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New York — Pirmadie-! 
ni, balandžio 12 d. nuo 3 
iki 4 valandos po pietų 
National Broadcasting Co-' 
lumbia kompanija trans
liuos radio programą iš 
Kauno, Lietuvos. Progra
mą išpildys Lietuvos Val
stybės Operos artistai, 
muzikai ir choras. Išpildys 
Čiurlionies tonų poemą — 
“Jūra”; Jono Gruodžio po- 
pul’prių lietuviškų šokių 
kūrinius; iš lietuviškų o- 
perų “Šarūnas”, J. Karna- 
vičius operos “Gražina”, 
iš Antano Račiūno operos į 
“Trys Talismanai”. Solo 
dainuos Lietuvos Valsty-i 
bes žymiausi artistai: An
tanas Sodeika ir Kipras 
Petrauskas.

Taigi pirmadienį, balan-i 
džio 12 d., 3 vai. po pietų i 
nusistatykite savo radio! 
ir klausykite programos j 
iš Lietuvos. Tėmykite lai-i 
kraščius, kad žinotumėte, ; 
kurios radio stotys tą pro
gramą transliuos.

Lietuvos žemes ūkio ministerijos tarnautojų šaulių kuopos iš
kilmės Kaune š. m. kovo 14 d. Nepriklausomybės aikštėje (prie ka
riškosios — įgulos bažnyčios). Viršuje: kariuomenės vadas generalio 
štabo pulkininkas Stasys Raštikis sveikinasi su šauliais. Apačioje: 
šauliai praeina pro kariuomenės ir šaulių vadovybę. (iš “Kario”)

J. E. Vyskupas M. Reinys 
Tikrai Atvyksta Pas Mus
PLĖŠIKAI SUŽEIDĖ 
ALPHONSĄ POCIŲ VILNIAUS KRAŠTE VĖL g VILKAVIŠKIO IŠVYKS

- - - - - - TA BIRŽELIO 8 0. š. M

Mainieriai Laimėjo Kovą

Montello, Mass. — šeš
tadienio vakare, balandžio 
3 d. įėjęs į p. Alphonso Po
ciaus, buvusio * “i—. ~......
ko” administrator i a u s J 
krautuvę plėšikas parei- niaus katalikų labdarybės 
kalavo pinigų. P-nas Po-., draugijos “Caritas” atsi
etos nesiskubino atiduoti, kaukimą, kuriame ragina 
Plėšika.s kirtęs, revolverio aukoti badaujantiems Vil

niaus krašto gyventojams. 
Tarp kita ko atsišaukime 
sakoma, kad Breslaujos, 
Disnos, Pastavų ir kituose 
Vilniaus krašto apskrityse 
ūkininkai visiškai neturį 
duonos. Badauja daugiau 
kaip 100.000 gyventojų, jų 
tarpe daug moterų ir vai
kų. Gyventojai tinsta iš 
bado. Jie maitinasi įvai
riais surogatais ir žole. 
Gyvuliai dėl pašaro sto
kos krinta. Ūkininkai nu
siminę galvoja apie pava
sario pasėlius, nes visiškai 
neturi reikalingų sėklų ir 
nėra pinigų jų nusipirkti, 
Pinigu stinga net druskai “ juno- 
nusipirkti. bingasis

į Ekscelencija M. Reinys z 
GEN. MOLĄ PASIRYŽĘS da viešėtis iki rugsėjo 1

i “

Badauja 100.000 Žmonių
_______

Darbinin- i Lenkų laikraštis “Kur- 
administrator i a u s, jer Polski” skelbia Vil-

I -

drūtgaliu į galvą. Smar
kiai sužeidė, bet neapsvai
gino. Prasidėjo muštinės 
kurios persimetė į gatvę. 
Plėšikas pabėgo. P-nas 
Pocius tapo skaudžiai su- 
žeistas.

Nuoširdžiai užjaučiamo 
n. Pociui ir linkime išsvei- 
kti.

VYSKUPŲ KONFEREN
CIJA

NEW YORKE BUS 
BIRŽELIO 17 I).

Dalyvaus Lietuvių Dienc 
Marianapolyj ir Federa< 

jos Kongrese, Lawren<

Pirmadienio rytą, bala 
džio 5 d., kun. P. M. Jura 
Kunigų Vienybės Cent 
Sekretorius ir LDS. Ce 
tro Vice-Pirmininkas tel 
phonu redakcijai praneš 
kad gavęs J. Eksc. V 
kaviškio Vyskupo M. R< 
nio laišką, kuriame ta: 
kitko rašo, kad iš Vilk 
viškio išvyksta birželio 
d. š. m. Paryžiuje bus bi 
želio 10 d. vakare. Biržei 
11 d. išvyksta į uostą H 
vre (Prancūziją) ir iš te 
tą pačią dieną ląivu Ile I 
France vyksta į New Yc 
ką. New Yorke bus birz 

. š. m.
Valstybėse Ga 

Ganytojas.

Kaunas — Kovo mėn. 11 
dieną buvo suvažiavę Lie
tuvos vyskupai į Kauną ir 
J. E. arkiv. Skvirecko bu
te aptarė svarbesnius Lie
tuvos katalikų reikalus.

RAUDONIEJI PUOLA 
SVARBIAUSI SUKILĖ

LIŲ PUNKTĄ

Pereitą nėse valstybėse ir pietinė-! PREZIDENTAS UŽ KAI-Nevv Ytork 
penktadienį, 
angliakasyklų 
ir United Miner’s Workers 

, kuriai vadovauja 
John L. Lewis, pasirašė 
dviem metam naują sutar
tį. Darbininkai tik vieną 
dieną nedirbo. Formalio 
streiko nebuvo. Taigi dar- 

apie 50 atstovų ,Dml"kai ,la,meJ0 be s‘relJ.
_. l-n Pno-nl narna, sutarti 

alda'pradėjo anglių kasyk'- laimėjimas.

SUDĖJO APIE $20.00 
SPAUDOS FONDO PRA

DŽIAI

Sek- ^5 
4 d.,j 

Šv. Jurgio lietuvių parapi
joj Įvyko A. L. R. K. Fe
deracijos Naujos Anglijos 
apskričio suvažiavimas.
Dalyvavo . . r a.- *■ v, , ... , . o ko. Pagal nauią sutartįis to apskričio skyrių. Su-: . , ,___
važiavimą m;
vietinis klebonas kun. S. i J. .• .. , i
P. Kneižis. Pirmininkas't!o alga bus 86 00 siauri'i 
Antanas Zavedskas vedė; niinSirH5ini TiflWJ
suvažiavimo posėdžius, 
jam pagelbėjo n. Jonas į 
Kumna, Federacijos 3 sky
riaus pirmininkas. Rašti
ninku buvo p. Benediktas Į 
Jakutis, apskričio rasti-' 
rinkas.. Mandatų ir rezo
liucijų komisi.jon išrinkta: 
pp. Kakanauskas, A. Pel- 
džius ir A. F. Kneižys. 
Dalyvavo šie dvasiškiai: 
kur. J. švagždys ir kun.
S. P. Kneižis.

Suvažiavimas užgyrė 
Naujos Anglijos Lietuvių 
Kataliku Seimelio priimtą 
rezoliuciją Lietuvių Die
nos, liepos 4, Marianapolyj 
reikalu ir išrinko komisi
ją, kuri veiks bendrai su 
Marianapolio Kolegijos ir 
Connecticut apskričio ko
misijom.

Lietuvių Dienos komisi
jų suvažiavimas įvyks sek 
madienį, balandžio 11 die 
ną 2 vai. po pietų Maria-Į 
napolio Kolegijoj.

Labai nuoširdžiai ir en
tuziastingai užgyrė Sei- 
mėlio rezoliuciją lietuviš
kos katalikiškos spaudos 
reikalu ir išrinktą Spau
dos Fondo komisiją. P-lei 
Marijonai Kilmonytei įne
šus padaryti pradžią Spau
dos Fondui, Federacijos 
apskritis aukojo $5.00 ir 
suvažiavimo dalyviai 
“Darbininko” 
dėjo $15.00. 
pasiųsta Spaudos Fondo 
iždininkui, kun. V. Puido
kui, 12 Casimir St., West- 
field, Mass.

Suvažiavimas pasižadė-

Noruood, Mass. — 
madienį, balandžio

y, •

v •

v •

minkštųjų'se valstybėse $5.60 į die-( 
kompanijos ną. Darbo savaitė 35 va-' 

landos. Jeigu dirba virš

NŲ NUSTATYMĄ

I

VVashington. D. C. —
35 valandų, tai kompani- Prezidentas Rooseveltas 
jos turės mokėti už laiką konferencijoje su žurnalis_- 
ir pusę. Dirbantiems nuo tais griežtai pasmerkė 
tonų pridedama po 9 cen- kompanijas, gurios be jo
tus už toną. Kitiems darbi- *ios priežasties kelia kai
mukams taip pat pakeltos nas> ypatingai 
algos. ; Plieno, L_ 1.

tais griežtai pasmerkė

i geležies, 
plieno, ir vario. Geležies 

Taigi didelis darbininkų kainos pakilo iki $6.00 už 
Tiesa, darbi- toną arba du ar tris kar

tose pagrindinė darbinin- ninkai reikalavo įvesti 30 . tus daugiau negu pakito

jo nuoširdžiai remti Law- 
rence Federacijos sky
riaus Kongreso komisiją, 
kuriai vadovauja kun. P. 
M. Juras, rengiant Fede
racijos Kongresą.

Federacijos Apskričio 
valdybon išrinkti šie: Pir-1 
mininkas A. Zavedskas; 
Vice - Pirm. J. Kumpa: 
Raštininkas — Benediktas 
Jakutis; Iždininkas — An
driejus Pirtialis; iždo glo
bėjais — Antanas Peldžius 
ir Ona Adomaitienė.

Naujoje Anglijoje kata
likiškajai akcijai plėsti 
išrinkta komisija, kuri 
veiks vadovaujant Bosto
no Provincijos Kunigų 
Vienybės Valdybai. Komi- 
sijon įėjo: Antanas F. 
Kneižys, Jonas Kumpa, 
Vincas Kudirka, Kastan
tas Vencius ir Jonas Trei- 
navičius.

Suvažiavimas užsibaigė 
pakilusioje nuotaikoje.

f

vai. darbo savaitę, o gavo darbininkų algos. Prezi- 
35 valandų, bet ir tas yra lentas permato pavojų, 
laimėiimas. Toji sutartis nes i trumpa ;aiką visa 
paliečia 400,000 darbinin- gamyba gali nupulti ir 
kų.

STREIKAS FORDO 
DIRBTUVĖSE

■ Rugsėjo 1 d. iš New Yc 
i ko laivu Normandie grįš 

T -j---- ^LretuvaT^PžkFtvj—sust
Bilbao, Ispanija - Rau- Pa žiuje ir dalvvaus r 

donų jų valdžios karo jėgos. parodoje.
i Taigi dabar jau tiki 
žinome, kad J. E. Vysk 
pas Reinys atvyks ir da: 
vaus didesniuose mūsų 
eivijos sąjūdžiuose, ks 
tai: Lietuvių Dienoje, 1 
pos 4, Marianapolio Ko 
gijoj. Federacijos Kong: 
suose, rugpiūčio 24, 25, 

Įį 126 dienomis, Lav/ren 
Mass. Taipgi tikimės, k 

i Garbingasis Ganyto j 
į neaplenks ir lietuvių d; 
įbininku organizacijos.
D. S. Seimo, kuris įvv 
nabaigoj birželio mė 
Nashua, N. H.

Plačiau apie Jo Eks 
lencijos atvykimą urane 
me kituose “Darbinin! 
numeriuose, gavę Kuni 
Vienybės Centro ofici; 
rasta, kuri, rodos, ruo 
Centro Pirmininkas K 
Jonas Balkūnas.

UŽIMTI BILBAO
Madrid, Ispanija —

Raudonųjų valdžios ka
riuomenė smarkiai puola 
sukilėlius Cordoba provin- yra persilpnos atlaikyti 
ei joj. Tai svarbus sukilėlių gen. Molą, sukilėlių vado v 
punktas. Raudonieji ūžė- šiaurinėje pajūrio dalyje. į 
mė svarbų miesteli Valse- kariuomenės spaudi m ą. 
quillo, 10 mylių į šiaurva- Sukilėliai užėmė Mt. Cor- 
karus nuo Penorroya. bea, kuris yra kaip ir rak- 
Raudonieji bando apsupti las į miestą Ochiandiano. 
sukilėlių kariuomenę ir Raudonieji praneša, kad 
užduoti mirtiną smūgį, bet jiems pavykę Mt. Corbea 
vargiai jiems pavyks tai 
padaryti.

AREŠTAVO 29 JUNG. PRANCŪZIJOS PAKVIE- 
VALSTYBIŲ PILIEČIUS TIMAS LIETUVAI 

PRANCŪZIJOJ ! -----------

j prasidėti nauja depresija, 
į Prez. Roosevelt labai su- 
; sirūpinęs perkamosios jė
gos padidinimu.

Kansas City — Pereitą 
savaitę Fordo dirbtuvėse* 
darbininkai paskelbė “sė-; 
dėjimo” streiką, kada 
darbdaviai atleido iš dar
bo keletą senų darbininku.

Fordo dirbtuvėse jau 
nuo seniai atleidinėjo “i- 
tartinus” darbininkus, ku
riuos nužiūrėdavo kaipo 
veiklesnius organizaciji- 
niame darbe.

Toulouse, Prancūzija, 
d. — Policija areštavo

TIMAS LIETUVAI

UŽSIBAIGĖ NETEISĖ
TAS STREIKAS

r

• 29 Amerikos piliečius, ku- 
’Vrie vyko į Ispaniją tikslu 

įstoti į raudonųjų valdžios 
armiją.- Kaltinamieji ne-

I prisipažįsta, kad jie vyko 
į Ispaniją kariauti, bet vy
kę kaipo turistai, bet 
jiems niekas netiki, nes jų 
įvairumas tautybių ką ki
tą pasako. Ispanijos rau
donųjų didesnę dali armi
jos sudaro iš įvairių vals
tybių suvažiavę liuosno- 
riai, kuriems vadovauja 

i gabiausieji sovietų Rusi-

VAŽIUOKITE

I

ir
štabas su- 

Viso $20.00

Detroit, Mich. — Gene
ral Motors naujas darbi
ninkų streikas užsibaigė, 
nes unijos prezidentas 
Martin streikuojančius jos karininkai, 
darbininkus sudraudė ir į-, Jeigu teismas ras su
sakė grįžti darban. Darbi-. imtuosius nusikaltusius i- 
ninkai buvo sustreikavę 
be unijos leidimo.

• v

Kaunas — Prancūzijos 
nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris Du- 
iongas Lietuvos vyriausy
bės narius pakvietė atvyk
ti į Paryžių aplankyti Pa
ryžiaus tarptautinės paro
dos. kuri bus atidaryta ge
gužės 1 d. Lietuvos vy
riausybės nariai to lanky
mosi metu 
Prancūzijos 
svečiais, ir 
Prancūzijos 
nariai.

Tą pakvietimą Lietuvos 
vyriausybė su dėkingumu 
priėmė.

MERKYS APDOVANO
TAS “TRIJŲ ŽVAIGŽ

DŽIŲ” ORDINU

bus laikomi 
respublikos 

juos priims 
vyriausybės

atsiimti, bet tos žinios nė
ra patvirtintos kitų šalti
nių. Dabar gen. Molą būti
nai nori užimti svarbų 
runktą. būtent, Duranero, 
kuri užėmęs, be didelio 
varsro žvgiuos į Baskų 
sostinę Bilbao. Pietrytuo- | 
se sukilėliai taip pat smar-! 
kiai puola raudonųjų val
džios karines jėgas.

Madrido apylinkėje su
kilėliams netaip gerai se
kasi. kaip gen. Molą. Bet 
ir čia pradeda sukilėliai 
atsigriebti. Gen. Francis- 
co Franco perorganizavo 
savo kariuomenę ir prade-j 
jo naują ataką.

ITALU LAIVAI PLAUKS 
IR | LIETUVĄ

MEKSIKA NEPALIA 
TEIKTI PAGELBA I 
P ANUOS RAUDONU 

SIEMS

f

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

I

. TtL.mMiTorT2Ža

T

VERMONT VALSTYBĖ 
UŽDRAUDĖ SĖDĖJIMO 

STREIKUS

statymams, tai jie gali 
gauti daugiausia 6 mėne
sius kalėjimo ir stambias 
pinigines bausmes.

Roma — Italų laikraš
čiai praneša, kad iš Gene- 
vos išplauks italų laivas; 
“Dora”, kurį neseniai nu
pirko italų laivininkystės 
bendrovė ir kuris po to,

Washington, D. C. — 
Šiomis dienomis Meksil 
valdžia pranešė Ju 
Valstybių valdžiai, kad 
kaiD ligšiol, tai ir tol 
teikė ir teiks materialu 
moralę pagelba Ispani 
raudonųjų valdžiai.

v • v —

Ryga — Kovo 17 d. va
kare į Rygą atvykusiems j kaip bus sumodernintas ir 
Kauno burmistrui Merkiui; nerstatytas, bus paskirtas 
su žmona ir Šiaulių bur-j Italijos Baltijos linijai, 
mistrui Valančiui pagerbti) Laivas, užplaukęs į Nea- 
Rygos burmistras Liepinis polį, Catanią, Messiną ir 
tą patį vakarą surengė va- Palermo, plauks tiesiai i 

Gdvnę, Klaipėda, Rygą 
Kovo 18 d. 10 vai. rytoj Taliną, Helsinki ir Viipu- 

šaudydami IsDanijos suki- Merkys padarė vizitą lat- rį. Juo bus palaikomas re-

SUŽEIDĖ AMERIKIETĮ 
ISPANIJOJ

Montpelier,Vt. — Legis- 
latura priėmė bilių, kuriuo 
uždraudžia sėdėjimo strei
kus. Bilius uždraudžia 
daugiau kaip trims asme
nims “daryti sąmokslą, 
užimti ar užimti kito žmo- ____ _
gaus nuosavybę be jo suti-j vykęs Ispanijon kaipo 
kimo”.

KIEK VILNIAUS MIE 
TAS UŽLAIKO ŽMONI

5 d.
I

Madridas, Ispanija, Bal. karienę. 
Iš kulkosvaidžių Vilnius — Šiomis die 

mis buvo paskelbta sta 
lėliai sužeidė Errol Flynn, vių užsienių reikalų minis- guli arus susisiekimas tarp tinių žinių, kiek mies
Hollywood judamųjų 
veikslų artistą, kuris

pa- teriui Munterui.

šytojas.

Vizito Italijos. Lietuvos, Latvi- užlaiko žmonių. Pasiro 
nu- metu Munteras įteikė Mer-i jos. Estijos ir Suomijos, 
ra-.kiui “Trijų žvaigždžių” f “ ~ ------

| laipsnio ordiną.
kad šiuo metu mies 

Po “Doros” išplauks lai- duoda visą užlaiky 
vas “Isolbel”. % į 2.500 žmonių^
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VIETINES ŽINIOS
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I•CT
PARAPIJOS DARBUOTE kratų klubas planuoja tu- 

------------ 'lėti departamentą šioj pa- 
irapijos metinėje pramogo
je. Kas daugiau? Buvo vis 
klausiama šiame sėkmin
game susirinkime.

i

REVOLIUCIJA!
revoliucija:

kad visos ka- 
draugijos yra 
1) savytarpy;

pikninke. ir 3 turėti 
draugijos stoti ar

Vincento Pauliečio

Brocktono dramos rate
lis, vadovybėje kun . J. 
Švagždžio, puikiai yra iš
mokęs Įdomų teatrą “Re
voliuciją”.

Brocktoniečia: vaidylosj 
sėkmingai vaidino “Revo
liuciją” Brocktone, Nor- 
woode ir Lavvrence.

Bostoniečiai kelis kartus 
norėjo parsitraukti Brock- 
toniškius su tuo teatru. 
Vis pasitaikė kliūčių. Da
bar visos kliūtys yra pra
šalintos. Ir teatras “Revo
liucija” įvyks bal. 11 d., 

,7:30 vai. vak., bažnytinėje 
salėje W. 5th St. Visiems 
bus ko išgirsti ir pamaty
ti. Laukite “Revoliucijos”.

i

I

i

ĮPYKUSI minia sumu
šė PLĖŠIKUS

Balandžio m. 12 d. — 18, 
119 Tempei St.

Nashua, N. H.

ATLANKĖ SAVIŠKIUS

|

I

Pereitą ketvirtadieni, 
bal. 1 d. apie 6 vai. vaka
re į L Street Lięuor Store. 
195 L Street, So. Bostone, 
kurio savininku yra p. K. 
Stravinskas, gyv. 181 
Train St., Dorchester, įėjo 
du jauni vyrukai ir parei
škė, kad esąs “holdup” ir 
kad Stravinskas pakeltų 
rankas aukštyn, ką jis ir 
padarė. Tuojau vienas iš 
plėšikų puolėsi prie regis- 
terio ir išėmė kiek ten bu
vo pinigų. Paskiau iškrėtė 
savininko p. Stravinsko 
kišenes ir paėmė ką rado. 
Po to plėšikai įsakė nuleis
ti rankas. Plėšikai pradėjo 
rinktis geriausių gėrimų ir 
dėtis į kišerlę. K. Stravins
kas, matyt, supykęs, kad 
plėšikai negana, kad pasi
grobė pinigus, bet dar va
gia ir gėrimus, pagriebęs 
bonką degtinės paleido į 
vieną plėšiką. Bonka su
dužo ant plėšiko galvos ir 
degtinė užliejo akis. Prasi
dėjo kova bonkomis. Be- 
daužąnt bonkas, p. Stra
vinskas prisitaikė prie 
slapto skambučio, kad iš 
gretimo taverno pribūtų 
pagelba. Kaip bematant a- grobė iš registerio.

SKULPTORIUS PETRAS RIMŠA,
šiomis dienomis sugrįžo į Bostoną, lankėsi “Darbi
ninko” redakcijoj ir papasakojo savo įspūdžius iš Wa- 
terbury. Džiaugiasi, kad visur buvo labai nuoširdžiai 
priimtas ir paroda pavyko. P-nas Rimša dabar dar
buojasi So. Bostone.

bais. Policija rado vieno 
plėšiko kišenėje $29 su 
centais, kuriuos, sako p. 
Stravinskas, plėšikai pasi-

2
KRIKŠTAS i

Bal. 4 d., tapo pakrikš-į 
tytas sūnaitis Vilimo ir 
E vos (Kymantaitės) Des- 
rosier vardais Donald-Jo- 
nas.

i

Balandžio m. 26,—geg. 2, 
1703 Jackson St., 

Scranton, Pa.
- 16,

'• ♦

!

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Nuo balandžio 2 d., iki
5 d., Tėvas

Aukštikalnis, 
jėzuitas lankėsi Bostone, 

praeitame su-i Ta proga jis atlankė savoj 
’ .'gimines ir “Darbininką”.' 

Sąjungietės su visu Rytais ir vakarais pagel

Bal. 1 d., 8 vai. vakare, 
bažnytinėje salėje, Įvyko 
susirinkimas šv. Petro pa
rapijos veikimo komisijos. 
Pasitarimai ir nutarimai 
rišosi su parapijos pikni
ku, kuris įvyks birželio 13 
d.. Kęstučio Darže.

Pirmiausiai grieptasi 
Įžangos bilietų. Nutarta 
su jais duoti gausias dova
nas ir juos iš anksto par
davinėti.

Pranešta, 
talikiškos 
prašomos
kelti piknikui rengti fon
dą, 2) bizniškai pasidar-' 
duoti 
savo 
stalą.

Šv.
labdarybės draugija pasi
darbuos pikniko rengimo 
fondui parsitraukdama 
garsiųjų MonteJios teatrą 
“Revoliuciją” bal. 11 d., 
7:30 vai. vak. Vyčiai keti
na įsitaisyti biznio laikro
di. Jaunimo išmislininkai 
jau darbuojasi su savo 
jaunu vadu Antanu Jurge
laičiu. Maldos Apaštalys- balandžio 
tės draugija paaukojo Pranciškus 
$5.00. Ir juos paleidžia už-L 
darbiautis; [ 
sirinkime jie gavo 30 prie- 
telių. I 
savo pristyžu statosi su - bė jo vietiniams kunigams i 
mušti virš minėtą pajėgiu- bažnyčioje, 
gą draugiją. Amžinojo Ro
žančiaus draugijos valdy
ba tik šypsosi iš viršminė- 
tų draugijų didelių užsi- 
brėžimų, nes šiai draugijai 
esą taip lengva 1000 tikie- 
tų išparduoti kaip Rožan-, Šusišliubavo su Ona Ule 
čius atkalbėti.

Buvo girdėti, kad ir as- Buvo penkios poros paly-l 
menys rengs draugiškus dovų. Liudytojais buvo — 
vakarėlius, I 
pikninko rengimo fondui.

Girdėti, kad net demo-

ŠLIUBAS

Bal. 4 d., tuoj po sumai, 
Albinas Mikalauskas, gyv. 
5 Carson St., . Dorchester, 

kaitė, gyv. 130 Bowen St.

kaip pernai, Antanas Uleckas ir Adeli-l 
na Konoraitė.

A AR ŽINAI,

i

’CTel Šo. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 įkiš 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir E 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo | 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray |

I

I

Gegužės 3, 
207 Adams St

Newark, N. J.
Gegužės 17, — 23,

Šv. Kazimiero parapijoj 
St. Clair, Pa.

Birželio 4 d. — 13, 
213 South 4-th St.

Brooklyn, N. Y.

PLAUKU SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 

h Eleetrie Vibrassage 
Pagelbės atgauti 

plaukus.
Pasitark su manim. Veltui 

išbandymas.

Dr. Grafo 327.S&.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

v ----------------- —

ĮVAIRŪS skelbimai

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valančios nuo S) Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 0:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subntomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedėllomia nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

1910 m. atvažiavus Ame-, 
rikoje, Tauntone ir vėliau 
So. Bostone išgyveno 22 
metus. Sugrįžo į Lietuvą, 
1932 m. liepos 22, kur šiais 
metais ir mirė.

Priklausė prie Šv. Jono 
Ev. BĮ. pas. dr-jos, So.; 
Bostone ir prie Šv. Petro 
parapijos, taipgi buvo na
rė kelių bažnytinių drau
gijų- 

| Paliko nuliūdime du 
broliu: Antaną, Lenkijoje;

..a Dziviliš- M-Vkolž‘ — Lietuvoje; vie< 
Lazdijų vals- n4 seser! Tauntone — Jus-- 
......... ’ mirs liną Jakavicienę (Cesnu- V U1D.AJV7JV I111I . v • • . \

Marijona česnukevičiutė. keviciutę).
Prašo visų pnetelių ir 

John apeigomis kovo 16, iš šv.1 Pazjstamų pasimelsti u z 
' a. a. Marijonos vėlę.

Roxbury ir Michael Gree- dijuose, parapijos kapuo- Sesuo Justina Jakavičienė.

L Street Liauor Store’ 
leidimas yra p. Stravins-! 
kio vardu, o tas namas ir 
gretimai tavernas yra p. J. 
Strigūno savastis.

pi e 25 vyrai, buvę taverne, 
atbėgo ir sutiko plėšikus 
tarpdury. Plėšikai norėjo 
pabėgti, bet kur tau, at
bėgusieji sugavo ir sumu- 

į šo. Pašaukė policiją, kuri 
sumuštus plėšikus nusiga
beno į nuovadą.

Plėšikai bortkomis sužei
dė ir savininką p. Kazį 
Stravinską. Policijos gy
dytojas aprišo žaizdas p. 
Stravinskui ir paskui plė
šikams. Policijoj sužinota, Palaidota su bažnytinėmis 
kad plėšikai esą, _____________ _______ , _ ___
McCann, 23, iš Cobden St., Onos par. bažnyčios, Laz- 

lish, 24, gyv. Loring St., se.
So. Boston. Abu esą pasi- P-lė Marijona Česnuke- 
žymėję kriminaliais dar-, vielute gimus Lietuvoje ir Iai Vcrti skaitytojų paramos.

A. t A.
MARIJONA ČESNUKE-

VIČIUTĖ
Kovo 13, š. m

kili kaime
čiuje, Suvalkijoje'' m£ė ;in’ Jakavičienę (Cesnu-

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik-

I

balan-' 
naudai 
laiku,

vakare? Tad

Kad parengimas 
džio 14, parapijos 
prasidės paskelbtu 
t. y. 8 vai. 
nepasivėluokite!

Kad, apart paminėtų as
menų pereitame “Darbi
ninko” numeryje, bilietų 
pardavimo talkon atėj 
ponios: Kiburienė, Jeskr 
vičienė, Poškienė, V. Sku- 
drienė, panelė O. Staniliu- 
tė, ponai —Peldžius ir Va
latka?

Kad p-lė Majauskaitė 
i kol kas stovi pirmoje vie
toje išpardavusi daugiau
sia bilietų, o arti jos tai 
p-lė Kilmoniutė?

Kad visiems atsilanku- 
! siems bus malonus ir rū- 
> pestingas patarnavimas— 
drabužių saugojimas “free 
checking”?

Kad laimės ratas nuola
tos suksis?

Kad atsilankymas bus 
viešas ženklas paramos 

i kilniam tikslui?
Kad tikimės visi nuošir

džiai, linksmai praleis ke
letą valandų draugiškuose 
žaidimuose bei šokiuose?

Ar žinai?

PADĖKOS ŽODIS

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS JNC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway {yS

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

M

i

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKA. DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-tli Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST, SO. BOSTON, MASS.

GRABORIAI

SKULPTORIAUS PETRO RIMŠOS KŪRINYS 
“ARTOJAS” FINE ARTS MUZIEJUJE

p.

Sį p. skulptoriaus Petro Rimsos kūrinį “Artojas 
visados galėsime matyti Museum of Fine Arts, Bos
ton, Mass.

Siela — didžiųjų bran- 
enybių kasykla; mokėk 

ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

TYRAS BIČIŲ MEDUS
£

Jei kas norite valgyti tyro bi
čių piedaus, galite jo gauti “Dar
bininke”. Kvorta medaus sveria 
3 svarus; kainuoja tik 75c.

PARSIDUODA GERA ŪKĖ 
Netoli Boston Statė Road.

Roadside stand daro gerą, bizni. j 
4 ir pusė aktaro žemės, 5 kamb. j 
namas, didelė barnia, modemiški I 
Įrengimai, didelis vištininkas, di-! 
delis sodas, kuriame yra apie 100 
obelių ir kitų vaisinių medžių. 
Nebrangiai parsiduoda. Atsišau
kite: I. L. Whitkin, 294 Washing- 
ton St., Boston, Mass. 
Tel. Hub 7735 (9-13)

I

I

Nuoširdžiai dėkojame p. 
S. Barisevičiui ir jo sūnui 
už patarnavimus Didžioje 
Savaitėje ir paskolinimą 
paimu papuošti Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios 
Viešpaties karstą ir alto
rius. V. G.

■J

BOSTON, MASS. Šiomis dienomis p. Vincas 
Jenkins gavo Museum of Fine Arts direktoriaus, p. G. 
H. Edgall laišką ir paliudijimą, kad to muziejaus va
dovybė priėmė mūsų skulptoriaus p. Petro Rimšos 
bronzinį kūrinį “Artojas”, kurį padovanojo Lietuviai 
Dailės mėgėjai.

Priėmimo dokumentas yra šioks:
“The Trustees of the Museum of Fine Arts 

gratefully accept the gift of bronze sculpture, “The 
Ploughman” by Petras Rimša offered to the Museum 
by The Friends of Lithuanian Art.

Richard C. Conti, Vice-President 
Boston, April 1, 1937 
Received by the Museum

G. H. Edgell, Director”.
Dailininkams su savo kūriniais į viešuosius mu

ziejus ne taip lengva patekti, nes jei visų ir visus kū
rinius priimtų, tai muziejai į vienus metus prisipildy
tų įvairiais eksponatais ir paskui nebūtų vietos ki
tiems. Taigi muziejų vyriausybė priima tik rinkti- 
niausius ir vertingiausius kūrinius. Mes galime di
džiuotis, kad mūsų skulptoriaus p. Petro Rimšos bron
zinį kūrinį “Artojas” įvertino kaipo vieną iš geriausių 
ir jį patalpino tarp pasaulio garsiųjų skulptorių kūri
nių.

Sveikiname skulpt. p. Petrą Rimšą, pasiekusį 
aukštumos skulptūroje!

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau- 
dojamas nuo 1867 metų.

į S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

j JOSEPH W. CASPER :
(KASPERAS)

! Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

į TURI NOTARO TEISES 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
į Tel. ŠOU Boston 1437
t Residence: 158 W. Tth St.

Tel. ŠOU Boston 3960
i Patarnavimas Dieną ir Naktį

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

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
■>.N.W\_S.VN.N.s

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 VV. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 

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

■O įVllUIUO •

į visokius parengi- I
X- —1-1- - — A. '

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

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

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Pusinis, Juozapas P. Smilffys.

u
i! 
i!



Antradienis, Balandžio 6, 1937

ĮVAIRIOS žinios
KAIRIEJI ISPANIJOJ Į konservatorija Kiprą Pet- 
VYKDO KOMUNIZMĄ ! rauską išsirinko savo gar- 

................ bes nariu. Iškilmingas 
Užsienio spauda prane- garbės nario diplomo įtei- 

kad raudonojojJKata-J ]ęjmo aktas Įvyko kovo 10 
J. Konservatorijoje. Visos 

”........—---------------------- iškilmės buvo parengtos
labai jaukiai ir praėjo di- 

’džiausiame nuoširdume.

ša,
Jonijoj nuolatos kartojasi; j 

.<■ iisi’čmimai su ūkininkais 
ridi priverstino jų turto ir: 
žemės nusavinimo. A.tski- 
i osc provincijos vietose 
siaučia nekontroliuojamos 
kairiųjų grupės, kuries fi
li minėja. iš ūkininkų žemę 
ir kitokį turtą ir Sov. Ru
sijos pavyzdžiu vykdo ko
munizmą. Krašto vyriau
sybė nareikala.vo, kad nu
savinta ūkininkų žemė ir 
turtas būtų grąžinta, nes 
tai prieštarauja veikian
tiems Įstatymams. Tačiau 
matyti, kad vyriausybės 
reikalavimų visai nepaiso
ma. nes ii pasidarė b^jėe* 
at sispirti Įsigalėju šiem s
komunistinėms grupėms. 
Dėl to sodžiuose buki? la
bui paaštrėjo. Kaiku^ n- 
kinė'kai jau rinklu prieš5- 
nasi komunistų veiks
mams. jų daromoms kra
toms ir rekvizicijoms.

Pfr viena toki susirėmi
mą. užmuštas vienas ko
munistas ir keturi ūkinin
kai.

SEPTYNIŲ MINUČIŲ 
SAULĖS UŽTEMIMAS

Jungtinių Valstybių mo
kslininkai jau dabar pra
dėjo pasiruošiamuosius 
ekspedicijos i Ramųjį 
Vandenyną darbus. Kaip 
žinoma, š. m. birželio 9 d. 
Ramiajame Vandenyne 
bus matomas septynių mi
nučių saulės užtemimas. 
Tokio ilgo saulės užtemi
mo nėra buvę per pasku
tinius 1.200 metų.

BAIGĖSI KOPTU VIE
NI T)LI U “STREIKAS”

KALBANTIS ŠV. R Aš
TAS

Ole.ndijoi rengiasi paga
minti patefonų plokšteles, 

na^alba aklien gale- 
tų girdei skaitoma šv. 
Rasta, šios plokšteles bus 
akl;osiems skolinamos.

“MAISTO” BYLA GRA
ŽINTA persvarstyta

Kaunas — Vyriau: 
tribunolas antradieni kovo 
16 d paskelbė “Maisto” 
bylos sprendimą, kuriuo 
apeliacini’! rūmu 1936 m. 
spaliu 5 d. sprendimas pa
na’tintas. Byla grąžinama 
apeliaciniams rūmams iš 
naujo spręsti.

KAUNO KONSERVATO
RIJA PAGERBĖ KIPRĄ 

PETRAUSKĄ

1P.S

rūmams

I

ALE
*

Yra Padarytas Tam,
Kad Patenkinti Vyro 

Reikalavimus, Kuris Žino
Ką Turėtų Gauti iš ALE!

3

Spauda ir Bendradarbiai

Prieš kuri laiką Egipte 
buvo paskelbę savotišką 
streiką vieno koptų vie
nuolyno vienuolai, kurie 
tuo būdu reiškė protestą 
prieš naujai paskirtą vie
nuolyno viršininką Sidaru- 
są. Nors visi vienuoliai, 
kuru tarpe yra beveik 
'00. atkakliai priešinosi, 
tačiau Sidarusą vienuoly
ne Įgyvendino valdžią. 
Vienuoliai pareiškė, kad i 
jokius 
šią ir 
senąjį 
taip 
laikėsi

u

12 aneii bonkomis ir pilnom 
(32 ancų) namu reikalams.

S PARODYK KRANĄ

Pradėdami 1937 metus,į : 
nusistatydami sau veiki-Į 
mo gaires, neužmiršome ir 
katalikiškos spaudos. Tam 
tikslui skelbiame spaudos 
savaites, ruošiame prakal
bas, skelbiame naujiems 
prenumeratoriams vajus— 
žodžiu Įdedame daug dar
bo ir pasišventimo.

Bendrai imant, to darbo j 
pasekmės geros. Mūsų ka-i 
talikiška spauda susilau
kė daug naujų skaitytojų, 
rėmėjų ir bendradarbių, 

i susilaukus tokių rezulta
tų, atrodo, kad šių metų 
darbą pradėjome gerai ap-l 
galvotai, pasistatydami 
sau prieš akis vieną iš 
svarbiausių darbų — pla
tinti katalikiškąją spau
dą plačioje visuomenėje. 
Dabar tik kyla klausimas, 
ar ši taip svarbų tikslą iš- 

. laikysime tokiu pat tem
pu, kokiu ji pradėjome?

Kaip jau viršui minėjau, 
šiais metais susilaukėme 
daug skaitytojų, rėmėjų, 

: bendradarbių. Svarbiausia 
tai bendradarbiai, nes visi 
gerai 
laikraštis

I
i

Gaunamas
kvortom

Bostob; Moss., £REWERS'SINCE 1870.
; ■ ' ■ ' . r ' ''

me? Čia žinoma turės i šį 
klausimą atsakyti plati, 
nuoširdi katalikų visuo
menė.

Pirmiausia, tikimės susi
laukti aukų Į Fondą iš L. 
D. S., Vyčių ir Studentų 
kuopų, nes šių org. laik
raščių bendradarb i a m s 
bus teikiamas honoraras. 
Paskui gi, vadai, rėmėjai, 
profesionalai, biznieriai ir 
Įvairios draugijos beabejo 
prisidės auka geram tiks
lui. Aukavusių bent 25c. 
vardai bus skelbiami laik
rašty ir Įrašyti į Spaudos 

i Fondo rėmėjų knygą.
Aukas siųskite Spaudos 

Fondo ižd. kun. Vincui 
Puidokui, 12 Casimir St., 
Westfield, Mass., ar Įtei
kite komisijos nariams.

Brangūs, lietuviai, kata
likai! Esate daug nuveikę 
prakilnių darbų, daug au
kavę Lietuvos reikalams, 
Lietuvos kat. spaudos pa
laikymui, todėl neužmirš
kime ir patys save! Nors 
sykį Įvykdinkime savo nu
tarimus — sukeikime 
Spaudos Fondą!

P. Razvadauskas.žinome, kad, kuo 
turi daugiau 

bendradarbių, tuo jis tu- 
riningesnis — Įvairesnis, c 
Įvairesnis, Įdomesnis laik
raštis visuomet turės dau
giau skaitytojų. Reiškia, 
atsiekti šių metų užsi- 
briežtą tikslą, turime turė
ti apmokamų bendradar
bių. kurie patiektų Įdomiu 
pamokinančių straipsnių 
bei Įvairių žinių, o tada ti
krai būsime savo darbą 
garbingai atlikę.

Kas supranta literatinį

LIETUVIS UGNIES 
ŽEMĖJE

Kadangi ten yra 
tai ta 

pavadinta Ugnies

Lietuvių esama net Ug
nies žemėje. Ugnies Žemė 
yra priV pat pietinio aši
galio, 
daug ugniakalnių, 
vieta
Žeme. Ten gali gerai veis
tis parinktos veislės avys. 
Kaip “A. L. Balsas” pra
neša, čia yra apsigyvenęs 
lietuvis Jurgis Gervė, ki- 

darbą, ar yra bandęs rašy- lęs iš Garliavos valsčiaus 
ti originalius 
tas supras mūsų bendra
darbių padėti. Sunku ra
šytoją atvaizduoti laikraš
ty, bet reikia prisiminti, 
kad jie pašvenčia valandas 
orie vieno kūrinio, subral-
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žo veltui daug lakštų po- 
nierio, kainuoja dar našto 
ženklai, o viskas atlieka
ma dykai, ar už labai ma
žą atlyginimą.

Išsivaizduokite, 
sau, ar kas norėtų dirbti 
dykai, visai be jokio atly
ginimo? — Aišku, kad ne. 
Todėl ir nuo mūsų laikraš
čių bendradarbių negali
ma daug tikėtis.

Įvykęs Naujos Anglijos 
lietuvių Katalikų Seimelis, 
vasario 22 d., nutarė įstei
gti Spaudos Fondą. Ka
dangi N. A. daugiausia 
skaitome laikraščiai: ‘Dar
bininkas’, ‘Studentų Žodis’ 
ir ‘Vytis’, todėl, iš Spau
dos Fondo bus teikiamas 
atlyginimas šių laikraščių 
bendradarbiams.

Kat. Seimelis išrinko ir 
darbo komisiją, kuri pasi- 
skyrščius pareigomis pa
tiekė atsišaukimą per lai
kraštį “Darbininką”. Ko
misijos planą jau skaitėte, 
bet dabar mums lieka su
kelti Fondą. Kaip sukelsi-

net iš labai toli. Per visą stebi “La Croix” 
“streiko” laiką vienuoliai darbis. 
pakaitomis vieni meldėsi, 
kiti žiūrėjo vienuolyno už
darytus vartus ir sienas. 
Vienuoliai iš karto buvo 
šiek tiek nurimę, nes mi- 
nisteris pirmininkas buvo 
pažadėjęs, kad vyriausybė 
vengs kraujo praliejime. 
Tačiau šis pažadas nebuvo 
;šniJdytaS, nes kovo 15 d. 
prie vienuolyno atvykę 
sustiprinti policijos būriai 
pareikalavo įsileisti naują
jį viršininką priešingu at
veju grasindami i vienuo
lyną įeiti jėga. Vienuoliai 
nusileido, tačiau tik su 

be kitų trobesių. y-/a sąlygą, kad būtu na-
'1 komisija 

tuo reikalu kvotai praves
ti.

j’4 
jie 
net

kompromisus nei- 
reikalavo grąžinti 

viršininką. Ir 
užsibarikadavę 
6 savates.

Dailv Express” kores
pondentui Kaire pavyko i- 

i užsibarikadavusį vie-
’n’vną. Korespondentas 

cabar aprašo savo pergy
ventus vienuolyne Įspū
džius. Jis pasakoja, kad ši 
‘-treiką” suorganizavo 85 
metų vienuolis Amba Ta
li rosas. kurs jau nebepasi- 
kelia iš lovos. Vienuoly
nas, kuriame Įvyko “strei- 
• as”, yra labai didelis. Už 
f 9 pėdu storio mūrinių 
sienų, 1_ _  ______ .....
ra keturios bažnyčos, ku-* skirta speciali

v — q

Kauro konservatorija 
kiek vėliau atsžliene i di
džiojo lietuvių dainiaus 
jubiliejų. Ta proga Kauno rių aukšti bokštai matyti

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

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

POVILAS BUSHMANAS
43 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Crcamą ir užkau 
džius piknikams ir visokiemr 

parengimams.

I 
į

bendra-’viršininkas leido, ir klebo-
: nas juos visus išbučiavo. 

— Atvirkščiai — dar la-! tartum artimiausius drau- 
biau persekiojama. Dar 'gus, o paskui paprašė 
gerai, jei suimtas kunigas vykdyti savo darbą. Tokioj 
patenka Į policijos rankas, j kunigo elgesio sujaudin- 
Tačiau jei pakliūva Į anar- tas vienas milicininkas Į 
chistų ar jų milicininkų jam metė savo šautuvą sa- 
rankas, tam per kelias va- Rydamas “Ginkis gi paga- 
landas tenka skirtis si: 
šiuo pasauliu. Vienuoliai 
ir kunigai persekiojami, daug, 
kaip laukiniai žvėrys, ka
linami, kankinami, žudo
mi. Jiems verčiami šlykš
čiausi ir neteisingiausi 
kabinimai: kad jie patys 
padeginėja bažnyčias ir 
nan. Barcelonos vyriausy
bės nariai visa laiką, kar
tojo Lenino nosakį, kad 
“tikyba, tai liaudies opiu
mas”, tvirtino, kad “su 
religija reikia taip pat 
baigti, kaip ir su kapita
lizmu bei militarizmu”. 
Per nuolatines kratas bu
vo ieškoma kokių nors 

LENKŲ KALĖJIMUOSE ^ajktiniV įrodvmų, kad
PT?TQT’Tr n v TPTnc seimą yra religinga, o pa- sakė išduoti nelaimingas
rKisiivu skui ji jau būdavo perse- aukas, milicininkai patys

kiojama, kankinama. Pav., įsiveržė į kalėjimą, išsive- 
net toki menki dalykai, dė 150 įkaitų ir išsivedę 
kaip vaikų pirmosios Ko- čia pat sušaudė, 
munijos atminimas, ir tas 
panaudojamas^ kaip ap*-įopamjvo xauviMuum 
kaltinimo medžiaga. Bar- rumu. O tokie ir dar žiau-j 
celonoj nuolat siautė pro- resni įvykiai kartojasi 
fesionalių žudikų gauja, kasdien?

KUN. J9N9B1ŪŽIK0, SJ 
ADRESAI:

liau! Aš padėsiu!” 
Tokiu ir panašių *■ A < scenų

— Ar nematoma, 
greitai išauš šviesesnis 
lyto jus?

—Deja, dangus dar labai 
apsiniaukęs. Bijau, kad su 
kiekvienu sukilėlių pa
trankos šūviu persekioji
mai gali vis d’dėti ir da- 
rytls žiauresni.

Kai pirma karta sukilė
lių laivai apšaudė Barcelo- 
na. milicininkai tuoj nuta
rė už tai atsiteisti: nuėio 
Į kalėjimą pareikalavo iš
duoti “reikiamą” jiems 
skaičių įkaitu. Kadangi 
kalėjimo viršininkas atsi-

kad

straipsnius, ir 1926 metais i Argentina 
emigravęs. Jurgis Gerve 
vra avių kirpimo specia- 
•istas ir savotiškas rekor- 
distas. Jis puikiausiai ir 
greičiausiai kerpa aviu, 
vilnas. Dirba jis viename 
dvare, kurio savininkai v- 
ra prancūzai. Jurgis r’er- 
vė tvirtina, kad čia e^ama 
ir daugiau lietuvių, kurie 
verčiasi medžiokle ir žve
jyba. Jurgis Gervė yra su
sipratęs lietuvis ir seka 
keViviu spauda.

patys

Tik tiek žmogus telieka 
pasauly, kiek jis duoda 
gyvenimui kūrybos verte- 
nybių.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PlrmlninkA — Eva Mark® ten A,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
J’rot. Rast. — Bronė Cunlene,

29 Gon1<! St., W. Rosbury. Mass.
Tel. PAR 1864-5V.

Fln. RaSt. — Marijona MarkonlntS.
29 IVhipple Avė., Roslin<1a)e, Mass.

Tel. Parkway 0558-5V
Iždininkė — Ona Staniullutė,

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
Kasos Globėja — Ona Sianrlenė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Pranei}* savo snsirtnktaina- laike kas

antra utarnluk* mėnesio

ŠV JONO EV. BL PAŠALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švngždys.
601 Gtli St.. So. Boston. Mass. 

Viee-I*irm. Albinas Nevieta.
16 Kinfleld St.. So. Boston, Mass. 

Prot. Itašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas I’k., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas Pranas Tulefkis,
109 Bowen St, Po. Bosi on, Mass. 

Maršalka Jonas Zalkls.
7 VVtnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko snsirinklmus kas tre 
čių nedėldlenį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491 

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

7:80 ral. vakare, pohntnyrinčj «v» 
rainoj

Viaala draugijos reikalata kreipkite 
paa protokolų raštininke.

i

Kaip vokiečių spauda 
praneša iš Varšuvos, Len
kijos seimo biudžeto komi
sijoje buvo konstatuota, 
kad Lenkijoje dabar yra 
teismo nuteista už įvairius 
nusikaltimus 105.000 as- kuri°j buvo aPie !-500 na- 
menų. Tačiau jie negali ruj* 
būti pasodinti į kalėjimus,: — Ar nemanote, kad toki 
kadangi kalėjimai yra per- pereekiojimai gali pakirsti 
pildyti ir minėtam nuteis- l1^™ i.'
tųjų skaičiui trūksta vie- rodė kad'tame mieste išti-'Nuo -aland’ 5.lkl U’ 
tos kalėjimuose. Tokiu bū- kimų Dievui

kia, kol atsiras jiems vie- Persekiojamieji 
tos kalėjimuose.
RAUDONOJOJ BARČE- T°kjU

LONOJ

Tai tik pora vaizdeliu iš 
ap- Ispanijos raudonųjų žiau-

61 Temple Str., 
Haverhill, Mass. 

Nuo baland. 12 iki 18, 
1529 Metropolitan St., 

Pittsburgh, Pa. 
Nuo bal. 19 iki geguž. 4, 

259 N Str., 
Brooklyn, N. Y. 

I Nuo geg. 7, iki 16,
25 So. Broad Mt. Avė., 

Frackville, Pa. 
Nuolatinis adresas: Rev. 
J. Bružikas, S. J., 259 N. 
5th Str., Brooklyn, N. Y. 
T. Bružikas tarpininkau- 

kad pasta- mirdamas klebonas papra- ja visų kat. laikraščių už- 
i_------ x= ------- —i—leisti sisakymui arba atsinauji-

taip žiauriai persekioja- pabučiuoti visus tuos, ku- nimui, dėl to prašoma 
ma, kaip ankščiau, — pa- rie jį šaudys. Komandos kreiptis prie jo.

i ir tikėjimui 
du 105.000 nuteistųjų lau- sūnų ir dukterų netrūksta. 

_'l parodė, 
kad jiems šio pasaulio gy
venimas visai nesvarbus. 

‘ * j didvyrių galima 
priskaityti tūkstančius. Ir 

_______ dabar matau prieš savo a- 
Iš Barcelonos pabėgęs Kis vaizd^:

žymus asmuo “La Croix”Į San Mataro kleboną, vi- 
bendradarbiui papasakojo sų gyventojų mylimą žmo- 
daug šiurpių scenų iš vie- gų, anarchistai atsivedė Į 
nuolių ir kunigų persekio- kapus ir pareiškė tuojau 
ūmu ir žudymų. į pat jį sušaudysią. Prieš

___  KalbniTia. MAir/^ntnnc! blolv\nno

ruoju laiku kai kur ne šė vienos malonės: leisti

Prieš

B’

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Pana Street 
BALT1MORE, MD.

WILLIAM J. CHISH9LI'
GRABORIUS

‘AS VEA7šA'z1X PA TA RNA VIMAfF

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 120.000,000 

merikoj gyvenančių žmonių turi visada 
dūrins užkietėjusius 40,000,000 žmonių, 
kita 40,000,000 žmonių turi tnip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios- ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko įdegimus (aklažar- 
nės). KObRL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI, - L.\X HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligų. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATURAL - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir tfveiki, tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Order (Chekių neprijimu), o aš Jutos pasiųsiu NATU
RAL - LAX - HERB TEA ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL - LAK - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N“. Y.
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Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Eutered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
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Domestic yearly ......................... $4.00
Foreign yearly ......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Metine Išpažintis ir Velykine 
Sv. Komunija

Be Dievo įsakymų, visi 
tie, kurie priklauso prie 
Šv. Romos Katalikų Baž
nyčios, turi pildyti taipgi 
ir bažnyčios įsakymus.

Tėvas Cybeo, S. J., misi-
PRENUMERATOS KAINA:

Amerikoje metams ................... $4.00
Užsieny metams ..........  $5.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

Nauja Komunistų Taktika
Anglų komunistinė spauda aimanuoja, jog komu

nistai neužtektinai darbuojasi, kad patrauktų savo 
pusėn Amerikos katalikų jaunimą. “Mes negalime — 
sako Daily Worker — atsižadėti 10 milijonų katali
kiškos jaunuomenės ir leisti Amerikos vaikams dėtis 
prie fašistų”.

Atrodytų, kad pagal siauras komunistų pažiūras; 
nėra žmogui kitokios išeities, kaip būti komunistu ar-! 
ba fašistu. Sekmingesnei agitacijai vesti komunistai! 
ant kiekvieno žingsnio vartoja fašistinį baubą, kad į- 
varytų baimės į Amerikos visuomenę ir tuo pačiu 
daugiau nežinėlių patrauktų į savo tinklą. Ypačiai | 
mėgina patraukti katalikus. Tam tikslui jie bando 
vartoti įvairias priemones. Pirmiau, karingojo bolše- į 
vizmo metu, komunistai bandė laimėti griežtu būdu,: 
kolioaami ir pašiepdami tikėjimą. Dabar jie pradeda 
suprasti, kad tokia taktika visai netikusi ir atneša 
kaip tik priešingus vaisius. Tikintieji šalinasi nuo ko
munistų, kaip nuo žiaurių sukietėjusių bedievių. Tad 
teko pakeisti kovos būdai. Šiandie bolševikai virtoi 
gudriomis lapėmis ir, kol kas apeidami tikėjimo klau-l 
simą, mėgina gretintis prie katalikų iš ekonominės j 
pusės ir net mėgina išaiškinti savo naudai Popiežių j 
Leono XIII ir Pijaus XI enciklikas. Jie teigia, kad Po
piežiai, pasisakydami už darbininkų teises, siekia to 
pačio tikslo kaip ir komunistai. Iš čia jie daro išvadą,! 
kad lengviausias kelias įvykdint.i Popiežių troškimą j 
tai dėtis su komunistais. Jie eina dar toliau. Kadangi 
Katalikų Bažnyčia nori taikos, tai, girdi, ir čia jai 
kaip tik su komunistais pakeliui, nes komunistai va
ro nusiginklavimo agitaciją visose šalyse, išskyrus 
Rusiją. Tačiau, kada jiems kas stato klausimą: kodėl 
gi Rusija nenusiginkluoja? — komunistai neturi ką Į 
tai atsakyti, nebent tik žioplesnieji prasitaria, kad 
jiems reikalinga armija “revoliucijos laimėjimams pa
laikyti”. Reiškia, tegu visos valstybės nusiginkluoja, 
tai komunistams bus lengviau pasaulinę revoliuciją 
sukelti ir visur užvesti komunizmą. Kitais žodžiais, 
komunistų taip vadinama taikos politika tai tik akių 
apmuilinimas. Jiems rūpi ne taika, bet nuolatinis 
ginkluotas sąjūdis, peštynės ir netvarka. Komuniz
mas nėra normali gyvenimo būklė. Jis, kaipo elektra 
pritvinkęs debesys, turi dažnai žaibuoti ir savo griau
stiniais visur tik žalos daryti. Komunizmas tai žudv- 
tno mašina. Jis žudo visus nekomunistus ir net tuos 
komunistus, kurie nesutinka su siaura esamųjų vadų 
galvosena.

Kai dėl įvykdymo socialinio teisingumo pagal 
Leono XIII ir Pijaus XI enciklikas, tai visiems aišku, 
kad komunizmas čia nieko nepagelbės, nes komunis
tai nemoka ir nenori rišti darbininkų klausimo. Kaip 
tik priešingai, jie tą klausimą išriša taip keistai, kad 
atima iš darbininko ir nuosavybę ir asmeninę laisvę. 
Popiežiai siekia pagerinti darbininkų būklę, bet ne 
komunizmo keliu. Jie gerai žino, kad komunistų tiks
las ne ekonominis. Ekonomijoje komunistai priėjo 
prie grynos nesąmonės ir visiško bankroto, nes tikra- 
sai jų tikslas visai kitoks — panaikinti visa, kas yra 
antgamtiška ir dvasiška. Kitais žodžiais, komuniz
mas pirmoje eilėje kovoja prieš tikėjimą.

Pereitų metų rinkimuose komunistų vadas Earl 
Browderis buvo pastatęs savo kandidatūrą į Ameri
kos prezidentus. Būti išrinktu jis, žinoma, neturėjo 
vilties, bet savo partijos išgarsinimui vedė kostro- 
piausią agitaciją. Browderis yra amerikietis, tai jis 
norėdamas įtikti savo krašto žmonėms, perstatydavo 
komunizmą kogražiausioj šviesoj. Visko būsią perpil- 
na, tik gyvenk ir norėk. Bet kažkas paklausė Brow- 
derio apie tikėjimą. Juk tokio svarbaus klausimo ne
galima apeiti, ypač, kad visur kalbama, jog komu
nistai persekioja tikėjimą. Browderiui būtų daug ge
riau, jei tas klausimas būtų nepaliestas, bet sykį jį iš- 
vilkus aikštėn, reikėjo gi kas nors pasakyti. Browde- 
ris mėgino išsisukti bendrafrontišku posakiu, kad “ti
kėjimas tai privatinis kiekvieno dalykas”. Tačiau, 
ištaręs tą frazę, jis jautė, kad to neužteks. Reikia aiš
kiau pasisakyti. Ir Browderis taip pasisakė: “Žino
ma, pačioj komunistų partijoj religija nėra privatinis 
dalykas. Mes be jokio apsidraudimo pasisakome už 
tokį vaikų auklėjimą, kurs išraus visa, kas yra ant
gamtiška”. Aiškiau kalbant, busimoji komunistų mo-

* v

sykį mano gyvenime jau- 
čiuosiu taip laimingas, ryt 
priimsiu pirmą sykį Šv. 
Komuniją”. Ir ištikrųjų 
rytojaus rytą su dideliu 

____ _____ ,____,___ ! dievotumu prisiartino prie 
jonierius Brazilijoj, laikė ! dieviškojo stalo. Po kiek 

| Lages miestelyje misijas. į laiko, Bernardinas de Sa, 
j Vieną vakarą, kada baž-! aprūpintas sakramentais, 
nyčioj beveik viskas buvo; mirė.
užbaigta, kunigas žengda- Vargšas žmogelis, gal 
mas altoriaus laiptais ma- ^erai nesuprasdamas savo 

i to besiartinant Berdardi-, katalikiškųjų pareigų ve
ną de Si, žmogų, kuris dė palaida gyvenimą, ta- 
tarpe apylinkės gyventojų čiaus atsikiutėjęs, ne vien 
buvo apšauktas kaipo vie-tik nesidrovėjo išpažinti 

: nas iš praščiausiųjų ir iš- savo kaltes privačiai tam 
tikrų jį, kaino senas karei- asmeniui, kuris net skan- 

I vis buvo pridaręs visokių džiausią bažnytine baus- 
nedorybių. me vra priverstas užlaiky-

Taigi, drąsiai prisiarti-ti išpažinties paslaptį, bet 
nęs prie 
sakosi i 
prieiti. Kunigas liko nema
žiau nustebęs kaip ir visi Į

Į kiti esantieji bažnyčioje,!
i tačiau, manydamas, kad 
Dievas bus palietęs nusi
dėjėli aus širdį, ji pakvie
tė eiti, (kadangi Bernardi
nas de Sa buvo neprigir- 
džiantis), į zokristiją. Bet 

j penitentas sušuko: “Ne i 
zokristiją, bet į klausyklą, 
kuri randasi viduryj baž
nyčios, kaip paprastai, vi
si tie, kurie neprigirdžiu 
labai balsiai šneka. Tas 
pats buvo ir su Bernardi
nu. Kunigas iš klausyklos 
pastebi, kad taip balsiai

■ misijonieriaus, dar jis. savu noru, atliko 
norįs išpažinties viešą išpažinti.

Vieno misijonieria u s, 
! platinančio katalikų tikė
jimą Šiaurinėje Ameriko
je, užrašuose, randame:— 
Misijonierius turėjo aplei
sti savo misiją, nes vadas 
su visais naujai pakrikš
tytais persikėlė į kitą to
limą vietą — tęsia toliau 
misijonierius — Nors tie 

'• neofitai iau trys metai 
kaip gyvena be kunigo, ta- 
čiaus mvli tikėjimą ir kas 
metais, kad atlikus Vely
kinę, daro dviejų šimtų 
mylių kelionę.

Koki didelė gėda, tiems, 
nešauktų, nes visi girdžia šių laikų katalikams, ku- 
bažnyčioj. O tada drąsus rie, nežiūrint visų patogu- 
kareivis atsiliepė: “Ir kas mų neatlieka velykinę ir 
tokio, kad visi girdžia? per ilgą laiką palieka nu- 
Vistiek visi, taipgi žino tolę nuo Šv. Komunijos, 
mano nuodėmes!” nuo to dieviškojo peno!

Išpažinties klausytojas Kokio teismo jie susilauks 
tokį atsakymą gavęs ture- iš dieviškojo Teisėjo lūpų, 
jo nusileisti. Užbaigęs iš- kada bus palyginti su a- 
pažintį, penitentas kelda-Jnais laukiniais!? Gyventi 
masis sako: “Dabar esu pertekly, marintis ir mirti 
tikrai patenkintas, pirmą, iš bado! K.J.S.S.S.
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tiems klausimams mes vi
siškai pritariame ir iau 
kaip ką iš jų nuo seniau 
vykdome. Į mus iš visų 
kraštų svetur gyveną lie
tuviai kreipiasi su įvai
riais klausimais ir patari
mais. Mes kaip galime ir 
mokame jiems patarnau
jame. Visais tais atsitiki
mais kur susiduriama su 
teisės klausimais, kur rei
kalingas juridinis patar
navimas galimas tik už 
pinigus. Tokiais atvejais 
užinteresuotiems mes re
komenduojame mums pa
tikimus advokatus. Jie čia 
tariasi betarpiai. Draugi
ja Užsienių Lietuviams 
Remti turi visuose Lietu 
vos didesniuose miestuose 
savo skyrius, taigi ką ne
galime atlikti 
kreipiamės į mūsų skv-

Lietuvos Generalinio Konsulato 
Informacinis Pranešimas

Į Lietuvos KonsulatuSinežino ar nuomininkas 
dažnai kreipiasi žmonės į-j bent mokesčius sumoka, 
vairiais turto reikalais!kad ūkis nebūtų aprašy- 
Lietuvoje: vienas tenai tu-Į tas. 
ri žemę, kitas nori pirkti, 
parduoti, išnuomuoti ir tt.!administracija mažai ką

Daugelis turi Lietuvoje 1 gali padėti, čia geriau a 
ir giminių ar gerų pažįs- 
tarnų, tačiau po kurio lai
ko pradeda abejoti, ar tik
rai jų interesai ganėtinai: 
apsaugojami, ir jie neturi 
į ką kreiptis, kad sutvar
kyti tuos klausimus pagal 
savo norus. Yra ir kitokių 
reikalų. Kad juos vaiz
džiau nušviesti, nurodysiu 
pavyzdžius:

1. Vienas žmogus sako: 
mano sesuo gyvena Lietu
voje. Jos vyras mirė ir li
ko trys vaikučiai — 14, 7 
ir 5 metų. Juos “priglau
dė” tolimos giminės. At
rašė man laišką, pažadė
jau mokėti už vaikų moks
lą ir šiaip padėti. Kas po
rą mėnesių siunčiu pinigų, 
bet daugiau laiškų nebe- 
gaunu, nežinau, ar jie eina 
mokslan, ar ne. Duočiau ir 
daugiau, bet neturėdamas 
jokių žinių, susilaikau.

2. Žmogus būdamas Lie
tuvoje nusipirko ūkį. Iš
nuomavo kaimynui, o pats 
grįžo į Ameriką. Dabar ne 
tik nei cento negauna, bet

Tokiuose atsitikimuose
* 4 it 

liktų koks sąžiningas as
muo, ar dar geriau, visuo
meninė organizacija, kuri 
būtų kaip ir išeivių intere
sų globėja: sužinotų vis
ką, ištirtų, sutvarkytų tai
kingu būdu, o tik užtikus 
blogą valią perduotų ad
vokatui.

Generalinis Konsulatas 
kreipėsi į Draugiją Užsie
nio Lietuviams Remti 
(Kaunas, Nepriklausomy
bės aikštė Nr. 3), sutrum
pintai DULR vadinama — 

; ar ji neapsiimtų būti tokia 
Amerikos Lietuvių intere
sų globėja.

Į tą organizaciją įeina 
' visuomenės veikėjai, advo
katai, gydytojai, ir ji turi 
po visą Lietuvą savo sky
rius, per kuriuos ir gale- 
tų veikti. Ta Draugija už 
savo darbus jokio atlygi
nimo neims, tik, žinoma, 
jei su tuo neims surišta 
kokių kaštų.

DULR’as sutiko,’ir štai 
ką atsakė:

“Tamstos laiške iškėl
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į Dangaus Karalyste y
GINTARAS

“Aš gerasis ganytojas; aš pažįstu savąsias, ir 
manosios pažįsta mane”. (Jono 10:14)
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kad ir šiais metais bus Pa
langoje suruošti užsienių 
lietuviams mokytoja m s 
lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos 30 dienų kursai. 
Kursantai nemokamai lai
ke 30 dienų gaus butą ir 
valgį. Kelionės išlaidas 
dengia kursantai iš savo 
lėšų.

Nori stoti į kursus turi 
iš anksto paduoti DULR 
pareiškimus. Gavę teigia
mą atsakymą apie jų pri
ėmimą į kursus, gali vykti 
i Lietuvą. Pareiškime pri
valo nurodyti gimimo me
tus ir vietą, kokius moks
lus yra išėję, kokioje mo
kykloje dirba ir kurias 
kalbas moka, 
džia liepos 
dienose.

Visokiais 
galime ir 
mezgame ryšius 
išeiviais, 
kome ne tik per lietuvių 
organizacijas, bet juos pa
laikome ir su paskirais as
menims. Štai su Jūsų nu
rodytais Cuboje gyvenan- i 
Čiais lietuviais jau veda
me plačią korespondenci
ją ir jau kelis kartus esa
me jiems pasiuntę lietuviš
kų knygų ir laikraščių. 
DULR’o Pirmininkas —

R. Skipitis .
Reikalų Vedėjas —

—Vilkaitis”.
Taigi, ir šiais kursais A- 

merikos lietuviai galėtų 
pasinaudoti ir geriausia
me laike, liepos mėnesy, 
pagyventi Lietuvos pajū
ry-

pranešame.
t

I

i

kykla bus grynai ir griežtai bedieviška.
Tad matome, kad tikėjimo dalykuose komuniz

mas nedaro jokių kompromisų bei derybų. Esi komu
nistas, tai privalai būti bedievis, kitaip lauk iš komu
nistų partijos. Visos teisės ir privilegijos bus atimtos, 
ir tau gręsia persekiojimas, boikotas ir badas. Kad ka
talikai nesiduotų klaidinami, šv. Tėvas Pijus XI ko- 
aiškiausiai paskelbė, kad katalikas negali būti komu
nistu. Šv. Tėvo žodžio turėtų užtekti visoms klaidoms 
ir abejonėms išblaškyti. K.

Nerasime kitokių Išganytojo žodžių, kurie stip
riau mus sujaudintų, kaip šie begalinės meilės žo
džiai: “Aš gerasis ganytojas. Gerasis ganytojas duo
da savo gyvybę už savo avis. — aš pažįstu savąsias, 
ir manosios pažįsta mane”.

Kas seka Kristumi, tas Jį ir pažįsta. Tokia siela 
myli Atpirkėją, brangina Jo pamokymus, ir gerbia Jo 
Bažnyčią ir kunigus. Ji elgiasi taip, kaip Evangelija 
moko, ir pasižymi artimo meile ir maldingumu, žo
džiu, ji pažino savo Ganytoją savo sąžinės grynumu.

Kristaus sekėjai pažįsta Jo balsą malonių metu; 
jie girdi Jo balsą Popiežiaus išsireiškimuose; jie pa
žino Jį Šv. Rašto pamokymuose, ir maldose ir meilės 
veiksmuose. Kristaus balsas tai ne kietas, šaltas, kaip 
kad pasaulio, o švelnus, pilnas meilės ir vilties.

Kaip tas piemuo žino savo avis ir vardu jas šau
kia, panašiai ir V. Jėzus pažino Jo sekėjus. Tiesa, pa
saulis platus, ir žmonių mintys gilios ir nesuskaito
mos, tačiau Jam visos aiškios, kaip diena. Jis myli vi
sas aveles — Jo sekėjus; rūpinasi kiekvienu. V. Jė
zaus meilė link Jo draugų tai ne tuščias dalykas, nes 
suteikia jiems dangaus dovanų — malonių, amžinąjį 
gyvenimą, nesibaigiančią laimę.

Kaip malonu sužinoti, kad mūsų dieviškasis Ga
nytojas nuolat mus sergsti! Dienos darbus bedirbda
mi, mes žinom, jog Jis visuomet budėja, mus saugo, 
mumis rūpinasi. Pavojuose ir suspaudimuose šaukia
mės į Jį, ir mums ateina į pagalbą, sustiprindamas 
mus nelaimėse bei skausmuose. Mums užmigus, Jis 
mus vis dar neapleidžia; Tas, kuris niekad nemiega, 
globoja mus ir laimina. Vienok nekurie vis tiek atsi
tolina nuo Jo, bevelydami gainioti šėtono žaltvyksles, 
ir žūti nevilties pelkėse.

Daug yra tų, nepaisančių Kristaus balso: “Sek-
imadieniais išklausyk Šv. Mišių; Bažnyčioje maitink 
j sąvo sielą dangišku maistu, ir tuomi tavo dvasia augs 

Kursų pra-!ir bujos”. Savo avelėms Išganytojas paliko septynis 
malonių šaltinius, ir kalbinte kalbina jas prieiti prie 
to gyvojo vandens sielos troškimams numalšinti. De
ja, nepaklusnios avelės bevelija nuodėmės purvuose 
braidžioti.

Šiais laikais neviena avelė geria vandenį iš nuo
dytų šaltinių. Kas skaito blogas knygas ir žurnalus, 
tas suteršia savo sielą, nes nedoruose raštuose slepias 
nuodingi, kenksmingi gaivalai. Tokios versmės dva
siai labai yra pavojingos. Iš kaikurių universitetų 

į trykšta bedieviško mokslo upės, ir daug yra žmonių, 
kurie semte semia tokio netyro vandens. Ar gali siela 
gyventi nuodus begerdama?

Netikras ganytojas — šėtonas. Matosi jo avelės 
susirinkusios smuklėse ir aludėse, gerte gerdamos 
pragaro skystimą. Piktasis piemuo joms įsako: “Ger
kite”, ir nelaimingos avelės tai ir daro. Nekurios bėg
te bėga į nepadorius teatrus, lyg tai būtų jų aviny- 
čia. Tokios apakintos avelės ištikimai seka klastin
gus vadus, kurie ateina avių rūbuose.

Nekurioms nusibosta ganytis draug su kaimene. 
Pramintais takais jos nebenori eiti, - bet vaikščioja 
nuosavais keliais. “Eisiu kur žolė žalesnė ir vanduo 
tyresnis; man čia per prasta ganykla”. Deja, nukly- 
sdamos nuo kaimenės, jos tampa plėšriųjų vilkų au
komis, arba prapuola .jos baision bedugnėn. Taip ir 
baigiasi neviena pražuvusios avelės istorija.

Mes žinom, kas ta pražuvusi avelė. Tai nusidėjė
lis, atsitolinęs nuo Kristaus, nuo sielų Ganytojo, kad 
nuosavais keliais vaikščiojus. Tas kelias gi veda pik
tadarį prie pražūties, tačiau Gerasis Ganytojas kar
tais dar sulaiko jį nuo amžinosios mirties. Kartais 
ragina, šaukia, o neretai ir žaibus siunčia, kad avelei 
nušvietus tą pražūtį ant kurios kranto ji jau randasi.

Daugelis iš mūsų buvo pražuvus’omis avimis, ta
čiau paklausė Gerojo Ganytojo balso, ir Velykų metu 
ėjo išpažinties. Jis malonės ir meilės balzamo liejo į 
atviras sielos žaizdas ir išgydė jas šv. išrišimu, kad 
avelės vėl vaikščiotų Dievo įsakymų keliais.

Gerasis Ganytojau, štai mano pasiryžimas: aš 
seksiu Tavim, kur tik mane nu vesi; nepaisysiu ar ke
lias akmenuotas bus ar erškėčiais nuklotas, nes ži
nau, kad Tu mane privesi prie gyvojo vandens ža
liuojančių medžių pavėsin. Neklausiu kodėl, ir kur 
mane vedi, bet Tavim pilnai pasitikėdamas, ištikimai 
eisiu Tavo pėdomis, nes suprantu, kad kaip mane su
tvėrei be mano žinios, be mano žinios mane ir privesi 
prie dangiškosios ganyklos, kur viešpatauja amžinoji 
ramybė ir laimė, ir kur yra tik vienas Ganytojas ir 
viena Avinyčia.

men. pirmose

būdais ir kaip 
mokame mes 

su mūsų 
Tuos ryšius ieš-
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SPALVOS IR ŽMOGAUS 
NUOTAIKA

Jau yra ištirta, kad įvai
rios spalvos įvairiai veikia 
žmogaus nuotaiką, psichi
ką ir organizmą. Garsus 
gydytojas L. Landone, be
tyrinėdamas spalvų įtaką 
žmogaus nuotaikai ir or
ganizmui, darė bandymus 
su vaikais, uždarydamas 
juos, įvairiomis spalvomis 
nušviestuose kambariuose. 
Tyrinėjimo vaisiai buvo 
tokie:

Raudona spalva, nušvies
tame kambaryje vaikai 
bebūdami įgijo didelį ape
titą. Per trumpą laiką pa
greitėjo jų širdies plaki
mas ir jie pasidarė labiau 
darbštūs; bet per ilgesnį 
laiką neigiamai veikė jų 
nervus.

Geltona spalva nušvies
tame kambaryje vaikai 
darbavosi du kart geriau, 
negu paprastai: jie buvo 
ramesni, anksčiau jie ba
rėsi ir kėlė vaidus dabar— 
elgėsi pavyzdingai.

Juodos spalvos išlipdy-j 
tais tapetais kambarys 
vaikams buvo nykus; jie; 
buvo apsiblausę, nekan
trūs ir be noro žaidė.

Melsvos spalvos kamba-

»
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ryje vaikai buvo ramūs, 
rimti.

Žalios spalvos kambarys 
vaikus nuteikė taip pat 
teigiamai: jie buvo darbš
tūs ir ištvermingi.
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Žinios Iš Lietuvos
Graži Lietuvos Saulių Dalinio Šventė
Žemės ūkio ministerijos 
tarnautojai šauliai Lietu
vos kariuomenei padova

nojo 3 kulkosvaidžius

sariška sekmadienio nuo
taika visą laiką lydėjo ir 
sekė gražiai žygiuojančią 
žemės ūkio ministerijos 
tarnautojų šaulių kuopą.

16 valandą korp. “Neo- 
Lithuąnia” rūmuose prasi
dėjo iškilmingas posėdis. 
Posėdyje taip pat dalyva
vo krašto apsaugos minis- 
leris brig. gen. Dirmantas, 
žemės ūkio mnisteris Put
vinskis, šaulių sąjungos 
štabo viršininkas pik. ltn. 
Kazitėnas, ir daug kitų 
aukštųjų svečių.

Kuopos vadas ats. ltn. 
J. Venclovas savo kuopos 
veikimo pranešime pažy
mėjo, kad ir ateityje kuo
pa pasiryžo pagal savo iš
galės ginkluotis ir rengtis, 
kad būtų gera talkininkė 
mūsų kariuomenei. Iki sa
vo penkmečio sukakties 
kuopa tikisi išaugti į ba- 
talijoną.

Pranešimą apie moterų 
būrio veikimą padarė bū
rio vadė p. Bartninkaitė, 
pažymėdama, kad šio bū
rio moterys šaulės atski
rai nuo vyrų veikia dar 
tik nuo 1936 m. rudens. 
Nežiūrint to, jų veikimas 
besiplečiąs, eilės didėjan
čios.

Pavyzdinguosius šaulius 
iškilmingam posėdyje pir
miausia pasveikino krašto 
apsaugos ministeris brig. 
gen. Dirmantas, pareikš
damas dideli džiaugsmą, 
kad per toki trumpą lai
ką jie sėkmingai sugebėjo 
tiek nudirbti. Tas jų dar
bas pastebimas kiekvie
nam Kauno gyventojui. 
Džiaugsmas esąs juo di
desnis, kad ši šaulių kuo
pa sugebėjo tiek nudirbti, 
jos šauliams dirbant ir tie
siogini savo darbą. Ypač 
esą džiugu, kad šauliai ne
sigaili ne tik savo triūso, 
bet ir dosniai patys auko
ja ginklams. Baigdamas 

• krašto apsaugos ministe
ris brig. gen. Dirmantas 
pareiškė: “Dėkoju Jums

■ už tas brangias dovanas, 
nuoširdų džiaugsmą, ka- aukštai vertinu jas, nes 
riuomenės vadas pabrėžė piliečių laisvomis auko- 
šį didį ir vertingą šaulių mis Įgytas ginklas priešui 
darbą, pasiryžimą ir auką, yra daug baisesnis. Jis ga- 
kuri esanti jau nebepir- Ii atitolinti net patį karą, 
mutinė. Tavo žodyje dar nes iš anksto rodo gyven- 
pažymėjo, kad šių trijų tojų didelį susipratimą, 
kulkosvai d ž i ų nupirki- pasiaukojimą ir žūtbūtini 
mas yra naujas šios pa- pasiryžimą gintis. Tebūnie 
vyzdingiausios šaulių kuo- Jūsų kilnus elgesys geras 
pos parodytas gyvas ir pavyzdys kitiems šaulių 
gražus pavyzdys, ką gali- daliniams ir kitoms orga- 
ma pasiryžus padaryti per nizacijoms! Tėvynei ne tik 
trumpą laiką. karo metu tenka atnašauti

Po kariuomenės vado aukas! Taikos metu sudė- 
kalbos nuaidėjus trims ga- tas lėšas kur kas naudin- 
lingiems, šauliškiems ‘va- giau galima sunaudoti, 
lio!’, o orkestrui pagriežus nei gautąsias karo metu, 
tautos himną, šaulių kuo- Vėliau šaulius sukaktu- 
pa pro kariuomenės vado- vininkus sveikino jų tie-

Kovo 14 d. žemės ūkio 
ministerijos tarnauto j ų 
vyrų šaulių kuopa ir mo
terų šaulių 23 būrys šven
tė savo metinę šventę.

Šventės apvaikščiojimo 
programa prasidėjo 10 vai. 
30 min. pamaldomis Įgu
los bažnyčioje. Pamaldose 
šauliai dalyvavo organi
zuotai, ir darė tikro kari
nio dalinio Įspūdį. Pamal
dose taip pat dalyvavo 
krašto apsaugos ministe
ris brig, gen. Dirmantas, 
žemės ūkio ministeris S. 
Putvinskis, kariuomenės 
vadas gen. št. pik. Rašti
kis, kariuomenės štabo 
viršininkas gen. št. pik. 
Černius, šaulių sąjungos 
štabo viršininkas pik. Ka- 
zitėnas ir daug kitų kari
ninkų ir svečių. Pamaldų 
metu gražiai giedojo Įgu
los bažnyčios choras.

Pamaldoms pasibaigus 
rinktinė šaulių kuopa Ne
priklausomybės aikštėje 
išsirikiavo paradui. Prieš 
gražiai išsirikiavusi šau
lių dalinį stovėjo guboje 
trys naujitelaičiai lengvie
ji kulkosvaidžiai — šios 
šventės proga minimos 
šaulių kuopos dovana mū
sų kariuomenei. Tai jau 
antra brangi ir didžiai 
reikšminga šios kuopos 
dovana: 1936 m. tos pa
čios šventės proga kuopa 
kariuomenės vadovybei i- 
teikė savo lėšomis Įgytus 
125 naujus šautuvus.

Pasisveikinęs su tikrai 
kariškai ginklu gerbian
čių šaulių daliniu, kariuo
menės vadas gen. štabo 
pik. Raštikis, priimdamas 
brangią kariuomenei do
vaną, 3 lengvuosius kulko
svaidžius, šauliams tarė 
trumpą, tačiau ryžtingą ir 
gilios prasmės savo žodį. 
Pareiškęs kariuomenei 
gaunamomis dovanomis

DARBININKAS

Kiekvienas lietuvis pasiryžęs ginti Lietuvos nepriklausomybę. Žemės 
Ūkio Ministerijos šaulių kuopa 3 metu gyvavimo sukakties proga Įteikia 
Lietuvos kariuomenei 3 kulkosvaidžius: 1) kalba i šaulius Lietuvos ka
riuomenės vadas pulk. Raštikis, 2) šauliai Įteikia kulkosvaidžius ir 3) šau
liai gerbia ginklu.

praktiška uniforma (žie
mą vietoj milinių trumpi 
juodi kailiukai) šią šaulių 
kuopą padarė tikrai repre
zentacinę išviršiniai, o pla
ningas karinių dalykų mo
kymasis, paskaitos, Įvai
rūs kursai juos parengia 
pilnai patikimais kariuo
menės talkininkais, pavyz
dingiausių šaulių daliniu. 
Tačiau svarbiausia — jau 
minėtas šios kuopos siste
mingas ginklavimasis sa
vo lėšomis, dovanojant ka
riuomenei ginklus. Be abe
jo, tai didis, ryškus pa
vyzdys kiekvienam gyven
tojui, šauliui, kiekvienam 
lietuviui, kokia yra mūsų 
laisvės ir saugumo stipri
nimo realiausia linkmė, ir 
ką gali padaryti vienin
gas, darnus, lietuviškas 
pasiryžimas ir gimtojo 
krašto saugumas reikalų, 
gilus ir realus supratimas.

Toks šio šaulių dalinio 
pasiryžimas ir realus dar
bas turi simbolizuoti ne 
tik kariuomenės, bet ir 
Lietuvos visuomenės vie
ningą visų moralinių ir 
materialinių pajėgų stip
rėjimą, ginklavimąsi, ku
ris energingai turi būti 
vykdomas ne malonumui 
ar vien militariškam užsi
degimui. Tai daryti ver
čia Lietuvos valstybės 
saugumui realus šių dienų 
gyvenimas.

PO STATINE RADO 
NEGYVĄ KŪDIKĮ

TRŪKSTA PAŠARO

8
pagarsėjusiai Aukštojoje 
Silezijoje angliavagių gau
jai. Neseniai du tos gaujos 
nariai per susidūrimą su 
geležinkelių policija buvo 
nušauti.

BIRŽIETIS IŠRADO 
SVARSTYKLES BE 

SVARSČIŲ

Biržų v., Devynbalsių 
km. gyventojas Kutra pra
ėjusiais metais išrado 
svarstykles, kurios sveria1 
be svarsčių net iki 310 kg. 
Neperseniai šias svarstyk
les užprobavo Probavimo 
rūmai. Kutra žada pradėti 
plačiau gaminti šitokias 
svarstykles ir mano turė
siąs pasisekimą.

V* - * '
ninkais samdos sutarties 
ir šiemet duodamas leidi 
mas išvykti į Latviją 
Jiems duodamas ir papi 
ginimas važiuoti geležin 
keliu. Latvijos ūkininką 
lietuviais darbininkais la 
bai patenkinti. Apie juo 
atsiliepia, kaip apie darbš 
čius ir labai sąžiningų! 
ramius žmones. Tsl

KODĖL PARINKTA 
DARBININKO EKSKUF 
SIJAI LAIVAS BĖRĖS 

GARIA

ŠIAULIAI

sugrįžtų lietuvių tautai 
jos sostinė Vilnius.

Kriukai, Šiaulių ap. Šio
je apylinkėje pastaruoju 
laiku jaučiamas didelis pa
šaro trūkumas, ypač ledų 
nukentėjusioje srityje. Ke
liams pagerėjus, ūkininkai 
važiuoja ieškodami pašaro 
pirkti net už 30 ir daugiau tokius namus, ant 
km. Vienas centneris dobi-' 
lų moka 4—5 lit.

PAKĖLĖ KAINAS

Merkinė — Javų pabran 
gimo proga vietos Įmonės 
ir krautuvės pakėlė kainas 
visu trečdaliu, pav.: malū
nai už suma’ima centnerio 
vietoj 35c. jau ima 50 cen
tų. Kvietinės duonos (py
rago) klg. vietoj 40c. — • 
60 centų.

Ir daugumas kitų prekių 
pabrango. Už rugių centn. 
Merkinėj moka 10 litų.

SIŪLO KAUNO STOGUS 
APŽELDINTI SODAIS

Vienas Kauno architek- 
i tas Įrodinėja, kad miesto 
. centre reikia statyti tik 

kurių 
. galima būtų veisti sodai ir 
! būtinai iš tų namų savi- 
• ninku reikalauti per kele- 
i tą metų tokius sodus istei- 
; gti. Toliau tas architektas į 
i rašo, kad jei savivaldybė Į 
i jo pasiūlymu susidomėtų, į 
Jai jis galėsiąs Įrodyti, 
j kad namų su sodais staty- 
j ba nėra brangesnė už da- 
jbartinę namų statyba.

PAGERBĖ PROF. PR. 
DOVYDAITI

yra
1.300 Bedarbių

Šiaulių darbo biržoj 
registruota 1.300 bedar

bių. Iš jų darbo gauna 250
asmenų.

Bedarbių dirba prie gele
žinkelio darbų gubernijoj 

į C0 žm.. prie akmenų tašy- 
i mo darbu 60 žm., Saldu- 
I vės kalną lygina 100 žmo
nių, Višinskio gatvę 20 ir 
prie kitų darbų keletas. Į 
dieną bedarbis uždirba iki 
3 litų, tik nevisą laiką gau
na darbo.

I KIEK IŠMOKAMA
PENSIJŲ

Vasario 28 d. Kauno 
Metropolijos Kunigų Se
minarijos salėje Įvyko iš
kilmingas prof. Pr. Dovy
daičio 50 m. jubiliejaus 

Jubiliatą pa
sakydavo Tik Žemaitiškai sveikino choras. J. E. vys- 

Čia, dalyvaujant tūks-jaunas M. Reinys skaitė 
tautinei miniai ir 12 dva- paskaitą apie orof. Dovy- 
sininkų, palaidotas kun J daiti kaip mokslininką ir 
Juozapas Vitkus. Šioje pa< visuomenininką. Tol i a u 
rapijoje kun. Juozapas buvo atlikta meno dalis. 
Vitkus klebonavo 32 mt.' Pabaigoj tarė žodį pats 
Prieš mirti vienerius me- jubiliatas.- 
tus kapelionavo Girėnų i ---------------
prieglaudoje; čia ir mirė.Į KAUNIETIS DARO HIT- 
Buvo spaudos bičiulis. Ru
sų valdininku žiaurumus 
net vienam Berlyno dien-

JANAPOLIS
----------------------- i

Kunigas, Kuris Pamokslus’minėiimas.- - _ -- ~ • •'

LERIO ATVAIZDĄ

Kaunas —1936 m. iš Lie
tuvos valstybės pensijų 
Į fondo ir valstybės iždo iš
mokėta 7,616.300 litų pen
sijų ir pašalpų. Valstybes 
tarnautojams išmokėta 
3.937.400 lt. pensijų ir 
1.070.600 lt. pašalpų. Kari
ninkams 867.900 lt. pensi
jų ir 75.900 lt. pašalpų. 
Lietuvos karo invalidams 
—748.400 lt. Buvusiems 

karo in-
Bu- 
tar-

it.
Rusijos armijos 
validams 396.200 lt. 
vusiems Vokietijas 
nautojams (Klaipėdos 
krašte) 277.700 lt. Pasižy
mėjusiems asmenims 246.- 
200 lt. Be to, Klaipėdos 
krašto direktorija ir savi
valdybės kasmet išmoka 
pensijų ir pašalpų per 
2.500.000 litų. Šių sumų 
dalį subsidijų pavydale su
moka valstybės iždas.

Tsb.

“Darbininko” adminū 
tracija parinko savo eks 
kursijai birželio 19 d. mi 
žinišką laivą BERENGA 
RIA, kurio ilgis 919 pėdi 
plotis 98 pėdos, o bendre 
talpos svoris 52,100 tom 
Šiam pasaulio didlaivh 
nebaisios jokios bange 
nei audros. Savo milžiniš 
ku didumu, kolosalini 
svoriu ir ekspresine skub 
jis skriodžia jūrų banga 
ir šeštą kelionės dieną ja 
būna anoje vandenyno pi 
sėje — Cherbourge. Či 
keleiviai sodinami Į gre 
tąjį traukinį ir vežami 
gražiausią miestą Parį 
žiu, kur šią vasarą bus d 
džioji pasaulio parod; 
Norintieji pamatyti par< 
dą, galės pasilikti Paryžii 
je kelioms dienoms ir pa 
važiuoti i Lietuvą vėlia 
Gi tie, kurie skubinasi p: 
siekti Tėvynę Lietuv 
tuoj sodinami i kitą trai 
kini ir vežami per Berlyr 
i Klaipėdą, ar Kauną.

Jokio persėdimo i kii 
laivą nebus. Nepilnai š 
šios dienos per vander 
pusantros dienos geleži 
keliais — ir mūsų kelt 
viai bus Lietuvoje. Jei n 
įvyks netikėtu pasivėlai 
mų, keleiviai bus Lietuv 
je sekmadienį, birželio 2 
d., o važiuodami iš Par 
žiaus antrosios klas 
greituoju traukiniu, s 
vyks Į Lietuvą šeštadi 
nio vakare, birželio 26 c 

NAUJOS ANGLIJOS V’
ČIU KUOPOMS IR , 

VISUOMENEI /•

Eitkūnų hitlerinink a ij ------Z. ~ J Z Z— 1 Eitkūnų niuenmnKaii
rasty apraše. Paraše kny- kreiD&i į žinoma kaunieti! 
gėlę: 1863 mt. sukilimas Į 
Lietuvoje”. Prieš mirti'

vakare K rūsv Prad^° faąyti E>ailininka.s sutiko ir sUsi-
vakare ą. rūsy karo atsiminimas” c 

rasta, į skudurus jvymo- -ie liko nebaigti. 
tas ir po statine į žemę į-į - 
kastas, pilnai išsivystęs ir 
buvęs gyvas, kūdikis. Pa- sakydavo tik žemaitiškai. I

Daugumas jų parašyti.

Betygala — Š. m. vasa
rio 24 d.

vainikio motina, kad ne
kiltų įtarimas, visą laiką 
rodėsi žmonėm ir atlikinėt 

j-l 
kiui išaiškėjus, visuomenė 
labai pasipiktino.

vybę įspūdingai praėjo iš- sioginio darbo vyriausias ,0 jęaį kuriuos darbus. Ivv 
kilmės maršu. Lygios vie- viršininkas žemės ūkio mi- ‘ 
nidai uniformuotų šaulių nisteris S. Putvinskis. Mi- 
gretos darė tikrai rinkti- nisteris jų darbu pareiškė 
nio kariuomenės dalinio į- džiaugsmą ir nuoširdžiai 
spūdį. Tuo tarpu ant pa- linkėjo dirbti toliau. Kuo- 
raduojančių šaulių pečių pą raštu pasveikino nega- 
švitėjo naujutėliai jų pa- dėdamas posėdyje dalyvau- 
čių kariuomenei nupirkti ti šaulių sąjungos vadas 
šautuvai, — o prieš būrius pik. Saladžius. Be to, šau- 
buvo nešami' tą dieną pa- liūs dYr sveikino ir kiti, 
dovanotieji lengvieji kul- Iškilmingas posėdis bai- 
kosvaidžiai.

Pražygiuojanti šaulių 
kuopa — ;

gėsi koncertine dalimi. 
____  Ši žemės ūkio ministeri- 

m gausingos minios jos tarnautojų šaulių kuo- 
buvo palydėta entuziąstin- pa išaugo iš 23 Kauno 
gu plojimu. Po to kuopa miesto žemės ūkio m-jos 
su vėliava ir orkestru prie- šaulių būrio, įsteigto 1934 
šakyje perėjo Laisvės alė- m. kovo 22 d. Tvirta kari- 
ją ir grįžo atgal. Gausin-!nė drausmė, tvarka, susi- 
gi kauniečių būriai pava- [klausymas ir original*

ZARASAI

skulptorių prašydami pa-
* i daryti Hitlerio biustą.

~V/''j uaiuninkas suliko ir susi- 
deJa’ tarė. Pagamintas gipsinis 

„ | modelis bus nuvežtas i 
, Ypatingai didžiavosi ze- Berlyną ižlieti.
maicių kilme, pamokslus Biustas bus kelių metn, 

aukščio ir pastatytas Eit- 
i kūnu rinkos aikštėje.

—
į LIFTAS PAGA VO VAGĮGEGUŽĖS MĖNUO — 

VILNIAUS MĖNUO
Į Myslovicus, Aukštojo

je ' Silezijoje, atvažiavo

Nusišovė Buvęs Redakto
rius

Netoli Zarasų, Magučių 
miškely, nusišovė ilgą lai
ką buvęs vieno provincijos 
savaitraščio techn. red. J. 
Šileikis.

ARIOGALA

Neseniai Ariogalos mies
tely sudegė ūk. V. Griko 
kluonas ir tvartai. Žuvo 
vienas arklys ir 30 vištų. 
Padaryta 12.000 lt. nuos
tolių.

Kaunas — Vilniaus Ge
ležinio Fondo Komitetas; klajoklinis cirkas. ' Cirko 

artistai naktį buvo paža
dinti baisaus žmogaus 
riksmo. Jie pamatė, kad 
didžiausias cirko liūtas 
buvo iškišęs pro narvo 
plyšį leteną ir laikė jauną 
žmogų. Tramdytojas žmo
gų išgelbėjo. Nelaiminga
sis, smarkiai sužalotas, 
buvo nugabentas į ligoni
nę. Paaiškėjo, kad tai bu
vo jau kelis kartus teismo 
baustas vagis įsilaužėlis, 
kuris, matyti, norėjo įsi
laužti į cirką. Žiauriai nu
baustas vagis priklausė

‘nutarė įvesti Vilniaus mė
nesį ir juo pasirinko Ge
gužės mėnesį. Sudaryta 
Vilniaus mėnesio komisija 
su kan. P. Dogeliu prieša
ky, kurios tikslas — kvie
sti visus lietuvius katali- 

j kus gegužės mėnesį jungti 
Isavo maldas prie Aušros 
Vartų Dievo Motinos. Ko
misija kvies visuomenę 
statyti Vilniaus kryčius 
Aušros Vartų Dievo Moti
nos garbei, prašant jos, 
kad palengvėtų sunki Vil
niečių būklė ir greičiau

N. A. Vyčių Apskrič 
metinis suvažiavimas 
vyks ne balandžio 25-t 
bet gegužės 2 d., Šv. P( 
ro parapijos svetainė. 
492 E. Seventh St., S 
Boston, Mass., 1:00 v; 

LATVIAI NORI LIETU- po pietų.
VIŲ SEZONINIŲ DARBI- Kuopos raginamos iš a 

ksto ruoštis ir prisių: 
kuodaugiausiai atstovų. 

Jaunimo dvasios vad; 
profesijonalai ir visi V 
čių prieteliai kviečia: 
dalyvauti šiame suvažia' 
me.

N. A. Apskričio nau 
narių vajus tęsis iki t 
landžio 25-tos, vieną s 
vaitę ilgiau. Sidabrinė ta 
rė bus įteikta kuopai p 
rašiusiai daugiausia na

NINKU

Keletą praėjusių

• ♦

• ♦

metų 
po kelis tūkstančius darbi
ninkų kasmet išvykdavo iš 
Lietuvos i Latviją vasaros 
sezono žemės ūkio dar
bams. Tačiau pastebėta, 
kad išvykus darbininkams 
i Latviją vasaros metu 
trūksta darbininkų Lietu
vos provincijoje žemės ū- 
kio darbams dirbti. Todėl jų narių. 
Lietuvos vyriausybė nusi
statė šiais metais darbi
ninkus Į Latviją neišleisti.

Nežiūrint i tai, Latvijos 
žemės ūkio rūm£i prašo 
leisti į Latviją sezoni
niams ūkio darbams kele
tą tūkstančių darbininkų. 
Į prašymą Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris atsakė, 
kad šiemet Lietuvos dar
bininkai į Latviją nebus bą! 
leidžiami, nes Lietuvoje Vincas Kereišis,
nėra ūkS darbininkų, ku- ' Apskričio Pii
rie užperniai ir pernai tar-. 
navo pas tuos pačius lat 
vių ūkininkus ir, pasibai [ 
gus tarnybai, pasirašė su 
tartis šiems metams. Jie 
trumpam laikui buvo par- 
vykę į Lietuvą pas savuo
sius. Tokiems darbiniu-j 
kams, kurie iš anksto yra 
pasirašę su Latvijos ūki-.

Balandžio 17-tą, So. B< 
tono Algirdo kuopa sti 
piai darbuojasi rengdan 
N. A. Apskričio Vyčių 
kius, Hotel Somerset, B< 
tono mieste. Pelnas skir 
mas pusiau: Vyčių centi 
ir N. A. Apskričiui. Š 
dingai kviečiame visus 
Anglijos lietuvius, ser 
ir jaunus dalyvauti šiai 
parengime. Kuopos, į d

i
i

Ką tik išėjo iš spaudos Va 
Gaminimo Knyga, kurioje 
daugybė receptų — nurodą 
kaip skaniai ir ekonomiškai 
gaminti valgius. Taipgi i 
knygoje nurodo kaip galima 
sigaminti iš įvairių vaisiu T, 
Jos kaina tik |100. Knygai 
223 puslapius. _
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 1 '

KOLONIJOSE

CAMBRIDGE, MASS.
Kovo 4 dieną kleb. kun. 

P. J. Juškaitis buvo nu
vykęs į Elmhurst, Penn. 
dalyvauti a. a. Seselės Ro
žės Marijos laidotuvėse.

mis a. a. Seselė pasižymė
jo Vienuolyne. Šiuos žo
džius galime gražiai pri
taikyti Gerb. Tėveliui: 
‘Tik nepaprastos sielos 

' gali vesti kitas prie Tobu- 
i iybės Kelio”.
! Nuoširdžiai dėkojame

Neatsižiunnt į ilgą ir nuo- Gerbiamam Tėveliui už to- 
vargią kelionę vyko kaipo, ki užuojautos išreiškimą. 
Dvasiškas Tėvas atlikti 
kilnų darbą. Laidotuvių 
Ceremonijose Gerb. Tėve
liui buvo suteikta aukš
čiausia vieta Šventų Mišių 
aukos atnašavime. Prie to 
dar pasakė pamokslą, ku
ris priparodė, kad Tėvelis 
gerai supranta ir įvertina 
prakilnų “Aukos Gyveni
mą”. Paliko giių, neišdil
domą Įspūdi klausytojų 
širdyse.

“Trumpai gyvenęs, daug 
nuveikęs, ilgus metus per
gyveno” šiais Švento Raš
to Žodžiais ir pačios a. a. 
Seselės Naujų Metu pasi
žadėjimu: “Šįmet man su
kanka dvidešimts metų 
amžiaus turiu tapti Šven
tąją”, Gerbiamas Tėvelis 
šiais žodžiais pradėjo pa
mokslą. Jo turiningą kal
bą rėmė sekančios mintys: 
Prilygino Vienuolišką Gy
venimą prie Darželio Įvai
rių gėlių, kurios pasiauko
jusios teikia džiaugsmą ir 
malonumą Dangiškajam 
Sužieduotiniui. Ši siela, 
kaip tas švelnus Rožės Žie
das, vos tik pražydo ir at
sidavė save Jėzui. Pavyz
dingas Tėvelių auklėjimas 
privedė Ja prie aukštesnio 
gyvenimo. Tris metus au
klėjama Vienuolyno Darže 
lyje. radosi verta sudėti 
Jėzui Šventus įžadus: Ne
turto, Skaistybės ir Pa
klusnybės, kuriais aptvėrė 
savo sielos
apsaugotų nuo pasaulio 
triuškino.
šią pražydėjusią gėlę nuo 
vėjų, audrų ir užpuolimų. 
Savo Šventos meilės spin
duliais šildė ir augino iki 
atėjo laikas perkelti į 
gražesnį Dangaus Darželi. 
Ji buvo mums gyvas tobu
lumo pavyzdys čia ant že
mės, buvo auginama Jė
zaus didesnei Garbei. A. a. 
Seselė Rožė Marija nepa
prastai pasižymėjo dory
bėmis nuolankumu, pa
klusnumu, regulos laiky
me. artvmo meilės ir pa
prastumo. Jos graži Dva
sia tiesiog mokino mus. 
Jos didžiausias troškimas 
buvo artintis prie Jėzaus. 
Nepatenkinta žengti iš- 
lengvo prie Tobulybės, Ji 
bėgte bėgo ir taip pasiekė 
troškimo tikslą.

Gerb. Tėvelis tapo šios 
brangios sielos Dvasišku 
Tėvu, kada suteikė Šven
to Krikšto Sakramentą, 
uoliai vedė tiesos keliu iki 
kol persodino Į aukštesnį 
gyvenimo luomą, Vienuo
lyno daržą. Nukryžiuoto 
Jėzaus Seselių tarpe. Tė
velio rūpestingas dvasiš
kas auklėjimas buvo pa
matas Dorybėms, kurio-

Nukryžiuoto Jėzaus 
Seselės.

LAWRENCE, MASS.

Krancevičiui. 
nekreipčiau 

“tovaryščių

Laivu

.*•.4*444^4^4

V

Mag. Juozas Kriščiūnas

*4/***■?

Važiuokite į Lietuvą
SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Gegužes - May 29 d.
“GRIPSHOLMv

TIESIOG Į KL AIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ 
KURIAI VADOVAUS PATYRUS VADO 
VAS JUOZAS KR1SČIUNAS.

VYKDAMI Į LIETUVĄ SU “DARBI
NINKO” EKSKURSIJA TURĖSITE MALO
NUMĄ, NES LAIVE TURĖSITE GERĄ EK
SKURSIJOS VADĄ, KURIS JUMS VISAME 
KAME PADĖS.

Darželi, kadt y

Jėzus saugojo

“Tovaryščių” orga n e 
“Laisvėj” nr. 66, tūlas T .
K. Biuras’ rašo Įvairių ne
būtų dalykų, o ypatingai 
darydami Įvairius priekai
štus F. A. 
Aš visiškai 
dėmesio Į
man daromus užmetimus 
tačiau kada gi i šią ma* 
malienę Įveliamas ir L. I 
Klubas, tai jau jokiu būdu 
r.utylėt negalima. Jeigu 
tas L. K. Biuras, būtų su
pratęs ką aš parašiau, tai 
gal būtų parašęs kitokio 
turinio korespondenciją.

Kas link komunistų tro
škimo maudytis krikščio
niškame kraujuje, tai jau 
neužginčyjama, ir toki Į- 
vyk’ai pastebiama spaudoj 
kiekvieną dieną, ir visas 
pasaulis smerkia jųjų el
gėsi ir nežmoniškus žiau
rumus. Toliau L. K. Biu
ras bando Krancevičių pa
daryt socijalistu ir net ko
munistu. Aš labai pagei
dauju, kad L. K. Biuro 
“tovaryščiai” Įrodytų ku
riais metais aš priklausiau 
prie socijalistu sąjungos, 
ir kada aš padaviau prašy
mą reikale priėmimo ma
ne į komunistus? Turint 
užrašus knygose su mano 
parašu galite fotostatiš- 
kas nuotraukas patalpinti 
spaudoje už ką aš jums 
skiriu $100 — neirodžius 
laktais jūsų man daromų 
užmetimu, būsite visų a- 
kyse tikri spaudos chuli
ganai.

L. K. Biuras įtaria ma
ne varyme agitacijos prieš
L. U. Klubą, būk tai aš 
‘Darbininko’ kovo 9 d. lai
doj rašiau prieš Klubą 
straipsnį, ir įspėja Klūbą. 
kad sulaikytų tokį narį 
kaip aš nuo kenkimo Klu
bui. Jei^u L. K. Biuras ne- jų metų mirties sukaktu- tetų į šokius atsilankyti, 
turi tokio, kuris perskai- vės. Velionies gerosios mo- 
tvtu tain, kaip vra para- tinėlės Marijonos Cibuls- ‘ 
syta, ir iškraipo kaip ‘Lai- kienės rūpesniu šeštadie- 
svės’ korespondentui pa
tinka, tai iau čia kriminą- 
liškai prasižengia.

Aš savo straipsnvj apie 
L. U. Klūbą nei žodžio ne
minėjau. Aš perspėjau 
tuos katalikus, kurie re
mia ‘Progresyvišką’ įstai
gą. Lai L. K. Biuras užsi
deda magnifikuotus aki
nius, o tą syk ištikrųjų 
pamatys taip, kaip buvo 
parašyta.

L. K. Biuras ir biuristai 
tai ištikrųjų gerai atsižy
mėjo tais laikais, kaip mes; 
pirkome namą, nes tuom 
laiku visokiais būdais klu
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Kita “Darbininko” Ekskursija 
Išplauks

Birželio - June 19 d.
Milžinišku Laivu - “BERENGARI A”

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680

biečius pravardžiavo ir 
kenkė progresuoti pirkimo 
darbui. Visi biuristų dar
belius labai gerai dar ir 
šiandieną atsimenam. Ta
čiau kaip nupirkom namą 
ir Klubas finansiškai pa
kilo, tai tą syk ir “tova-> 
ryžčiai” pradėjo spiestis it 
širšės į Klubą, ir kaipo to
kie L. U. Klubui ateity 
gali padaryti nemalonu
mų.

WATERBURY, CONN.
F. A. Krancevičius.

PHJLADELPHIA, PA.
JAUNIMO KILNUS 

UŽSIMOJIMAS 
Philadelphia, Pa. —Kad 

prigelbėjus parapijai fi
nansinei, Šv. Jurgio par. 
jaunuoliai, bei jaunuolės, 
susispietė chore “Rūtos”, 
vadovystėje p. Antano 
Dziko. vietinio vargoninin
ko 17-tą balandžio ruošia 
labai puikų šokių vakarą. 
Šokiai įvyks Šv. Jurgio 
par. svetainėje, Salmon ir

---------- Venango gatvių. Muzika, 
Lli DNŲ SUKAKTUVIŲ sakoma, bus labai puiki— 

PAMINĖJIMAS taip sakant: pirmos rū- 
Balandžio 7 d., įvyksta sies. Tad visiems, ne vien 

a. a. Simono Cibulskio tri- tik šokiu mėgėjams, ver-
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davimo darbuotėje. Tad 
vietiniai Philadelphi j o s 
veikėjai, o ypač gi vado
vaujamos vienetos suruo
šimu tų prakalbų turėtų 
pasirūpinti. Susirašykime 
su pL Uždaviniu. Ve adre
sas: Mr. V. Uždavinys. '- 
Consulate General of Lith
uanian, 46 Fifth Avė., New 
York, N. Y. K. V.

ni, bal. 16 d., už a. a. Si- 
mono vėlę, Sv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje, 8:00 
vai. ryte įvyksta pamal
dos. Kadangi a. a. Simo
nas Cibulskis buvo nuošir
dus veikėjas bei rėmėjas 
visos Lietuvių Katalikų 
darbuotės ir uolus mūsų 
Lietuvių Darbininkų Są
jungos 5-tos kuopos, Con- 
necticut Apskričio ir Cen
tro valdybos narys, todėl 
velionies draugai ir ben
dradarbiai yra nuoširdžiai 
kviečiami į šias pamaldas 
kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. Draugas.

’ SPECIALIAI ŽEMOS KAINOS
; 18 inch. Perfection K. D. Raudono Cedro Shingles 

16 inch. 5x Nr. 1 K. D. Juodo Hawk Shingles 
DAŽYTI IR NATŪRALŪS

Durys, Langai, Klevo ir Ąžuolo Grindys
BAY STATĖ LUMBER CO.

136 Southampton St., Boston, Mass.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

dėlė. Tai gražus pavyzdys su vaidinimu ir dainomis, 
kitiems. Už tą auką J. J. Tikimės turėti gerų sek- 
Smailis būsiąs įrašytas į mių.
Vilniaus Geležinio Fondo 
Aukso Knygą, kuri yra 
Kaune prie Vilniui Vaduo
ti Sąjungos centro.

Turėtų ir kiti turtinges
nieji Amerikos lietuviai 
savo vardą įrašyti į gar
bingą Aukso Knygą. Tuo 
ne tik sau tikrą garbę pel
nytų, bet ir taip sunkų, 
skaudų Vilniaus reikalą 
paremtu. VVS delegatas, 
kiek teko girdėti, dar čia, 
Amerikoje, prabus ligi ge
gužes mėnesio. Išvažiuoja 
Lietuvos gegužės mėnesio 
viduryje. Reikia pasinau
doti jo tarpininkavimu ir 
siųsti aukas Vilniaus Ge
ležiniam Fondui per jį, 
kad įrašytų į A.ukso Kny
gą. Nebūtinai kiekvienas 
turi aukoti po tiek, kiek 
paaukojo p. J. J. Smailis, 
ir už mažesnes sumas Au
kso Knygon įrašo, tik į ki
tus skyrius. VVS Delegato 
V. Uždavinio
1 okis:
Mr. V. Uždavinys,

46 Fifth Avė, 
New York Citv.

Pasinaudokite, kol 
dar čia. Pasekite gražiu 
h a m t r a m c k i e č i o provizo
riaus pavyzdžiu.

Ona Pucetaitė.

Kuopos Korespondentė 
J. II. M.

adresas
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DETROIT. MICH,
Iš Mėnesinio Moterų 
Sąjungos 54 kuopos 

Susirinkimo
Nutarta surengti siuvi

mo ratelį. Komisija: M. 
Kasevičienė, O. Jurgutie- 
nė ir E. Steponauskienė 
daug pasidarbavo. Gavo iš 
miesto mokytoją Mrs. 
Fox, kuri destis kas tre
čiadienį, vieną sykį į sa
vaitę. Ponia J. Barsonienė 
paskolino savo siuvamąja 
mašiną dėl sąjungiečių. 
Nepamirškite visos atsi
lankyti, 7 vai. vakare.

Kovo 12, Moterų Sąjun
gos narės, vadovaujant Ci
nai Jurgutienei, buvo iš
važiavusios special motor- 
busais. Buvo nuvažiavu
sios apžiūrėti Detroit 
News namą. Vadas mus 
išvedžiojo ir aprodė Det
roit News knygyną, foto
grafijas ir piešimo kam
barius, biznio ofisus, skel
bimų ir kompozicijos 
kambarius. Turėjome pro
gą pamatyti kaip snausdi- 
na keturis šimtus tūkstan
čiu (400,000) laikraščiu į 
vieną valandą. Po to mes 
perėjome tuneli į Radio 
stoti. Matėme daug ‘broad- 
casting’ kambarių, susi
rinkimų salę ir išpuoštus 
gyvenimui® kamb a r i u s. 
Miss Crumb, Detroit News 
Quilting Club direktorka 
gėrėjosi sąjungiečių an- 
lankymu. Jinai ragino daž
niau atsilankyti ir prašė 
atnešti savo rankų darbą, 
siuvinius parodai balan
džio 16. 17 ir 18 d.. Navai 
Armorv rūmuose, Detroit. 
Sekančios moterys dalyva
vo — V. Maražienė, A. 
Kiuburienė, K. Dailydien"*, 
A. Balkuvienė. A. Gustai- 
tienė, E. Mikelionienė, M. 
Aukščiunienė, O. Banonie- 
nė, R. Valitkevičienė, R. 
Starkevičienė, U. Rakaus
kienė, M. Šeirienė, A. Zai- 
nienė, M. Uždavinienė. E 
Gudinienė, V. Bridžvaitic- 
nė. A. Janiūnienė, S. No- 
vakienė. P. Medonienė, M. 
Kasevičienė.

M. Aukščiunienė turėjo 
atsivožus patiesalą savo 
rankomis padarytą Lietu
voje. R. Stankienė parod" 
lovdengtes gražiai iš ma
žyčių šmotelių susiuvinč- 
ta ir tris mezginius. U. 
Rakauskienė atvežė ran
komis pasiūtą lovdengtę.

Šiame būrelyje turėjom^ 
kelias viešnias.

Kovo 13 d. buvo straips
nelis parašytas angliškai 
Detroit Nows apie mūsų 
atsilankymą. AMV

Sąjungietės buvo nuvy
kusius aplankyti ameriko
nų siuvimo ratelį ir radio 
didžiausią stoti “Detroit 
News”. Visos yra dėkin
gos mūsų narei O. Jurgu- 
tienei už sužino jimą ir nu
vežimą. šio gyvenimo laimė sle-

------------- įpiasavy kančių bedugnę:
Sąjungietės buvo suren- atkasei laimę, tuoj išsiver- 

gusios bunco vakarą pu- žė ir kančių šaltinis.

DĖMESIUI VIETINI! 
VEIKĖJŲ

Didelė Auka Vilniaus 
Geležiniam Fondui

Tyliai užsidaręs gyvena 
Hamtramcke lietuvis pro
vizorius J. J. Smailis. Jis 
tikras provizorius, ne

| “drugstorininkas”. Jo vai
stinėje nerasi įvairiausių 
kitų prekių, kaip papras
tai būna. Jis laiko tik vai- 

Pirmadienį, 22-rą kovo stus ir kaip tikras vaisti-
šių metų, vienas čionykš- ninkas vietos žmonių rė
tis viengentis gavo nuo V. miamas ir mėgiamas. Jo 
V. S. delegato, p. Vinco šeima grynai lietuviška. 
Uždavinio laiškutį sekan- Nekalbant apie pačius tė
čio turinio: vus ir vaikai, duktė Biru-

‘‘Gerbiamasis! Važiuoju tė, mokytoja, ir sūnus Vy- 
pro Jūsų miestą. Vykstu į tautas, suaugę, puikiai lie- 
Los Angeles, Kalifornijon tuviškai kalba ir galvoja, 
bus’u. J Rytines Valstybes Kai buvo pirmą kartą, 
grįšiu apie gegužės pra- pereitą rudenį, atsilankęs 
džią. Jei galėtumėte su- čia VVS delegatas V. Už- 
rengti man prakalbas čia davinys, tai p. M. Smailie- 
(Philadelphijoje), tai aš nė vežiojo svečią po lietu- 
galėčiau dalyvauti. Rašy- vių biznierius padėdama 
kitę man per Konsulatą, jam parinkti prenumera- 
New Yorke. tos “Mūsų Vilniui”, nors

Su linkėjimais ir pagar- ir teko jai ir svečiui susi- 
ba — V. Uždavinys”. durti su kai kuriais nema- 

Gi šis viengentis, gavęs lonumais, bet, anot, p. 
tąjį laiškutį, vienas, kažin Smailienės “tautos labui 
ar ką nors naudingo tuo reikia viską pakelti”, 
reikalu sugebės padaryti. Vasario mėnesį, besilan- 
nes jis yra dabartiniu lai- kant čia V. Uždaviniui an- 
ku tiesiog bejėgiu... O Vii- tru kartu, J. J. Smailis 
niaus reikalas šiuo laiku pasikvietė pas save sve- 
iabai svarbus; tiesiog rei- čią ir per jį paaukojo Vil
kėtų visiems net patrigu- niaus Geležiniam Fondui 
binti uolumą Vilniaus va-|50 dolerių. Iš vieno žmo-

siau su parapija. Komisi
ja — A. Kaminskienė, M. 
Kasevičienė, A. Lukonienū 
ir J. Šemulienė daug pasi
darbavo. Sąjungietės pas
kyrė tą pelną dėl atstovių 
siuntimo i ateinantį 18 sei
mą, kuris įvyks gruodžio 
mėn. Chicagoje. Visos do
vanos buvo suaukotos pa
čių sąjungiečių. Tariame 
ačiū rengimo komisijai už 
gražų pasidarbavimą.

Nutarta paminėti Moti
nos Dieną, 9 gegužės ir 
paskirti visą pelną Vil
niaus Vadavimo Sąjungai. 
Apie Vilnių gražiai kalbė
jo O. Kratavičienė, M. 
Aukščiunienė ir kitos są
jungietės. Kaip matyti iš 
laikraščių, tai gegužes 
mėnuo kaip tik ir yra pa
skirtas tam tikslui, kad 
sukėlus daugiausia para
mos dėl mūsų brolių Vil
niečių. Taigi į komisiją iš
rinktos šios sąjungietės: 
M. Stankienė, O. Kratavi
čienė, M. Aukščiunienė, E. 
Steponauskienė ir J. H. 
Medinienė. Tą dieną bus 
suvaidintas gražus veika-1 

į las. Prie programos prisi-

EDW. V. WARAB0W
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashmgtOD St. 
NORM'OOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 

Montello Office:
10 Intervale St.

TEL Brockton 2lM>5

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS

Ofisas1134 Washington St.
S. VASILIAUSKO — NAME 

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

Gyvenimo Vieta:
847 \VASII1NGTON ST. 
Tei. Norwoo«l — 1570-tV

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. Derter 0156
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Marchese G. Marconi
“Aš apjuosiu visą žemę juo- skelbs kas jau tą dalyką 
sta per keturiasdešimt minu
čių” — Šekspyras, “Vasaros
Nakties Sapnas”.

išradęs. Ieškojo jis tokių 
skelbimų savaites, mėne
sius, bet kaip nieko, taip 
nieko.
— Tai kodėl žmonės tik 

svajoja? Kodėl gi jie tų 
savo svajonių neįvykdo? 
— ryžosi pagaliau Marco
ni. — Jei jau kiti nieko ne
daro, tai nejau ir aš taip 
pat nieko nedarysiu?

Nuo tos dienos Marconi 
čiupo skaityti visa, kur 
tik vylėsi ką nors sužinoti 
apie elektros bangas. Visą 
laiką, kiek dar likdavo 
nuo skaitymo, darydavo 
bandymus.

Pagaliau jis pasidarė sa- 
i votišką bandymų stotį er
dviam savo tėvo sode. So
do galuose jisai pastatė du 
stiebus. Prie vieno stiebo 
pritaisė vielą, kurioje bu

vę, studentas Marconi įvo įarpas elektros kibirk- 
klausė paėmęs telefono r-tims g-aminti. Įjungė dar 
vamzdelį ir aiškiai girde- ir Varžės telegrafo raktą, 
jo, jag vamzdelyje sprak-1 šitaip jis norėjo leisti e- 
si. Tatai jį nepaprastai su
jaudino: garso bangos bu-’ 
vo perėjusios žemę! Tele
fono viela jas sugavo.

Tasai bandymas buvo 
tuomet be galo svarbus.

Paskiau profesorius pa-, buvo įrgį vje]a> kurioje bu- 
ėmė du vielos ritiniu ir pa-j vo j jungtas telefono apa- 

i ratas. Kai aname stiebe 
Pirmąjį ritinį pers- bacĮav0 gaminamos ki- 

kyrė pusiau ir vielą per-; bjrkštys, tai telefono apa
rate būdavo aiškiai girdė
ti. Tuo būdu buvo galima 
siųsti telegrafo signalus.

Pagaliau Marconi pa
siuntė išilgai savo tėvo so
do pirmąją bevielę tele
gramą.
— Tas įtaisas labai tinka 

vaikams žaisti — telegra
mas siuntinėti sode, — 
galvojo Marconi. — Bet 
aš norėčiau, kad mano iš
radimu galėtų visas 
saulis naudotis.

Bet kol dar tas 
Marconi turėjo eiti 
kas toliau — daryti 

i giau bandymų, tobulinti 
išradimą. Bepiga gryna
me lauke telegramas siųs
ti, o kas būtų, jei tarp 
stiebų kokių kliūčių būtų9 

Jaunasai 
susiieškojo 
namų — 
kalvotą lauką. Buvo ten i- 
tin aukštų kalvų. Vėl pa
statė stiebus, užkorė vie
las, įjungė visus savo prie
taisus. Nors tarp stiebų 
dabar buvo kalvų, bet jos 
Marconio bandymui jokios 
įtakos nepadarė: telegra
mos puikiausiai skrido 
sau iš vieno stiebo į kitą.

Tikėdamasis, kad pasi
seks, jaunikaitis savo iš
radimą užpatentavo. Pasi
prašęs į pagalbą vieną įta
kingą draugą, jisai prista
tė savo išradimą centrali- 
nei Londono pašto įstai
gai. Kai jo pastangas ap
vainikavo geri vaisiai, ji
sai nuvyko į Lalisbury. 
Tenai jis galėjo siųsti te
legramas per dviejų mylių 
nuotolį.

Paskiau Marconio tele
gramos perskrido jau ir 
per Lamanšo sąsiaurį — iš 
Anglijos į Europos žemy
ną. Bet buvo tokių, kurie 
netikėjo ir juokėsi iš Mar
conio: girdi, tai vis esan
čios trumpos distancijos; 
o ką tu, žmogau, darytum, 
jei tau reikėtų aplink visą 
žemę telegramą pasiųsti,

Janet Gaynor sako:

Jaunas studentas, kokių 
18—19 metų, Bolonijos u- 
niversitete stovėjo žiūrė
damas į profesorių, kaip 
tasai darė bandymus. Jau-, 
r> įkaičiui akys blizgėjo iš 
smalsumo, nes profeso
riaus Rhigi bandymai su 
elektra duodavo kartais 
nuostabių rezultatų.

Pavyzdžiui, prieš keletą 
dienų buvo toks bandy
mas. Profesorius paėmė e- 
lektros leidžiamąją vielą 
ir užkasė abu jos galus 
žemėje. Savo studentus jis 
nusiuntė prie telefono apa
rato, padėto toliau, už šim
to pėdų. Kai įžemintąja 
viela paleido elektros sro
vę, studentas Marconi 

paėmęs telefono - 
-------- - . - — JK
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lektros srovę. Ėmė bandy
ki. Pastebėjo, kad kai jis 
raktą įjungia, iššoka elek
trinė kibirkštis, o kai pa
kelia — pakyla elektros į- 
tampa. Prie antrojo stiebo

dėjo atokiaus nuo viens 
kito. '.

kirpo ties perskyrimu. Na
gi, kažin, kas atsitiktų, jei 
taip paleistume elektros j 
srovę tuo perskirtuoju į 
vielos ritiniu? — nugalvo
jo profesorius.

Marconiui buvo baisiais 
įdomu, net jam akys žyb
čiojo. Ir ne veltui: tuojau 
jis patyrė įdomių dalyki;. 
Kai paleido elektrą, srovėj 
perėjo pirmąjį ritinio sky
rių ir peršoko tarpą į an
trąjį skyrių. Bet tai dari 
ne tas buvo nuostabiausia: 
srovė ėjo ne tik pirmuoju, 
perskirtuoju ritiniu, bet ir 
antruoju, gulėjusiu arti 
pirmojo.

Profesorius Rhigi pažiū
rėjo į savo mokinius ir nu
sišypsojo.
— Vyrai, siųsim mes ku- ■ 

rią dieną telegramas be 
vielų, nebereikės jų, —pa
sakė profesorius.

Ir Marconiui šitas profe
soriaus pranešimas giliai 
įkrito į širdį: jis apie tai 
paskiau ir tesvajojo.

Jau pirmiau Marconi bu
vo nemaža laužęs sau gal
vą su elektra. Per dvyliką 
metų, kol dar mokėsi Ang
lijoj, gimnazijoj, paskiau 
Italijoj, kolegijoj, jis, kiek 
tik laiko nutverdamas, vis 
knibinėjo, tyrinėjo elek
tros reiškinius, stengėsi 
kuo daugiau sužinoti. Ka
da pateko į prof. Rhigi 
rankas, Marconiui tasai 
domėjimasis buvo jau be
maž aistra virtęs. Didžiojo 
mokytojo globojamas, stu
dentas Marconi sužinojo 
visa, kas ligi tol kitų žmo
nių buvo patirta, kad galė
tų išrasti ką naują, duoti 
ką nuo savęs.
— Prof. Rhigi, iš tikrųjų, 

gali išrasti bevielį telegra
fą, — galvojo Marconi. — 
Arba, jei jis to nepadarys, 
tai šiaip kuris žymesnis 
mūsų mokslininkas tik
riausiai padarys.

Marconi kasdien skaitė 
laikraščius, ar nepasi-

pa-

bus, 
kur 

dau-

mokslininkas
• vietą netoli 
išsirinko labai

w Vadovaujanti filmų artistai labiausiai

5^

DAVID O. SELZNICK’O SPALVOTOS 
FILMOS “A STAR IS BORN” ŽVAIGŽDĖ

mėgsta Luckies’’

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

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

“DERLIAUS GRIETINĖ”

** Didesnę metų dalį aš gyvenu pajūry, ir 

beveik nėra tos savaitės galo, kad neužsuktų 

keletas draugų. Suprantama, svečiams aš 

laikau namuose kelių rūšių cigaretų, be' 

Luckies išnyksta pirmiausiai. ,4s manau, jog 

tai nieko ne paprasto, kad Luckies yra 

mėgiamiausiais, kadangi dauguma filmo~r 

mano draugų atrado, jog ilgos pratimų ir 

filmavimo valandos studijoj gerklę labai 

apsunkina. Vadovaujanti filmų artistai la

biausiai mėgsta Luckies, nes jie yra lengvu, 

užjaučiančiu jauslias gerkles, užsirūkymu."

tas pats atkaukšėjo kaspi
ne tą stebuklingą telegra
mą, iš Poldhu pasiųstąją, 
tai ir pats kapitonas, ir vi
si jo vyrai tik išsižiojo pa
matę. O Marconi šypsojo
si.

Tačiau pasitenkinimo 
šypsena buvo neilgam. O 
kas, jei operatorius būtų 
išėjęs iš kambario, ir apa
ratas priimtų tuo momen
tu svarbią telegramą? — 
Ne, taip negalėtų būti. 
Marconi vėl įsitempė. Nau
jasis priimtuvas gavo 
skambutį, kuris, jei tele
grama ateina, ima čirkšti 
ir tol čirškia, kol operato
rius paspaudžia mygtuką, 
kad nutiltų. Jei operato
rius būtų kartais nuo apa
rato atsitraukęs, tai išgir
dęs skambutį, jis skuba 
vėl į savo vietą.

Sugalvota — padaryta.
Dabar jau reta rasti lai

vą, kuris nebūtų aprūpin
tas Marconio telegrafu.

Elektros bangos plaukia 
iš Marconio leidžiamojo a- 
parato lygiai visomis 
kryptimis, kol tik yra c- 
lektros energijos.
— Mano bevielis būtų 

daug galingesnis, jei būtų 
galima siųsti bangas tie
siai, jei jos nesisklaistytų, 
— galvojo Marconi. — Ta
da jos ir daug greičiau 
keliautų. Be to, tada jų 
negalėtų nutverti kas nors 
iš pašalio, kam nereikia. 
Neviešos telegramos ge
riausia būtų taip siųsti.— 
Ir, štai, 1924 metais Mar
coni išrado tokį elektrinį 
“spindulį”, kuris ir šitas 
jo svajones įvykdė.

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

PRIEŠ KNITĖJ1MUS—PRIEŠ KOSULĮ

— nieko, girdi, iš to nebū-; ilgumo ir užpildė siunčia- 
tų!

Marconi manė: jei jie tarpą. Jis paspaudė raktą 
nori juoktis — te sau juo- tris sykius. Ir kas įvyks 
kiasi; o aš savo išradimo .tenai, Amerikoj?
vis tiek neužmesiu. Jo gal- Marconi laikė priimtuvą 
voje brendo planas — pa- ant ausų ir laukė. Kas į- 
daryti dar vieną didelį 
bandymą. Poldhu mieste
ly, pietvakariniame Corn- 
wall’o kampe, jis paliko 
operatorių ir labai rūpes
tingai paruoštą bevielio 
telegrafo aparatą, o pats 
išmovė į Ameriką, į St. 
John’ą, Newfoundlande.

Tatai įvyko 1901 metų 
gruodžio 12 d. Marconi at
sisėdo prie mažo staliuko 
arti lango aplūžusioje pa
šiūrėje, barake, kurs sto
vėjo St. John mieste, sig
nalų kalvoje. Jis žiūrėjo, ‘ 
kaip keturių šimtų pėdų 
aukštyje skraidė jo paleis
tas didžiulis aitvaras, 
kurs turėjo nutverti tele
gramą iš trijų tūkstančių 
mylių atstumo ir vielomis 
ją atgabenti į priimtuvą, 
kurį turėjo ant ausų.

Numušė devynias — atė
jo metas, kada turėjo bū
ti siunčiamas signalas. 
Marconi vaizdavosi, kas 
vyksta Comwallo pakran
tėje. Jo operatorius buvo 
pasiruošęs spausti raktą ir 
paleisti srovę. Ir lig tik jis 
paspaudė raktą — tuojau 
šoko kibirkštis, sulig ran
ka storumo, vienos pėdos

mojo aparato kibirkščių

vyks?
Įvyko. Akinančios kibir

kštys šoko iš antenos, pri
jungtos prie aitvaro, ir į 
jo ausis atskrido garsai, 

i gražesni už gražiausią 
i muziką. Tai buvo tik trys 
klekštelėjimai, bet tie 
klekštelėjimai buvo aiš
kūs, ryškūs. Jie reiškė 
Morzės abėcėlės raidę S—

• v

UopjrriCM 1937. Araerlran l'ootrro Uompaay

! 
tai buvo sutartinis signa
las. Bievielė telegrama 
perskrido Atlantą! Dabar 
jo išradimas žmonijai tar
naus. Tegu sau žmonės 
juokiasi, kiek tik lenda. 
Nieko tas nebekenks.

r

JONUKAS KELIAUJA 
PAS KARALAITĘ 
Eug. Matuzevičhis

ei-Iš mažiesiems skaitytojams 
liuotos pasakos “Karalaitės gir

nos”

1. STEBUKLINGA DŪDELE 
Klingu lingu, budu rudu — 
Visas miškas net sujudo. 
Tirliu, virbu, tir-liur-liu 
Kiną Jonas keleliu.
Rankoj rykštė diemedėlio, 
O prie lūpų dūdytėlė. 
Tirliu, virbu, tir-liur-liu 
Pašokint visus gabu!
Šoką meškos, šoka lapės, 
Voverytė krūinan slepias. 
Tirliu virbu, tir-liur-liu 
Pašokint visus gabu!
Dreba žemė, dunda miškas... 
S t re k si, trepsi pilkas kiškis: 
“Ei, Joneli, tir-liur-liu 
Kur eini tuo keleliu?” 
“Lapės, meškos ir kiškeliai,

Jau net jei tada Marco
ni būtų liovęsis daryti 
bandymus, jei tuo būtii 
pasitenkinęs, — ir tai jis 
būtų buvęs vertas, kad ii ~ . 
visos tautos gerbtų labiau J 
negu kurį kitą žmogų. Bet 
kur jis tau liausis! Čia bu
vo tik pradžia. Jis buvo 
paveldėjęs iš savo tėvelio 
guvų, išradingą protą, o iš

Man parodykit tą šalį.
Kur užburtoje pily 
Karaliūnaitė meili...” 
“Jei nuvest ten nenorėsit, 
Dieną naktį šokt turėsit! 
Tirliu, virbu, tir-liur-liu 
Pašokint visus galiu!”

2. SENIS ŽMOGĖDRA

Capu lapu eina senis
Per pušynus, per laukus. 
Capu lapu piktas senis — 
Maiše nešasi vaikus...
Baisūs dantys, lenkta noris
Ir ilga ilga barzda...
Kaukia žvėrys, linksta medžiai, 
Kai sutrinksi jis lazda. 
“Cni-bflru kas ten stovi, 
Kas ten slepias po medžiu, 
Bus dar vienas geras kąsnis. 
Skanų kvapą aš jaučiu...” 
Po medžiu Jonelis dreba. 
Nebežino, kas daryt.
Ne juokai — juk šitas senis 
Gali j j tuojau praryt...

“A. S.”

Lengva tikėti tuo, ką šis 
svajotojas išradėjas pra
našauja. Juk jis tiek daug 
savo svajonių pavertė tik
renybe. Radio ir televiziją 
juk irgi jis išpranašavo. 
Dabar jis šneka, kad mes 

įgalėsią kada nors matyti 
visa, kas tik kur pasauly
je darosi. Kas žino? Kas 
gali žinoti — kol Marconi 
tebegyvena, tatai gali ir į- 
vykti.

“Bevielio telegrafo bur
tininkas” dabar turi jau 
apie 60 metų ir yra di
džiausias mokslininkas, 
kokį yra pagimdžiusi Ita
lija. 1909 m. jis gavo No
belio premiją už fiziką. 
Anglijos Karališkojo Mok
slo Dr-ja jį apdovanojo 
medaliu, o Jungtinėse Val
stybėse jis laimėjo Johno 
Fritzo medalį. Italijos ka-

motutės airės — ištver
mingumą ir tą neramią 
dvasią, kuri neleidžia ak
tualias problemas pamesti 
neišspręstas. Jo didysis 
triumfas tik dar labiau jį 
skatino, daugiau svajonių 
kėlė: kaip jis galėtų pada
ryti, kad jo išradimas bū-i 
tų žmonijai kuo naudin-i 
giausias, — šit kas jam 
dabar galvą suko.

‘ l topterėjo 
mintis: ugi įtaisyti bevie
lį telegrafą visuose lai
vuose! Kiek tatai paleng 

i vintų žmonėms, kiek žmo- ralius už didžius išradi
mų gyvybių išgelbėtų! Ir 
jis stačiai ėmė ruošti pla
ną — pritaikyti savąjį iš- si tie pagerbimai yra nie- 
radima laivams. kingi prieš tą, kad Marco-
- čia juostos reikia, «a'm0,‘autas. ^Pa

galvojo Marconi, - juos- l^tr^ei Marconi nebūtų 
tos, kurioje bevielio tele- ’srad«s bevlel‘° telegrafo, 
grafo aparatas brėžtų te- ^™/ad*° “H „ 
legramas, ir visų akys nežinotume. A. S.
matytų. - Ir jis įtaisė1
SaVO naująją išmonę kapi- Profesionalui.' biznieriai. pramonin- 
tono būstinėje, “Philadel- kai’ k"rie skelbiasi “I>arbininke" tik- 

phijOS laive. O kai apara- Visi skelbkltės “Darbininke”.

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

šiais metais susideda iš dviejų dalių: dramos — 
“NAŠLAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”. 

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:
Worcester, Mass.—-Balandžio-April 11 d., 7:30 v. vak. 
New Britain, Comt—Balandžio-April 25 d., 7:30 v. v. 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietų. 
Šo. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai. vak. 
N. B. — Vėliau bus pagarsinta ir kai kurių kitų vie

tų sutartos dienos.

mus pakėlė jį į markizus 
Bet visos tos dovanos, vi-



į
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Lietuviai Kunigai Sovietų Rusijoj
Giminės, buvusieji para- grįžo iš Sov. kalėjimų 1935 

pijiečiai ir šiaip pažįstami m. Dabar klebonauja Upy- 
iš įvairių Lietuvos vietų noje. (Telšių vyskupijoj), 
kreipiasi pas mane ir ki-Į 5. Kun. Kazys Juršanas, 
tus iš Sovietų grįžusius buv. Babinavičių kleb., 
kunigus, prašydami šutei- grįžo iš Sov. Rusijos kalė-! 
kti jiems žinių apie kai jimų 19. X. 1933 m. Dabar 
kuriuos kunigus, 
voliucijos metu Rusijoje. | 6. J. E. Vysk. T. Matu-
Ką žinau, tai ir pranešu: ; Ponis, buv. Už Nevos Var- 
I. Mirę Kunigai Lietuviai tų (Petrapily) kleb. grįžo

1. Kun. Povilas Ašenber- iš sovietu kalėjimo ir apsi
gyveno Benediktinų g-vėj 
Nr. 4c, Kaune.

7. Kun. Augus tinas 
Pronckietis, buv. I Rotos 
Petrapily kapelionas, su
grįžo iš Sov. kalėjimų 19. 

____ Dabar apsigyv.
. M

gvv. re- apsigyveno Antalieptėje.
6. J. E. Vysk. T. Matu-

gas, gimęs Kurklių p. 
gimnaz. kapel. Odesoje, 
mirė 15.1.33 m. koncentra
cijos stovykloje Kandalak- 
šoj.

2. Kun. Juozapas Ibians- x. 1933. ~ * Z _1~ 
kis, gimęs Kėdainių apskr. Kretingoje. Yra “Bajoru 
Klebonavęs Baltgudžiuose, kanelionas. 
mirė 1929 m. koncentr. 
stovykloje Solovkuose.

3. Kun. Juozapas Kaza
kevičius, gimęs Joniškio 
par. Ačinsko (Sibire) kle
bonas. Po 5 metų kalėjimų 
ir ištrėmimo 1933 grižo i 
Lietuvą. 8 mėnesius gydė
si A. Panemunės džiovi
ninkų sanatorijoje, 1934. 
IX.12 mirė. Palaidotas 
Kaune.

4. Kun. Jonas Paulavi
čius, gim. Pandėlio par. 
Kalugos klebonas grįžo iš vjecįa, Povilčiu, Koncevi- 
Sovietų kalėjimų 1933. X. čįu jr'šeršnį jokių žinių 
19, mirė Mykoliškiuose neturiu.
4937. I. 13. ) Apie kunigus, kurie

5. Kun."Jonas Šaduikis, prje§ 1933. X. 19 yra grį- 
. žę į Lietuvą, galima suži
noti pas kiekviena klebo
ną. turintį vad.: “Elenchus 
Cmnium Eccesidrum...” 
sąrašą visų bažnyčių ir 
kunigų Lietuvoje.

Kun. Mykolas Bugenis 
Kaunas, Šv. Trejybės p. 

Jakšto Nr. 1.

i 8. Kun. Kazys Velička 
grįžo iš Sovietų 1933. X.
19. Nuo 1936 m. geg. m. 
gvdosi Kauno Valst. Ligo
ninėje.
III. Kunigai Lietuviai, Te

begyveną Sovietuose
1. Kun. Ietras Augia — 

Smolenske klebonavo.
2. Kun. Pranas Budrys— 

Permėje klebonavo.
3. Kun. Mečys šiaudinis

— ištremtas į Brianska.
Anie kunigus Jocį, La-

Kainsko (Sibire) kleb. Mi
rė 1919 m.

6. Ku.n. Juozaoas Senvai- 
tis, gim. Debeikių par. Če- 
liabinsko kleb., mirė 1932 
m. kalėjime Novosibirske 
(Sibire).

7. Kun. Marcelinas Sva
ras, gim. Darbėnų paran. 
Krasnoiarsko klebo nas,- 
mirė 1929 m. kalėjime 
Krasnojarske.

8. Kun. Leonas Tuokus, 
gim. Jotvainiu paran. M’.-, 
rė 1921 m. čeliabinske.
II. Kunigai Sugrįžę Lietu
von ir Joje Eina Pareigas:

1 Kunigas Konstantas 
Ardrekus grižo iš Sovietų

Dr. John L. Kiče 
New Yorko Miesto 

kalėjimų 1935 m. Dabar y- Sveikatos Komisijonierius 
ra klebonas Budriuose. į

p. Kun. Vladas Čegis, 
buv. Gatčino kleb., grižo 
•s Sovietu kalėjimų 1933. 
X. 19. Dabar klebonauja 
Meškučiuose.

3. Kun. Julijonas Grons- 
kis, buv. Tomsko klebo
nas, grįžo iš Sov. kalėjimų 
1934. m. Dabar yra klebo- 

: i Panoteriuose.
4. Kun. Mykolas Juodo- 

kas, buv. Ufos klebonas,

Jung. Valstybėse nelai
mingi atsitikimai namuo
se buvo priežastimi net 
35,000 mirčių, pereitais 
metais, už tą galime kal
tinti pačių žmonių nepai- 
sėjimą ir neatsargumą. 
Buvo galima daug tų 
laimingų atsitikimų 
kreipti.

Kasmet mūsų šalyje

ne- 
nu-

net

1,500 žmonių miršta nuo 
netikėto užsinuodijimo. Y- 
ra tokis rimtas dalykas, 
kad mes visi privalome at
sargiau vartoti naminį 
medicinos kabinetą. Jeigu 
žmonės visai nelaikytų 
'nuodingų vaistii kabinete, 
tai tų nelaimingų atsitiki
mų visai nei nebūtų. Jeigu 
reikia laikyti kokių nors 
nuodų namuose, tai reikia 
juos laikyti saugioje vieto
je arba net ir užrakytoje 
vietoje. Reikia visus nuo
dus aiškiai paženklinti, 
kad bile kas galėtų patė- 
myti.

Daug žmonių nekreipia 
jokios atydos į medicinos 
kabinetą. Jie net ir tam
sumoj eina prie kabineto 
ir paima bonką, manyda
mi, kad ta bonka toje pa
čioje vietoje visada randa
si, kad niekas jos nepaju
dino. Jeigu kiekviename- 1 medicinos kabinete butų 
nors maža elektriška lem
putė, kuri automatiškai 
užžibtų su durių atidary
mu, tai mažiaus žmonių 
padarytų klaidą imdami 
vaistų.

Nepalikite puodo vien 
sau ant pečiaus pavirti. 
Nesykį verdantis vanduo liškumu. O 
užgesina gazą, 
bežaisdami kambaryje už- laukti 
troško. Dažnai laikraš
čiuose skaitome apie to
kius atsitikimus. Mažai

i degantis gazas po puodu 
irgi yra pavojinga, nes vė
jas arba oro traukimas 
lengvai gali užgesinti. Ne- 
senei New Yorko mieste 
penki žmonės neteko gy
vasties, todėl, kad vyras 
užmigo berūkydamas ciga- 
retą lovoje; tai kita pa
prasta nelaimingų atsitiki
mų priežastis.

Sa ugioj vietoj arba gana 
augštoi vietoj laikykite 
insektų išnaikinto jus: žiu
rkėms nuodus, banbatierų 
nudrus ir panašius nuo
dus, kad mažos rankutės 
jų nepasiektų. Gailusį šar
mą irgi saugiai laikykite.

Nukreipimas nelaimingų 
atsitikimų, kaip mielašir- 
dystė prasideda namie. 
Vietoj kopėčių nevartoki
te kėdžių, baksų arba sta
lo. Nepalikite vaikų žais
lų ir panašių daigtų ant 
grindų. Saugiai lipkite į ir 
iš maudynės.

Visi prisidėkime prie iš
naikinimo nelaimingų atsi
tikimų namuose. F.L.I.S.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

Telefonas 
Worcester, 5-433-1

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

5 BOSTONO APTETJNKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė 
L jas ir Dlstributorlns CHARLES WAYSHVTLLE, pristato rIų baliams, 

restoranams Ir alodėms. Saukite: Deri. 1731.

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXX3HOCXX»£3O

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.
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STOK KOPLYČIOS 
DARBAN

PAVYZDŽIAI
Paskutiniuose Tėvų 

rijonų suvažiavimuose, ti
krai, visi gerbiamieji rė
mėjai įsisąmonėjo stato
mosios KOPLYČIOS gar
binguoju užbaigimu. Tai 
priparodo bruzdėj imas 
rengti visokiausius pa
rengimus, pramogėles. Kil
nusis pirmųjų skyrių pa
vyzdys net paskatino ki
tus skyrius taipogi rengti 
panašius parengimėlius, 
kurie įvyks artimoj atei
tyj. Šioks įvairių skyrių 
uolus darbštumas tikrai 
užtikrina, jog nemažas 
skaičius asmenų, kurie su
pranta seminarijos KOP
LYČIOS reikali n g u m ą 
rengime jaunųjų kandida
tų prie Dievo Aukuro, ir

' deda visas * savo pastan
gas, kad Amerikos Lietu
vių pirmosios seminarijos 
KOPLYČIA būtų užbaig
ta. Lai minėtasis reiškinys 
pirmųjų skyrių paskatina 
mus visus prie uolesnio 
darbo!

KAS VEIKIAMA
Pereitą savaitę, buvo už

baigtas reikalingų geleži
nių formų bei sietų dėji
mas, kad ornamentalinį 
tinkavimo darbą būtų ga
lima atlikti. Mat, prieš tin- 

’ kavimą reikėjo Koplyčios 
lubas geležinėmis formo
mis iškabinti, išvesti ir iš
lenkti. Šis sunkus ir pai
nus darbas jau baigtas ii 
jau šios savaitės pradžioj 
pradėtas tinkavimo dar
bas pačioje konJvčioje. 
Jau yra ištinkuoti visi 
kambariai bei paeinamoji 
vieta greta koplyčios.

STATYBĄ LANKO
Nors koplyčia dar stato

ma vis ją jau Janke žmo
nės norėdami pasiteirauti 
apie statybos pažangą. Y-į 
pač atvyksta nekurie susi
domėję apie tinkavimo 
darbą, kuris pragarsėjo 
savo painumu, ornamenta- 

kiti 
o vaikai prieteliai negali 

birželio 
kuomet koplyčia bus šven- Jiems mėnesiams 
tinama, bet jau dabar ko- vo pareigų jaučiamės lai- 
plyčią aplanko. Malonu, mingais. Tadgi norime ko- 
kad gerieji prieteliai įdo
maujasi koplyčios pažan
ga. Maloniai yra kviečia
mi visi rėmėjai apsilanky
ti ir pasiteirauti apie kop
lyčios pažangą sekmadie
niais kuomet joks darbas 
koplyčioje nėra varomas.

PAŠNEKESYS
“Čion lietuvių seminari

ja? Tik lietuvių? Bet, juk, 
lietuvių mažai yra palygi
nus su kitomis tautomis. 
Tiesa, čion Chicagoje teko 
sužinoti, kad daugiau yra 
lietuvių kaip kad kituose 
miestuose, bet ir čion jų 
veikimas kitų didesnių 
tautų yra užgniaužtas”. 
Šiaip kalbėjo vienas žy
mus pramonininkas airys, 
belankydamas seminarijos 
statomąją koplyčią.

“Tiesa, gal maža mūsų 
tauta, bet savo akimis 
matot, kad lietuviai dide
lius darbus dirba, 
vają seminariją 
Jauna, taip, bet 
žengia pirmyn*’.

“Tą faktą negaliu užgin- 
čyt, nes padarytą pažangą 
savo akimis matau. Beje, 
ar teko Jums apturėti žy
mesnių aukų, pavyzdžiui, 
kaip gauna kitų tautų į- 
staigos, penkiasdešimts, 
šešiasdešimts...”

“Ne, ne tamsta. Mūsų 
tautos žmonės dar nesu
spėjo susikrauti tiek tur
to. Bet gavome keletą 
tūkstantinių. Reiškia žy
miausioji mūsų koplyčiai 
auka buvo tūkstantis.- 
Mat, tamsta, mūsų tauta, 
bendrai kalbant, yra dar
bininkai žmonės. Turime 
keletą žymių pramoninin
kų, profesionalų, bet jų 
turtus negalime lygint su 
turtais tų, kurie pajėgia 
tokias stambias aukas 
duot kaip kad pirmiau mi
nėjai”.

“Vis, turiu pripažinti, 
kad Jūs lietuviai pažan
gūs nors mano airio krau
jas sunkiau plaka taip

Kelione Į Lietuvą Automobiliais
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TIKSLAS
Šios kelionės tikslas ne- 

tame glūdi, kad pamatyti 
svetimas valstybes, apžiū
rėti pasaulinius miestus, 
užganėdinti akį gražiais 
reginiais, bet ypatingai 
mums turi būti svarbu, 
kad šia savo kelione tinka
mai išgarsintume Tėvynę 
Lietuvą. Mums svarbu pa
rodyti pasauliui, kad mili
jonas Amerikos lietuvių 
neužmiršo savo močiutės 
Lietuvos ir prie kiekvienos 
progos būsiais lanko ją.

MŪSŲ OBALSIS I 
LIETUVĄ

Dar taip neseniai tautų 
obalsis buvo, kad “visi ke
liai veda į Romą, pasaulio 

j krikščionijos lopšį”. Tiesa 
j ir mūsų akys ir širdys 
kaipo krikščioniškos tau- 

' tos palinkę į Romą, į krik
ščionijos lopšį. Bet tautos 
žvilgsniu neužmiršk i m e 
savo Tėvynės Lietuvos ir 
visi keliai šiuo žvilgsniu te 
veda mus į Lietuvą. Kas 
met būriai lietuvių aplan
ko savo Tėvynę Lietuvą, 
bet retas iš ju vežasi su 
savimi savo automobilį ir 
tuomi daro didelę klaidą, 

gerieji į Kiekvienam iš mūsų yra 
iškęsti.: laikas labai brangus jei 

mėnesio gauname atsitraukti ke-
nuo sa-

daugiausiai pamatyti, pa
sinaudoti tais keliais mė- 

' nesiais. Greičiausis susi
siekimas ir patogumas be 
gaišinimo laiko, tai auto
mobiliais. Važiuoji kur 
nori ir kada patinka.

LIETUVOS KELIAI
Nors Lietuvos kelių ne

galima lyginti prie Ameri
kos, bet jau ant tiek Lie
tuvos sauskeliai yra su
tvarkyti, kad jokio pavo
jaus automobilistui nesu
daro. Kiekvieną metą šiuo 
žvilgsniu yra daroma dide
lė pažanga. Lietuvos plen
tai platūs, lygūs ir be jo
kio pavojaus galima va
žiuoti iki 70 mylių į valan
dą. Lietuvos vieškeliais 
salima važiuoti iki 50 my
lių į valandą. Amerikietis 
parvažiavęs į Lietuvą be 
automobilio pasijunta keb
liame padėjime. Gelžkelių 
tinklas nesiekia kiekvieno 
miestelio, autobusai taipgi 

Netsa-Į^e visur eina; arklį sam- 
turime.

sparčiai
dytis susisiekimo reikalui, 
kas sudaro dideli nepato
gumą. Tada ir Lietuva ne 
taip gražiai atrodo, kaip 
automobiliu važiuojan
čiam.
GRAŽI MUSŲ LIETUVA

Nors mūsų senoji tėvynė 
nęišvingiuota milžiniško
mis upėmis, nors joje nesi
randa aukštų debesius sie
kiančių kalnų, bet ten sle-

piasi daug gamtiškos gro
žės mūsų širdis ir akį vi
liojančios. Tik reikia jas 
pamatyti ir jomis pasigro
žėti. Neveltui poetas A. 
Mickevičius savo eilėse ta
rė: “Lietuva tėvynė mano, 
tu esi kaip sveikata”. Ir 
teisingai taip tardamas iš- 
sireiškia, nes Lietuva yra 
šalis į kurią ne vienas pra
radęs svetur sveikatą iš 
naujo sustiprėja ir kaip ir 
naujai atgimęs, kaip kū
nu, taip ir dvasia. Kaip 
paukšteliui duoti sparnai 
skrajojimui, taip žmogus 
turi kojos vaikščiojimui. 
Bet pėščias trumpu laiku 
toli nenukeliausi. Žmogus 
apart visko kito greito su
sisiekimo reikalo išgalvo
jo automobilių. Taigi no
rint pamatyti Lietuvos 
gražiausias vietas labjaus 
su jomis susipažinti būti
nai yra reikalas turėti sa
vo automobilių.

LIETUVOS PAJURYS
Kam teko aplankyti Lie

tuvos pajūrio krantus, 
kam teko būti Palangoje, 
Klaipėdoje, Nidoje, Juod
krantėje to mintyse ir šir
dyje likosi neišdildomas 
reginys tų visų gamtos 
grožybių. Stovi prie Bal
tųjų jūrių kranto ir pasi
neri mintyse apie Lietu
vos praeitį, o iš viršaus 
kepina saulutė, čia pat po 
kojų grinas kain auksas 
smėlis, toliau girdėti pu
šų ir eglių šakų šlamėji
mas. Gražus yra Lietuvos 
pajūris, reikia mums tik 
jį labiaus pamylėti ir dai
niaus lankyti. Čia rasime 
poilsį ir atgausime suvar
gusia sveikatą.

VAŽIUOJAME
Važiuokime į Lietuvą 

organizuotai. Kodaugiaus 
automobilistų susiorgani
zuosime, to smagesnė ke
lionė bus ir tinkamiau iš
garsinsime savo tėvynę 
Lietuvą. Kas ypatingai tu
rėtų rūpėti šiandien kiek
vienam iš mūsų. Desetkai 
tūkstančių automobi 1 i u 
randasi lietuvių savininku 
rankose. Laikai jau šiek 

j tiek pagerėjo ir kas kart 
eina geryn. Kas rūpinasi ir 
dirba turi teisę turėti šio
kį tokį poilsį ir malonumą 
savo gyvenime. Tą poilsi 
ir malonumą duos ši auto
mobilių kelionė į Lietuva 
nėr įvairias Europos vals
tybes. pakelvje prisižiū
rint įdomybėms, kurias 
kelionėje sutiksime.

Informacijų reikale pra
šau kreiptis į

Kun. A. Briška, 
2745 W. 44 Street, 

Chicago, III.
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kalbant. Faktas vis fak
tas”.

“Dėkui, tamsta. Bet, ga
lutinai, nors

Šv. Tėvas Pijus XI šie
met paskyrė “Aukso rožę” 
Italijos karalienei Elenai 
jos 40 metų moterystės 

esi airys ir sukaktuvių proga. Daug
aš lietuvis, vis mus jungia kas gali manyti, kad tat y- 
svarbesnis jungas, ben- ra ordinas, kuris duoda- 
dras Tikėjimas. Tiesa, mū- mas pasižymėjusiems as- 
sų atskirų tautų gerieji menims. Tai netiesa. Nors 
darbai ar tai bažnyčių ar auksinė rožė ir reiškia 
mokyklų statymas neša nuopelną už darbus, tačiau 
mūsų tautoms garbę, bet tie darbai turi turėti dory- 
vis tai tik antraeilinis da- bės požymį, įrodyti doro- 
iykas, tikslas. Mums kaipo vingą žmogų.
katalikams svarbu, kad Kiekvienų metų ketvirtą 
mūsų šie gerieji darbai gavėnios sekmadienį, šv. 
prisideda prie Kristaus Tėvas palaimina auksinę 
Karalystės praplatinimo!” rožę, ir tada ji nešama 

“Nuoširdžiai ačiū, bro- procesijoje prieš šv. Tėvą, 
iau. štai, aš ir noriu prisi- Daugelį metų ta procesija 
dėti”. A. V. M. buvo atliekama su ta pa-

čia rože, bet paskui šv. 
Tėvas nutarė aukoti ją bet 
kuriai katalikų bazilikai 
arba katalikų kunigaikš
čiui. Rožė įteikiama ypa
tingo popiežiaus pasiunti
nio.

Šiandien sunku pasakyti 
tos “Auksinės rožės” ge
nezę. Maždaug iki 1460 m. 
rožė buvo gaminama iš 
raudono aukso. Popiežius 
Sikstas IV liepė pirmą 
kartą nukalti visą rožių 
puokštę iš aukso, kurioje 
būdavo dešimt rožių ir 
daugiau. Viena iš tų rožių 
būdavo papuošta rubinu. 
Viduramžiais popiežius 
laimindavo tą rožę seniau
sioje bazilikoj ‘Santa Cro- 
ce in Gerusalemme’ ir neš
davo ją paskui pats proce
sijoje į artimą Laterano 
bažnyčią. Ilgainiui ta ro
žė vis didėjo ir karalienei 
Elenai skirta brangenybė 
pagaminta pagal 1844 m. 
modelį. Ji sudaro nebe 
sveiką puokštę, bet turi 
tiktai laibą šaką su dviem 
pražydusiom rožėm i>- ko
letu pumpurų.

Istorikai tvirtina, kai 
A. rožė jau buvo žinoma 
Karolio Didžiojo laikais. 
Nors tat neparemta istori
jos šaltiniais, tačiau XI 
amžiuje apie ją kalbama 
jau kai n apie labai seną 
įprotį, šių dienų ceremoni
ja priklauso jau XIII amž. 
Rožė būdavo dovanojama 
sekmadienį ‘Laetare’, Ro
mos prefektui, kuris tą 
sekmadienį šv. Tėvo balno 
kilpą laikydavo. Bet gau
davo tą dovaną ir impera
torius, jei jis atvykdavo į 
Romą vainikuotis.

Tačiau jau XII amž. at
sitikdavo, kad rožę gauda
vo asmens, nematę Amži
nojo miesto. Imperatorius 
Zigmantas I buvo apdova
notas rože 1415 m. Kons
tanco sinode. Ir Clyny’o 
muziejuje Paryžiuje gali
ma matyti Rožę, kurią 
XIV amž, pop. Klementas 
V dovanojo Bazelio arki
vyskupui. Nuo XVII amž. 
tas papuošalas buvo ski
riamas tiktai katalikėms 
kunigaikštienėms ir kara
lienėms. Leonas XIII savo 
popiežiavimo metu šią ro
žę dovanojo tris kart. Da
bartinis šv. Tėvas. Pijus 
XI suteikė tą dovaną 1923 
m. tuometinei Ispanijos 
karalienei Viktorijai ir 
1925 m. Belgijos karalie
nei Elžbietai.

Savojiečių šeima jau 
daug kartų gavo tą retą 
dovaną. Bet nuo to laiko, 
kai dėl Patrimoniumo bu
vo ginčas tarp Vatikano 
ir Kvirinalo, Italijos Ka
ralienė gauna pirmą Auk
sinę Rožę. 1847 m. šv. Tė
vas Pijus IX papuošė 
Auks. Rožė Viktoro Ema
nuelio žmoną, Mariją Ade
laidę, prieš kurią dar trys 
Savojaus princesės tą do
vaną .gavo. Tik vienintelis 
Savoiaus hercogas Karo
lis III turėjo garbę nešioti 
Auksines Rožes, kurias 
gavo iš Leono X ir Kle
mento VII. Kadangi Auk
sinė Rožė taip retai puoš
davo net pasaulio valdo
vus, reikia manyti, kad Pi
jus XI, duodamas Rožę T- 
talijos karalienei, norėjo 
pareikšti ypatingą jai pa- . 
garbą. XX Amž. (
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