pagrindinė ir labai nelen- 
reforma,

revoliucijų ir prie visos 
civilizacijos griuvimo. Ka- 

ekonominę pitalizmas žadėjo visiems

kad jos
negalėtų sėkmingai įves
ti joks atskiras kraštas, 
nors jisai būtų ir labai 
didelis, stiprus ir turtin
gas. Tokia reforma būtų 
galima įvesti tik tarp

tautiniu mastu.

Naujos Ekonomines
Sistemos Reikalas

Esame liudininkai tita- nas kraštutines ir dėl to 
niškcs kovos tarp dviejų netinkamas sistemas ir 
ekonominių sistemų: ka- kuri daug geriau atitiktų 
pitalistinės ir komunisti- žmonių pageidavimus, 
nes. Komunizmas, nors ir Toji naujoji sistema tu- 
jaunąs — puola; kapitaliz- rėš būti pagrįsta teisingu
mas ginasi. Mūsų giliu įsi
tikinimu nei neribotasis 
kapitalizmas, nei ateisti
nis komunizmas negali pa
stoviai žmonių patenkinti, 
ir dėl to negali būti ilgam 
laikui jų priimtos. Abidvi 
jos deda žmogui pančius, 
nors kiekviena savotiškus. 
Komunizmas primeta sa
vo sekėjams materialistinę 
pasaulėžiūrą, atima visas 
laisvės ir padaro žmogų principai, 
valstybės vergu; kapitaliz- antinomijomis, tačiau, 
mas paverčia žmogų kapi- kaip vėliau matysime, ne- 
talo vergu ir laiko didesnę turi viduje kontradikcijų 
žmonių dalį netikrumo, ir duodasi suderinami, 
vargo ir nerimo padėtyje? Daugelis mūsų tautos 
Abidvi sistemos nesiskaito žmonių norėtų visą mūsų 
su.tikrąja žmogaus pri- tautos ir valstybės likimą 
gimtimi ir abidvi ją žei-, 
džia. Nei viena, nei kita’ 
sistema negali patikrinti 
žmonėms ramumo, gero
vės ir darnaus progreso.

Visi, ir ypač mes, kata
likai, turime didžią isto
rinę pareigą nebeatidė- 
liojant tiesti pagrindus 
naujai ekonominei siste

mai,
/. kuri pergyventų abidvi a-

mu ir meile. Į josios pa
grindus turėtų būti taip 
pat dedamas sveikas indi
vidualizmas ir racionalus 
kolektyvizmas, privatinė 
nuosavybė, pajamų be 
darbo panaikinimas, as
mens ir grupių laisvė, ini
ciatyva ir demokratija, 
bet ir planingas krašto 
(ir viso pasaulio) ūkis bei 
socialinė kontrolė. Šie 

kad ir atrodo 
tačiau

būtinai susieti su senąja 
beveik neribotojo kapita
lizmo sistema. Jų pažiūro
mis, tik pelno sistema ga
linti užtikrinti Lietuvai 
gražią ateitį. Todėl, jų 
nuomone, kiekvienas, kurs 
nori į tą sistemą nors tik 
ir teoriškai kėsintis, pavo
jingai žaidžia su ugnimi ir 
tik padeda komunizmui.

Komunizmui sėkmių

giausiai tiesia kelią patsai^ 
neribotasai kapitalizmas. 
duodamas rimto pagrindo 
ir nuolatinių akstinų or
ganizuotai prieš jį kovai.

Krikščionių pasaulis dėl 
įvairių priežasčių jau j 
bent 16-ka amžių yra Į 
pavėlavęs reikiamu gilu- j 
mu ir platumu įvesti 
Kristaus mokslą į žmo
nių ekonominius 

kius.
Buvo daroma šen 
sporadiškų tuo 
bandymų; tačiau
sudaryta, juo labiau nebu
vo vedama į gyvenimo

, praktiką griežta ir darni 
'sistema, atitinkanti Kris-, 
! taus mokslo socialinius 
principus. Dabar jau mu
ša vienuolikta valanda. 
Tik Kristaus mokslo išpa
žintojai gali labiau negu 
kiti tokią sistemą pasiūly
ti, ir tai padaryti jų yra 
šventa pareiga. Išvargin
ta žmonija, ypač darbiniu- liuoja 
kų pasaulis, ilgai nebe- žmonių veiklą), pagaliau, pasitaikančią lygyte, vie- 
lauks, juo labiau, kad yra 3) po Didžiojo karo prasi, ton to atnešė didžiaųsį su
kas vilioja juos į žemišką 
“rojų”. Jei Stalinui ar 
Trockiui pasisektų sukelti 
“sėkmingą” pasaulinę re
voliuciją, arba jeigu nau
jas pasaulinis karas visą 
civilizaciją paverstų griu
vėsiais, kas beliktų tada iš 
nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos ?

Kapitalizmas turi, tiesa,
ir gražiu pusiu.
nanrastai iškėlė materiali- rių mišraus pobūdžio vie- ir skurdo, bet greta vienų laisva ir kultūringa tauta, 
nę kraštų kultūrą bei civi
lizaciją. Žmonių net gana 
žymiai daliai jisai teikia 
patogių gyvenimo sąlygų, 
duoda dar gausingesnių 
pažadų. Atsiranda turtuo
lių, galinčių ir norinčių 
būti mecenatais, remian
čių mokslą, meną, net ir 
kulto reikalus. Tačiau ne
reikėtų pamiršti, jog dėl 
stokos balanso tarp mate
rialinės ir dvasinės žmo
nių kultūros (tą balansą 
kaip tik kapitalizmas ir 
ardo) visi materialinės 
kultūros laimėjimai tarsi 
ant vulkano stovi: karai 
ir revoliucijos juos lygina 
su žeme.

Be to, įsidėmėtina ir tai, 
jog dideli turtuoliai auga 
masių skurdinimo sąskai
ta. Kiekvieną naujai išau
gusį milijonini nką seka 
minia vargingųjų žmonių, 
kuriems esti sutrukdomas 
priėjimas prie gamtos ge
rybių. O juk neabejotina 
buvo ir tebėra Dievo va
lią, kad tų gamtos gėry
bių užtektų visiems ir kad 
visi jomis galėtų naudotis.

Kiekvienam kra š t u i 
daug svarbiau yra, kad 
visuomenės gerovė kil
ty, kad masės būtu so
čios ir patenkintos ir ei
tų visokeriopo progreso 
keliu, o ne kad augtų ja
me visuomenės kaštais 

saujelė turtuolių.
Patsai gyvenimas krei- name kapitalizmo dėka- 

pia kapitalistinę sistemą danso ir išsigimimo laiko- 
naujomis vagomis, kur žy- tarpi. Ir nėra ko jo labai 
miai keičiasi jo .pobūdis, apgailestauti. Jisai, kaip 
nors ir ne visada teigiamu ekonominė sistema, nega- 
būdu. Vokiečių ekonomis- Įėjo būti labai pastovus, 
tas Werner Sombart ski- ir tai dėl savo viduje prie- 
ria tris kapitalizmo laiko- šingumų. Kapitalizmas ą- 
tarpius: 1) ankstybąjį Ra- tėjo į žmoniją su tikėjimu 
pitalizmą, kurs truko nuo į Nematomą Apveizdos 
13-tojo šimtmečio iki vidų- Ranką, kuri, nežiūrint in- 
rio 18-tojo (Feodalizmo ir.teresų priešingumo, ve- 
amatininkų bei pirklių or- danti žmoniją į visuotinę 
ganįzacijos); 2) tikrasai gerovę (Adomo Smitho
kapitalizmas, kurs baigėsi*doktrina). Tikrovė gi pa-
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dėjo naujoji kapitalizmo dalinį neteisingumą ir da- 
fazė, kurią žymi industria- vė tų progų tik negausiai 

Gizmo paplitimas visuose žmonių mažumai- Jisąi
žemės kraštuose. Tačiau šyptelėjo nuostabiu tech- Tam tikslui aparatas jau 
pati sistema žymiai kei- nikos progresu, bet jo ką.- yra užmegztas ekonominio 

i čiasi savo išorės formose lami ir liejami įrankiai skyriaus pavidalu prie 
i ir vidaus struktūroje. Jos graso žmonėms išnaikini- Tautų Sąjungos.
specifiniai ekonomino gy- mu. Jo gamybinė galia Ar pritinka mums, tau- 
venimo kapitalistiniai ele- nuolat didėja, tačiau jisai tai tokių reformų sumany- 
mentai nebetenka pirmyk- nepajėgia surasti savo ga- mą kelti ir jų projektus 
štės jėgos. Auga skaičius miniams vartotojų. Jisai siūlyti? O kodėl gi ne? 

Jisai ne- ir didėja pajėgumas įvai- ne tik nepanaikino vargo Juk, ačiū Dievui, esama

lime ir turime dalyvauti.
O gal tų tarptautinii] 

problemų kėlimas ir svar
stymas kliudo ųiums rū
pintis mūsų krašto ekono
mijos reikalais ir klausi
mais? Anaiptol, ne! Savi 
marškiniai arčiau kūno.

šųjų bei privačių įmonių, prabangos išūgdė daugelio Didžiųjų pasaulinių prob- 
valstybės ir bendruomenių kitų pauperizmą. Jisai ža- lemų sprendime ir mes ga- 
bendrųjų sandėlių, įvairių dėjo laisvę, 
kooperatinių įmonių. Ka
pitalo susiliejimai į trus- 
tus ir kartelius paneigia 
valstybių ribas ir pasidali
na pasaulį zonomis. Kapi
talo koncentracija pasie
kia negirdėtą aukštį. Pa
čios kapitalistinės įmonės 
vis mažiau
nuo entreprenierių ir ad- susidaryti 
ministratorių sumanumo.

Nuo gavęs pridursime, 
kad ši pastaroji kapitaliz
mo evoliucija negali mus 
perdaug džiuginti. Juo 
daugiau ekonominių siūlų 
valstybė suima į savo ran
kas, juo labiau mažėja in
dividų ir jų grupių laisvė 
ir savarankumas. Plačioji 

’ visuomenė nebetenka apsi
sprendimo galios ir krinta 
viešpataujančių politinių 
grupių auka.

Daug sveikesnė ir toli 
daugiau žadanti evoliu
cija būtų tokia, kad im
tų plėstis, stiprėti ir vis 
naujus plotus apimtų 
laisva kooperatiniais pa
grindais visuomenės or
ganizacija, kuriais vals
tybė, nevaržydama indi- į Kauną buvo atvykęs so- 
vidų ir jų grupių inicia- vietų maršalas Jegorovąs 
tyvos ir savarankišku- Uitais SSSR kąrįnin- 
mo, visa savo galia pa- kais. Dalyvavo Lietuvos

mesnę ekonominę sistemą.
Kad tik panorėtų.
________ _________________ _____ _______ Į

Į
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KAM TAIKOMA IR AR 
PRITINKA?

atnešė darbi
ninkams vergiją ir žmonių 
dvasią pavergė materija- 
lizmui. Jisai žadino ir kėlė 
iniciatyvą, o privedė prie 
fašizmo ir komunizmo. Jo 
demokratija baigiasi dik
tatorių režimu.

Žmonės nėra kapitalizmo Savo krašto reikalai pir- 
bepriklauso sistemos užburti. Jie gali moj vietoj yra atsimintini 

naują tinka- ir rūpintini. Taigi ir elek
trifikacija, ir darbininkų 
skurdas, ir ūkininkų var
gai ir t. t. ir t. t. Tik ir 
mūsų politikai ir ekono
mijai bus sveikiau, jei ne-

Peikdami kapitalizmą, namiršime, jog ir mes su- 
mes puolame daug dau- darome visos žmonijos da
giau svetimus, negu savus lį, jog esame surišti su ja 
kapitalistus, kuriems su- tūkstančiais ryšių. O tokie 
skaityti tikrai gal nerei- siaubai, kaip komunizmas 
ketų abiejų rankų pirštų, ir militarizmas, gali būti 
Gerai žinome ir pabrėžia-nugalėti tik bendromis vi- 
me, kad tokios pagrindinės sos žmonijos pastangomis, 
reformos, kaip pajamų be Dėkimės ir mes į jas. 
darbo panaikinimas, yra' Prof. F. Kemėšis.

Kibirkštys
SOVIETŲ MARŠALAS j 
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dėtų.
Šiaip ar taip, meę gyve-

Iš Maskvos praneša, kad 
sovietų Rusijoje už kelių 
savaičių prasidės nauja 
trockininkų byla. Bus tei
siama anie 20 žymių bolše
vikų vadų. Jie visi kalti
nami išdavystėje. Kada 
bus galas? Išrodo, kad 
Stalinas yra užsimojęs vi
sus bolševikus nušluoti 
nuo žemės paviršiaus ir 
save paskelbti visagalin
čiu Rusijos diktatorium. 
Užsienių bolševikams, pri- 
seis siųsti protestus “to- 
variščiui” Stalinui, nes jis 
gali padaryti galą “darbi
ninkų tėvynei”.

New Yorko mayoro La 
Guardia kalba, kurioj jis 
pasakė, kad Hitleris turė
tų būti pastatytas “baise
nybių kambary”, tiek su
kėlė skandalo, kad dabar 
Jung. Valstybių depart- 
mentas turi siųsti protes
tą Vokietijai.

J. V. valstybės sekreto
rius Hull tuojaus pasiuntė 
Hitleriui pasiaiškinimą dėl 
La Guardia kalbos, bet. 
Hitlerio spauda vistiek 
pikčiausiais žodžiais ap
šmeižė Jung. Valstybes, 
tas moteris, kurios daly
vavo bankiete, kurioms 
La Guardia kalbėjo, pava
dino “gatvinėmis valkato
mis”,

J. V. Sekretorius Hull 
sako, kad jei Vokietijos 
spauda būtų laisva, tai ki
tas klausimas ir jokio pro
testo nereikėtų, bet dabar 
Vokietijos spauda yra val
džios kontrolėje ir direk
tyvoje, tai ji kalba val
džios lūpomis.

ASMENŲ PAIEŠKOJI
MAS

rių uždavinys buvo vaiz
dingai išreikšti tą istori
ją. Viskas puikiai orga
nizuota ir leidžia išsa
miai susipažinti su svar
biausiais Lietuvos tauti
nio gyvenimo istorijos 
perijodais iki šių dienų 
laisvės ir nepriklauso
mybės.
Sovietų Sąjungos Mar
šalas A. I. Jegorov”. 

Aviacijos karininkų ra
movėje kariuomenės štabo 
viršininkas gen. št. pulk. 
J. Černius surengė priėmi
mą.

Be to, keletas priėmimų 
buvo suruošta Sov Rusi
jos atstovybėj ir kitur.

Vadinasi, sovietų Rusi
jos maršalas ir kiti kari
ninkai puotavo, gėrė šam
paną su Lietuvos karinin
kais ir valdininkais, ku- 

____ _____________riuos mūsų bolševikėliai 
pagyrimo verti tie-. Irti- vadina “žiauriausiais hii-

Vasarių 15 d. iš Rusijos

Nepriklausomybes šventės 
iškilmėse, vasario 16 d. ir 
iškilmingoje audiencijoje 
priimtas Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos.

Vasario 17 d. maršalas 
Aleksandras Iljič Jegoro- 
vąs ir kiti sovietų kari
ninkai apsilankė Vytauto 
Didžiojo muziejuje ir ap
žiūrėjo Karo Muziejų. Ka
ro Muziejaus knygoje Je
goro vaą įrašė tokį įrašą:

“Su didelių pasitenkini
mų apžiūrėjau lietuvių 
tautos kovų ir laimėji
mų muziejų. Garbės ir

i
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Lietuvos Pasiuntinybė 
(Lithuanian Lega t i o n, 
2622 - 16th Street, Nort- 
west, Washington, D. C.) 
sekančių asmenų prašo at
siliepti :

1) S. Ozalas, seniau gyve
nęs: 15368 — 4th Avenue, 
Phoenix, III.

2) A. Lastauskas — se- 
niaus gyvenęs: 203 Sey
mour Avenue, New Bri
tam, Conn.

3) J. Jazukevičius, se
niau gyvenęs Tacoma, Wa- 
shington.

4) T. Bielskųs.
5) L. Martinkus.
6) J. Gilus.
7) Pauline Ambrose.
Pasiuntinybe prašo atsi

liepti ir visų tų, kas paži
nojo viršminėtus asmenis, 
ir pranešti, ar tie asmens 
tebegyvena Amerikoje, ar 
bus kur išvykę, jei tebebū
tų gyvi.

Lietuvos Pasiuntinybė 
2622 T .
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KODĖL REIKIA VALGYTI ““ SS
i Aliu pmn? nes praranda daug dantų.
zv j Vienok ne tiek daug, kaip

Žmogaus kūnas yra su- i nuo pyorrhea’. 
darytas iš tam tikrų me- Tenka pasakyti, jog py- 
džiagų, kurios žmogui be-Įorrhea yra labai sena liga, 
dirbant dėvisi, naudojasi 
Jas papildo maistas. Augi- nustatyti laiką, 
mui žmogaus kūnas me-!atsirado. Be to, 
džiagas ima taip pat iš ypatinga liga. Dažnai net 
maisto. Užtat maistas tu- gydytojas nieko blogo ne
ri būti įvairus tam, kad gali pastebėti, nes dantys 
gautų visokių kūnui rei- atrodo balti, gražūs, svei
katingų medžiagų.

Tuo tarpu paminėsiu! 
taip vadinamus vitami
nus, apie kuriuos paskuti
niu laiku labai daug kal
bama. Ir nebe reikalo kal
bama, nes vitaminai žmo
gaus organizmui būtinai 
reikalingi. Jie 
svarbūs tuo, kad žmogaus aparatą, kraują ir tt. 
kūną padaro atsparesnį vi
sokioms ligoms, 
kuris nestinga vitaminų, dę tonsilai sudaro pavojų 
lengvai nugali įvairių ligų sveikatai. Tačiau tenka 
antkričius ir dėl to netaip pasakyti, jog apie dantų 
greit suserga. Tai ypačiai smegenis yra dešimtį kar- 
svarbu vaikams, kurių or-tų daugiau vietos viso- 
ganizmas yra silpnas, bet kiems užsikrėtimams, ne- 
taip pat svarbu ir suaugu- gu apie tonsilus. 
siems. Kai kurios vitami-i Pirmas pyorrhea ženklas 
nu rūšys yra taip žmogui arba simptomas yra įdegi- 
būtinos, kad be jų neiš- mas smegenų apie dantis, 
vengiamai žmogus suser- Smegenys pasidaro labai 
ga. Pavyzdžiui, angliška raudoni, patinę ir jautrūs: 
liga, kitaip rachitu vadina- nuo mažiausio užgavimo 
ma, suserga kiekvienas tuoj pradeda kraujas bėg- 
vaikas, jei tik negauna vi- ti. Žinoma, kraujo bėgi- 
taminų ir saulės šviesos.imas pats savaime dar nie- 
Tie vitaminai, kartu su 'ko nereiškia, kadangi tai 
saulės spinduliais užlaiko gali pasitaikyti ir dėl ki- 
kauluose kalkes ir fosfo- tokios priežasties. Tačiau 
rą, ir taip išvengiama ang-^kada kraujas pakartotinai 
liškos ligos. Įbėga, tai jau rimtas reika-

Jei stinga kitos rūšies j ias ir reikia kreiptis į savo 
vitaminų, galima susirgti i dantų gydytoją, 
įvairiai pasireiškiančiomis 
nervų ligomis, širdies vei- j 
kimo sutrikimais, akių Ii-, 
gomis ir p. 6

Iš kur gauti tų vitami- Iš DŪMŲ BUS DAROMI 
nų? ANGLIAI

Jų yra įvairiuose maisto Į ---------
produktuose, tik reikia Neseniai Anglijoje, Man- 
maitintis įvairesniu mais-; testeryje, įvyko higienos 
tu, ir žmogus gaus pakan- kongresas, kuriame buvo 
karnai vitaminų. Tačiau iškeltas ir dūmų išnaudo- 
dauguma vitaminų rūsių iimo klausimas. Dūmai ne 
pasižymi tuo, kad verdant teršia didesnių miestų 
— vitaminai žūna. Užtat ( - -
reikia valgyti ir žalių pro- neišnaudojamą 
dūktų pav., žalių daržovių j • —
j r vaisių. — Žiemą nesant niosios medžiagos virsta romi netoli Tilžės, kapiny-j 
kitokių daržovių, turėtu- niekam nenaudingais dū- ne prie Spitrės. Atrastas) 
mėm valgyti žalių morkų • * ’ • - k • .
ir kopūstų.

Kai kurie vitaminai yra 
piene, svieste, kiaušinio 
trynyje. Yra vitaminų 
duonoje, ragaišyje t. y. 
tokiuose miltuose, kurie 
sumalti su visais lukštais, 
nepikliavoti. Šita vitaminų 
rūšis ir karščio nelabai 
bijo. Yra šiek tiek vitami
nų ir obuoliuose, užtat jų 
ir žiemą reikėtų turėti.

Daug vitaminų yra žuvų vandenį, būtų galima ats
kirais vamzdžiais suvesti į 
vieną vietą ir išleidus at- 
mosferon išvalytą dūmuo- 
tą orą, surinktos suodys 
būtų paverstos nauja de
gama medžiaga.

Šis dūmų sunaudojimo 
klausimas mokslui ne nau
jas, tik kol kas jis dar te
bėra ineišspręstas. Tačiau, 
darant šia linkme bandy
mus, gal būt, netrukus ne
bematysime neį kaminų, 
nei dūmų, o bus požeminė 
“dūmų kanalizacija”, kuri

Faktiškai sunku tiksliai 
kada ji 

ji yra ir

ki ir visai normališki.
Pyorrhea sudaro pavojų 

ne tik dantims, bet ir iš 
viso žmogaus organizmui. 
O tai dėl to, kad įsisenė
jusi pyorrhea sudaro pa
lankias sąlygas kitoms li
goms. Mat, gaminami pu- 

ypačiai iiai įsigauna į virškinimo

Ne vienas mūsų yra gir-
Žmogus, dėjęs įspėjimą, kad suge-
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Kai pyorrhea labiau įsi
senėja, tai pasidaro ir ki- 
^as ženklas. Būtent, dantų 
smegenys pusėtinai atšok
ėta. Dažnai tas atšokimas 
yra tiek didelis, jog mato
si net dantų šaknys. O ka
da tuo pačiu metu nesi
liauja ir puliąvimas, tai 
jokios abejonės nebegali 
būti, kad tai pyorrhea.

Pyorrhea yra rimta li
ga. Tačiau jeigu ji nėra į- 
sisenėjusi, tai pasiduoda 
gydoma. Vėliau jau reika
las daug blogesnis. Visa, 
kas galima padaryti, tai 
sulaikyti, kad liga dau
giau nebeįsigalėtų. O tai, 
kas jau sunaikinta (pa
vyzdžiui, smegenys apie 
dantis), nebegalima at- 

• gauti.
Dėl pyorrhea daug žmo

nių dantis praranda. O juo 
labiau, kad ta liga yra ti-; 
krai klastinga; dantys at
rodo sveiki ir normališki. 
Tiesa, jie yra jautrūs šilu
mai ir šalčiui. Bet kadan
gi skausmo nėra, tai žmo
nės daug dėmesio ir ne
kreipia. Supranta jie tik 
tada, kai pūliuojantys 
dantys pagimdo kokią kitą 
ligą.

Pyorrhea ątsįrąnda dėl ■ 
senatvės, apsileidimo, ne
švaros, nevykusiai sutai
sytų dantų etc. Tos ligos 
galima išvengti, jeigu dan 
tys yra tinkamai prižiūri
mi. O tai reiškia, kad dan
tys reikia valyti bent po
rą kartų per dieną, o ypa
tingai prie einant gulti ir j 
ryto metą. Svarbu taip pat j ♦>

ATKINSON TRANSPORT, INC.
MOTOR FRIEGHT SERVICE

bridgewater, mass.

WILLIAM C, PROPHETT
FUNERAL SERVICE

Bedford Street, Bridgevvater, Mass.
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EODIE THE TAH.OR
FLYNNS SPECIALTY SHOPPE

BRIDGEWATER, MASS.

CORĘ GULF OIL COAL

BRIDGEWATER ICE AND COAL CO.
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Chevrolet Poniac

WILLIAM H. BASSETT COMPANY
Brockton Bridgevvater

54 South Street, Boston, Mass.

t

COMPLIMENTS OF

Coal Coke Range and Fuel Oils

CHARLES P. LEWIS COMPANY
NEW ENGLAND COKE

a

Bridgevvater, Mass.

GEORGE E. BELCHER CO.

BEAUTY SALON

BERTHA BENOIT BEAUTY SHOP
BRIDGEVVATER, MASS.X Spring Street,

SVEIKINIMAI NUO

KENNEDY'S CLOTHING CO.
Main St., Brockton, Mass.

•v —

Main St„ Brockton, Mass.
kas šeši mėnesiai aplanky- V 
ti dantų gydytoją. Y

STOUGHTON, MASS.
Largest manufacturers of Men’s welt Iasts in

the world

ĮVAIRENYBES BROCKTON GAS CO,

“N. T.” Keleivis”

orą, bet ir sudaro iki šiol je esąs pasienio muziejus 
, vertybę, gavo keletą brangenybių 

nes apie 3% visos dega-i iš tų kasinėjimų, kurie da-

mais. Apskaičiuota, kad apie 450 m. po Kristaus 
viename Londone praėju- palaidotas moters skelė
sią žiemą iš fabrikų ir na- tas, yra labai gerai išsilsi
mų kaminų yra išrūkę a- kęs ir turįs visokių papuo- 
pie 7 milijonus tonų dūmų Šimų: ant kiekvienos ran- 
prisotinto oro. Žinant, kad kos turį po kelis žiedus, o 
degamosios medžiagos 3% kaklas papuoštas visa eile 
virsta dūmais, iš tų 7 nri- sukabintų žiedų ir grandi- 
lijonų tonų dūmų, paver- 
tus juos tvirta anglim, bū
tų gauta 300 tonų anglių. 
Taigi, galvojama, kad dū
mus, kaip ir kanalizacijos

, taukuose, 
metu vaikai 
žuvų taukų 
brangūs).

Gyd

užtat žiemos 
turėtų gertij 
(jie nelabai

A. Starkus.
PYORRHEA

Rašo Dr. Gussen
Pyorrhea žodis yra grai

kų kalbos kilimo. Parai- 
džiai verčiant, jis reiškia 
pūlių bėgimą iš dantų 
smegenų.

Nuo pyorrhea žmonės 
daugiau praranda dantų,

i

KAIP PUOŠDAVOSI 
SENPRCSLS

rinks dūmus, dirbs ang
lius, o iš anglių vėl... dū
mus.

rašo, 
kad Tilžės magistro žinio-

SVEIKINIMAI VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

COMPLIMENTS OF A. P.
BRIDGEWATER, MASS.
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<COMPLIMENTS OF

FIRST NATIONAL STORES
bridgewater, mass.

GREETING C ARUS - STATIONARY
at the Bridgevvater Gift Shop

M. A. CONDON
<

1$
YXYXikos turį po kelis žiedus, o

nėlių.
Tame pačiame muzieju

je įrengtas atskiras sky
rius, kuriame sudėta tie 
radiniai, kurie randami 
Stulbeikio gatvės kapiny
ne. Ten iškastas skeletas 
500 —- 800 m. po Kristaus 
gimimo. Vienos moters 
kape rasta daug papuoši
mų plaukuose, apie kaklą 
ir ant rankų. Tame kape 
rasta gintaro ir sidabro 
perlų, o kitai moteriai apie 
kaklą apdėti gintariniai 
karoliai turi net 58 ginta
rus. Tos moters skeletas 
fu labai turtingais papuo
šimais yra ypatingai re
tas ir brangus senovės pa
likimas.

ZMUDIN BROTHERS
PIONEER FOOD STORE
BRIDGEWATER, MASS.

SUPER TIRE COMPANY
■
C manufacturers of re-thread TIRES

COMPLIMENTS OF A FRIEND

i

Centrai Sq., Bridgevvater, Mass.

MEN AND WOMENS CUT SOLES

Brockton, Mass.

TARLOW BROTHERS CO.

COMPLIMENTS OF 

J. J. NEWBERRY CO.
BRIDGEVVATER, MASS.

COMPLIMENTS OF

CENTRAL PHARMACY
BRIDGEWATER, MASS.

167 Centre Street,
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|KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ Į 
KOLONIJOSE
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SUDIE IR AČIŪ AMERI- iklebonui į kutn ,J- žida"f- viciui, Amsterdamo kle- KIEČIAMS bonųi už vaišes ir paramą:
kun. J. Bakšiui, Rocheste- 
rio klebonui už vaišingu
mą ir jo parapijiečiams už 
aukas; kun. D. Mikšiui, 
iaikiniajam šv. Andriejaus 
klebonui, Philadelphijoie 
už vaišingumą ir paramą: 
kun. Dr. J. Matusevičiui ir 
kun. Ig. Zimbliui, Phila- 
delphia, Pa.; kun. J. Kara
liui Shenandoah, Pa.; kun. 
J. Miliauskui, Wilkes-Bar- 
re, Pa. ir kun. J. Kurui 
Scranton, Pa. už vaišes ir 
paramą. Kun. L. Praspa- 
liui, Šv. Kryžiaus par. kle
bonui, Dayton, Ohio už 
vaišingumą ir aukas, ku
ris didžiausiai pinigiškai 
parėmė; kun. S. Drauge
liui, šv. Kazimiero par. 
klebonui, Gary, Ind.; Chi- 
cagos kunigams:— J. M. 
Pralctui M. Krušui, kun. 
M. Urbonavičiui, Aušros 
Vartų par. klebonui ir Tė- 
vams'Marijonams, kun. A. 
Baltučiui, kun. Ig. Albavi- 
čiui ir kun. H. Vaičiūnui 
už vaišes ir prielankumą;

Česnai, Sioux 
par. klebonui, 

svečiuotis

Išvažiuodamas iš svetin
gos Amerikos, kurioje lin
ksmai praleidau aštuonis 
mėnesius, tariu širdin
giausią ačiū, draugams 
kunigams ir visiems gera
dariams, kurie suteikė į- 
vairias aukas Bijutiškio 
parapijos bažnyčiai.

Pirmiausia, tariu ačiū 
kun. J. Balkūnui, Atsimai- 
nimo V. Maspetho klebo
nui, pas kurį atvykau iš 
Lietuvos ir ilgesnį laiką 
išbuvau; pas jį buvau kaip 
pas tikrą Tėvą, nes ne- 
vien, kad per tą laiką pui
kiai vaišino ir teikė viso
keriopą paramą, bet dar ir 
gausiai apdovanojo, paau
kuodamas dėl Bijutiškio 
bažnyčios daug įvairių 
bažnytinių drabužių; taip
gi reiškiu dėkingumo žo
džius ir jo vikarui kun. P. 
Lekešiui už prielankumą 
ir draugiškumą.

Taipgi širdingiausiai dė- 
kuoju ir kitiems Brookly
no klebonams, kun. N. Pa
kalniui, Apreiškimo par. 
klebonui, kun. J. Aleksiū- 
nui, Karalienės Angelų 
klebonui ir kun. K. Paulo- 
niui, Šv. Jurgio par. kle
bonui, jie visi paaukavo 
daugelį įvairių drabužiu 
Bijutiškio par. bažnyčiai.

Širdingiausia ačiū kun. 
Pr. Jurui, Lavvrenco Šv. 
Pranciškaus par. klebonui 
pas kurį su virš mėnesi 
laiko svečiavus, apart šir
dingų vaišių dar ir stam
bią auką suteikė dėl Biju
tiškio par. bažnyčios alto
riaus; taipgi ir jo parapi
jiečiai gausiai paaukavo 
dėl altorių; kun. Pr. Stra- 
kauskui, Lowellio klebo
nui, kun. Dr. A. Bružui. 
Nashuos klebonui ir jo pa
rapijiečiams už širdingu
mą ir aukas; kun. P. Vir- 
mauskiui, 
nui už vaišes ir aukas; 
kun. Dr. J. Navickui, Ma
rianapolio kolegijos direk-' 
toriui už vaišingumą; kun. 
Ig. Kelmeliui, Newarko 
klebonui už paramą; kun. 
J. šeštokui, 
klebonui už vaišes; 
A. Orvidui,

par. šeimy-
Kazimiero

su-

kun. J. M. 
City, Iowa 
pas kurį teko 
pusantro mėnesio, už vai
šes ir dovanas; taipgi ir 
jo parapijiečiams, kurie 
gausiai aukavo dėl Biju
tiškio bažnyčios altorių.

Dar tariu širdingą ačiū 
kun. J. Balkūnui, pas kurį 
atvažiavau ir jis išleisda
mas su savo 
ninkėmis Šv.
šventei, kovo 4 dieną, 
rengė išleistuvių vakarėli, 
kaip jam taip ir šeimynin- 
kėms pp. Pr. Razickienei, 
P. Šimkienei ir V. Baltru- 
nienei širdingą ačiū. Taip 
ir visiems atsilankiusiems 
už kalbas ir linkėjimus: 
kun. P. Lekešiui, kun. J. 
Aleksiūnui. “Amerikos” 
administratoriui p. K. Vil- 
niškiui, ‘Amerikos’ redak
toriui 

Bostono klebo- s;erps 
šiem s

f
♦

6

p. J. Laučkai ir vi- 
kitiems dalyvavu- 

mano išleistuvėse.
Aš ištraukiau i Lietuvą

kovo 10 d., anksti rytą, 
i laivu Bremen. Sudiev vi
siems ir ačiū.

Kun. Jonas Zabulionis, 
Bijutiškio Klebonas.New Yorko 

kun.
SchenectadV)

batchelder! 
WHITTE^ORE 
834 Mass. Avė., Roxbury,

Telef. HIGhlands 1920
SKYRIAI —

Cambridge — So. Boston.
Dorchester.

WcReSo»Hmend
■ ’ and?'- *

Guarantee

T«€FUCLFOR
Uodern

flOMCS

Sis Nupiginimas
Tik Vienai Savaitei

I

FOR ONE WEEK ONLY!

I

i

PHILCO 60F

Mainant Extra Nuolaida ♦

A big-value Console for American re- 
ception! 2 Tuning Rangės, Glowing 
Beam Station Finder, Wide-Vision 
Dial, 2-Point Tone Control, Automatic 
Volume Control, Electro-Dynamic 
Speaker and many other 1937 features. 
New satin-finish cabinet.

TERMS ę
AS t0W * 

AS

EXm-UBĘ«M.
traoe-in auowance

Here s your chance tę own a new Philco . . . 
the World’s Leading Radio ... at a tremendous 
saving! For just one week we vili give you an 
extra-liberal allowance for your present radio, 
plūs special easy terms! Come in EARLY, 
choose the model you likę best from our big 
selection, and SAVE MONEY!

♦

I

PATAIKĖ Į SKAU
DŽIAUSIĄ VIETĄ

Lietuvos Nepriklauso- 
įmybės minėjime, vasario 
: 21 d. š. m., buvo vienbal
siai priimtas protestas 
prieš ‘Vienybę’ ir jos ko
respondentus, kurie netei
singai įtaria kun. P. M. 
Jurą neleidime surengti 

' Lietuvos . Nepriklausomy
bės minėjimų. Protestas 

l tilpo “Darbininke” ir ki- 
į tuose laikraščiuose, kur 
buvo aiškiai nurodyta nuo 
1922 m. iki 1937, kurią die
ną minėjimas Nepriklau- 

i somybės įvyko.
Tačiau vienas iš “Vieny

bės” korespondentų, kau
ke užsimovęs slapukas, M. 
B-is, krokodilo ašaras lie
damas, vėl “Vienybei” ra
šo įvairius nebūtus daly-

Mes faktais įrodėme į 
ir įrode-

gi čia sensas Įvardinti vi- patikrint savo skaitlinę, 
įsas draugijas, jeigu jos su jeigu moki, o aš tikras, 
’sandarokais nedalyvauja? kad atrasi klaidą tarpe 
. Draugijoms priklausan- 3—4 tūkstančių, 
ičioms prie parapijos ir pa
čiai parapijai yra garbė, jūsų užmetimus 
kad su tokiais laisvama- me, kad mes esame Ame-I
nėliais nedalyvauja. To- rikosTr Lietuvos patrijo- 

. liaus štai kokiais nesąmo- tai, nes Šv. Pranciškaus 
nes p. M. B-is rašo: “Bol- parapija išpardavė apie 
ševikai įsimaišė ir dėl to $5000 Liet. Laisvės Bonų 
Roką Mizarą teko įspėti, ir šiaip įvairių aukų sudė- 
Krancevičius ir Černiaus- jo, ir Vilniaus pasų išpar- 
kas tais laikais dar nebu- davė, ir tas yra užrašyta, 
vo sandariečiai ir jie buvo Jūs, ponai, pasirodykite 
kaip ALTS 12 kp. nariai ką jūs esate nuveikę? Ver- 
rengėjai”. : čiaus tokių Lietuvos minė-

Na koks gi čia M. nerengtumėte, tai
B-is moksliškas išvadžioji- nors žmonės iš jūsų neši
mas, nebuvo nariais, o bu- juoktų, nes jūs taip svar- 

; vo rengėjais? Žioplas žmo- biame momente nedrįstate 
gelis rašo ir pats nežino nei prieš lenkus užprotes- 
ką. Krancevičius buvo iš- tuoti.

| rinktas delegatu Motinos' Taigi p M B_is nusi_ 
Dievo Aušros Vartų drau- mauk savo kaukę ir paro- 

| gijos, ir delegatų susirin- dyk savo tikrąjį veidą, 
kime buvo išrinktas vaka- Gaila ir dar sykj gaila> 

iš jūsų| ro vedėju, nes tinkamesnio nes iš jūsų laisvamanių 
tame komitete už Krance- , nieko geresnio tikėtis ne- 

| vičių nebuvo. Aš gi, p. M. galima. jūsų obalsis tik 
B-is, kaip masinio susi- purvinti kas yra gerą ir 

a rinkimo vedėjas nedaviau plč§ti artimui garbę. 
T R. Mizarai burnoti ir pur

vinti Lietuvos, p. Mizarai 
turėjo apleist sceną nosį

F. A. Krancevičius.
I
♦ KM. JONO BRUŽIKO, S.J.
♦

Choose Irom Many New 
1937 Philcos h p

vo, o p. M. B. teisybę užty
li.

M. B-is rašo, sakydamas 
kad, F. Krancevičius nėra 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.

ADRESAI:

Č ionai yra didelis Philco Radių pasirinkimas, kurie yra geriausi pa
saulyje radios. Tamstos dabar galite savo seną radio išmainyti ant nau
jo ir už seną gauti didelę nuolaidą. Nelauk nieko — ateik TUOJAU! Iš
sirink modelį tokį, kuris Jums geriausiai patinka. Dabar Tamstos pirk
dami sutaupysite daug pinigų!

Su šiais Philco Radios galite pagauti programus iš visur — viso pa
saulio. Kas Philco įsigys, tas niekad nesigailės — bus visuomet paten
kintas.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 HIGH STREET BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, PREZIDENTAS IR KASININKAS
Telefonas LIBerty 2337

kus ir bando dar kartesnę apsigint nuo. chuliganiškų 
tulžį išliet ant F. A. Kran- užpuldinėjimų. Tačiau pa- 
cevičiaus ir V. Černiausko, reiškiu apie save. Aš klau- 
kurie pasirašė po protestu. gįu p> m. B-is, kada aš mo- 
Suprantama, gal būtų bu- kėjau duokles ir kurią 
vę geriau p. M. B-is many- dieną ir metais į nezalež- 
mu, vietoje Krancevičiaus ninku parapiją? Toliau M. 
ir Černiausko, kad būtų B_įs rašo: “Krancevičius. 
visa virš 500 minia pasira- rodos, apie 1925 ar 1925 ar 
sius po protestu. Ar taip 1926 grįžo pas romiečius”.

M. B-is ištikrųjų yra toks 
iignorantas, kad per savo 
laisvamaniškus akin i ū s 
nieko kas yra dora, nema
to. Aš atvykęs iš Connec- 
tieut valstybės po karo 
1918 m. visados buvau Ro
mos Kataliku ir nuo 1920 
m. moku duokles į Šv. 
Pranciškaus R. K. parapi
ją ir esu jos nariu. Tą ga
li paliudyti kunigai Pr. 
Virmauskis ir Pr. M. Ju
ras. Tą gerai žino ir slapu
kas B-is. Sandarokų 12

p. M. B-is?
Jeigu M. B-is nemato 

faktų, kurie buvo nurody
ti nuo 1922 iki šių metų, 
tai tiek tas spangas žio
gelis galėtų matyti, jeigu 
jam įrodytame Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mus ir nuo pirmųjų lais
vės atgavimo metų.

Slapukas vadina 
Krancevičių ir V. Černiau
ską “nezaležninkais”. Aš 
p. Černiausko nebandysiu 
ginti, nes jis pats moka

F.

• v

Į

A 1
| iokis kalbėtoias ir mažai 

mokąs skaityti ir rašyti. 
Krancevičius ir nesigiria 
esąs kalbėtoju, tačiau ap
sipažinęs su Lietuvos isto
rija ir pakvietus pilną tei-; 
sę turi išreikšti savo min
tis, ir Krancevičiaus kalbą 
įvertino virš 500 dalyvių. I 
Kai dėl Krancevičiaus mo
kėjimo ar nemokėjimo ra-Į 
syti ir skaityti, tai čia jau 
visuomenė gerai žino, o 
jeigu p. M. B-is Krancevi
čiaus nepažįsta, tai lai a- 

T teina adresu: 48 Tenny 
Str. ir susipažins, ir tą 
syk ištirs F. K. mokslą. 
Aš suprantu, kad M. B-is 
tai K. Vidūno adjutantas, 

| nes jis taip kelia K. Vydū
ną į padanges. Dabar pa
matysime ar ištikrųjų K.

v •

’ Vydūnas yra Leipalingio! 
| parapijos,

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

PATAf^AVIHAV,
A. GEf\ĮAUN

LAIVAI ■

TE.L. JO-BOlTCFi 2680.
TJf

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Para Street 
BALTIMORE, MD.

Veršių kaimo.' 
▼ nėra lankęs nei pradinės 
A mokyklos, ex-socijalistas,I 

nezaležninkas, laisvama
nis, sandarietis.

Vienas korespondentas 
“Darbininko” Nr. 32— 
1933 m. rašė apie Viduną: 
“Vidunas tai garbės trokš
tąs žmogus. Jis vargiai 
pasirašo savo vardą. Aš 
jam rašydavau korespon
dencijas, o jis tik savo 
vardą pasirašydavo.” Štai 
koks p. M. B-is mokslin- V • I<yus.

Krancevičius nors ma
žai moka skaityti ir rašy
ti, tačiaus išlaikė kvoti
mus civilės tarnybos, kur 
reikalaujama aukštesnės 
(High school) mokyklos 
mokslo, ir šiandiena dirba 
prie Jung. Valstybių val
džios Portsmouth, N. H. 
Aš patarčiau p. Slapukui

♦

♦

kuopos nariu esu buvęs, 
nes būdamas Lietuvos pa- 
trijotu, maniau,, kad san- 
darokų organizacija yra 
patrijotinė. Tačiau labai 
apsivyliau, nes tuoj paži
nau vilką avies kailyj. 
Nieko gero ten negirdėjau, 
kaip tik šmeižtus prieš 
dvasiškiją. Labai apgai
lestauju, kad tokiems dar 
raštininkavau. Dar jie sa
vo pinklėse buvo pagavę 
ir daugiau katalikų.

Toliaus M. B-is rašo, kad 
Sandara nuo 1919 m. reng
davo Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimus su vi
somis vietinėmis draugijo
mis, ir apgailestauja, kad 
Šv. Pranciškaus parapija 
niekados neprisidėdavo. 
Čia jau nei nepasijuto 
kaip B. B-is pats sau ant
ausius apdaužė. Tai koks

I

• v

ir

FARMERIAMS, GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ 
AUGINTOJAMS!

Auginkite ii anksto vištas ir kitus paukščius, kad gavus tinkamu 
didesni nždarb|. Jei norite įsigyti geriausių viščiukų, ančiukų ir

kalakutnkų, kreipkitės pas Frnnk Rozėna, Lnkeside Fanu. Rnynham, 
Mass., kuris perina paukščius geriausioms ir moderniškiausioms maši
nomis. Ateikite ir persitikrinkite, kad mflsų kainos labai žemos, o pre
kės pinuos rūšies. (19-28-2-9)

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORVVOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome • 

senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš Federal Housing gau
name morgičius. Kaina nebran
gi — darbas garantuotas.
354 Orms St., Providence, R. I. 

Tel. Dexter 0156  l
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DARBININKAS

Žinios Iš Lietuvos
Garsusis Lietuvos Praeities Lizdas

bojamą giminaitę senes
nis, nepaprastu atkaktlu- 
mu pradėjo jis meilišką 
ataką. Rašytuose jai laiš
kuose yra tokios vietos: 
“Negalite sau įsivaizduoti, 
kaip aš jūsų Didenybę my
liu. Jai aš galėčiau pavirs
ti paukščiu, aš nuskris- 
čiau pas Jus. Dievas mato 
mano širdį, kad tai tiesa”. 
Arba: “Norėčiau sau kak
ton kulką paleisti, negu 
sulaukti, kad Jūs už kito 
ištekėtumėt”.

Keletą metų Boguslavas 
jai rašinėjo panašius laiš
kus.

Ilgai svyravo kunigaik
štytė, bet pagaliau, sutiko 
ištekėti už Boguslavo. 
Kaip giminėms, sutuoktu- 

|Vėms reikėjo gauti Popie
žiaus leidimą. Daug pinigų 
padėjo Boguslavas, bet lei- 

gavo. Lygiagrečiai 
vilų giminės Jonušas ir su savo meilės reikalais 
Boleslovas buvo dideli Lie- Boguslavas tvarkė ir Jo- 
tuvos vyrai! Vienas buvo nušo turtų reikalus. Atim- 
didysis Lietuvos etmonas, tas pilis, kurių 
kitas — štalmeisteris. No- maža, tebelaikė savo ran- 
rėdami Lietuvą ' atskirti koše Gonsevskis. Nors len- 
nuo Lenkijos 1655 m., šve
dams puolus Lietuvą ir 
Lenkiją, jiedu perėjo šve
dų pusėn. Tam tikra su
tartimi su švedais suriš
tas, Radvila tuojau pradė
jo kovą ir su lenkais. Iš 
karto švedams sekėsi. Per 
trumpą laiką jie užėmė 
Varšuvą. Tačiau susistip- 
rinę lenkai privertė švedus 
pasitraukti.

Nesulaukęs karo pabai
gos, kunigaikštis Jonušas 
Radvila miršta 1656 metų 
spalių mėn. 8 dieną. Bo-

Šiaurės Lietuvoje yra 
nemažas Biržų miestas. 
Jis dabar yra virtęs aps
krities centru. Miestas, 
kaip ir daugelis kitų Lie
tuvos miestų. Tačiau jame 
glūdi didingos Lietuvos 
praeities lizdas, šiandien 
Biržų miesto gyventojai 
didžiuojasi savo istoriniais 
palaikais. Ypač garsi Bir
žų pilis. Biržų pilis XVII : 
šimtmetyje kariška kuni
gaikščio Jonušo Radvilo 
tvirtovė, tačiau šiandien 
ji, be abejo, tik romantiš
ka liekana. Apie tą pili y- 
ra užsilikusių Įdomių pa
davimų. Kalbama, kad tos 
pilies ilgai nebuvę galima 
pastatyti. Ir tik kai iš baž
nyčios išvedę jaunavedžių 
porą ir juos įnąūriję sieno
je tada pilis nebebirusi ir 
ją pavykę baigti statyti.

Iš paskutinės Biržų Rad- dimą

buvo ne-

♦

•> kų seimas ir nutarė grą
žinti visą atimtą iš Radvi
lų turtą, bet Gonsevskis 
Boguslavo nė artyn nepri
sileisdavo.

Tada jis sugalvojo turtą 
pajėga atimti. Su kariuo
menės būriu pirmiausia 
užėmė Kėdainius, vėliau— 
ir Biržus su Radviliškiu. 
Kai hetmonas Gonsevskis 
pateko rusų nelaisvėn, Bo
guslavas atsiėmė ir kitas 
žemes. Kaip tėvo turtas, 
Onai - Marijai turėjo pri
klausyti Zabludai, Kedai-

guslovas Radvila patenka: niai, Biržai, Oriai, Taura- 
lenkų nelaisvėn. Jų abiejų gė ir daug kitų žemių. Tas 
visi turtai atimami ir ati- žemes suliejus su Bogus- 
duodami naujai paskirtam lavo žemėmis, kurių kitos j 
hetmonui Gonsevsk i u i. buvo Įsirėžusios net į da- 
Nors Boguslavas Radvila: bartinės Rusijos plotus 
iš nelaisvės po kelių sa-, savaime susidaro valsty- 
vaičių ir pabėgo, bet jis bėlė. 1665 metais Bogus- 
prieš lenkus nebekariavo 1 lavas, nežiūrint visų daro- 
ir ėmė jiem rodyti įvairų mų iš giminių pusės kliū- 
iojalumą. Gyvendamas pas čių su kunigaikštyte Ona- 
savo dėdę — Brandden- Marija susituokė, 
burgi jos markgrafą Frid
richą Vilhelmą, jis ėmė 
rašinėti lenkų didikams 
atgailos laiškus ir, paga
liau, karalius Jonas Kazi
mieras jį amnestavo.

Kunigaikštis Jonušas 
Radvila paliko 15 metų
dukterį Oną - Mariją. Jos pirmas Boguslavas Radvi- 
vyriausias globėjas buvo las, po jo — Pacai, hetmo- 
Boguslavas. - Dar prieš nas ir kancleris. Bogusla- 
mirtį Jonušas išsiuntė ją vo kariuomenė ėjo šitokia 
pas Kuršių kunigaikštį, 
kur ji ir gyveno. Kuni
gaikštytė buvo labai graži. 
Tituluoti jaunikiai lakstė 
iš visų pusių, prašydami 
jos rankos. Be kitų, ją įsi
mylėjo ir Boguslavas. Dvi
dešimčia metų už savo glo-

1669 metais birželio mėn. 
lenkų seimas ruošėsi rink
ti karalių. Kandidatų tar
pe Į karalius buvo išstaty
tas ir Boguslavas. Rinki
mų išvakarėse į Varšuvą 
Įžengė su savo kariuome
nėmis Lietuvos didikai:

tvarka: priešaky — penki 
būriai haidukų po 100 
žmonių, būrys pėstininkų 
iš 60 žmonių du būriai 
dragūnų, vienas būrys vo
kiečių kavalerijos, vienas 
gusarų pulkas ir šešiasde
šimt “turkiškai” apsiren-

Naujos Anglijos Federacijos 
Metinis Suvažiavimas

Sekmadienį, balandžio 4 d., 1:00 valandą po pietų 
įvyks R. K. Federacijos Naujosios Anglijos metinis 
suvažiavimas šv. Jurgio parapijos salėje, St. James 
Avė., Norwood, Mass.

Prašome visų Federacijos skyrių bei draugijų 
išrinkti savo atstovus. Taipgi nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti visus dvasiškius ir visuomenės veikėjus.

Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sektetorius.

_ v

Įžymi Metropolitan Operos Žvaigždė
randa Luekies jos vertingai gerklei švelniais—

]\ eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinę, 

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

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Lawrence, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų baisai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luekies. Jūs taipogi galite turėti Luekies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino 44It’s Toasted'' proceso 
gerklės apsaugą. Luekies yra malonūs gerklei.

Marjorie Laurrence sako:

“Dainuoti Vagnerio operoj reikia 

turėti didelį balsą. Vagnerio operoj 

*Gdtterdammerung' mano mėgia

miausia iBriinnehildės'’ rolė yra 

labai apsunkinanti. Betgi — kaip tik 

pabaigus savo dainavimą grįžtu Į 

savo persirengimo kambarį atgal, 

man niekas nėra taip malonu, kaip 

užsidegti Lucky. Jis yra lengvas 

užsirūkymas — taip malonus — taip 
švelnus — jog jis nei truputėlio 

neerzina mano gerklės. Aš sutinku 

su kitais Metropolitan artistais, jog 

lengvas užsirūkymas 

pasirinkimas.”

yra išmintingas

1 ypatingai didelio potvynio 
nenumatoma, nes Nemuno 
ledas yra nestoras, visame 
krašte sniego beveik nėra, 

i nes žiema buvo šilta ir be 
! sniego. Tsb.

APGAUDINĖJO ŽADĖ
DAMA TARNYBAS

METROPOLITAN OPERA KOMPANIJOS 
PASIŽYMĖJUSI SOPRANAS

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Kaunas —1935 m. lapkr. 
mėn. Aleks. Skripkauskai- 

; tė iš Įvairių asmenų su
rinko pinigų, žadėdama 
per p. Smetonienės reko- 

j mendacijas gauti tarnybą. 
1 Nukentėjusieji, tarnybų 
negaudami, Skripkauskai- 
tę apskundė apyl. teisėjui. 
Byla buvo atidėta, nes nu
kentėjusieji gyveno ne 
Kaune. Sausio 28 d. Kauno 
apyl. teismas bylą svarstė 
antrukart ir Skripkaus- 
kaitę nubaudė 3 mėn. kai. 
ir Mongirdienei atiteisė 50 
lt. civ. ieškinį. Nusiskun
dimu buvo ir daugiau, bet 
už juos neiškelta byla. 
Skripkauskaitė į teismą 
stojo su stud. uniformine 
kepuraite. Už vagystes ji 
buvo ankščiau bausta 2 
sav. kai. sąlyginai, jei per 
2 mt. nenusikals.

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

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

t

Atsiusta paminėti nauji SAKA
LO leidiniai:

Liudvikas Kondratavičius (Vla- 
isiovas Syrokonda). MARGIS 

(Margiris). Išvertė ir eiliuotą i- 
žanga parašė Antanas A alaitis. 
Įvadą parašė prof. Mykolas Bir
žiška. Sakalo leid. 150 p. Kaina 
Lt. 2—

šiemet sukako 600 metai nuo 
to laiko, kai žuvo narsiai begin
damas Pilėnus kunigaikštis Mar
gis. Tai romantiškai karžy<jišk<'. . 
poema apie pilies trynėjus ir ju 
didvyriškumą. Savo forma ji yra 
klasiškai didinga, ši poema gali 
būti mums berniškos idealizuoja
mos musu praeities ♦•pas.

Vaidilutė. TĖVIŠKĖ. Romanas. 
! tomas. Sakalo leid. 346 pusi. 
Kaina Lt. 3,50.

Vaidilutė. TĖVIŠKĖ. Romanas 
II tomas. Sakalo leid. 2SS pusi. 
Kaina Lt. 3,—

Stipri meilės, ne lik mergaitei, 
bet ir tėvynei, intriga. Tai vienas 
žymiausiu mūsų grožinės litera
tūros veikalu. Mūsų talentingoji 
rašytoja ši veikalą baigė rašyti 

Šio potvynio buvo imtasi jau mirties patale gulėdama Tai 
yra mums brandus palikimas, už
tat kiekvienam Įsigytinas.

Stasius Būdavus, LORETA. 
-Jaunos mergaitės likimo roma
nas. Sakalo leid. 300 pusk Kaina 
Lt. 3,

M. Linkevičius. ATEINA DIE
VAS. Lyrika. 64 pusk Kaina Lt. 
2.—. Tai grakščia forma sukur
tos patrijotinės, religinės ir mei
lės lyrikos rinkinys.

Vacys šiugždi uis. AMŽINI 
STABAI. Eilėraščiai. 64 pusi. 
Kaina Lt. 2,50. Talentingo inūsij 
jauno poeto labai vykęs pirmas 
debiutas. Tikrai gražūs, nuotai
kingi eilėraščiai.

J. Krilovas, PASAKĖČIOS. J. 
Talmanto eiliuotas vertimas. Gra
žiai iliustruotas leidinys. 64 pusi. 
Kaina Lt. 1,—.

Coc>yri£ht 1937, fbe American T<x>acro Coaptny

Po jų ėjo didysis Lietuvos hetmo- tidengti universitetą Kau- Kauno gyventojams Įvare 
js, o už jo nas kunigaikštis Jonušas ne. nemaža baimės ir pridaręs
3ačių gar- Radvilas. Tsb? Universiteto atidengimą1 daug nuostolių, buvo per-

gūsių bajorų. ]
pats kunigaikštis, o už jo nas kunigaikštis Jonušas 
— du šimtai pačių gar- Radvilas, 
šiaušių lietuvių. Užpakaly 
jojo du kavalerijos būriai 
ir būrys haidukų. Iš viso «... _
šioje eisenoje buvo apie du Į III 13 Mt I J
tūkstančiu žmonių. Pacu - _______
kariuomenė buvo dar di- 
desnė. Tas atvykimas bu
vo toks reikšmingas, kad 
seimas nutraukė savo se
siją. Ilgai ėjo derybos tarp 
įvairių grupių dėl kara
liaus rinkimų. Stipriausios 
pozicijos buvo Boguslavo 
Radvilo ir Piasto Višnio
veckio. Kadangi Bogusla
vas nepriėmė seimo pasta
tytos sąlygos pereiti į ka
talikų tikėjimą, tai kara
lium buvo išrinktas Pias- 
tas Višnioveckis.

------------- įvykdyti pavedama Šviet. nai pavasarį. Tuojau po
LIETUVOS UNiVERSITE- 1930 m. Lietuvos Un-tas priemonių apsaugoti že- 

įstatymu buvo pavadintas mesniųjų Kauno vietų gy- 
j Vytauto Didžiojo Univer- ventojus nuo šios gamtos 
sitetu. i rykštės. Nemuno ir Neries

Istorinis atidarymo po- krantuose buvo pradėti 
sėdis įvyko 1922 m. vas. pilti pylimai. Tačiau per 
16 d. didžiojoj Un-to I vienus metus juos supilti 

rūmų salėj, buvo negalima. Dėl to
kuri jau tada su visais rū- šiais metais pylimai Kau- 
mais perduota Aukštųjų no nuo-pavasario potvynių 
Kursų reikalams.

Kaunas — Vasario 16 
d. suėjo lygiai 15 metų: 
nuo Lietuvos Universiteto I 
įsteigimo. Tai istoriška į 
diena. Universitetas nu
tarta steigti vasario 13 d.,' 
1922 m. įvykusiame Minis
terių Kabineto posėdyje.

I Posėdžiui pirmininkavo 
Minist. Pirm. Ern. Galva
nauskas, jame dalyvavo 
šie tuometiniai minsterai: 
prof. V. Jurgutis, J. Alek
sa, maj. Sližys, prof. Jodą-- 

j kis, Vileišis, V. Karoblis,

SALOČIAI
Biržų Apskr.

dar negalės apsaugoti. Tai 
matydama, Kauno miesto 
savivaldybė jau pradėjo 
ruoštis galimiems potvy
niams. Ji įspėjo žemesnių
jų vietų gyventojus pasi
ruošti galimiems netikėtu
mams. Tiesa, šiais metais

Žydai Perka žemę
Pastebėta, kad Saločių 

miestelio žydai pradėjo 
Tų pačių metų gruodžio , adv. K. Oleka, J. Dobkevi- lenktyniaudami pirkti že- 

01 j:— n----- 1----- > čius, M. Soloveičikas ir ~

• v

mėn. 31 dieną Boguslavas 
Radvila mirė. Su juo užsi
baigė Biržų kunigaikščių 
Radvilų giminė. Bogusla
vas paliko dukterį Liudvi
ką - Karoliną. Bet ji, už
augusi pas Branderburgi- 
jos markgrafą, į Biržus 
nebegrįžo. Kėdainiuose, 
kalvinų bažnyčios rūsyje, 
snt aukštų pastatų yra iš
keltas metalinis karstas. 
Tame karste ligi šio laiko 
tebeguli užbalzamuotas ir 
purpurine mantija apvilk
tas vienas tų, kurie lėmė 
ne tik Lietuvos, bet ir Len
kijos likimą. Jame guli

j

mes. Dažnai, nusižiūrėję 
Valst. Kontrolierius J. Zu- kur kokį labiau nusigyve- 
--------- nusį ūkininką, tuoj ir ap- 

Un-to atidengimo klausi- sisuka. Neseniai vienas
Saločių m. žydelis turėjo 
gana didelę ir gerą krau
tuvę, bet dabar jau vietoj 
krautuvės įsigijo geroką 
plotą žemės.

bričkas.

mu padarytas toks nutari
mas, kurį čia žodis į žodi 
iš to autentiško dokumen
to paduodame:

“Ministerių Kabinetas, 
vaduodamasis Vilni aus 
un-to įsteigimo įstatymu 
ir turėdamas omenyje 
Steig. Seime svarstomąjį 
universiteto Statuto pro
jektą ir universiteto ati
dengimo klausimo pribren 
dimą ir reikalingumą, nu
tarė 1922 m. vas. 16 d. a-

KAUNAS LAUKIA PA
VASARIO POTVYNIO

Kiekvienų metų pavasa
rį Kauną ir jo priemies
čius ištinka didesni ar ma
žesni Nemuno potvyniai. 
Ypatingai didelis potvynis.

Kovo-March 14, 7:30 vai. vak.

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
*

Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 
šiais metais susideda iš dviejų dalių: dramos —

“NAŠLAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”.
Vaidinimas prieš Velykas įvyksta šiose vietose: 

Brockton, Mass.
Lowell, Mass. — Kovo-March 21, 7:30 vai. vakare.

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

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:
Athol, Mass. — Balandžio-April 4 d., 7:30 vai. vakare. 
Worcester, Mass.—Balandžio-April 11 d., 7:30 v. vak. 
New Britain, Conn.—Balandžio-April 18, 7:30 v. vak. 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietų. 
So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai. vak. 
N. B. — Vėliau bus pagarsinta ir kai kurių kitų vie

tų sutartos dienos.
»

I
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Bridgevvater Shoe VVorkers Koope
racija įsteigta 1919 m., kuri šiandien iš
augo i didelę įstaigą. Jos pasisekimas 
bėgyje 18-kos metu buvo labai didelis ir 
sėkmingas.

Šios kooperacijos vyriausias vedėjas 
yra Jonas Tolvaišą, kurio apsukrumu ir 
veiklumu ši įstaiga sparčiai auga ir ple
čiasi. Bridgevvater Shoe Workers Co-ope- 
ration išdirba aukštos rūšies čeverykus 
vardu — “OVERGLOBE”. šios išdirbys- 
tės čeverykų galima gauti Naujosios An
glijos visose geresnėse čeverykų krautu
vėse.

Šioje ištaigoje dirba 300 darbininku, 
kuriu didžiumoje yra lietuviai. Perei
toms Kalėdoms ši įstaiga savo darbinin
kams davė Kalėdų dovanoms bonų — po 
$10.00. Taipgi, pereitais metais ši koope
racija išmokėjo savo šėrininkams divi- 
dentu $10,000.00.

Biznieriai, kurie skelbiasi šiame 
“Darbininko” numeryje,' sveikina Joną 
Tolvaišą, kaipo Bridgewater Shoe Wor- 
kers Ko-operacijos vedėją, minint šios 
įstaigos 18-kos metų jubiliejų.

po
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JOHN D: YOIING & SONS CO.
SHOE MANUFACTURERS’ GOODS

146 Lincoln Street, Boston, Mass.

JOHN E. DANIELS LEATHER COMPANY ING.
SOLE CUTTERS
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STEP OUT IN STYLE
COMPLIMENTS OF

BARBOUR WELT C9.

411 WASHINGTON STREET

Boston,

ACME HEEL COMPANY
FINE OAK HEELS

COMPLIMENTS OF
B. KORITIS

Montello Street, ' Brockton, Mass.
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FURS
Massachusetts.

89 North

WOODARD & WRlbHT LAŠT 00,
Makers — VVOODRIGHT — lasts

Double - Bras-

RN
es

MIC 
Value

Boston, Mass.
COMPLIMENTS

of

Kistler Leather Company

DUNGEN, HOOD & CO. ING.
FINE KID

Boston and Philadelphia Economical
Long Wearing

Dependable
Water Resisting

Boston, Mass.
Manufacturers of Quality Sole Leather

Since 1840

15 East Street,

M. B. GLAFF & SONS ING.East Hamton, Conn. Quincy, Mass.

Boston, Mass.

BRIDGEWATER SAVINGS BANK
extends congratulations and best vvishes to the 
Bridgeuater Workers Cooperative Company

Pirkite
ted Sack‘ siutą, kuris y- 
ra pasiutas Michael 
Stern. Nerasi gražesnių 
ir geresnių siūtų kaip 
šis! Mes Jus kviečiame 
ateiti ir pamatyti šių 
naujos mados Double- 
Brasted siutų.

Campello, Mass.

AVON LEATHER CO.
Dealers in Sole Leather and Offa

13 Emmerson Avė. Montello, Mass.
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Paper Box Makers and Printers
Established 1898

RANDOLPH AND BROCKTON, MASS.

THE WINDINNERSOLE & COUNTER CO., ING.
BROCKTON, MASS

VVelting Innersoles Counters

There are many imitations būt no substitutes for 
leather

■ą

STOUGHTON MOTOR MART

JOHNSON-SWEENEY 

COMPANY 
108 Main St., 

BROCKTON, MASS.

$25.00 iki $40.00

SOLES
THE AMERICAN OAK LEATHER CO.
354 Congress Street, Boston, Mass.

• NORFOLK LUMBER COMPANY
DIAMOND TRUCKS 

Headąuarters for Repo^sessed cars and trucks 
1518 Washington Street, Stoughton, Mass.
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Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie 

savo skelbimais remia “Darbininką”.

Remkite tuos profe
sionalus ir biznierius, 
kurie savo skelbimais 
remia “Darbininką”.

Dealers in Lumber hardware — Masons Supplies 
Norfolk Paints and Varnishes
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STOUGHTON - BRIDGEVVATER
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