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KAINA 5 CENTAI

Tėvas Bružikas gavo iš 
savo Vyresnybės žinią, 
kad kovo mėnesio 25 d. 
šiais metais Jėzuitų Pro
vincija nepriklausoma ir 
jos Provincijolu yra pas
kirtas, plačiai visuomenei 
gerai žinomas, kaip dvasi
nio turinio knygų rašyto
jas, ”■ kun. Benediktas An- 
druška, kuris paskutiniais 
laikais gyveno Šiauliuose, 
kaipo Jėzuitų misijos vy
resnysis ir trumpu laiku 
suspėjo pastatyti Šiauliuo
se nors laikiną, bet gana 
gražią šy. Ignaco bažny
čią.

Naujai Jėzuitų Provinci
jai ir jos Provincijolui Tė
vui Benediktui Andruškai 
.linkime didžiausio pasise
kimo ir Dievo palaimos 
jaunimo auklėjime ir Kris
taus Karalystės platinime.
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STAMBI AMERIKOS 
LIETUVIO AUKA

Kaunas — Amerikos lie
tuvis p. Juozas Šaunoras 
paaukojo Vytauto D. Uni
versitetui ir Vyt. D. Mu
ziejui po 500 dol. »

Tą stambią auką atsiun
tė kun. Jonas Bakšys iš 
Rochester, N. Y., kuris 
laiške rašo, kad minimasis 
p. Saunoras yra pasižymė
jęs katalikas ir patrijotas, 
nemaža aukbmVš"p5rėmęš" 
įvairias kat. organizacijas 
ir savo tėvynę Lietuvą.

IŠVIJO ČIGONŲ
MUZIKANTUS

Budapest, Bal. 16 — Dvi
dešimts keturi jauni čigo
nų muzikantai, kurie suda
rę orchestrą, debiutavo 
Berlyne, tapo išvyti kaipo 
ne arijonai. Išvytieji pa
reiškė, kad čigonai esą 
gryniausi arijonai, daug 
grynesnį nei vokiečiai.

Tikroji išvijimo priežas
tis buvusi, ta, kad jie per
daug publikos sutraukda-. 
vę. Tas žinoma nepatiko 
nazių muzikantams.

NUKENTĖJUSIEMS Į 
BUTUS GRĮŽTI REIKĖS 

150,000 LITŲ

MIRĖ ŠV. TĖVO 
ATSTOVAS

Vatikano Miestas, 
18 — Čia pranešta, 
Šventojo Tėvo atstovas, 
Monsignoras Tito Crespi 
mirė ant laivo vykdamas 
iš Barcelonos į Italiją. 
Msgr. Crespi buvo Šv. Tė
vo nunciatūros auditorius 
Madride, Ispanijoj, kur dėl 
persidirbimo gavo nervų 
suirimą ir grįžo į Italiją 
gydytis. Kelionėje mirė.

Bal. 
kad

GELBĖTOJAI KALBĖJOSI 
SU ĮKALINTAIS MAINIŲ 

RIAIS POŽEMIUOSE
Trys Užmušta, 10 Sužeista

MIRĖ VYSKUPAS WALSH
New York — Pereitą sa

vaitę mirė Katalikų užsie
nių misijų draugijos gene- 
ralis viršininkas J. E. vys
kupas J. A. Walsh, 67 m. 
amžiaus.

SUSEKTA TARPTAUTI
NIŲ VAGILIŲ ŠAIKA

Paryžiuje suimta du 
tarptautinės vagilių šai- 
kos nariu. Juodu suėmus 
atrasta ir $440,000 vertės 
bondsų, kurie seniau iš 
Wall St. tapo pavogti. 
Bondsai rasti Monte Carlo. 
Dabar ieškoma dar $2,780, 
000 vertės bondsų, kurie 
manoma yra paslėpti Pa
ryžiuje ar arti Paryžiaus. 
Pavogtieji Jungtinėse Vai-
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davinėjami Londone, Pa
ryžiuje, Berlyne.

Tai jau antras suėmimas 
šios rūšies vagystėje. Tre
čiadieny, federaliai agen
tai suėmė aštuonis vyrus, 
kurie buvo pavogę 590,000 
vertės Jungt. Valst. bond- 
sų.

LDS. NAUJOS ANGLIJOS 
GEGUŽINĖ

VIENAS MIRĘS
Moose River, N. S. —

Balandžio 20 d. —Daugiau 
kaip savaitė atgal aukso 
kasyklose tapo įkalinti 
trys vyrai: Dr. Robertson. 
Scading ir adv. Magill. 
Darbininkai dirbo dieną ir 
naktį, kad kokiu nors bū
du susisiekti su nelaimin
gaisiais, kasyklose užvers
tais žmonėmis. Jiems pa
vyko išgręžti skylė uoloje 
ir per ją susisiekti su už
verstaisiais. Uolos skylėje 
įtaisė vamzdį, per kurį nu
leidžia maistą ir susikal
ba. Sužinojo, kad vienas iš 
nelaimingųjų, būtent, adv. 
Magill mirė. Kiti du nusil
pę. Bet gal pavyks juos iš
gelbėti. Blogiausia tai, 
kad vanduo pradėjęs bėgti 
į kasyklas.

SUĖMĖ TRIS ŽYMIUS 
BANDITUS

Riaušėse Lenkijoje
KAIP ČIKAGOS SUK
ČIUS PIRKO KAUNE 
RADIO APARATUS

TROKŲ VAIRUOTOJŲ 
STREIKAS

Kauno gyventojai nu
kentėjusieji nuo potvynio 
dar ne visi gali grįžti į sa
vo butus. Kad nukentėju
sieji galėtų į savo butus 
grįžti, reikia jiems duoti 
pašalpos. Viso labo nuken- 
tėjusiems į jų nuolatinius 
butus grąžinti mažiausia 
reikia 100 — 150,000 litų.

Nukentėjusiems sušelpti 
kasdien miesto savivaldy
bė išleidžia tūkstančius. 
Gauti maisto kasdien užsi
rašo dar naujų žmonių. 
Sudarytame prie savival
dybės potvynio pasėkų lik
vidavimo biure gauti įvai
rių pašalpų jau užsiregis
travo arti 2.000 žmonių. 
Aukų yra surinkta dar tik 
apie 6.400 litų.

Kovo 22 d. Kaune vėl 
buvo padaryta rinkliava 
nukentėjusiems nuo pot
vynio šelpti. Surinkta a- 
pie 5.000 lt

UOSTO DARBININKŲ j Lwow, Lenkija*, Bal. 16, 
STREIKAS ATNAUJIN- — čia įvyko kruvinos 

TAS riaušės, kuomet darbinin
kai vežė į kapus vieną iš 
savo tarpo policijos už
muštą darbininką. Laidoji
mas buvo su didele demon-

Rochester, N. Y. —
streikuoja 600 trokų 

kąT“rIdio aparatif l'r“c. ruoto«. Uvėrių.
krautuvę, esančią Laisvės, l'08 Prlezas'-les aPie , ______________

___ kompanijų uzsiiman c i ų. kų streikas, kuomet jis stracija, kurioje dalyvavo 
ir prašė savo draugui ame- t^"sportac>ja trekais tu-j buvo kaip ir baigtas. Susi- 
rikiečiui skubiai atsiųsti 
geriausį imtuvą. Netrukus 
į Aušros g. iš minėtos fir
mos nuvažiavo savininkai.
Gatvėje prie nurodytų na
mų atvykusį firmos savi
ninką pasitiko tas pats po
nas. Puikiai apstatytame 
bute įvyko trumpas susi
tarimas dėl atvežtojo ra
dio aparato. Pirkėjas pasi-
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sakė esąs' atvykęs iš Ame- daryme armijos treniruo-

i
Kaunas — Prieš kurį lai-

i “-r \ ~ kompanijųalėjoje, atėjo vienas ponas . F J4

Washington, Bal. 18 — 
Federalės valdžios slapto
sios policijos viršininkas, 
J. Edgar Hoover pranešė, 
kad po ilgo sekimo suimta 
trys žymūs banditai žmog- 
vagiai, dalyvavę turtuolio 
William Hamm Jr. pavo-

Fitzgerald, Jačh Preiffer, 
ir Ed. C. Batholmey. Pas
tarasis yra Bensonville, 
III. pašto viršininkas ir jo 
namuose pavogtasis tur
tuolis buvo laikomas iki 
už jo paleidimą neužmo
kėta $100,000.

LIETUVIŲ SPAUDA 
VATIKANE

Vatikano m. — Tarptau
tinės katalikų spaudos pa
rodos parengiamieji dar
bai eina visu tempu. Dau
gelio parodoje dalyvaujan
čių valstybių kioskai jau 
baigti statyti ir atiduoda* 
mi jų šeimininkams.

Pirmoji savo salę rengti 
pradėjo Lietuva, - kuri 
parodoje užima vietą 
tarp Didžiosios Britani
jos ir Airijos.

Gretimame kambaryje su
sigrupavo likusios Baltijos 
valstybės, kurių tarpe yra 
ir Suomija ir Švedija. Len
kai su dideliu susidomėji
mu seka mūsų salės įren
gimą, kuris, kaip manoma, 
bus baigtas dar prieš Ve
lykas.

Čia 
vai- 
Del

San Franciseo, Cal. —
Bal. 19 — Čia tapo vėl at- 

200 naujintas uosto darbinin-

rėjo savo veikimą sustab- tarimas, kuris padaryta 
dyti. Streikieriai reikalau-'su darbdavių sąjunga, tą
ją algų pakėlimo.
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PALYGINO HITLERĮ SU 
GENGSTERIU

50,000 žmonių, 
trantams buvo 
gatvės, kuriomis 
jo lydėti savo bendrą, bet
šie pakeitė kapines, 
dėl turėjo 
gatvėmis, 
procesijai 
kruvinas
kur tapo trys nukauti ir a- 
pie 100 sunkiai sužeistų.

Demons- 
paskirtos 
jie ture-

po paskelbtas nelegaliu, 
nes streikierių atstovai 

į susitarime nužengę toliau 
i nei jie buvę autorizuoti.

I >

London, Bal. 19 — Hare- j 
wood’o kunigaikštis ir An
glijos karaliaus Edwardo 
švogeris, kalbėdamas ’ati-

1 ____ _____ • • . •___

LINDBERGHO VAIKO 
“TIKRIEJI VAGYS 

BŪSIĄ AREŠTUOTI”

ir to- 
vykti kitomis 

Policija pastojo 
kelią ir įvyko 
susirėm imas,

t ikos ir parode savo užsie- tės salės, palygino Hitlerį 
nio pasą.' Tuai tarpu fir- ‘ ~ .
mos savininkui tas ameri
kietis davė 50 lt. gyvais, o 
likusius apie 700 lt. vekse
liais.

Firmos savininkas buvo 
labai patenkintas tokiu 
bizniu ir anam prirodžiu- 
siam pirkėją ponui davė a- 
pie 70 lt. PrM-perą dienų 
firmos savininkas gavo 
pranešimą, kad ano ame
rikiečio vekseliai neišpirk
ti — eina protestan. Ne
trukus L.R.C. atstovas nu
siskubino į aną gražiai ap
statytą butą reikalauti iš 
amerikiečio M. pasiaiškin
ti. Tačiau koks jo buvo nu
stebimas, kai iš to buto iš-
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šu gangsteriu. Sakė, jei 
mes peržiūrėsime meto
dus, kokius Hitleris varto
ja, tai mes kitokios para
lelės negalėsime išvesti, 
kaip tik tos, kokią gengs- 
teriai vartoja. Gi turint 
reikalą su plėšikais bei 
gengsteriais, tai reikia ge
rai apsiginkluoti ir užsidė
ti neperšaunamus drabu-į 
žius. Todėl mes tokį apsi- 
šarvavimą ir turime parū
pinti šioje šalyje.
VALSTYBĖ NUTRAUKS 

PAŠALPAS BEDAR
BIAMS

v • —-

Chicago, III. —Adv. Fin- 
nigan, kuris dalyvavęs 
New Jersey gub. Hoffman 
atnaujintoje Lindbe r g h 
vaiko pavogimo investiga- 
cijoje sako, kad už kelių 
savaičių bus areštuoti “ti
krieji to vaiko vagys”.

KUN. COUGHLIN SMER
KIA DIDŽIĄSIAS 

PARTIJAS

Trenton, N. J. -— New 
Jersey valstybės šelpimo 
administracija pareiškė, 

ėjo viena ponia ir pasakė, ji nutrauks šelpimą
kad tenai jie gyvena jau pes jS
keleri metai ir joks ameri
kietis pas 'juos niekuomet 
negyvenęs. Firmos atsto
vas ilgai negalėjo suprasti, 
koks čia reikalas. Paga
liau apie tai pranešė kri
minalinei policijai. Tiriant 
šį įvykį, šjtai kas paaiškė
jo-

Tasai žmogus tikrai yra 
vuvęs Amerikoje, net gy
venęs Čikagoje ir atvykęs 
į Lietuvą pradėjo ‘.‘demon
struoti” savo gabumus. Jis 
pasinaudojo vieno aukšto 
pono išvykimu. Likusios 
namie tarnaitės paprašė, 
kad jos ponų bute leistų 
nusipirkti radio aparatą, j

LDS. -Naujos Anglijos 
Apskričio GEGUŽINE į- 
vyksta su specialiu Romu
vos Parko, Montello, Mass. 
atidarymu. Kadangi Par
kas labai gražiai bus iš
puoštas ir padaryta daug 
pagrindinio remonto par
ko salėje, todėl salė pa
keičia savo vidujinę iš
vaizdą ir jeigu pasitaikytų 
ir lietus laike kurios nors 
dienos Gegužinėje, nebus 
jokio sutrukdymo nei pa
silinksminimo pramogose, 
nei biznyje.

Romuvos parko atidary
mo ceremonijos įvyks ge
gužės 29, 7:30 vai. vakare. 
Visą vakarą gros garsi ir 
visų mėgiama orkestrą.

♦ * ♦
Naujienos iš kolonijų—
Latorence, Mass. — P-lė

Ona Jerackaitė, praneša, 
kad šv. Elzbietos pašelpi- gyvenamų namų pastaty- 
nė draugija nutarė daly- ta už apie 19 mil. lt. ir vi- 
vauti LDS. N. A. Apskr. sur kitur už apie 18 mil. 
Gegužinėje. Taipgi p-le O. lt. Vien Kaune pastatyti 
Jerackaitė rašo, kad Šv. 305 gyvenamieji namai, 
Pranciškaus parap i j o s/ pirmaeiliuose 
Lawrence, Mass., 
Apaštalystės dr-ja daly-; 7.200. Prekybos ir pramo- 
vaus Gegužinėje. nės reikalams namų sta-

Pasirodo, kad kolonijose tyba pereitais metais Kau- 
yra didelis susidomėjimas ne turėjo mažėjimo tende- Sk^'katam’ kieme £

į. tuščias. Šelpimą bedarbių, 
kurių skaičius siekia 270,- 
000, palieka patiems mies
tams ir miesteliams.

MIRĖ LIETUVIS KUN. 
ABOJUS

Latvijoje mirė Feimanų 
klebonas, lietuvis kun. A. 
Abojus. Turėjo 69 m. am
žiaus. Apie 45 mt. išgyve
no užsieny. Kilimu rokiš- 
j kėnas. »I -------

KIEK NUO POTVYNIO 
NUKENTĖJO ŽMONĖS
«----------

Kaunas — Iš Nemuno, 
vaiRteHsnatkarfau^^ 
visaip tvarkomos, švarina
mos. Potvynio padaryta 
žala labai didelė, vaizdai 
labai šiurpūs. Butai dau
gumo šlapi ir daug kur iš
ardyti. Punktuose nuken
tėjusių ilgiausios eilės. A- 
pytikriai išskaičiuojama, 
kad vienu ar kitu būdu 
nuo potvynio nukentėjo a- 
pie 10.000 žmonių.

Apie šelpimo darbą pra
nešė p. J. Dagilis.

Dabar nuo potvynio nu
kentėjusių kauniečių mai
tinama apie 4.000.

Jų tik vienas maitinimas 
per mėn. atsieina apie 120. 
000 lit. Iš vyriausybės s-bė 
nukentėjusių reikalą m s 
gavo 50.000 lt., pati lėšų 
neturi, todėl ir kreipiamas 
toks didelis dėmesys į vi
suomenę.

i i

Vokietijos Naziai Rengiasi 
Naujiems Žygiams

Detroit, Mich. — Kun. 
Charles E. Coughlin savo 
kalboje per radio,. sekma
dienį, balandžio 19 d.,
griežtai pasmerkė respub
likonų įr demokratų par- 
-Ujaą d^’^- aesugebėjinaa- 
Dašalinti nedarbą. Jis sa
ko, kad National Union 
for Sočiai Justice “turės 
vykinti savo programą iki 
pergalės virš abiejų parti
jų lavonų”. Ligšiol nė vie
na iš minimų partijų neat
statė tikro gerbūvio.

Respublikonų Hoveriui 
šeimininkaujant, nedarbas 
pasiekė aukščiausį laipsnį, 
bet ir demokratų Roose- 
veltui valdant, nedarbas 
nesumažėjo.

Taigi socialio teisingu
mo principai jei šiais me
tais nebus dar pravesti, 
tai 1938 m. tikrai turės 
būti įgyvendinti. “Demo
kratų ir respublikonų par
tijos bus žinomos kitos 
gentkartės vaikams taip, 
kaip mums dabar žinomas 
terminas “Whig ir Tory” 
sako kun. Coughlin.

VYSKUPAS SMERKIA 
KOMUNISTUS

.. •
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PERNAI Į STATYBĄ 
ĮDĖTA PER 37 MIL. LT.

Pernai visoje Lietuvoje 
pirmaeiliuose miestuose

miestuose
Maldos per 700 ir visur kitur per

trijų dienų Gegužine. j ei ją, o provincijoje
(Bus daugiau) S-s J dėjimo.

Berlynas — Vokietijos si ir ruošiasi' pulti Austri- 
Tarnaitė leido. Tasai ame- naziai atginklavę Parainįdją, Čekoslovakiją, Lenkiją 

smarkiai ruošiasi užimti)ir Lietuvą. Tik klausimas, 
naujas teritorijas, kurias 
prarado pasirašydama Lo- 
kamo ir Versalio sutartis. 
Prancūzijos-Rusijos drau
gingumo sutartis davė 
progos Vokietijos na

rikietis “nusipirkęs” radio 
aparatą už 50 lt. jį skubiai 
nuvežė į Prienus ir tenai 
pardavė mechanikui Gar
ui, o tas jau kitam asme
niui. Policija radio apara
to neatėmė, nes jis jau zjams teisintis ir aiškintis, 
pirktas is treciųjų rankų kad prancūzija pravedė 
ir todėl, kol byla baigsis kelią, 
tas aparatas pasiliks pas 
tą Prienų gyventoją. j Vokietija palaiko drau

gingumo santykius, nors 
ir neoficialiai, su Italija. 
Dėlto ir alijantų sankcijos 
prieš Italiją pasidarė ne-

VVorcester, Mass. Bal. 18 reikšmingos. Tautu Sąjun- 
— Richard A. Johnson, ga taip nat yra bejėgė su- 
dviejų metų vaikutis, be- - ‘

PRIGĖRĖ VAIKUTIS

kurią pirmiausiai puls? 
Lenkija nors ir turi 10 me
tu nepuolimo sutartį su 
Vokietija, bet ką reiškia 
Vokietijai sutartys. Sulau
žė Lokarno sutartį, sulau
žys ir kitas.

ŠV. TĖVAS LANKĖSI 
SPAUDOS PARODOS 

PATALPOSE

New York — Čia įvyku
sio Nacionalio Katalikų 
švietimo sąjungos seimo 
proga Manchester, N. H. 
vyskupas J. B. Peterson 
pasakė pamokslą šv. Pet
riko bažnyčioje, kuriuo jis 
griežtai pasmerkė komu
nistų agitatorius už bruki- 
masi į katalikišką jauni
mą. Jis perspėjo jaunimą, 
ypač mokslus einantį, kad 
jie saugotusi raudonųjų 
agitatorių, kurie yra Mas
kvos agentai.

1400 SIAMIEČIŲ MIRĖ 
NUO CHOLEROS

Vatikanas — Pereitą sa- Bangkok, Šiam — Bal. 
vaitę Šv. Tėvas Popiežius , 18 — Iš medikalių raportų 
Pijus XI lankėsi katalikų sužinota, kad šioje mažoje

valdyti Italiją ir Vokieti- spaudos pasaulinės paro- valstybėlėje nuo choleros 
dos patalpose.

Paroda atsidarys gegu- Cholera čia siaučia nuo 
| vasario mėnesio.

di‘ įkrito (negilų žuvų prūdą Taigi Vokietija nesislėp-
, I“* prigėrė. dama smarkiai ginkluoja-; žės 12 d.

jau mirė 1400 žmonių.

MVVAU.AU


Antradienis, Balandžio 21, 1936 ___________ - -

{vietinės žinios
KARDINOLAS RAGINA
STUDENTUS NUSITEIK

TI RELIGINIAI SIE
KIANT MOKSLUS

DARBININKAS — X

Pereitą sekmadienį, J. E. 
Kardinolas O’Connell pa
sakė pamokslą Šv. Kry
žiaus Katedroje 300 stu
dentų. Jis pareiškė, kad 
studentai siekdami aukš
tesnio mokslo turi persiim
ti religija.

Studentai, kurie buvo iš 
25 viešųjų kolegijų ir uni
versitetų Naujos Anglijos, 
susirinko į Šv. Kryžiaus 
katedrą išklausytų šv. mi
šių, priėmė šv. Komuniją. 
Tuo jie atžymėjo Naujo
sios Anglijos Kolegijų Ka
talikų klubų suvažiavimą.

DIRMAVONĖ

Šv.
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LDS. 1-MOS KUOPOS 
Susirinkimas Atkeltas

i
Dėl svarbių priežaščių 

LDS 1-mos kp. mėnesinis 
susirinkimas, kuris turėjo Į 

! įvykti ketvirtadienį, ba
landžio 23 d. vakare atke 
jiamas, ir įvyks antradie 
nį balandžio 28 d. 7:30 va 
kare, Šv. Petro par. sve 
tainėje, E. Seventh St., So. į 
Boston, Mass.

LDS. 1-mos kp. Pirm.
-

bendro džiaugsmo jos bū- 
. _ar .V simąja laime. Bet... laimė 

kim ° Jo- tik Per skausmus pasie-

I 
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LANKĖSI

s
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TEATRAS
“KNYGNEŠIO DUKTĖ”

ĮVAIRŪS skelbimaikiams duoti nemokamai. 
Policija irgi pasižadėjo 
nemokamai atsiųsti savo 
atstovus. Gros dvi orkes- 
tros: Al Stevens orkestras, 
vadovaujant p. Petkauskui 
ir p. Jagminu i vadovau
jant Old Timers orkestras. 
Abi orkestros pasižadėjo 
groti nemokamai.

Pirmininkui padėti su
rengti šokius išrinkta ko
misija, į kurią įeina p-nia 
Palubeckienė, pp. Silves
tras Zavadzkas, Juozas 
Sakatauskas, Kazys Ada- 
mavičius ir Jonas J. Ro
manas.

Įžanga į šokius nustaty
ta nebrangi; vyrams 35c. 
ir moterims 25c., kad duo
tų progą kiekvienm prisi
dėti prie šio labdaringo 
darbo, sušelpti savo kai
mynus, kurie yra nuo pot
vynių nukentėję.
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NOBTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv 
64 Llncoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stądium 8411

STATOMAS SCENOJE LDS. 1-MOS KUOPOS

Sekmadienį, Gegužčs-May 3,1936
ŠV. PETRO PAR. BAŽNYTINĖJE SALĖJE, W. 5th ST. SO. BOSTONE

PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARE-------
♦

APSIVEDĖ

— ĮŽANGA 25c.

J
✓

Bal. 18 d., vai. ryte, 
Petro bažnyčioje, J. E. Vy
skupas F. J. Spellman su
teikė trims šimtams Su
tvirtinimo Sakramentą ir 
pasakė gražų pamokslą.

Prieš Dirmavonę, 8:15 
vai. ryt. visi, kurie priė
mė tą brangų Sutvirtini
mo Sakramentą, išklausė 
šventų mišių, kurias jų in
tencijai, giedojo kunigas 
K. Jenkus; išklausė pa- 
jnokslo, kurį pasakė kun. į tone įvyko 
K. Urbonavičius, ir priėmė i partijos bankietas.

Pereitą savaitę 
ninko redakcijoj lankėsi iš j 
Hartford, Conn. k—. ,
nas Ambotas, Šv. Trejy- kiama... pražydo _ pavaža- 
bes lietuvių parapijos kle- no laimės, gegutės 
bonas. kuotas žiedas...

ITaipgi lankėsi iš Lietu
vos atvykęs Cunard Line 
atstovas, p. Antanas Mon- 
tvydas. Kartu su p. Mont- 
vydu buvo ir Bostono Cu
nard Line skyriaus atsto
vas. Jiedu lankėsi važiavi- 

į mo į Lietuvą reikalais.

REPETICIJOS

išku-
S-s

se-“Knygnešio Duktė” 
kančios repeticijos įvyks, 
ketvirtadienį, balandžio 23 
d., 9:00 vai. vakare, tuo
jaus po Kun. K. Urbonavi-

Bal. 18 d., 7:30 vai. ryte, 
Šv. Petro bažnyčioje, Vin- 

j centas Šilalis, gyv. 93 Cass 
St., Roxbury, apsivedė su 
panele Maryte Lukosevi- 
čiute, gyv. 94 L St., So. 
Boston. Jaunasis yra ge
ras mašinistas. Jaunosios 
tėvelis atvedė Marytę prie 
grotelių jaunajam. Po šliu- 
bui jaunieji išklausė savo 
intencijai šv. mišias, ku-

buvo labai veiklus šioje 
parapijoje.
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ŠV. PRANCIŠKAUS ASI 
ŽIEČIO GYVENIMAS 

JUDAMUOSE PAVEIKS
LUOSE

v •

J. K.

MONTELLO, MASS i

čiaus dėstomų lietuvių kai- rias kun. F; A. Virmaus-
DEMOKRATŲ BANKIE

TE DALYVAVO 280 
ŽMONIŲ

bos pamokų, E 7th St. So. 
Boston. Rap.

------------Balandžio 25 d., Lietuvių 
Sekmadienį, balandžio svetainėje, So. Bostone į- 

19 d., Copley Plaza, Bos- vyks L.R.K. Saldžiausios 
Demokratų širdies V. Jėzaus draugi- 

____________ , — ______ ------------------ • Kiek- jos šurum-burum ir šo- 
šv. Komuniją, kurią iždą- pienas dalyvis turėjo užsi- kiai. Pradžia 6 vai. vakare, 
lino kun. J. Skalandis ir į 
kun. J. Vosylius MIC.

Baigoje 
kun. F. J. Juškaitis sutei
kė palaiminimą su Š'ven- bernatorius M.JJurley. Jis 
čiausiu Sakramentu.

Apart suminėtų kunigų,! 
vyskupą pasitiko, jam pa-j 
taranvo ir jį išleido dar 
šie kunigai: J. Švagždys 
F. Virmauskis, J. Pievo
tas ir klierikai A. Baltru- 
šiūnas ir J. Daunis.

Vyskupas pagyrė giedo
jimą, kurs buvo vadovybė
je gabaus muziko R. Juš
kos.

• mokėti $100 už lėkštę pie- Gros L. Stevens ir Marke- 
tų. Dalyvavo 280 svečių. 
Tai buvo priešrinkŲninis

Dirmavo n ė s bankietas. Turiningą ir į- 
domią kalbą pasakė gu-

lio orkestras. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Ren- 
jai kviečia visus ateiti.

Rengėjai.

užgyrė prez. Roosevelt 5 
darbo dienų savaitę.

SUSIRINKIMAS

Kolegijos Rėmėjų susi
rinkimas įvyks balandžio 
24 d. tuoj po šventos va
landos. Prašome visų atei- 

(Tęsinys) - iti, nes turime svarbių rei- 
Aurimo ir Virbuto su- kalų aptarti. Kviečia val- 

rengtas sąmokslas prieš dyba. 
Lietuvos kariuomenę lieka ' 5 I

s

“KNYGNEŠIO DUKTĖ”
ISTORIJA

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
Jr dainavimo. Specia- 

les pamokas duoda 
vaikams.
Adresas:, |

933 E. Broadvvay, 
: SO. BOSTON, MASS. | 
e®©®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®?

išaiškintas per Viktutės a- 
kyvumą ir gera širdis Dai
noros - leitenanto savano
rių pulko, Lietuvos ka
riuomenės prašalintas be 
kraujo prailejimo ir dova
nojimas kaltės sąmoksli-j 
ninkama — dalyko nenu
ramino. Aurimas su Vir- 
butu ir toliaus veikia prieš 
Dainoros ir Danutės susi
tuokimą. Danutė pasiren
gia su pavasario pražydu
sia gamta įgyti naujos lai- 

' mės... Laimės, prie kurios 
sos širdis veržte veržiasi.; 
Ji ieško savo artimuose
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS I 

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

525 E. Broadway, S. Boston Į
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik) | 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
Sas uždą rytas stibatos vakarais ir| 
nedėldleniais, taipgi seredomis nuo! 

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

—r—r
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kis giedojo, ir priėmė šv. 
Komuniją. Jaunosios sesuo 
Zofija buvo pamergė. Pa
broliu buvo Juozapas Je- 
siukevičius.

SPROGIMAS APGRIOVĖ 
NAMUS

Šešių šeimynų namuose 
945-947 Hyde Park Avė. 
Hyde Park įvyko sprogi
mas, kuris apgriovė namo 
priekį ir uždegė. Sprogi
mas įvyko dėl susirinkusių 
dujų ir labai išgąsdino to 
namo gyventojus.

PARAPIJIEČIAI SVEIKI
NO NAUJĄ KLEBONĄ

Pereitą savaitę J. E. 
Kardinolas O’Connell grą
žino buvusį Šv. Vincento 
parapijos vikarą kun. Ti- 
mothy Sullivan, tik jau ne 
vikaru, bet klebonu. Para
pijiečiai džiaugiasi susi
laukę naujo klebono asme- 
nyj kun. Sullivan, kuris

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
e ‘ 1

GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.

258 W. BROADWAY,
Telefonas SOUth

BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

*Uel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

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

pagal susitarimą.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI
Montelloj parduoda bu- 

černę ir grosernę, namas 
7 kambarių su naujausiais 
įtaisais ir 2 karų gara- 
džių. Priežastis pardavimo 
— savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą. Yra didelis 
sodas su 21 vaisiniu me
džiu ir daržas. Parduoda 
labai pigiai. Norintieji pir
kti rašykite adresu: Dar
bininkas I-A, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

so. boston, mass. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
i xo-±a įncervaie orreer, monieuc

r.r

L ST. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvairiu rū
šių TONIKĄ, DEGTINĄ, ALŲ ir

VYNĄ.
Visokiose jtal|x>se: Bonkoms, Gorčiais 
ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir už
sienio, pasirinkimas didžiausias ir |- 
vairisusias. POKILIAMS. VESTU
VĖMS. NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos sumažina
mo*. Pristatote greitai Ir veltui. At
daras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET. SO BOSTON, MASS.

251 W. Broadvvay, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nno 9 ik! 12 ▼. dieną. 
Suimtomis nno 9 iki 6 vai. rakare.

, Nedėliota to nno 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

-i- .u ą,
j Tel. Trovbridge

i 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVI8 GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.
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I JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadvay, 

South Boston, Mass. 
Office: Tel. S. B. 1437 

Res. 158 W. 7th St. 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Sekmadienį, bal. 26 d. 
7:30 vai. vakare, Šv. Pet
ro par. salėje ant 5-tos 
gatvės įvyks gražūs juda
mieji paveikslai, kuriuose 
bus perstatytas šv. Pran
ciškaus Asyžiečio gyveni
mas ir jo nuveikti darbai. 
Šį vakarą rengia Šv. Pran 
ciškaus Tretininkų draugi
ja. Paveikslus rodys ir aiš
kins A. Peldžius.

Be to pamatysite Šv. Jo
no Ev. Draugijos 25-kių 
metų jubiliejinį apvaikš- 
čiojimą ir juokingą kome
diją.

Balandžio 14 d. p. R. 
Atkiniutė, 21 m. amžiaus 
pasidavė appendixo opera
cijai Goddard ligoninėje. 
Operacija buvus pasek
minga. Ji yra Dr. Budrec- 

Linkime
Rap.

kio priežiūroje, 
išsveikti.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 VVINDSOR ST. 

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią

Ofiso Tel. TRO\vbri<lge 7880 
Ofiso Tel. KIRklanil 9221 
Namo Tel. TROwbri<lge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

tasai,

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Klubas, išklausęs 
raporto savo pirmininko p. 
A. P. Bernoto, nutarė su
rengti šokius savo svetai
nėje So. Bostone, gegužės 
8 d. Visas šio parengimo 
įeigas nutarta atiduoti A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui šelpimui nuo potvynio 
nukentėjusių.

Klubas nutarė salę šo-

Kaip laimingas 
kuris negimė vergu, ir ta
sai, kuris išmokytai nebū
ti svetimos įtakos įrankiu.

Uoton.
i _____________________

ATSARGIAI SU UGNIMI!
Jei nori sužinoti kiek ža

los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę “At
sargiai su ugnimi”. Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siųskite: “Darbininkas”,
366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

JONAS BATES išdirba 
iš geriausios rūšies mėsų 
skilandžius, dešras, beko
nus ir t.t. pagal lietuvių 
skonį.

Jonas Bates, 327 Dor
chester St., So. Boston.

i

_ MEDUS! MEDUS!
Kas norite įsigyti gero, 

gryno bičių medaus, galite 
gauti “Darbininke”. Parsi
duoda nebragiai — 75c. 
kvorta. Skl.
r

I

PASINAUDOK ŠIA PROGA
Tuojau paduok užsakymą užsi

sakant naują, puikų STEWART- 
WARNER RADIO.

Mes priimsime mamomis Tams
tų seną radio arba gramafoną ir 
atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.

Stewart - Warner Radios yra 
geresni tuomi, kad pasiekia toliau 
už kitus ir nedaro tiek braškėji
mo.

Mes duodame išsimokė j imui ir 
pristatom į namus už 50 mylių 
tolumoj nno Bostono ir įtaisome. 

ROLAND KETVIRTIS & CO. 
322 W. Broadvvay, So. Boston.

Tel. SOUth Boston 4649.
» ■■■■■ ...... . . i
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NOVENA
Prie

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
” Su

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą 
Parašė Tėvas Hiigolinus Storff, O. F. M. 

Vertė K.
šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
(Siųskite pastos ženkleliais)

PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios 
nuolaidos

“DARBININKAS”
366 Broadvvay, — — — So. Boston, Mass.
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Tel. TRO 9438

FOTOGRAFAI
LUZACKAS ir SURVILAS
Fotografuojant vestuves, šei

mynas, ir pavienius.
Taipgi, užlaikom geriausius 

fremus paveikslams ir 
diplomams.

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

MEAT MARKET

PETER KISIELIS

I

y

339 Dorchester St.,
(Corner Middle St.)

So. Boston, Mass.
Geriausia ir šviežiausia Mėsa 

Žemos Kainos. Užilyka pristatome.

Greitas Patarnavimas.

DACCMOTOR
KŪJO PARTS Co

Užlaikome visokiems karams 
ir trokams dalis.

TAISOME BRAKIŪS

Tel. ŠOU Boston 3735
Tel. ŠOU Boston 9620

280 BROADVVAY, SO. BOSTON.

*

ROSS fEšco.
Specialia Išpardavimas

BATERIJOS .....  $3.95
ĮMAINANT IR SENĄ 

BATERIJĄ 
Uždedame Brake Banda 
Dabar nupigintomis kainomis.

Tel. ŠOU Boston 9620
Tel. ŠOU Boston 3735 

280 BROADVVAY, SO. BOSTON.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimų už pigią kainą.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

LIETUVIU KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies 

duoną kaip rugyhę taip ir 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
iš geriausių miltų. Visose bu- 
černėse reikalaukite K. Plevo- 
ko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną į na
mus.

K. PLEVOKAS, sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 VV. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS 

SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 890

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

SOUTH BOSTON 
STOVE EXCHANGE
S PEČIAUS IŠPARDAVIMAS 

Naujų Pečių, ir Atiejielų Buruerių. 
Garantuoti Aliejiniai Bernerial—37.75 

Dalys visokių išrfirbysčių 
Pečiams ir Aliejiniams Šildytuvams.

Pečius parduodame, perkam ir mainom 
Grindims patiesalai ir matrosai 

269 Broadvvay, So. Bostea, Mmb.
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DARBININKAS

. Į
Buvo Panaikinta Baudžiava

Žinios Tš T ietuvos ™ 7S Metai> KaiP Lietuvoje
Z.1H1M3 J-b J_lttU VO5 tokj karaliįki ĮJkil,,Bnvo Panaikinta Baudžia

KIEK LIETUVOJE
DABAR KAŠTUOJA

ŽEMĖ
v •

j

Šių metų pradžioje buvo 
apskaičiuota, kad Lietu
voje pirmos rūšies žemės 
hektaras vidutiniškai kaš
tuoja 564 litus, antros rū
šies — 430 litų ir trečios 
rūšies — 300 litų. Aukšte
snė žemės kaina yra Klai
pėdos krašto. Vienas hek
taras žemės ten kaštuoja: 
pirmos rūšies — 638 lit. 
antros rūšies — 499 lit. 
trečios rūšies — 345 lit.

Lyginant su pernykš
čiais metais, dabar žemė 
daugiausia atpigo Klaipė
dos krašte, Vilkaviškio, 
Marijampolės, Alyt aus, 
Zarasų ir Trakų apskrity
je* ’ 
Mažeikių, Telšių ir Kretin-' 
gos apskrityse žemė nežy
miai pabrango. Bendrai, 
jau nuo pernai metų vidu
rio žemė Lietuvoje ima pa
mažu brangti. Taip pat 
apskaičiuota, kad hektarą 
žemės be trobesių viene- 
riems metams galima iš-! 
nuomoti už 19—39 litus 
Didžioje Lietuvoje ir už 37 
litus Klaipėdos krašte.

rauti kelmai. Dirba apie 
500 darbininkų, uždirbda
mi į dieną iki 6 litų. Dar
bus veda kariškoji poligo
no vyresnybė.

Šiose vietose dar taip 
pat kertamas miškas, tik 
prie miško kirtimo darbų 
mažiau uždirbama, todėl 
visi darbininkai, kuriuos 
sudaro vietos gyventojai, 
nuėjo kelmų rauti. Jaučia
mas didelis darbininkų 
trūkumas.

Kaune jau buvo 1934 me
tais. Tai buvo karališka 
Belgijos delegacija, kuri 
pranešė apie įžengimą į 
Belgijos sostą karaliaus

Vasario 19 d. sukako 75 dvaruose baudžiauninkių 
metai, kai Lietuvoje buvo gyvenimas buvo kiek leng- 
panaikinta baudžiava. Kas vesnis, nes čia jų darbas 

Leopoldo m^raglngli žu- & bl!v0 bauiįž‘ava ir gyvenimo sąlygos buvo 
vus jo tėvui Albertui. . baudziaunmkai, apie nustatytos.

........................... ,___ kuriuos musų seneliai tiek Gaie aštuOniolikto am- 

liaus Jurgio V mirties, sako ja.

GAISRAI PADARĖ
8.400.000 L. NUOSTOLIUI

Iš viso 1935 metais Lie
tuvoje buvo 1778 gaisrais 
(1934 m. buvo 1811 gais
rų). Daugiausia gaisrų bu-

“ ų *.y’|Vo Užregistruota Alytaus 
O Kėdainių, Šiaulių,! apskrityje. Gaisrų pada. 

ryti nuostoliai vertinami 
8,4 mil. lit* (1934 m. — 
8,6 mil. lit.). Gaisrų metu 
žuvo 15 žmonių ir 109 as
menys buvo sužeisti. Gais
rai, pagal jų priežastis 
šiaip skirstomi: 12% nuo 
žaibo, 12% — iš neatsar
gumo arba apsileidimo. 
10% nuo užsidegusių dūm
traukių suodžių, 8% nuo 
netinkamų įrengimų, 4% 
nuo įvairių kitų priežasčių 

i ir 46% — priežastys nesu
sektos.

I

500 DARBININKŲ 
RAUNA KELMUS

Trakai — Gaižūnų poli
gone, anksčiau iškirstose į 
miško vietose, pradėta

I
■ I

Į LIETUVĄ ATVYKS 
ANGLŲ KARALIAUS 

PASIUNTINIAI

I

t

lutbaJrurPgioA^VX?XgjabaiSiU dalykų pripa’ ivauiuosę kraštuo^j 

Anglija turi naują karalių Senovėje ne tik Lietuvo- 
Eduardą Vm. Einant pa- Je> Lenkijoje, Rusijoje, bet slų suvlcuuuuinu4. 
prociu Anglija j visus pa- ir kitose Europos valsty- jį aukštojo luomo ir vals 
šaulio kraštus turi issiųsti: bėse tokias žraonių teise3 J • JOU 
delegacijas, kurios praneš- įr pareigas, kokias šian- 
tų apie karaliaus Eduardo dien visi suprantama, tu- 
VIII įžengimą į sostą. Nu- rgjo tįk aukštųjų luomų 
matoma, kad tokiu kara- žmonės, kaip bajorai, auk- 
lišku pasiuntiniu į Lietu- štieji dvasininkai. Miestie- 
vą atvyks garsus anglų £1^ nors neturėjo ypa- 
politikas Lloyd George, tingų teisių> bet karaiiaj 
kuris Lietuvos Preziden- miestams suteikdavo įvai. 
tui praneš apie naują An- rį^ lengvatų. Sunkiausia 
glijos karalių. Tsb. buftis buvo kaimo žmo-

________________ Į
nėms, valstiečiams, kurie 
neturėdami jokių teisių 
privalėjo visą amžių dirb- 

, ti ponams, kęsdami di- 
Lietuviai bėga is fazendų džiausį vargą ir priespau_ 

Atsiradus daugiau dar-. d^ Ponai buvo visiškai 
bų miestuose, daug lietu- baud-auninkų savininkai, 
vių šeimynų bėga iš kavos jje juog teįsdavo> parduo- 
ir kitų fazendų 1 įmestus. dąv0 ir net nužudyti ga. 
Nemažai lietuvių seimų igdav0. Lietuvoje baisiau-1 
atvažiavo is fazendų ir ap-į - hnlldž-VJ1 bllv_ - •

buvo pradėta kelti klausi 
mas apie visų žmonių tei 
šių suvienodinimą. Pirmie

prenumeratos kaina:
Amerikoje metums  ....................$4.00
Užsieny metams  ....................... $5.00
Vieną kurt savaitėje merams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

366 West Broadway South Boston, Mass.
Telephone Snntb Boston 2680

IŠ BRAZILIJOS LIETU
VIŲ GYVENIMO

laisvę — į visišką Lietu- daus-kūno tabako, 
vos nepriklausomybę.

Tsb.

liečiu teises sulygino ir 
tuomi panaikino baudžia
vą prancūzai. Tai įvyko po 
didžiosios prancūzų revo
liucijos 1789 m. rugpiūčio 
26 dieną.

Rusijoje baudžiava išli
ko ilgiau. Rusų caras Po
vilas I išleido įstatymą, 
kuriuo baudžiauninkų dar
bo dienų skaičių ponams 
sumažino iki 3 dienų sa
vaitėje. Taip pat buvo už- žiaus bažnyt., 
drausta parduoti iš varžy
tinių baudžiauninkus be 
žemės. 1817 m. caras Mi
kalojus I uždraudė varyti 
valstiečius iš jų gyvenamų 
vietų.

Galutinis baudžiavos pa- 
sia baudžiava buvo įgy- naikinimas Rusijoje ir tuo 
vendinta po Liublino Uni- pačiu Lietuvoje ir Lenki- 
(1569 metais). Įgyvendino joje įvyko esant carui A-. 
ją lenkų bajorai. Lenkai, leksandrui II. 1857 m. bu-1 
kaip “unaravi” 
baudžiauninkams 
jokio gailestingumo. Užtat panaikinimo klausimui iš- Brooklyn, N. Y. 
Lenkijoje ir Lietuvoje spręsti. Buvo nusistatyta - ---------

iš baudžiavos RATINIAI PAGERI- 
prip a ž i n t ’ NIMAI CIGARETUOSE
F i PADARYTA PER ILGĄ

TYRINĖJIMĄ

I

Lucky Strike istorija pa
rodo išdirbėjo nusistaty
mą nesigąilėti savo pas-

Tėvvnės_ meilė yra pir- tangų pagaminti Ameri- 
moji kultūringo žmogaus kos rūkytojams puikiausį 
ory ‘_______ apO eonas* j cigaretą, kokį mokslas bei

moderniškas prityrimas 
išdirbime gali pagaminti. 
Ir kaipo neišvengiamų da
vinių mes turime cigaretą 
turintį gerą skonį, savy- 

, ir betgi lengvą užsi- 
rūkymą — užtektinai len
gvą būti švelniu jauslioms 
gerklėms, užtenkamai len
gvą išvengti liežuvio ir 
burnos perštėjimą, užten
kamai lengvą net didžiau- 
siems rūkytojams, kurie 
gali jų rūkyti kiek tik no- I •n.

Per metų eilę tapo pada
ryta tūli pamatiniai page- 

’ rinimai parinkime ir ap
dirbime cigaretinio taba
ko Lucky Strike cigare- 
tams.

Jų tarpe yra pradiniai 
ištyrimai parinkto tabako, 
vidurinių lapų naudoji
mas ; apdirbimas augštes- 
niu tabako kaitinimu, ži
nomu, kaipo spraginimo 
procesas; dėmesio kreipi
mas į - rūgšties - šarmų 

najų gaminių ir įvedime lygsvarą, su iš to sekančiu 
naujų procesų, bet ir page- skonio pagerėjimu; ir su- 
rinime senųjų. Vėliausia kontroliuotas vienodumas 
pažanga cigaretų gamybo- užbaigtame gaminyje.

...................  .nŽ.' je vaizduoja, kaip ilgas ir Visa tai susideda, kad ciams išpirkti per 49y21 - 4.- . ... .rp . ■ v. - rūpestingas tyrinėjimas padarius puikesni cigare-
-i • • gal1 prisidėti prie pageri- tą — naujovišką cigaretą, baudžiavos panaikinimo . . . c. r ° i . J 7 .. ,.4. . , . mmo visiems žinomo ga- cigaretą pagamintą iš tu-manifestas buvo paskelb- . . o & r »

tas caro Aleksandro II 'nim0‘ 
1861 m. vasario 19 d. Lie- Nuo 1911 m. The Ameri- 
tuvos baudžiauninkai ga-^can Tobacco Kompanijos 
vo tą žemę, kurią jie dir- tyrinėjimų štabas buvo 

,bo būdami baudžiavoje. nukreipęs visas pastangas
.-------  -- c j Ir panaikinus baudžiavą kontroliuoti bei keisti ap-

notipininkai nusiskundė,; jg įęo^j-'to valstiečių būklė dirbimą cigaretų taip, kad 
kad kai kuriose spaustu- buvo sunki nes juos slėgė pagaminus pagerintą ciga- 

.................... - ” " dideli mokesčiai. 1863 me- retž&- Tas ima aštrų ir nuo- 
tj sukilimas rusų valdžią du&r^ cheminį išnagrinė- 
privertė valstiečių būklę jim4, patį tabaką bei 
pagerinti. 1885 m. buvo su- 3° mišinį, bet taipgi ir pa
mažinta pagalvinis mo- gamintą dūmą, 
kestis. 1905 m. sumažinti 
žemės išperkamieji mo- tyrinėjimo išėjo apčiuopia- 
kesčiai, o 1907 metais jie mai pagerintas, 
visai panaikinti. kas cigaretas
• Baudžiavos
mas lietuvių tautai turėjo; mas iš turiningo, bran- 
labai didelės reikšmės.
Baudžiauninkai, nors ir il
gus metus vilkę sunkų 

išliko

TĖVO KAZIMIERO 
ŽVIRBLIO, O. P.

MARŠRUTAS:

Gegužės 3—5, Šv. Kry- b- 
’ x 4557 So. ’

Wood St., Chicago, III.
Gegužės 10—24, Nekalto 

Prasidėjimo bažn., 2745 
W. 44th St., Chicago, III.

Birželio 4—13, Šv. Anta
no bažn., 1515 So. 50th A- 
ve., Cicero, III.

Jeigu kuris gerbiamų 
klebonų norėtų kviesti su 
misijom bei rekolekcijom, 

; šiuo a-

sigyveno S. Paulo mieste. 
Fazendose darbo ir gyve
nimo sąlygos labai sun
kios. Atvykusieji į miestus 
lietuviai pasakoja, kad fa
zendose padėtis nė kiek 
negerėjanti, tuo tarpu, kai 
miestuose atsiranda vis 
daugiau darbų ir po trupu
tį didinamas atlyginimas.

————
NUBAUSTI MAŽEIKIŲ

PLĖŠIKAI

IŠ LIETUVOS
SALDAINES!

Ką tik gavome iš Lietu-, 
vos skanių saldainių. Dė- 
žutė 2 svarai — $1.10. 
Užsisakykite ‘Darbininke’, stybėms apie tai praneša-

Jau seniai yra toks pa
protys, kad bet kurios val
stybės naujam karaliui į- 

i žengus į sostą, kitoms val-

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežins produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję j bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Coiumbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

|

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINe 
PO GLOBA MOTINOS SV6.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.' 

TeL So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė, 

1428 Coiumbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot Rašt — Elizabeth Oxalls,

111 H. St. So. Boston, Mass. 
Tei. ŠOU Boston 9282

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,
29 Whipple Avė., Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliutė, Draugija laiko susirinkimus kas tre- į

105 West 6th St, So. Boston, Mass. j f-ią nedėldienj kiekvieno mėnesio. .
Tvarkdarė — Ona Mlzgirdienė, RaiėJ' 492

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas švagždys, • 

601 6th SS So. Boston, Mass. 
iVice-Pirm. Jonrts Galinis, 
1 78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
I’rot. Rašt Jonas Gllneckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt Aleksandras Ivaška, 

1514 Coiumbia Rd., S. Boston, Mass. 
Iždininkas Pranas Tuleikis, 

109 Bowen St., So. Boston, Mass. 
Maršalka Jonas Zaikis. 

j 7 Winfield St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkfmns kas tre-

________ ___ ____ _______ _ i 2 vai po pietų. Parapijos salėj, 492 
1512 Coiumbia Rd./so^Boston’ Mass. 7th St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas,Visais draugijos reikalais kreipkitės 
antra utaminkų mėnesio. nfis nmtokolu raštininke. i

I

Kariuomenės teismas 
svarstė kelių mažeikiečių 
bylas, kurie buvo kaltina
mi nužudymais ir pasikė
sinimais padegti -teismo 
anstolio ir teismo raštines. 
Teismas pripažino kaltais 
ir nubaudė: Vaitiekų Vis- 
gaudį — sunk, darbų kalė
jimu iki gyvos galvos, jo 
sūnų Benjaminą Visgaudį
— 15 m. s. dį kalėjimo. 
Antaną Rapolą — 8 m. s.

j d. kalėjimo, Vincą Budrį,
— 10 m. paprasto kalėji
mo ir Stef. Budrienę — 1 
m. papr. kalėjimo lygtinai.

Nužudytojo Tirk š 1 i ų 
nuovados virš. Žilinio naš
lei palikti teisė prieš nu- 
baustuosius Visgaudžius 
pareikšti civilinį ieškinį.

KĄ SVARSTĖ KAUNO 
SPAUSTUVIŲ LINOTI

PININKAI

žmonės, !vo sudaryta senato tam prašoma kreiptis
nerodė tikra komisija baudžiavos dresu: 259 North 5th St., ▼ TV. .1 . . . . • . .w Dv»zxz\lrlrTvA A.Y

Lenkijoje ir 1 „ _
baudžiava buvo sunkesnė,! paleidžiant 
negu kituose Europos kra- valstiečius, 
štuose ir ilgiau ji čia už- jiems tam tikrą plotą že- 
silaikė.

Ponai visą laiką praleis- baudžiauninkai gavo kar- 1 
darni puotose ^ savitarpio tu su laisve, įvairiose gu- 
rietenose stengėsi k*uo bernijose, T 
daugiausia išspausti iš nustatytas. Už baudžiau- 
baudžiauninkų. Už menką n inkams pripažintą žemę 
pastogę ir sklypelį žemės ponams turėjo sumokėti 
baudžiauninkas turėjo vi- valstybė, kuri paskiau tu
šą savaitę dirbti dvare, rėjo būti atiduota valstie- 
Savo žemės sklypelį jis 
dirbdavo naktimis, arba 
šventomis dienomis. Bau
džiauninkai baudžiavą ė- 
jo karališkuose ir bajorų 
dvaruose. Karališku o s e

mės. Žemės didis, kurį
Moksliški tyrinėjimai

, A ' pramonėj lošia vis svar-buvo atskirai-f , .. ... .
t t- u /i** besnę dalį netik įsdirbime

ys •

riningo, brandaus - kūno 
tabako — lengvą užsirū- 
kymą. (Advertisement).

1

dirbs kontakte su spaudos 
darbininkų komisija.

Pranešimuose iš vietų Ii- !

Dr. CLIFFORD H. LAKE, 
OPTOMETRISTAS 

ir OPTICIAN 
Tel. Stoughton 969 

801 Washington St., 
Room 202 Stoughton Bldg.vėse jų būklė labai bloga. 

Darbo sąlygos sunkios, 
normos aukštos, o atlygi
nimas menkas. Daug kur 
mokomi nauji mokiniai 
(pav., vienoj spaustuvėj y- 
ra vienas linotipas ir juo 
mokosi net 7 mokiniai!) 
visai ne spaudos darbinin
kai. Neišmokamas laiku . 
atlyginimas, darbininkai 
.verčiami dirbti viršvalan
džius ir šventomis dieno- 
mis.

Linotipininkų pasitari- baudžiavos jungą,

|

I

I

Iš to svarbaus ir gilaus

I7a Ec J«nn*onl<?le’ 7:80 vai. vakare, pobažnytinėj gve 
1426 Coiumbia Rd., So. Boston. Mass.

naujoviš
kas cigaretas — Lucky 

panaikini- Strike, lengvas užsirūky-Sekmadienį, kovo 29 d. 
15 vai. Darbo Rūmų kul- 
tūrklubo salėje, Mickevi
čiaus g-vė 15 buvo Kauno 
spaudos darbininkų - lino
tipininkų pasitarimas. Pa
sitarime dalyvavo Darbo mas išrinko komisiją (sek- ištikimi savo tėvynei, ne- 
Rūmų atstovas. ei ją) iš 5 asmenų, kuri pamiršo savos kalbos, tau-

Pasitarimo svarbesniais dirbs kontakte su bendra tinių lietuviškų papročių 
punktais buvo: 1) Bendros spaudos darbininkų komi- ir išsaugojo kitas gimtojo 
spaudos darbininkų komi- sija ir rūpinsis visais lino- krašto tradicijas. Valstie- 
sijos pranešimas, praneši- tipininkų gyvenimo reika- Čiai, atgavę laisvę ir įgiję 
mai iš vietų, linotipininkų lais. 
komisijos rinkimas, ir be
darbių fondo organizavi
mo klausimas.

Bendros spaudos darbi
ninkų komisijos atstovas 

i pranešė, kad Darbo Rūmai 
leido spaudos dailininkų prašyti apsidėti 1% mo- ža pasišventėlių, tautinės 
jau veikiančiai komisijai, kestį nuo mėnesiniai gau- sąmonės žadintojų, kurie 

algos savišalpos nepaisydami jokių pavojų, 
j skynė kelią į dar didesnę

Jokias teises kaip ir visi 
Susirinkimas pritarė jau kiti žmonės, pasijuto drą- 

steigiamam spaudos dar- sesni, pradėjo patys dau- 
bininkų savišalpos fondo giau domėtis tautos reika- 
projektui, kuriuo yra nu- lais. Kova dėl lietuviškų 
matoma iš visų dirbančių- teisių buvo sunki. Bet ne- 
jų spaudos darbininkų žiūrint tai, atsirado nema-

sudaryti spaudos darbi- • narnos 
ninku sekcijas, kurios fondui steigti.

P. LOWENSTEIN
JEWELER - AUKSORIUS

Espertas taisyme laikrodžių ir 
Brangenybių

Pilnas pasirinkimas iš jewelry

497A E. Broadway,
So. Boston, Mass.

/
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7 Dffil,os I LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Rremerhnvene užtikrina patogių kelionę Į Kauną.

Arbn keliaukite populiariais ekspresiniais laivais 

C O LDMBv S 
HANSA ~ DEŪTSCHLAND 
BAMBUKO ~ NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas ii Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba 

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.
/
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Antradienis, Balandžio 21, 1936 ■ 1.

TELEPHONE
2680<__________

DAĘBIJU^įCAS

Vaduokim Vilnių
Vilnius, Gedimino miestas, tiek kartų apdainuo

tas ir apverktas, dar tebėra svetimųjų nelaisvėj. Ro
dos, pilnai mums priklausąs, bet gi negalime jo pasi
imti. Lenkai nė kalbėti apie tai nenori. Jie sako, Vil
nius nuo amžių esąs jų miestas, ir lietuviai būk tai ne
turį nė mažiausios teisės jį savintis, nes Vilnius esąs 
— ne lietuviškas...

Čia mums stoja prieš akis faktas, kad Vilnių pas
tatė Lietuvos kunigaikštis Gediminas ir padarė jį sa
vo sostine dar 14-me šimtmetyje. Ir nuo to laiko jis ir 
buvo sostinė kol Lietuva, taip nelaimingai susijungu
si su Lenkija, neprarado jo drauge su savo nepriklau
somybe. Paskui pakliuvęs rusų rankosna, Vilnius bu
vo ir surusintas, «ir sužydintas, gi pirmiau dar buvo 
sulenkintas... Tiek tai abiejų rūšių slavai (lenkai ir i 
rusai) dėjo pastangų, kad išplėštų Vilnių iš lietuvių 
rankų. Jiems tai pavyko, tačiau neišplėšė Vilniaus iš 
lietuvių širdžių. Lietuvių ideologijoje Vilnius yra cen
tras ir širdis. Galima tautą klastingai apgauti ir su
vilioti. bet negalima užmušti jos tradicijų ir įsitikini
mų, Visi lietuviai šiame klausime stebėtinai vieningi. 
Mes galime turėti savytarpinių ginčų ir nesusiprati
mų; partijų santykiavime galime prieiti diametraliai 
priešingų pažiūrų ir nusistatymų; galima šnairuoti 
kits į kitą dėl pritilpimb ar nepritilpimo prie valdžios 
vairo; galime iškoneveikti esamąją vyriausybę dėl 
varžtų ir paneigimo laisvės, — bet tie visi nesuderi
nami dalykai kažkaip susiderina mūsų gyvenime tuo 
momentu, kada iškyla Vilniaus klausimas. Tada vi
sos, rodos, taip susiskirščiusios tautos dalys vieningu 
balsu sušunka: “mes be Vilniaus nenurimsim!”

Kaip gi reaguoja lenkai į tą mūsų tautos vienin
gumą Vilniaus klausimu? Jų spauda fanatiškai šū
kauja, kad negalima atiduoti Lietuvai to Gedimino 
miesto. (Taip jie Vilnių ir vadina “grod Gedymina”.— 
Koks nelogingumas: neduoti lietuviams lietuvių kuni
gaikščio pastatytojo miesto!) Jie sako, kad Vilniaus 
gyvenimas perdaug buvo susijęs su lenkų kultūra, tai
gi atsižadėti Vilnia u s neįmanoma. Taip 
kalba lenkų spauda. Bet jų vyriausybė negali Vil
niaus sugrumuliuoti. Jo klausimas tiek svarbus, kad 
paliečia pačius pagrindinius kaimyniškus santykius 
su lietuviais. Be Vilniaus nėra susitaikymo!- — tą 
griežtą pareiškimą jie girdi kiekvieną kartą, kada tik 
mėgina gretintis prie Lietuvos. Ar jiems tik netenka 
gailėtis dėl Želigovskio smurto? Atimt Vilnių tuomet 
buvo lengva, bet dabar tenka atgailauti už išdavikiš
ku žygį. Ir tik lenkų išorinė puikybė apsimeta nenu- 
sileisianti.

Tuo tarpu lietuvių tauta — visi kaip vienas žmo
gus — pasiryžo Vilnių vaduoti. Ta idėja taip giliai į- 
strigo lietuvių širdin, kad jos neatsižadės, kad ir per 
šimtmečius, kaip per šimtmečius neatsižadėjo savo 
kalbos ir tautybės ir pagaliau laimėjo — nepriklau
somybę. Tas tautos pasiryžimas negali būti nuslopin
tas. ■ .

Ir mūsų išeivija giliai atjaučia Vilniaus likimą. 
Nėra tokios politinės sriovės, kuri būtų šalta ir abe
jinga Vilniaus klausimu. Net tariamai suamerikonė- 
jęs jaunimas jaučiasi suelektrizuotas, nugirdęs apie 
dedamas lietuvių pastangas Vilniui atvaduoti. Dabar 
kaip tiktai turime progos patriotingai pasisakyti Vil
niaus klausimu. Atvykęs iš Lietuvos V.V. Sąjungos 
įgaliotinis p. Uždavinys kaip tiktai Vilniaus reikalu 
lanko mūsų kolonijas. Momentas svarbus. Tepasigirs- 
ta amerikiečių šūkis: atminkim ir vaduokim jį! K.

leidžiamas tarpusavis 
šalių pasitikėjimai.

Joks kitas principas, jokia 
kita jėgą, negali jį padary
ti teisingą ir apsaugoti ci
vilizaciją”.

Vatikano organas prime- 
ne, kad Benediktas XV ki
tų kruvinų įvykių metu 
pareiškė, kad moralinė tei
sės jėga turi pirmauti vi
sam kam:

“Neteisingumas gali kar
tais įsibrauti net į taikos 
santarvės; tat yra visai 
žmoniška. Tačiau dėl to administracija turi sky- 
dar negalima sakyti, kad rius visuose apskričiuose 
būtų galima kelti maištą (counties). Ten galite gau- 
prieš įstatymus ir prieš ti informacijų kaip gauti 
pasižadėjimus; dėl to dar pagelbą. Pirmiausia pagel- 
negalima sakyti, kad šito- bos reikalu reikia kreiptis 
ji procedūra būtų tikriau- pas distrikto direktorių, 
šia, mažiau smerktina ir 
galinti greičiau priartinti 
teisingumo trijumfą.

Taigi,'mes manom, kad 
geriausiai bus pasitarnau
ti tautų troškimams, jeigu 
bus dirbama atstatyti pa
sitikėjimui tarp tautų ir 
pašalinti nelemtam įsitiki
nimui, kad nebegalint pa
sitikėti sutarčių šventumu 
belieka tik griebtis ginklų 
ir ruoštis nebeišvengia
mam karui”.

Federalė Resettlement 
administracija praneša, 
kad farmeriai, kurie nu
kentėjo nuo potvynių, ku
rių gyvuliai, sėklos ir ki
tas turtas žuvo gali gauti 
pagelbą iš valdžios. Ge
riausią būtų, kad vienos 
ar-kitos apylinkės farme
riai kreiptųsi į Federai 
Resettlement administra
ciją organizuotai.

Federai Resettlement

i

NUOTRUPOS
VATIKANO LAIKRAŠ

TIS APIE SUTARČIŲ 
LAIKYMĄ

LIETUVOS IŠEIVIAI 
BĖGA PĖSTI Iš PARA

GVAJAUS

vynainis ir tėvynės mylė
tojas, tai mylėk ir tai, ką 
tauta amžiais mylėjo ir 
dabar myli. Pavažinėk po 
Lietuvą, tu pamatysi šim
tus bažnyčių, pakeliais 
tūkstančius kryžių, sek
madieniais perpildytas tė
vynainiais bažnyčias. Iš
plėšk nuo lietuvio tikėji
mą, atimk nuo jo kryžių, 
išvaryk jį iš bažnyčios, iš
plėšk iš jo rankų malda
knygę, kaip rusų žandarai 
kad darė ir tada atsistojęs 
pasakyk: “Aš myliu, ką 
mano bočiai mylėjo, aš esu 
pilnas tėvynės mylėtojas, 
aš esu tikras tautininkas”. 
Ar galėsi taip pasakyti? O 
ne! ir tūkstančius kartų 
ne!

Andrius, — Tai pagal 
tamstos, kunige, kalbą iš
eina, kad šių laikų tautiš
kos srovės, kurios neina 
su katalikų Bažnyčia, yra 
tėvynės priešai.

Kunigas, — Aš to ne
drįsčiau pasakyti, Andrie
jau, kadangi nė vienas lie
tuvis nenori savo tautai 
bloga, tai tos tautiškos 
srovės jos maūo, kad gera 
daj-o, bet nejučiomis ir net 
nežinant paka'sa tautos 
pamatus ir tik vėliau pa
matys, kai namas sugrius, 
nes tikėjimas yra kiekvie
nos tautos pamatas. Imki
me pavyzdį. Kas Amerikoj 
daugiausiai palaiko tarp 
lietuvių tėvynės meilę, 
kalbą ir dvasią? Lengvas 
atsakymas. Tik parapijos. 
Kad ne parapijos, ar būtų 
nors viena lietuviška mo
kykla, kolegija, ar akade
mija? Žinoma, kad ne, nes 
tautiškos srovės iki šiol 
dar nė vienos neįsteigė. 
Jeigu jos ką įsteigė, tai 
daugiausiai kokius kliu- 
bus, kur...______ -

Andrius, — Atsiprašau, 
kunige. Gal kitą kartą. 
Dabar aš turiu eiti. Sudie.

Br.

Andrius, — Ar tiesa, ku- konfesijų ir 
nige, kad katalikai negali žmonės. Nori eik, 
būti pilnoj prasmėj tauti- neik, bet pirmoj 
ninkai, kadangi jie yra1 
daugiau internacionalai ir 
priklauso prie įvairių tau
tų mišinio? Dėl tos prie
žasties ir aš dalinai ven
giu draugauti su katali
kais, nes paskui gali man 
prikišti, jog aš dar nesu 
pilnoj prasmėj tėvynainis.

Kunigas, — Andriejau, 
ką gi kalbi, brolau, kur 
tamsta girdėjai, kad Ka
talikų Bažnyčia draustų 
mylėti savo tėvynę? Prie
šingai, Bažnyčia laiko vie
na iš gražiausių dorybių 
tėvynės meilę. Patsai Baž
nyčios Įsteigėjas Jėzus 
Kristus, nors visam pasau
liui atnešė išganymą, bet 
kaip žydų tautos tėvynai
nis, pirmoj vietoj darbavo
si dėl savo tautos ir ne 
kartą Jis net verkė, žiūrė
damas į žydų sostinę Jeru
zalę ir aimanuodamas: 
“...ateis tau dienų, kad ne
prieteliai apves tave pili- 
mu, apguls tave, suspaus 
tave iš visur, parblokš ant 
žemės tave ir tavo vaikus, 
kurie yra tavyje ir nepa
liks tavyje akmens ant 
akmens, nes tu nepažinai 
savo aplankymo meto” 
(Luk. 19, 41).

Andrius, — Jeigu Baž- ■ Andrius, — Bet, man ro- 
nyčia ir Kristus liepia my- dOs, kad katalikai ardo vi- 
lėti savo tautą, tai kam 
kunigai bažnyčiose ir per 
spaudą vis nuolat keikia 
ir persekioja tautiškas or
ganizacijas ir katalikams 
draudžia prie jų prisidėti, 
o už tautiškų laikraščių 
skaitymą, tai net pragaru 
grąsina?

Kunigai, — Brangus 
Andriejau, kad kunigai 
draustų katalikui žmogui 
prisidėti prie tautiškų or
ganizacijų, tai aš pirmu 
kartu girdžiu apie tai, gal 
tos organizacijos tik var
dą nešioja tautiškų, nes 
nuo tikrų tautiškų organi
zacijų Bažnyčia negali 
drausti.

Andrius, Taip, kunige, 
tautiškas organiazcij a s 
Lietuvoj ir čia Amerikoj 
daugybė kunigų baisiai 
smerkia, o apie parėmimą, 
tai negali būti nė kalbos.

Kunigas, — O, dabar aš 
suprantu, Andriejau. Tam
sta turi omeny tas organi
zacijas, kurios save vadi
na tik tautiškomis, bet su 
katalikybe, kaip tokia nie
ko nenori turėti bendra.

Andrius,
čiau, kad jos nieko bendra 
nenorėtų turėti su katali
kų Bažnyčia, bet jos stovi 
virš visų tikėjimų, kad 
kiekvienas žmogus, nors 
netiikntis, ar kitų konfesi
jų išpažintojas lengviai 
galėtų prie jų prisidėti. 
Tos organizacijos nedrau
džia žmogui eiti į bažny
čią, bet nė neragina, i 
tuomi užgautų kitokių 
ui r. i ■ ■»u ii ¥* i 
tai rašė K. “Darbininko” 
No. 18.

Taigi nei Mižata, nei 
Bimba nei kas kitas nega
li užginčyti, kad jie yra 
laisvi nuo Kompartijos ir 
Komintemo. jie yra Mas
kvos vergai ir tos vergijos 
pančius siūlo visiems dar
bininkams.

įsitikinimų 
nori 

ir aukš
čiausioj vietoj būk tauti
ninkas.

Kunigas, — Tame ir yra 
šių laikų didžiausia ir pra
gaištingiausia klaida, kad 
tie vadinami tautininkai, 
Dievą, Bažnyčią ir tikėji
mą stato žemiau už tautos 
dalykus. Tauta, tai jų die
vas, o visi kiti dalykai ir 
net pats Dievas, kuris su
tvėrė visas tautas, turi 
nusilenkti prieš savo kū
rinį, kaip tėvas prieš savo 
vaiką, arba valdovas prieš 
pavaldinį. Vadinasi, visą 
Sutvėrėjo tvarką nori au
kštyn kojomis perversti.

Andrius, — Bet juk ku
nigas neseniai sakei, kad 
tėvynės meilė yra yiena iš 
gražiausių dorybių, o da 
bar vėl smerki.

Kunigas, — Aš nesmer
kiu, bet tėvynės meilę sta
tau į jai priklausančią vie
tą, o ne virš Dievo ar tikė
jimo dalykų. Kaip žmo
gaus kūne kai kurie na
riai užima svarbesnę vie
tą, kaip valstybėj vieni 
dalykai yra aukštesni, o 
kiti žemesni, panašiai ir 
čia, tėvynės meilė negali 
peržengti jai nustatytas 
ribas.

Distriktą sudaro net ke
lios ar keliolika valstybių, 
kaip pavyzdžiui pirmam 
distriktui priklauso šios 
valstybės:

I

Massachusetts, Maine, 
New Hampshire, Rhode Is- 
land, Connecticut, New 

lYork, New Jersey, Penn- 
I sylvania, Delaware, Dis- 
trict of Columbia, Mary- 
land.

Farmeriai iš paminėtų 
valstybių gali kreiptis šiuo 
adresu:
Mr. Kenneth E. Pohlmann, 
Resettlement Administra- 
tion, 393 Chapel St., New 
Haven, Conn.

Paskutiniais metais da
lis Lietuvos išeivių kuria
si Paragvajuje, Balticos 
kolonijoje. Ši kolonija pa
sižymi nepaprastu žemės , 
derlingumu, bet kol ta že
mė atgaunama nuo miškų 
daug prakaito reikia išlie- , 
ti, tad ne vienas iš geru 
gyvenimu susigundžiusių 
sprunka iš ten. Ypač bal
tarankiai dumia kur tik 
begali.

A. L. Balsas paskutinia
me savo numeryje aprašo 
tokius 37 išeivius, atvyku
sius į Balticos koloniją. 
Šie visi kaip tik buvę iš 
Kauno.
— Pamatę mūsų koloni

ją, — rašo laikraščio ko
respondentas, — džiaugia
si, kad viskas auga, ža
liuoja ir žydi. Bet tas 
džiaugsmas tęsėsi labai 
neilgai: tik tol kol teko pa
tiems pasiimt į rankas 
kirvius, iešmus ir kastu- 
vus. Čia medžiai stiprūs ir 
dar niekeno nebuvo kapo
jami. Pabaksnoja kirviais, 
o prakaitas taip ir maudo 
poną pilietį. O kirminai 
taip ir lenda po nagais ir 
po oda. Tada pasigirdo jau 
tikras rusiškas “trilypi- 
nis” keiksmas. Keikė sau
lę, medžius, Paragvajų, o 
draugę ir mus visus, kurie 
čia gyvename. Pabandę 
kolonisto pyragų, daugu
mas pasileido pėsti Brazi
lijon, o kiti patraukė Ar
gentinos sostinės linkui.

Apskritai, toje kolonijo- 
_ _ h

gyventi šiaip taip esą ga
lima, bet tik sunkiai dir
bant. Kas turįs šiek tiek 
žemės nusipirkti, tas, pra
kaituodamas, galįs ir to
liau verstis. Net žiemos 
metu esą galima auginti 
daržovės ir kiti šakniavai
siai.

v •

cūzų vyriausybės sferos 
su neslepiamu džiaugsmu 
pažymi, kad aukščiausias 
moralinis pasaulio autori
tetas savo aiškiu pareiški
mu morališkai paremia 
teisingus prancūzų reika
lavimus.

“Ošs. Romano” tame 
straipsny be kitko rašo: 

“Mes manom, jog nega- 
. i įima paneigti to, kad tautų 

turi. butl santykiai negali apseiti be 
► ir nepažei

džiamo dėsnio, Jcurio res-

“Osservatore Romano” 
skelbia straipsnį, pavadin
tą “Atstatyti”. Tame į 
straipsnyje Vatikano or
ganas, nagrinėdamas Lo-‘ 
camo pakto sulaužymą iš 
Vokietijos pusės, aiškiai 
ir griežtai primena, kad 
duotas žodis ____
šventas ir nepažeidžiamas^; į0‘p^*riįdo

Teisingumo tegalima pa-į 
siekti T 

priemonėmis.
Kas belieka iš tarptauti-' 
nių sutarčių, jei nėra ša
lių tarpsavio pasitikėji
mo?

Kaip praneša, Romos po
litiniuose ir diplomati- 
niūos sluogsniuose str. pa
daręs didelį įspūdį. Pran-j

tik teisingomis pektavimas reiškia viešąją je‘ kaip pažymi laikraštis 
-------=— gerovę. Tas dėsnis yra su- ..................

prema lex.
Vidaus viešojoj teisėj 

tąjį pagrindą sudaro vals
tybės garantuojamas įsta
tymas.

Tarptautinėj teisėj tas 
pagrindas glūdi sutarty 
kurią garantuoja nepa-

i

Lietuvių bolševikų orga
no “Laisvės” šėrininkų su
važiavime kilo diskusijos 
dėl to laikraščio turinio. 
Vięnas iš bolševikų kriti
kų, būtent, Januška parei
škė:

“Turim padėkavot Kom
partijai ir Kominternui už 
“Laisvės” gerą pertvarky
mą. Ne mūsų redakto
riams priklauso ta garbė, 
kad “L.” gera”.

Iš to išeina, kad lietu
viai bolševikai yra Kom
partijos ir Kominterno 
vergai.

To bolševikiško laikraš
čio redaktorius, daryda
mas išvadas, bara “drau
gą” Janušką, kad- jis “ne 
bolševikiškoj dvasioj pers
tata patį klaus i m ą”. 
“Draugas” Mizara sako, 
kad “partija žiūri, kad iš- 
auklėjus kadrus, gerus 
draugus, galinčius vesti 
mūsų laikraščius...” Taigi 
takiu aiškinimu “draugas” 
Mizara kaip tik ir patvir
tina Januškos pareiškimą.

Januška, tiesa, ne bolše
vikiškoj dvasioj padarė 
pareiškimą, nes bolševikai, 
kompartijai ir kominter
nui parsidavę, slepia teisy
bę nuo savo eilinių narių.

Kompartijos pastatyti 
redaktoriai labai dažnai 
'turi aiškintis, teisintis ir 
i klupčioti prieš savo bosus 
dėl padarytų "ne bolševi
kiškoj dvasioj” pareiški- 

|mų ir žinių.
Štai gruodžio 31 d. “Lai- i 

svėje” tilpo straipsnis a- 
pie Leniną ir Trockį, kur 
Trockis išgarbinamas, o 
Leninas neperdaugiausiai. 
“Laisvė” iš Maskvos susi
laukė gHežto pabarimo už 
to straipsnio patalpinimą. 
“Laisvės” redaktoriai tu
rėjo vergiškai atsiprašyti 
ir teisintis. Plačiai apie

Aš nesaky-

bet 
tik 

ir 
ti-

są tvarką. Juk žmogus kai 
gimsta, tai jis nėra dar ti
kintis, ar katalikas, 
jau sakysim lietuvis, 
paskui jį pakrikština 
dar vėliau jį išmokina
kėjimo dalykų, taigi pir
moj vietoj jis yra tauti
ninkas* lietuvis, o ne kata
likas; katalikas tik vėliau 
ir tai kartais per prievar 
tą primestas dalykas, o 
lietuvybė, tai įgimtas da
lykas, kurį jau žmogus 
gimdamas atsineša į šį pa
saulį.

Kunigas, — Tas dalinai 
tiesa, Andriejau, bet ne 
visados tas pasakymas: 
Kas pirmesnis, tas geres
nis, yra teisingas. Juk ir 
proto pas tik ką užgimusį 
kūdikį dar nerandame tik 
vėliau jis apsireiškia, taip 
pat mokslas ir kiti daly
kai tik vėliau įgijami, kar
tais net prieš vaiko norą, 
bet ar galima sakyti, kad 
kas vėliau ateina, tai jau 
turi būti ir mažesnės ver
tės?

Andrius, — Tas tiesa, 
kunige, ir aš dabar matau, 
kad eilės pirmenybė nieko 
bendra neturi su dalyko 
verte ir pirmenybe, bet, 
man rodosi, kad galima 
būti pilnu tėvynės mylėto
ju, nebūnant nei kataliku 
nei tikinčiu?

Kunigas, — Pirm negu 
aš tamtsai atsakysiu į. tą 
klausimą, noriu sužinoti 
iš tamstos, Andriau, ką

PASTABOS DĖL PASTABU

nes tamsta supranti žodžiais:
būti pilnu tėvynės mylėto
ju?”

Andrius, — Būti pilnu 
tėvynės mylėtoju, tai reiš
kia mylėti visa, ką taūta 
myli ir mylėjo, ką tauta 
brangina ir brangino, o 
tuos dalykus galima suži
noti iš tautos istorijos.

Kunigas, — Gerai atsa
kei, Andriejau, tai jeigu 
tamsta nori būti pilnas tė-

“Darbininko”, No. 20. 
Kovo 10 d. Pastabose p. 
Liet. Atstovas kas link 
Prof. Prano Dovydaičio 
atleidimo iš jo 
rašo, savo rašto 
nimui, “audiatur 
ra pars”, ir sako 
išklausyta ir antroji pu
sė”. Gaila, bet juk tas da
bar Lietuvoje' neprakti
kuojama, ten antros pusės 
niekas ir neleidžia pareik
šti, o už pareiškimą savo 
minties baudžiami pinigi
niai ir kalėjimu.

Ką pasakys Komendan
tas, tai ir šventa, nori ar 
ne, tikėk ir garbink.

Tuomet ir p. Ministeris 
neturėtų ir teisės prašyti 
antros pusės išklausyti, 
tai priešingai Lietuvos 
Vyriausybės norams ir į- 
statams.

Arba jei čia būtų toksai 
įstatymas, tai jo reikala
vimas vis viena nebūtų til- 
pęs laikrašty.

Liet. Vargšas.

• v pareigų, 
pagraži- 
et alte- 
“tebūna

AUKSO MINTYS

Tarp praeities, kuri ne
begrįš, ir ateities, kurios 
nežinome, yra dabartis, 
kur turim atlikti savo pa
reigas.

A. de Gsaparin
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KIEKVIENAS LIETUVIS 
TURI KOVOTI SU TAU
TOS PUVIMĄ NEŠAN

ČIAIS SVAIGALAIS

Iš Mokesčių Departa
mento monopolio skyriaus 
patiektų duomenų apie iš
geriamus visame krašte 
spiritinius gėrimus, maty
ti, kad jų per kelerius pa
skutinius metus išgeriama 
mažiau, negu anksčiau. 
Tas mažėjimas, nors buvo 
sumažintos valstybinės 
degtinės ir spirito kainos, 
vyko iki 1936 m.

Pavyzdžiui, 1931 m. bu
vo išgerta visame krašte 
100 laipsnių stiprumo spi
rito: miestuose — 1.050.- 
557 litrai už 18.921.874 lit. 
ir apskrityse — 1.169.764 
litrai už £1.067.279 lit.; 
1932 m. miestuose — 932.- 
180 litrų už 15.558.761 lit. 
ir apskrityse — 901.285 li
trai už 15.111.542 lit.; 1933 
m. įmestuose — 961.019 li
trų už 13.282.046 lit. ir ap- i 
skrityse — 942.451 litras 
už 13.067.873 lit.; 1934 m. 
miestuose 894.836 litrai už 
12.483.745 lit. ir apskrity
se — 833.47S litrai už 11.- 
686,859 lit. .

Kiek buvo išgerta atski
rai praėjusiais metais' tik
rų žinių dar nėra, tik žino
ma, kad praėjusiais metais 
buvo parduota (gerti, me
dicinos ir technikos reika
lams) — 1.754.816 litrų už 
24.409.320 lt. Per 1936 m. 
pirmuosius du mėnesius 
jau išgerta apie 13% dau
giau, negu per tą patį lai
ką praėjusiais metais. Pa
ėmę išgerto per paskuti
nius ketverius metus spiri
to vidurkį ir Lietuvos gy
ventojų skaičių (2.499.- 
000), matysime, kad vie
nam’žmogui tenka išgerto 
spirito per metus apie du 
trečdaliu litro. Bet kadan
gi miestų žmonės, kurių y- 
ra apie 18% visų Lietuvos 
gyventojų, per paskutinius 
ketverius metus išgėrė 
daugiau, negu visi kiti 
Lietuvos gyventojai, tai 
kaimo žmonėms neišeina 
nė po pusę litro vienam 
žmogui, tuo tarpu, kai 
miesto žmonėms tas kie
kis yra kelis kartus dides
nis.

Iš to būtų galima many
ti, kad mūsų kaimo žmo
nės, palyginus, nedaug iš- 

* geria ir nebūtų didelės bė
dos, kad jie tik tiek teiš-
gertų valstybinės valytos | 
ir mažiau kenksmingos į 
žmogaus organizmui deg
tinės. Bet taip nėra. Nors 
visu griežtumu kovojama, 
Vokietijos pasieniu nesus
toja ėjusi didelė anodijos 
ir brenspiničio kontraban
da. Be to, kaimo žmonės 
nuodijasi ir kitokiais savo 
darbo riuodingais gėri
mais: cukrinėmis, melasi
nėmis, šamerlakais ir ki
tokiais surogatais. Čia yra 
didžiausia blogybė/ nes šis
mūsų kaimo žmonių girta- tokiais keliais eidami, pa- 
vimas virto pasibaisėtina tarnausime savo valsty- 
mada. (bei, kuri kovoja dėl gra-

........... ..........i..............■■ %

Kas visa tai mato, nega
li su ramia sąžine žiūrėti į 
šį baisų paprotį, kuris ve
da tautą prie šlykščiausio 
išsigimimo. Paskuti n i u 
metu dažnoje Lietuvos 
vietoje įvyksta net masi
nių žmonių mirčių, apsi
nuodijus aukščiau minė
tais gėrimais. Nors įsta
tymai griežtai draudžia 
žmonėms gaminti ir var
toti panašius nuodus, bet 
kaimo žmonės to nepaiso 
ir dar į didesnį vargą 
brenda. Juk šie nuodai ati
ma žmogaus gyvybę, su
žaloja kūną, susilpnina ir 
visai atima regėjimą ir 
bepročių namus pripildo 
naujų ligonių. Be to, šių 
nuodų vartotojus padaro 
dar didesniais dvasios pa- 

: Jiegėliais, ligonimis, kurie 
jokiam darbui ir ryžtingu
mui nebetinka. Jie kartu 
su ligonimis pasidaro tik 
našta valstybei, nes reika
lauja išlaikymo, o patys 
nieko nebegali duoti. To- o
kie bevaliai ir paliegę 
žmonės yra tautos ir vals
tybės pažangos stabdžiai 
ir 'jos įstatymų griovėjai.

Šie mūsų tautos tamsu
mo ir išsigimimo reiški
niai nenorom primena di- 

| dėlės kinų tautos nelaimes, 
i Kinų tauta šiandien turi

■ kelis šimtus milijonų gy
ventojų, kurie, jos priešų 
: sąmoningai nuodijami į- 
vairiausiais svaigalais, y- 
ra nebeatsparūs prieš 
daug mažesnį, bet sveikos 
dvasios priešą.

Ir teisingai yra manoma, 
kad kinų valstybė sveti
mųjų užkariaujama ne pa
trankų ir kulkosvydžių pa
galba, bet svaigalų, ku
riuos kinų tauta vartoja.

Taigi, kol dar ne vėlu, 
reikia visiems skelbti 
griežtą ir galutinė kova 
visokiom anodijom ir “na
mų gamybos” nuodams. 
Kol dar visa Lietuva savo 
seno ir gražaus vaišingu
mo nepakeitė šlykščių 
nuodijimusi, reikia vi-

■ siems šviesuoliams ir susi- 
pratusiems lietuviams taip 
kovoti, kaip vysk. Valan
čius savo laiku kovojo 
prieš karčiamas.

Tas ne lietuvis, kuris ge
ria anodiją ar kuriuos na
miniais būdais pagamin
tus nuodingus gėrimus. 
Tenelieka nei vieno moky- 
tojo, nei vieno kunigo, nei 
vieno susipratusio gražio
sios Lietuvos piliečio, ku
ris pakęstų nuodinguosius 
svaigalus. Tenepalieka nei 
vieno jaunalietuvio j ar pa- 

Į vasarininko, nei vieno šau
lio, nei vieno tautininko, 
nei vieno moksleivio, kuris 
neprotestuotų ir neitų į 
talką įstatymui šalinti šį 
baisų paprotį. Kiekvienas 
lietuvis turi būti, lyg vysk. 
Valančius kovoje su tau
tos puvimą nešančiais 
nuodingais svaigalais. Tik

Visi prisirengimai Šv. toms, kurios tiki į Kristų, 
Mišių Aukai yra atlikti, ilgiasi Jo, ieško Jo, myli 
altorius yra prirengtas, o Jį, ir trokšta gyventi kar- 
pamaldžios sielos, atsida-Į 
vusios Dievuje, laukia pa
gavime su maldingu troš
kimu ir dangišku pasitikė
jimu. Dievo namuose vieš
patauja iškilmingoji tyku
mą. Dviejų pašvęstų žva
kių mažoji tvyksianti švie
sa vargiai ryžasi nušviesti 
nakties šventuosius šešė
lius. Išrodo lyg kaip girdė
tųsi širdies slaptus plaki
mas, kaip ir Dievo paslap
tingas balsas... Žingsniai 
pasigirsta šventoje tyku- 
moje. Kunigas išeina ne
paprastuose rūbuose ir 
dievobaiminga išrai š k a Patį Dievą, įžeidžia Patį 
veide. Iš palengva ir iškjl- 
mingai jis prisiartina prie Dievą. Tai Viešpats Ji^u: 
altoriaus, į kurį užžengė ---- ---------- ----
laiptais, kieliką, kurį nešė 
rankose, padeda ant alto.- 
riaus, atidaro mišiolą, nu
žengia laiptais, ir pradeda 
Šv. Mišių Aukos prakil
niausią ritualą.

KAS GI YRA TAS 
KUNIGAS?

Jis galėjo kilti iš kara
liaus paločiaus, iš ūkinin
ko bakūžės, arba iš darbi
ninkų tarpo; jo gimtine 
galėjo būti kaime, ar kal
nuotoje dykumoje, arba 
populingo metropolio tur
tinguose rūmuose. Tačiau, 
tai visa nieko nereiškia ir 
nieko neatmaino jo pa
siuntinybės garbing oje 
prigimtyje ir kilnybėje.

Kas jį įpareigojo į tą y- 
patingą garbę ir didenybę, 
tai nepareina iš žmonių, 
tai nėra iš žmogaus, nes 
Pats Dievas jo sieloje įžen- 
klino paslaptingą ir neiš
dildomą ženklą, kurs jį iš
kelia ir laiko viršum visų 
kitų žemės galiūnų. Dan
gus jam davė ypatingą 
pasiuntinybę ir galybę. 
Todėl, tarp katalikų žmo
nių yra jam atidaros kiek
vienos durys, ir todėl, ka
talikams jis yra Kristaus 
ambasadorius, kunigas, 
kurs turi teisę užžengti 
altoriaus laiptais.

Jis yra Dievo amljąsado- 
rius? Iš sakyklos, kaip 
dažnai tikintiesiems jis 
skelbė dangiškųjų praneši
mų? Kaip dažnai tikintie
siems jis kalbėjo apie Ty
sančias pareigas, apie ne- 
žunančias viltis, 
žinąjį užmokesnį ir nesi
baigiančias bausmes?!... 
Nūngi, jis užžengia į alto-
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tu su Juomi.
NE ANGELUI NĖRA 

DUOTA TOKIA PASIUN
TINYBE
Dievas trokšta |Kai

mums duoti įsakymus, pri
žadėjimus, perspėjim u s, 
Jis nepanaudoja angelo, 
bet ima kunigą. Visa turi 
pereiti per to nepaprasto 
žmogaus rankas. Ir var
gas tam, kurs paniekina 
Jo galybę ir pasiuntinybę, 
kurs persekioja jį, ar ken
kia jam! Vai, vargas! Nes 
tokis žmogus paniekina

altoriumi? Pasakyk man, 
kas tave siuntė, Pats reiš- 
ki, kad Amžinąjam Dievui 
aukoji mano garbinimą, 
dėkojimą, atsiteisimą ir 
maldavimą vienybėje su 
Jėzaus Kristaus garbini
mu, dėkone, atsiteisimu ir 
maldomis. Tačiau, kas gi 
tau davė tą pasiuntinybę 
ir tokią galybę?”

Kunigas, Dievo ambasa
dorius, įtikrina žmones a- 
pie teisėtumą savo įparei
gojimo, kurį dabar pildo 
ir vykdo, iškilmingai pra
dėdamas žodžiais: “Var
dan Dievo Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios!”

Katalikų Bažnyčios iš
kilmingose apeigose, ar 
ten yra kitas momentas, 
kuomet tie žodžiai, taip 
priprasti, taip dažnai var
tojami, kad turėtų tokį iš
kilmingumą ir majestotą, 
kaip čia ties altoriaus lai
ptais, pradedant Šv. Mišių

yra Auką? Argi kunigas gali

Dievą, persekioja Patį 

iškilmingu būdu apreiškė. 
Tačiau, laimingas 
krikščionis, kurs pagerbia mums duoti savo pasiunti- 
kunigą! Laiminga yra šei
ma, kuri jį priima. Tuomi 
kunigas yra Dievo amba
sadorius žmonėms; betgi 
jis yra tuo pačiu laiku ir 
žmogaus ambasadorius su 
Dievumi.

j Vienybėje su Jėzumi 
.Kristumi, kunigas aukoja 
1 žmogaus garbinimą, dėkin
gumą, atsiteisimą ir mal
davimą Dangiškąjam Tė
vui, kurs su pamylėjimu 
priima tas visas dovanas. 
Mūsų vardu ir mūsų išga
nymui kunigas aukoja 
Amžinąjam Tėvui Jo Vien- 
gimį Sūnų Jėzų; kunigas 
aukoja Dievui beribius 
nuopelnus Išganytojo gy
venimo čia, žemėje, o ypa
tingai Jo aukojančią mirtį 
Kalvarijoje.

O Jėzaus ambasadoriau, 
argi tavo pasiuntinybė be
gali būti aukštesnė, kilnes
nė ir garbingesnė? Kuo
met pats stovi ties alto
riumi, pasakyk man, kokis 
Dievo angelas gali lygin
tis su tavimi didenybėje ir 
garbėje, Kokiam gi cheru
binui duota ar skirta to
kia pasiuntinybė, kaip ta
vo, Tavo galybė viršija 
kiekvieną kitą galybę, ar 
būtų tarp žmonių čia, že
mėje, ar tarp angelų Dan
guje! Netrukus pats tarsi 
keletą žodžių, ir Visagalis 
nemirštantis Dievas taps 
klusnus tau! Jis klauso 
tavo balso ir nužengia iš 
Dangaus. Jis ateina į ta
vo rankas ir pasilieka ant 
altoriaus taip ilgai, kaip 
tu nori Jį laikyti. • Tu ta
riesi su Dievu apie gyveni- 

rių. Netrukus jis atidarys mo svarbiausius klausi- 
Tabemakulo dureles, ims mus, apie sielų reikalus. 
Brangiausią Išganytoją į Tai yra tavo žddis, kurs 
savo rankas, ir Jį duos šie- uždeda antspaudą ir teisė

tai duoda vertybę ramy
bės sandorai, kuri yrą kas
dieniai daroma tarp Dan
gaus ir žemės.

KAIPO VIEŠPATIES 
PATEPTASIS AMŽINAI

Tokis yra kunigas, ku- 
kiekvieno riam pavesta ir duota dve- 

piliečio darbo našumas y- jopa pasiuntinybė, dabar 
ra valstybės kilimo ir pi- stovi ties altoriaus laip- 
liečių gerovės idealas. O tais, pradedant šv. Mišių 
darbui ir visokiai kūrybai Aukos garbingiausias a- 
tinka tik sveiki ir blaivūs peigas. 
žmonės. Krikščionis, kurs trokš-

Taigi, visi į kovą prieš į- ta imti dalyvumą tose 
statymų niekintojus ir šventose apeigose, gali su 
tautai išsigimimą nešan- pilna teise klausti kunigo: 
čius nuodus. V.I.8. I “Kieno vardu tu stovi ties

I

I

apie am-

žesnės ir šviesesnės tautos 
ateities.

Šiandien kiekvienas lie
tuvis turi parodyti kuo 
daugiausia darbo ir kūry
binių jėgų tautai kelti ir 
valstybei stiprinti. Kiek
vieno lietuvio, 1

nybės reikšmingesnį ir iš
kilmingesnį paaiškinimą? 
Pasirodyti Dievo Tėvo 
Vardan ir Amžinojo Visa
galio Kūrėjo galybe ■.— tai, 
o Dieve Kunige, yra vien 
tik tavo dalis' Vien tik ta
vo garbė ir galybė, o Vieš
paties pateptasis!

Šios žemės karaliai ir 
valdovai mato ir dažnai 
patys patyria, kad jų scep- 
tras yra nesitikėtai išplėš
tas iš jų rankos, karališki 
rūbai nuplėšti nuo jų pa
čių, ir jie patys, tarp kerš
to ir neapykantos šauks
mų, savo pirmykščių pa
taikūnų yra siunčiami į 
ištrėmimą be jokios ap
saugos. Tačiau, tu, o Ku
nige, .tu esi kunigas amži
nai! Dievas iš savęs nieka
da neatims tavo kilnios pa
siuntinybės. Iš visų amba- 
sadorių, tu, kurs valdovo 
vardu kalbi ir veiki, tu, o 
katalikiškasai kunige, esi 
vienintelis, kurs ligi tavo 
paskutiniam atsidusimo 
kvapsniui, gali su tavo 
Dieviškuoju Mokytoju pil
nu teisėtumu tartis žmoni
jos naudai ir išganymui, 
ir, antra vertus, gali su 
žmonija tartis Dievo var
dan.

Juoba! tačiau, kas gi 
mano apie pasaulio stebu
klus, kuomet gatvėje su
tinka kunigą, ė r jį mato 
ties altoriumi, pradedant 
Šv. Mišių Auką? Kas gi 
mano apie to Kryžiaus 
ženklo gilią reikšmę tuose 
keliuose trumpuose žo
džiuose, su kuriais prasi
deda Šv. Mišių prakilnioji 
ir garbingoji Misterija?
MALDAUTOJAS ATLEI
STI SAVO IR ŽMONIŲ 

NUODĖMĖS
Kunigas tęsia šventas 

pareigas. Karališkojo Gie
smininko žodžiais (Ps. 
XLII), jis pareiškia savo 
meldimus: Kad Visagalis 
Dievas jį saugomų nuo ne
teisingo ir klastingo žmo
gaus, kad Dievas prašalin
tų visas pasitaikančias 
kliūtis ir sunkenybes iš ke
lio į šventąjį kalną. Kuni
gas prižada Visagaliui pa
daryti žmonėms žinomu 
Dievo garbę ir šlovę Dovy
do arpos stygomis. Jis pa
veda Dievui skausmą ir 
nuliūdimą, pripildantį jo 
sielą, taip pat ir tas viltis,

kurios pripildo jo širdį, 
taip dažnai, kaip jis atsi
mena savo paties nevertu
mą, ir tuo pačiu apmąsto 
jo Atpirkėjo beribį pasi
gailėjimą. Ir tikrai, kam 
gi kitam, jei ne Dievui, jis 
turi pavesti savo pasitikė
jimą, matydamas savo 
virš žmogišką didenybę ir 
garbę, į kurią jis yra pa
šauktas? Tuo pačiu jis at
simena savo paties menku
mą. ir atsimena savo pra
eities nuodėmes, ir nors y- 
ra įpareiguotas antgamti
ne galybe, jis yra visgi 
tvarinys. Ir jausdamas sa
vo nusikaltimą, jis žemai 
nusilenkia prieš visus 
žmones ir visu nuolanku
mu mušdamas į krūtinę, 
kalba: “Mano kaltybė, ma
no kaltybė, mano visų di
džiausia kaltybė!” Jis pa
maldžiai kalba savo Kon- 
fiteorą — Aš išpažįstu. Ir 
tuo pačiu nuolankia ir su
trinta širdimi žmonės taip 
pat kalba savo Konfiteorą 
— Aš išpažįstu. Kaltybės 
jausmas aprynka kunigą 
ir žmones. Ir kiekvienas iš 
eilės savo nusikaltimus 
;špažįsta prieš Visagali 
Dievą, prieš Palaimintąją 
Mariją, prieš angelus ir 
šventuosius! Kokis tai iš
kilmingas momentas! Sie
la turi nusiskaistinti, savo 
nuplaudama atgailos van- 
denimi, kad jausti saldu
mą, nekaltybę ir tobulu
mą.

Kaip Kristus ant Kry
žiaus ant Savęs ėmė viso 
pasaulio nuodėmes, kad už 
ias atsiteisti Savo Bran- v
giausiu Kraujumi, taip pat 
ir kunigas, žemai nusilenk
damas ties altoriumi prie? 
žmones, ir nuolankumo 
dvasioje vaizduoja save 
lyg kaip būtų apsunkintas 
jo žmonių nuodėmėmis 
prieš Amžinąjį Tėvą, - kad 
išmelsti Jo pasigailėjimo. 
Tokioje padėtyje kunigas 
taip pat įasmenųoja Jėzų 
Kristų Alyvų Darželyje, 
kurs nusilenkė po sunke
nybe viso pasaulio nuodė
mių, kurios buvo užkrau
tos ant Jo, ir perpuolė, 
kuomet Jo prakaitas tapo 
kaip Kraujo lašai, ir karš
tai meldėsi į Dangiškąjį 
Tėvą. Taip pat ir kunigus, 
Kristaus atstovautojas, 
meldžiasi už savo nusikal 
timų atleidimą ir už visų 
žmonių nuodėmių atleidi
mą, nes mūsų Atpirkimo 
kaina buvo vieną kartą 
užmokėta, ir yra kasdie
niai atnaujinama ir iš nau
ja aukojama atleisti nuo
dėmėms.

Po Konfiteoro kunigas 
stoja stačias. Ir, išgirdęs, 
kad žmonės taip pat išpa
žino savo kąltybę, jis mel
džia jiems pasigailėjimo ir 
palaiminimo Mesereatur 
žodžiais: “Kad Visagalis 
Dievas pasigailėtų jū3ų, 
jums atleistų jūsų nuodė
mes, ir atvestų į niekada 
nesibaigiantį gyvenimą”.

Paguoda dabar pripildo 
kunigo širdį ir jis atsilie
pia į Dievą su pasitikėji
mu: Nūr.gi aš atsikreipiu 
į Tave, Dieve, ir Tu pra
džiuginsi mano širdį”. Ir 
kunigas vėl žengia alto
riaus laiptais* ir vėl mel
džia už mūsų nuodėmių 
atleidimą. Jis meldžia, kad 
būtų vertas kartu su žmo- 
nėmoia artintis prie Di-

džiosios Aukos altoriaus, 
maldaudamas: “Atimk 
mūsų kaltybes, mes mel
džiame Tavęs, Viešpaties, 
kad per Kristų mūsų Vieš
patį taptume verti su skai
sčiomis mintimis įeiti į 
šventųjų šventąją vietą”. 
Bet su tais žodžiais dar 
nesibaigia kunigo malda
vimas už mūsų nuodėmių 
atleidimą. Tą momentą, 
kai prisiartina prie alto
riaus, jis žemai nusilenkia, 
kad jį pabučiuoti, ir, visų 
tikinčiųjų vardu, meldžia
si: “Mes meldžiame Tavęs, 
Viešpatie, per nuopelnus 
Tavo šventųjų, kurių reli
kvijos yra čia, ir per Tavo 
visus šventuosius, kad už
tikrintum, jog atleidi vi
sas. nuodėmes”.

Ir pas ką gi kitą galime 
rasti saldesnį suraminimą 
ir kilnesnę paguodą, jei ne* 
pas Dievą Danguje, o čia, 
žemėje, pas Jo įpareigotą 
ambasadorių, kunigą, mū
sų sielų dvasiškąjį gany
toją ir amžinojo gyvenimo 
laimėjantį vadovą?...

Šiuomi pareiškiame, ger
biamoms LDS. kuopoms 
Connecticut A pskr i č i o, 
kad pusmetinis suvažiavi
mas, iš eilės 42-ras, įvyks 
sekmadienį gegužės 17 d. 
š. m. Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje, 339 
Green Str., New Haven, 
Conn. Sesijos 1 vai. po pie
tų. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti ir paruošti nau
dingų sumanymų organi
zacijos labui.

Taipgi jau laikas negal
voti, pasitarti trilypės GE
GUŽINES reikalu, kuri į- 
vyks 14-tą birželio, Wa- 
terbury’o apylinkėje. Tat 
kviečiame gerbiamas kuo
pas dalyvauti.

Pirm. J. M ou. cianas, 
Rašt. B. Mičiūnienė.

LOTINIŠKOS GIESMES
LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 

ALBUMAS DĖL 
ORKESTROS

Kas mėgsta groti lietu
viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpe- 
tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mąss.

PRANEŠIMAS

I

Šiuomi turime garbe 
pran esti Gerb. Lietu- ; 
viams, kad mes atidarė
me naują brovarnę, ku 
irioje pradėjome dirbti 
įvieną iš geriausios rū 
šies abi. šį alų jsAi par
duodame nuo Kovo mė
nesio.

Mes kviečiame aplan 
kyti šią naują mūsų | 
ištaigą ir pamatyti kai 
imoderniškai ir švariai 
viskas yry. įrengta. Mfi 
įsu įstaigos adresas

1 Lafa.vette St., Wor- 
ter, Mass.

ROCKET BREHTNG 
COMPANY

Ajithony Pinkevich, 
Prezidentas

Worcester, Mass.
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kiek ilgiau kiekvienoje di
desnėje lietuvių gyvena
moje kolonijoje ir -jos ra
jone.

Skelbdamas čia savo 
pirmąjį didesnį maršrutą, 
WS delegatas maloniai 
prašo čia minimų kolonijų 
artimesnes lietuvių gyve
namas vietas derinti prie 
to laiko jo kvietimą pas 
save. Delegatas sutinka 
vykti į kiekvieną lietuviij 

• lietuvių 
kuri tik norės pa

siklausyti jo kalbos Vil
niaus reikalais, kuri norės 
šiokiu ar kitokiu būdu pri
sidėti prie bendro Vilniaus 
darbo. Svarbu tik iš anks
to su visais susitarti, kad 
nesutaptų kelių organiza
cijų kvietimai į vieną ir 
tą patį laiką.

WS delegatas neturėda
mas savo pastovios gyve
namos vietos, negali nuro
dyti tikslaus savo adreso, 
bet jam tarpininkauti susi- 
rašinėjant ir maršrutą 
vykdant maloniai sutiko 
Generalinis Konsul a t a s 
New Yorke, kurio adresu 
(146 Fifth Avenue, New 
York, N. Y.) prašoma 

j kreipti visą koresponden
ciją čia keliamais WS rei
kalais.

WS delegatas V. Užda
vinys, norėdamas apie bir
želio 15 pasiekti Chicago, 
III., pakelėje vykdamas 
sustos šiose vietose:

Nuo balandžio 24 d. ligi 
balandžio 30 d. lankys 
Philadelphia, Pa., rajono 
lietuvių gyvenamas vietas 
ir organizacijas; gegužės 1 
d. iki gegužės 12 d. She
nandoah, Pa. centrą ir ra
doną; gegužės 13 d. iki ge
gužės 25 d. Wilkes - Bar- 
re, Pa.; nuo gegužės 26 d. 
iki gegužės 31 d. Pitts- 
burgh, Pa.; nuo birželio 4 
d. iki birželio 12 d. Cleve- 
land, Ohio.

Apie birželio 15 d. iš ten 
■ vyksta į Chicago, UI., ta
čiau jei atsiras norinčių 
pasikviesti delegatą pas 
save keliom dienom ankš
čiau ar vėliau birželio 15 
d., tai bus galima susitarti 
ir susirašyti. Maršrutas, 
kaip matyti, nėra labai 
griežtai fiksuojamas, nu
rodomas tik laikas geres
nei kviečiančiųjų orienta
cijai.

Dar kartą primenama, 
kad visais delegato marš
ruto reikalais, prašoma 
kreiptis šiuo adresu: Con- 
sulate General of Lithua- 
nia, 46 Fifth Avenue, New 
York, N. Y.

užsirūstino ir pasakė, kad 
jie kito pakvietimo nebe
sulauks.

Kristus yra mūsų Kara
lius. Jis kas mėnuo rengia 
mums dvasinį pokilį ir per 
savo atstovus kunigus 
kviečia mus jame dalyvau
ti. Valgis, kurį Jis mums 
tame pokilyje duoda yra 
Šv. Komunija. Jeigu mes 
Jo neklausysime ir tuose 
pokiliuose nedalyvausime, 
žinokime, kad Jis gali ant 
mūs užsirūstinti ir mes ( 
galime nebegauti pakvieti
mo dalyvauti Jo amžina
me pokilyje Jo Tėvo 
karalystėje. Tą visi katali
kai vyrai turėtų suprasti, 
o ypatingai jaunuoliai ir 
tuose pokiliuose, dalyvau
ti.

Jeigu aš parašiau laik-, 
rašty teisybė, jog jūs cho
ristai buvote taipgi klebo
no kviečiami prisidėti prie 
Šv. Vardo dr-jos, o jūs ne- 
pasirodėte, tai kaip skaudi 
ir užgaunanti pasirodė 
jums, toji pastaba. Net ir 
rašyti lietuviškai išmoko
te ir taip gražiai, taisyk- 
liškai surašėte pareiškimą. 
Aš tą gerai žinau ir su
prantu, jog kiekvienam, o 
ypatingai jauniems yra 
malonu susilaukt pagiri- 
mų laikrašty, o ne papei
kimo. Bet vokiška patarlė 
sako: “Jeigu nori būti gi
riamas ir pagarboje laiko
mas, tai stengkis geras 
būti”.

Aš tikiu, kad choristai 
supras, jog priklausyti 
prie šios kilnios organiza
cijos nėra jokio pažemini
mo ir sunkenybės ir pir
mai progai pasitaikius pri
sidės ir tuomi suteiks man 
progą pareikšti jierps vie
šai pagarbą ir pagirimą.

S. B-tis.

darbai ir kiti mūsų bro
liams lietuviams palengvi
nimai.
Malonėkite interesuotis ir 

Įeiti į talką. Vienybėje ga- 
! lybė. Juk mes lietuviai ne
maresnius mokesčius -(’ta- 
ksas) mokam, negu kitų 
tautų Amerikos piliečiai. į 
O kodėl mes lietuviai ne- Į 
gaunam tų pilnų privilegi
jų, kuriomis kiti naudoja
si? Mes daug nenorim, 
vien tik tiek, kiek mums 
lietuviams proporcijona- organizaciją ar 
kai priklauso. Philadelphi- grupę, 
joje lietuvių daug gyvena, 
daugumoje namų savinin-; 
kai, geri taksų mokėtojai; 
tik mums reikia skaitlin- 
nėmis priparodyti. Ir vie
nintelis būdas, tai juodas 
ant balto, reikia padaryti 
cenzas, — reikia visus ir 
viską surašyti.

Pr. Pūkas,
609 N. 12th St.

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
L. Kumpa pralenkė Kun. J. Bružiką ir Sof. Ši

maitę. A. Zaveckas užbėgo už akių V. Butrimui ir F. 
Končių te i. A. J. Pateckis netoli Kondroto.

|kas girdėti .lietuvių
KOLONIJOSE

...................

t

CAMBRIDGE, MASS. ir jam ne
būtų buvę reikalo viešai 
choristus kviesti prisira
šyti. Kadangi choristai to 
nepadarė, tad aš kaipo Šv. 
Vardo dr-jos koresponden- 

ry pastebėjau mūsų choro tas, pildydamas savo pa- 
pareikštą nepasitenkini- reigą ir pabriežiau tą -fak- 
mą dėl mano koresponden- tą, kad choristai taipgi bu- 
cijos, tūpusios 26 “D-ko”, vo kviečiami, bet nepasi- 
numery. Tas pareiškimas rodė.
man suteikė nemažą malo-* Dabar kaslink priežas- 
nųmą. Pirma: kad matau, čių, kurias žadėjau išaiš- 
jog mūsų jaunimas choris- kinti dėl kurių choristai ir 
tai skaito “D-ką”. Antra: abelnai jaunimas nenori 
kad pasirašius po pareiš- dalyvauti Šv. Vardo dr-jos 
kimu choro valdyba, atvi- susirinkimuose. Man teko 
rai ir drąsiai pasisako jog kalbėti su kaikuriais jau
jų gairės, tai katalikybė nesniais šios dr-jos nariais 
ir lietuvybė. Gi trečia, kad 
choras pasižadėjo, Šv. 
Vardo dr-jos sekančiame 
susirinkime dalyvauti, (ko 
berods neišpildė) ir asme- jokio 
niškai pasiaiškinti, kodėl aktyviškumo ir pasiryži- 
jie su mumis nedalyvauja, mo ką nors Veikti. Galima 
Taipgi išklausyti apkalti- daleisti, kad tas yra tiesa 
nimų, kuriuos jie mano ko- ir iš to atžvilgio jaunimas 
respondencijoje įsivaizdi- būtų galima pateisinti už 
no, bet kurių tikrenybėje nedalyvavimą. Bet už ne-j 
aš visai savo minty netu- dalyvavimą bendroje Ko
riu. Priešingai tas nedaly- munijoje ir pamaldose jo- 
vavimo priežastis, kurios kio pasiteisinimo nėra ir 
aš žadėjau susirinkime iš- būti negali.
aiškinti, dalinai dar patei-j Į choristus ir choristes! 
sina jaunimą už nedalyva- aš visad žiūrėjau ir žiūriu, 
vimą Šv. Vardo dr-je nors kaipo į kilnesnį mūsų pa- 
ir nevisiškai.

Iš pareiškimo man yra 
suprantama, kad choras 
nepatenkintas dėlto, kam 
mano išeita viešumon su 
tuo klausimu, nes tai buvę 
galima tą dalyką išlukš
tenti susirinkime ir gauti 
tinkamą pasiaiškin imą. 
Galima, tai galima. Vie
nok kiek man yra žinoma, 
jau daugiau, kaip du me
tai, kaip tas klausimas y- 
ra keliamas. Klebonas jau 
nesykį yra raginęs ir cho
ristus dalyvauti Šv. Vardo 
dr-joj, bet jų vis nesimato. 
Manau, kad per tiek laiko 
choristai galėjo rasti pro
gą pasiaiškinti klebonui, 
dėl kokios priežasties jie

ATSAKYMAS CHORO
VALDYBAI

“Darbininko” 27 nume-

Brockton, Mass. — L. sukruto dirbti. Pereitą sa- 
Kumpa pereitą savaitę vaitę jis pralenkė Roches- 
“Darbininko” vajuje pa- terietį V. Butrimą ir F. 
darė tikrą surprizą. Jis i- Končiūtę. Dabar Zaveckui 
ki šiol stovėjo ketvirtoje priseis grumtis su didžiu- 
kontestininkų eilėje. Bet lės Clevelando kolonijos 
štai, visai netikėtai perei- kontestante — Paula Glu- 
tą šeštadienį atgabeno lio- godiene. Čia reikia tikėtis 
dą naujų skaitytojų gau- didelio “susirėmimo”, nes 
damas tokį didelį balsų p. Glugodienė nenorės, kad 
skaičių, kad jis pralenkė Cambridge’ietis ją aplenk- 
kun. J. Bružiką ir Sof. Ri- tų. Pamatysime, kuris ‘ko- 
maitė ir atsistojo į antrą- Vą» laimės 
sias kontestininkų eiles. 
Dabar Kumpa sudaro rim- Pereitą savaitę taipgi
to pavojaus Kilmoniutei. žingsnį padarė: F.

I i

i

i

ir iš jų sužinojau, kad »jie 
nenorį dalyvauti susirinki
muose dėlto, kad tie susi
rinkimai ėsą nuobodūs, be 

entuziazmo, stoka
v •

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAI

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dezter 1952

Namu: PI. 6286

rapijos jaunimo dalį; ku
rie ir kurios šalę savo kas
dieninių reikalų ir pareigų 
suranda dar laiko pasila- 
vinti muzikoje, giedojime, 
kad tuomi pagrąžinti baž
nyčioje pamaldas. Vienok 
giedantis chore jaunimas 
neturėtų manyti ir supras
ti: jeigu aš giedu bąžny- 

itiniame chore ir dar kaip 
kada, nuėjęs svetainėn pa
dainuoju, tai jau aš ir ka
talikas ir lietuvis, ir jau 
daugiaus man nieko nebe
reikia. Nei prie gerų orga
nizacijų, priklausyti, nei 
prie Komunijos eiti. Ne, 
mano brangūs jaunikai
čiai! To nepakanka. Gie
dodami bažnyčioje laike 
pamaldų, berods jūs gar
binate Šv. Vardą, bet pri- 

į klausydami, prie to Šven- 
i to Vardo dr-jos ir eidami 
dažniau prie Komunijos, 

■ jūs tada parodysite, kad 
j jūsų kilnumas yra tikras 
ir Šv. Vardo garbinimas 
pilnas ir tuomi duosite 

I gražų pavyzdį kitiems sa
vo jauniems draugams,.

v •

Cambridge, Mass. — A. A. Kopdrotas ir V. Bra- 
Zaveckas ir gi smarkiai zauskas.

KONTESTANTININKŲ STOVIS:
M. KiJmoniutė, LDS 1-mos kpl kontestante .... 27,200 
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass........
Kun. J. Bružikas ................................
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass.
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest..... 18,489
J. Glavickas, 108-tos kp. kont............................
O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestante .......
F. A. Kondrotas, Phila. Pa................................
A. J. Pateckis, Hartford, Conn........................... .

j VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas 
V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont....................
B. Mičiunienė, New Britam, Conn......................
J. Jeskelevičius, LDS 1-mos kp. kont...............
K. Nadzeika, Nashua, N. H..................................
J. Makštutis, Scranton, Pa..................................
K. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestante........
Paula Glugodienė, CJeveland, Ohio ................
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont...................
V. Butrim, Rochester, N. Y..................................
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont :.............. 
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa.........................
M. Kauklys, Kearny, N. J..................................
J. J. Naudžius, Westfield, Mass..........................
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont..................

Į V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ..........
M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont................
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass.......................
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III.............................
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass......................
P. Palevičius, LDS 7 kp. kont...........................
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y...............
A. Delinas, Greenfield, Mass.............................
Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont...... ........
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont...............
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa...... *.........
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest,.................

25,000
24,500
25.300

16,350
16,260
15,285
13,625
12,650
12,150 
. 9,875

8,600 
. 8,250

7,050
. 7,050

6,500
5,740 

. 5,700 
. 6,235

4,200 
. 3,375 
. 3,000

2,775
. 2,600

1,800
. 1,800

1,225 
. 1,200 
. 900
.... 900

800
. 700

600 
. .600
.... 600

PHILADELPHIA, PA.

WESTFIELD, MASS.

i
I

i

Jeigu taip iškilmingai talikai privalome laikytis 
pareiškėte, kad 'jūsų gai- ir sulig jų savo gyvenimą 
rėš visados buvo kataliky- tvarkyti. Katalikas jauni- 
bė ir lietuvybė, tad patvir- kaitis atsisakantis klausy- 
tinkite tą savo pareiškimą ti savo vyriausio dvasios 
darbais, tada jis bus tik- vado Popiežiaus ir jo pa
ras ir neabejotinas.

Kokios gi priežastys ga
li jus sulaikyti nuo daly
vavimo šioje kilnioje ŠV.1 
Vardo draugijoje? Gal jūs 
manote, 1

Atsišaukimus,

Korteles,

Atvirutes,

Programus,

Tikietus,

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus
Kaip Tai:

Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,

Konstitucijas,

Posterius,

Vizitinęs korteles,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.

DARBININKAS,
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

gelbininkų kunigų, kurie 
atstovauja jo dvasios ka- 

_ ralių Kristų, jau tuomi 
pat pasirašo sau prastą 
paliudymą su kuriuomi 

manote, tauTeiti tendTai ne_gaH. tikėtif. Patirti lai’ 
prie Dievo Stalo su kitais mesrr pasisekimo savo gy- 
vyrais būtų jums pažemi
nimas negarbė? Jeigu taip 
manytumėt tada jūsų pa
reiškimas būtų tuščias, 
nes tas parodytų, kad jūs 
perdaug pilni puikybės. 
Tokia berybė puikybė jo
kiu būdu būtų nesuderina
ma su katalikybės princi
pais. Gal manote, kad 
jums nėra reikalo daly
vauti, dėlto, kad jūs cho
ristai? Taip manyti irgi 
būtų didelė klaida ir nesą
monė.

• Berods, muzika visados

venime.
I Mūsų vadai, pradedant 
Popiežium ir baigiant ku
nigais ragina visus senus 
ir jaunus vyrus, katalikus 
spiestis į kilnias organiza
cijas ir tuomi stoti į kata
likišką akciją. Jeigu mes 
tų raginimų neklausome, 
tad reiškia mes savo vadus 
niekiname. Reikia žinoti, 
kad Popiežius ir kunigai 
užima apaštalų vietas. Gi 
Evangelijoje yra užrašyti 
žodžiai, kuriuos Kristus 
pasakė apaštalams: “Kas 

, jūs klauso, manęs klauso, 
buvo ir yra Katalikų Baž- Kas jus niekina, manę nie- 
nyčios globojama ir aukš- kiną.
tai vertinama. Bet reikia Kitoje Evangelijos vie- 
žinoti ir suprasti, kad mu- toje> kalbama apie Ka- 
zika nėra Katalikų Baž- ralių, kurs surengė pokylį 
nyčios gairė. )jj> kvietė savo pavaldinius

Evangelijos knyga, ir ji jame dalyvauti, o tie vi- 
yra katalikybės gairė. Jo- saip išsikalbinėjo negalį 
je pažymėtų tiesų mes ka- dalyvauti, Karalius ant jų

Kitoje Evangelijos vie-

POLITINIS LIETUVIŲ 
VEIKIMAS

Penktadienio vakare, ko
vo 27-tą, įvyko Lietuvių 
Demokratų Klubo susirin
kimas. Kalbėta apie “Pri- 
mary” ir “General” rinki
mus.

Lietuvių Klubas su darb
ščia valdyba, per virš du 
metu įabai ištikimai dar
bavosi Demokratų Parti
joj, už ką lietuviams buvo 
žadėta valdiškų darbų. 
Bet rinkimams praėjus, 
viskas nutilo, viskas o. k. 
Yes, taip būdavo iki šiol, 
lietuvius išnaudodavo. Ge
rai, kad nors dabar prade
dame susiprasti. Visgi ge
riau vėliau, negu niekad. 
Jei norime lietuviams, A- 
merikos piliečiams val
džios darbų išgauti, ar ki
tokių privilegijų, kaip kad 
kitataučiai naudojasi šio
je šalyje, tai turime politi
koje būtinai visi lietuviai 
bendrai išvien darbuotis.

Todėl, nutarta stipriau 
ir vieningiau laikytis po
litikoje. Kai jau patirta,, 
kad pavieniai lietuvių klu
bai visai negali politinių 
bosų užinteresuoti, tai ga
lutinai nutarta vienytis 
visom Phila. lietuvių drau
gijoms į vieną didelę poli
tinę Amer. - Lietuvių or
ganizaciją. Tuomet, kai a- 
teis dinkimai (Oh Boy!), 
lietuviai bus žinomi kaipo 
sveriantis, lemiantis ele
mentas. Ir kai tą žinos, 
politikos Donai, tuomet 
bus lengviau gauti miesto

Kareivis Bronislovas Gai- 
liušis Sugrįžo

Tarnybai pasibaigus, ka
reivis Bronislovas Gailiu- 
šis, 38 Powler gatvės, su
grįžo iš Fort Clayton, Ca
nal Zone, kur išbuvo du 
metus. Rapolas Zinkus, 
gyv. Miller St. irgi ten da
bar yra tarnyboje, kuri 
pasibaigs už metų.

“Canal Zone” yra dalis 
žemės Centralinėje Ameri
koje, apie 40 mylių ilgumo 
ir 10 mylių platumo, ku
rią Jungt. Valstybės iš
nuomavo ant visados nuo 
Panamos respublikos, už
mokėdama pirmą mokestį 
dešimts milijonų ir po to 
du šimtu penkiasdešimts 
tūkstančių kasmet. J. V. 
pastatė garsų ir labai nau
dingą Panamą Kanalą, ku
ris skiria Šiaurinę Ameri
ką nuo Pietinės ir tuo pa
čiu sujungia Atlantikos ir 
Pacifikos vandenynus.

Panamoje oras būna tik 
dvejopas: lietingas, kuris 
prasideda gegužės mėne
syje ir tęsiasi iki gruodžio 
mėn., kada prasideda bai
si sausuma. Kareivis Gai- 
liušis pareiškė, kad buvęs 
atsitikimas, kad lietus ly- 
jęs per penkioliką dienų be 
sustojimo. Panama yra 
šiltas kraštas ir todėl yra 
tankumynai, kuriuose yra 
gražių spalvuotų paukščių 
ir visokių rūšių gyvulių. 
Tai kraštas, kur auga ba- 
nanos, pamarinčiai (oran- 
ges), cukrinės lendrės (su- 
gar canė) ir ananasai (pi- 
neapples). Kareivis Gailiu- 
šis kiekvieną dieną valgė 
suminėtus vaisius. Dabar 
jie visai jo netraukia.

t
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IŠ VILNIUI VADUOTI 
SĄJUNGOS DELEGATO

MARŠRUTO
Vilniui Vaduoti Sąjun

gos delegatas Amerikoje, 
redaktorius V. Uždavinys, 
per tris savaites susipaži
nęs su New Yorko apylin
kėmis ir skaitęs čia apie 
12 pranešimų, nusistatė 
tuojau po Atvelykio pra
dėti savo maršrutą per 
Pennsylvania valstybę, to
liau link Chicago, III.

Kadangi delegatas 
daugiau laiko negu 
buvusieji V.V. S-gos
tovai, tai jis nori užtrukti

Tel. 3368

ADAM WAITEKUN AS
LIETUVIS GRABORIUS 
Taipgi užlaikome visokios 

rūžies rakandų. 
Laidotuvių įstaiga:

124 Ames St, Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St, Brockton

turi 
kiti 
ats-
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PIRMASIS EUROPOS [turi gerą skonį. Tačiau jis 

RŪKORIUS BUVO KALI
NAMAS UŽ RŪKYMĄ

Vargų kas žinome, kad 
pirmasis Europos rūko
rius buvo ispanas Rodrigo 
de Jerez, kuris keliavęs 
kartu su Kolumbu pirmą
ją kelionę į Ameriką.

Grįžęs iš kelionės, de Ja- 
rez parsivežė ir daug taba
ko lapų, kuriuos susisukęs 
ėmė rūkyti ir dūmus pūsti 
per burną ir nosį. Jo žmo
na baisiausiai išsigando, 
tardama, kad vyrą velnias 
apsėdęs. Jį tuoj numovė 
pas vietos vyresnybę ir 
apskundė de Jerezą, Rūko
rius, kaip velnio apsėstas, 
pateko kalėjiman ir išbu
vo jame net dešimtį metų. 
Išėjęs iš kalėjimo, žiūri, 
kad jau visi rūko, ir rūky
mas buvo jau paplitęs vi
soje Europoje.

Dabar de Jerezo gimta
sis miestelis Huelvos pro
vincijoje didžiuojasi pir
muoju rūkorium ir net pa
statė jam paminklinę len
tą.

MOTERYS GYVENA 
ILGIAU UŽ VYRUS

Statistika rodo, kad mer
gaičių gimsta mažiau ne
gu berniukų. Išeina tad, 
kad vyrų turėtu būti dau
giau kaip moterų. Tačiau 
ta pati statistika rodo, kad 
daugely kraštų vyrų yra 
mažiau. Pagaliau ir mes 
patys galėjome pastebėti 
vieną keistą dalyką. Senų 
moterų pasitaiko žymiai 
daugiau, kaip senų vyrų.

Kas čia yra? — Visai pa
prastas reiškinys, — sako 
gydytojai. — Teisybė, 
gimsta daugiau berniukų. 
Bet berniukų daugiau ir 
miršta. Vadinasi, berniu
kų mirtingumas yra dides
nis. Pastebėta tačiau, kad 
berniukų mirtingumas yra 
didesnis tik ligi 12 metų, 
o paskui, ligi 35 metų vie
nodai miršta ir vyrai ir 
moterys. Po 35 metų vyrų 
mirtingumas vėl pradeda 
didėti.

Beveik visi stebėjimų 
duomenys rodo, kad iš 
1000 vyrų 55 metų sulau
kia tik 331, o 80 metų — 
tik 89. Tuo tarpu iš 1000 
moterų 55 metų sulaukia 
338 ir 80 metų

Turint tai prieš akis, bu
vo pradėta ieškoti priėžaš- 
čių, kodėl moterys ilgiau 
gyvena už vyrus. Pasiro
dė, kad čia yra kaltas vy
rų nesaugojimas savo 
sveikatos. Vyras eina dir
bti, nors ir nėgalaudamas. 
Jis stengiasi pakilti iš lo
vos dar visiškai net nepa- 
sveikęs ir dažnai vėl at
krinta. O moteris apsi- 
klosto šiltai net menkutę 
slogą pajutusi ir guli ligi 
visiškai pasveikdama. Mo
terys daug daugiau nau
dojasi dar medicinos pa
galba, ir į savo sveikatą 
šiaip daug dėmesio krei
pia. O tai taip pat turi 
reikšmės. “Darbos”

. MARGARINAS

net 119.

nėra pigus. Šalia jo yra 
tad maistui vartojami ir 
kiti riebalai, jų tarpe ir 
dirbtinis sviestas, marga
rinu vadinamas.

Pagrindinė medžią g a 
margarinui gaminti yra o-

kinti to nepaprasto nepa- 
sirodymo priežastis. Vieną 
kartą, kai vyras buvo iš
važiavęs iš namų ir žm£ 
nos vėl niekur nebuvo ma
tyti, kaimynai pranešė po
licijai, kuri ūkininko na
muose padarė kratą. Kai 
nekviesti svečiai įėjo į 
prieškambarį, juos puolė 
milžiniškas šuo. Tačiau 
šuo buvo nuramintas, ir

jama apie lietuvio kun. 
Jodoko darbus. Jis Ufoje, 
Permoje, Čelabinske, Taš
kente ir visoj eilėj kitų 
vietų apgynė su tikinčiai
siais 20 žiaurių bolševikų 
naikinamas mokslo vardu 
kat. relikvijas nuo išnieki
nimo. Dėl to buvo įskųstas, 
apkaltintas, kad “politi
kuoja, eina prieš valdžią’ 
ir išsiųstas be teismo į So-

nekreipdamos nė menkiau
sio dėmesio.
. Kuris nors jaunikaitis 
susiradęs sau tinkamą 
mergaitę, sustoja netolie
se. Jeigu mergaitė į <jį pa
žiūri ir linkteli galva, va

idinasi, ir jaunikaitis jai 
Į patiko. Tada pakyla iš sa
vo vietų mergaitės arti- 

” mieji giminės, apsupa jau
nikaitį ir pradeda derybas
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J^a^^nas^tf^augaii- Policija pradėjo apžiūrinė- lovkų salas. Kun. Linhart dėl kainos. Derybos vyks
ta gana greitai. Jaunikai
tis pasiūlo mergaitės gimi-

niai aliejai. Oliamargari- 
nas yra gaunamas iš la
jaus i 
riebalų,. Kai kuri dalis la
jaus tirpsta jau 20—30 
laipsnių temperatūroje, o 
kita — 40 laipsnių. Ta da-

ti butą. Ir štai ką policija prisiekia prieš Dievą ir vi- 
rado. Mažajame kambary- sus švent., kad kun. Jodo-
Je» -<reta virtuvės, ūkinin- kas jokio politinio darbo nėms porą karvių arba a- 
ko žmona buvo prikausty- nedirbo, ir kelia klausimą, šilą, ir viskas. Žinoma, ei
ta retežiais prie sienos. Ji kad gerasis kunigas būtų na kartais kalba ir apie 
teturėjo tik vieną laisvą iš to baisaus padėjimo iš- grynus pinigus.

vaduotas; ji, kaip lietuvį, 
gal sutiktų Lietuvos vy
riausybė iškeisti į kelis 
komunistus.

Kita — laipsnių, la ua- ranka su kuria ^Įa-in 
. • V — • j Į , L Į — 'Siekti ant stalo padėtus į-!ti zemesneje temperaturo- „airiug val iug p du0. 
je ir yra oliamargarinas. vyraSi mat. vig dglto

Lįus margarinui .5a: pasirūpino, kad žmonai 
visiškai njeko netrūktų, {domiau* 

|sia esą tai, kad žmona

kad žmonai
minti imamas visiškai j nįeko netrūktų. Įdomiau- 
šviežias. Išskyrus oliamar-gia egą tai, kad žmona 
gariną (košimo būdu), y- karStai prajiusi policiją 
ra primaišoma į šį produk- aįeko apie tai nepasakoti 
tą augalinių aliejų. Nuo a- !litiems. ką matė, nes ji 
lie™ _.°Uamarfari"af fu- įarštai mylinti savo vyrą 

prie visko esanti pripratu
si ir savo gyvenimu nesi
skundžia. “D.”

v •

lieju oliamargarinas r** 
minkštėja ir pasidaro pa
našus į sviestą. Dėl skonio 
yra dedama dar truputis 
pieno, o spalvai — kiauši
nio, miltų arba šafrano 
dažų.

Iš gerų medžiagų 
mintas margarinas 
kuo skiriasi nuo 
sviesto. Vis dėlto jis žmo
nėse neturi gero vardo. 
Tai dėl to, kad dažnai 
margarinas būna gamina
mas iš prastų me’džiagų, o 
toksai nepasižymi nei ge
ru skoniu, nei maistingu
mu.

v •

paga- 
mažai 
tikro

LIETUVIS KUNIGAS 
BOLŠEVIKŲ KALĖJIME

Deryboms pasibaigus, 
giminės pamoja mergaitei. 
Mergaitė pakyla ir prieina 
prie būsimo savo vyro. 
Nuo šios minutės jie lai
komi jau susižiedavusiais.

Vedybos įvyksta beveik 
be jokių apeigų. Jaunasis 
ir jaunoji, paprastai, nuei- 

Indijos pačioje šiaurėje, na į šventyklą čia pat Sim- 
Himalajų kalnų apsupta, ioje jr pareiškia dvasinin- 
stūkso Kašmiro aukštuma, kuį norį susituokti. Dvasi- 
vadinama pasaulio stogu, ninkas paduoda indą aly- 
Vieną kartą per metus čia, vos, kurią pauosto besi- 
svarbiausiame provincijos tuokiantieji abu vienu 
mieste, Simloje, įvyksta kartu. Paskui jaunikis pa- 
vedybų varžytinės. Varžy- duoda dvasininkui auksinį, 
tynių metu visi meta kas- į sidabrinį ar varinį pinigą

Ką Tik Gautos Iš Lietuvos
Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no

rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.

Dorybių Perlas......................................
Moterystė ............................... ..............
Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai) 
Sugriautas Lizdas .............................
Jėzaus Širdis ir Šeiinyna .................
Temperamentų rūšyse.........................
Kaip save auklėti ................................. 
Jėzuitai ..................................................
Šeimyna Kristui ................................
Šv. Stanislovas Kostka ....................
Matas Talbotas.....................................
T. Mykolas Pro.....................................
Šv. Elzbieta Tiuringietė ....................
Pamokymai Jaunavedžiams .............
Tu ir Jis.................................................
Mintys ir Patarimai (I knyga).........
Mintys ir patarimai (II knyga) ........
Mintys ir patarimai (III knyga) ....
Mintys ir patarimai (IV knyga) ....
Ar tik nebūti man kunigu? ..........
Romos Popiežius .................................
Dievo buvimas ..... ................................

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
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si namų tvarka ir vaikų krodis, klabenimai, vaito-. 
auklėjimu. Visuomeniška-'jimai (greičiausiai šuns),, 
me gyvenime ji nedaly 
vauja. “D.”

NEPAPRASTA MEILE
r

Lenkijoje, vieno ūkinin
ko žmona niekuomet nepa
sirodydavo x lauke, vyrui 
nesant namie. Kadangi ji 
tylivo jauna ir daili mote
ris, kaimynai nutarė išaiš-• V __ • įf

“žvaigždė” paskutiniam 
numery įdėjo tėvo Nakhla 
fotografiją ir laišką, para
šyta gražiai lietuviškai. 
Minimasis tėvas (jis yra 
jėzuitas) moka 33 kalbas 
ir neseniai išmoko lietu
viškai. Jis per “Žv.” palin
kėjo lietuvių tautai, kad 
neštų savo kryžių ir sektų 
Jėzų, nes “kas tikrai Die
vą myli,, myli jr kryžių”, 
sako tėvas Nakhla.

Toliau yra įdėtas grįžu
sio iš Rusijos kat. kunigo 
Andr. Linhart laiškas, ra
šytas kardinolui arkiv. In- 
nitzer’iui, kuriame pasako-

i

Pirmutinis

dieninius darbus ir raiti ('pagal išgalės), kurį dva- 
asilais arba pėsti, skuba gininkas įdeda į laimės

Skuba seni ir dievo statulos ištiestą del
ną, ir susituokusius, palai
mina.

Su palaiminimu sutuoki 
baigiamos. • Abiejų

į miestą, 
jauni, vyrai ir moterys, vi- į 
si apsirengę šventadieniš
kais drabužiais.

Varžytinių aikštė yra tuvės 
miesto pakrašty. Vienoje pusių giminės pradeda bu
jos pusėje stūkso eilės. čiuotis lyg būtų pažįstami 
Suolų, ant kurių susėda nuo gimimo dienos ir lyg 
norinčios ištekėti moterys, j būtų jau dešimtis metų- 
Po tam tikrų apeigų, norį į nesimatę. Vestuvių puota 
vesti vyrai įsimaišo į mo
terų tarpą ir pradeda jas 
vieną po kitos apžiūrinėti. 
Apžiūrinėjamos moterys 
sėdi visai ramiai, į besisu
kinėjančius čia pat vyrus

Įvyksta vėliau, jaunojo tė
viškėje.

Moters teisės pas Kašmi- 
ro gyventojus yra tokios 
pat, kaip ir kitur rytuose. 
Moteris pirmiausia rūpina-'

o
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KAIP ANGLAI GAUDĖ 
ŠMĖKLA

Pasirinkimas

Iš Tų
i i

4

PICKVTCK bon- 
raunamas 

pardavėjus, 2 
už 25c. (tik alus t 

Bostone. •

i t
Iš visų riebalų maistui 

tinkamiausias yra svies
tas. Jį mūsų organizmas 
lengvai suvirškina, yra jis 
pakankamai maistingas ir

Kas 
Žino 

ALE!
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PICK WICK ALE

Vienuose senoviškuose 
Kent’o namuose pradėjo 
naktimis vaidintis. Namų 
gyventojai girdėdavo pas
laptingus garsus, rūsyje 
girgždančius žingsnius.

Šiuo įvykiu taip susido
mėjo visa Anglija, kad ko
vo 10 dieną buvo suruošta 
šmėklos medžioklė, kurią 
net perdavė per Britų Ra
diofoną. Štai ką rašo “Dai- 
ly Express” apie medžiok
lės laimikį.

Praeitą naktį britų ra
diofonas turėjo keisčiausią 
per visą savo gyvenimą 
transliaciją — šmėklos 
medžioklę, kurioje daly
vavo mokslininkai, ieško
dami tariamosios dvasios 
namų rūsyje. Ši transliaci
ja, matomai, buvo daug 
šiurpesnė radio klausyto
jams. Mikrofonui pradė
jus veikti, visi girdėjo la
bai keistus garsus ir triuk
šmą.

Radio pranešėjas pir-! 
miausiai papasakojo namų 
istoriją ir jo žodžius lydė
ję šiurpūs žvangėjimai, 
švilpimai, vaitojimai, kla- 
binimai, birbenimai.
— Ar tamstos tėvas tik

rai matė šmėklą? - 
klausė pranešėjas 
savininką.
— Taip! — atsakė 

garsiakalbis.
Tuomet, kai vienas 

dio kalbėtojas nubrėžė vi-| 
sas šmėklos smul kutenąs, 
laikrodis girgždėda m a s 
pradėjo mušti valandas...

Mes tryse klausėmės 
tamsiame kambaryje ir 
užgirdus niūrų laikrodžio 
girgždėjimą, visi pašoko
me iš vietų, lyg kažkokios 
paslaptingos rankos nu-' 
traukti iš kėdžių. Tai buvo'

v •

- pa
namų

radio

ra-

sudarė tikrai šmėkliškai 
išgąstingą nuotaiką radio 
klausytojų tarpe.

Štai kaip papratusi buvo, 
šmėkla lankytis ■'namuose. --

Atsiveria durys. Girdi
mas medį kapojančio kir-t 
vio triukšmas. Greit po to 
juntama šalta oro srovė.

Tyrinėtojai buvo gerai 
pasiruošę visus šiuos vai
duoklio darbus sužymėti.

Jeigu atsidarys durys - 
tuoiau sužibės raudona *• I-
šviesa. Jeigu papūs šalto." 
oro srovė, tucrjau ją pažy
mės temperatūros prietai-' 
sas. Vašku išteptos ir mil
tais išbarstytos grindys 
pažymės šmėklos pėdsar 
kus. Grafitu išteptos du
rys taip pat paliks nėra-J 
mios dvasios pirštų nuos- ’ 
paudos.

Ir šeši mokslininkai, ap
siginklavę visokiais įran
kiais susėdo aplink ąžuo-.. 
linį stalą ir ėmė laukti’ 
triukšmadario iš ano pa
saulio. '

Bet šmėkla tą naktį su
silaikė ir neatėjo į pavo
jingas medžiotojo pinkles.. 
Atsižvelgiant į tokius' 
techniškus pasirengimus < 
ir pati drąsiausia pragaro - 
šmėkla nebūtų surizikavu
si čia apsilankyti.

Vienas linksmas įvykis 
negalima praleisti nesumi
nėjus. Kaip tik prieš pa
čią transliacijos pabaigą, 
8:20 valandą, radio klau
sytojai aiškiai 
kažkeno balsą:
— Ačiū Dievui, 

kas jau baigta!..
Gal būt, tai ir buvo šmė- ’ 

klos balsas?” “Ū.*

• t l

išgirdo
v

kad vis-’

MANO MARŠRUTAS ;
% ■ I ■■

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

Nuo bal. 19 iki geg. 5, - 
220 Ripley pi., 
Elizabeth, N. "

Nuo
Tti mun u^uiiiei\y 

i Paterson, N. J.
„to 1?ik' "“^Ada^SL,

rodžio, kuris mušė vąlan- Nevvark N. J. 
das šinėklos kambaryje ir Nuo birž. 3 iki 7, —

J.
Nuo geg. 6 iki 17, —

47 Montgomery pi.,

Nuo geg. 18 iki birž. 2,-

NeWark, N. J.

kiif su visais aparatais 
laukė šeši drąsūs aho pa
saulio tyrinėtojai. Bet lai*

32 Dominick 8t.,
York, N. Y.

Tėvas J. Bruiikas, S. j.
4
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S. Lukas.

“Aukso” Šalyje
TRAUKINIU — Aš esu lietuvis, — at-

Po ilgos ir audringos ke- sakė Augys.
lionės jūra, pagaliau Au-! ~^a^au^’ as tuoJ 
gys, pasiekęs kraštą - uos
tą, išlipo iš laivo ir už pus
valandžio buvo New Yor-

sugrįšiu.
Žmogus nuėjo.
Neužilgo žmogus sugrį-

ko vidumiestyje — penn_ žo vedinas jauną lietuvį 
sylvanijos stotyje, iš kur.va^n^*
dvyliktą valandą naktį Ąr tu be^uvis? — pa
traukimu išvyko į Penn- klausė Augį jaunuolis, 
svlvaniia. — Taip, — atsakė Augys.

i — Kur tu nori važiuoti?
Važiuodamas traukiniu, | Augys pasakė, kur jis 

iš karto jis stebėjo apylin- nori važiuoti.
kės ir miestelius, bet, vė- _ r- ......................
jia.u nuvargęs, užsnūdo ir norį pasiekti, netoli, 
saldžiai miegojo kokias kokįos penkios mylios. Į 
dvi valandi ir tik. trečią j j gali traukiniu ar gatve- 
valandą, traukiniui susto- karįu nuvažiuoti, bet trau- 
ius, žadinamas traukinio kįnys į ten eis tik pirmą 
tarnautojo, 'jis prabudo ir,' valandą po piet ir jums 
pasiėmęs savo ryšulį, iš- reikės ilgai dar laukti, o 
lipo iš traukinio ir nuėjo, gatvekariu važiuoti, nepa- 
tamautojo lydimas, stotin. tarčiau, nes kartais jis ga- 
Čia tarnautojas jam paai- jį jus pravežti ir nuvežti 
škino, kad turi laukti kito tolian. Aš manau geriau- 
traukinio, kuris ateis šeš- sįa bus jums pasisamdyti 
tą vai. ryto, kuriuo jis ga- automobilių, jis kainuoja 
lėsiąs toliau keliauti. . įįk pUsantro dolerio, ir ten 

Augys, likęs stotyje, sė-. nuvažiuosi.
dėdamas snaudė ir nekan-1 

, triai laukė kito traukinio.
Apie penkias ryto, pradė
jus švįsti, Augys labai nu
stebo, pamatęs vienoj pu
sėj stoties didelį aukštą ir 
statų, vos akim užmato
mą viršūnę, kalną, kurio lių ir, vingiuotu kalnais ir 
apačioj netoli nuo stoties pašlaitėmis keliu, nuva- 
matėsi didelis urvas, iš žiavo į N. miestelį, kur 
kurio dažnai suodini vyrai gyveno jo dėdė. Vežėjas 
mulais išveždavo nedide- sustojo netoli dėdės namų 
liūs vagonėlius anglių, ku- ir, pamatęs netoli stovintį 
riuos čia pat paimdavo vyrą, paklausė, kur čia gy- 
nedidelis garvežys ir nu- vena Lakus, bet vyras at
veždavo kur tai toliau, o sakė nežinąs ir nesąs gir- 
žmonės su mulais grįždavo dėjęs čia tokios pavardės, 
atgal į urvą, iš kur neuž- | 
ilgo ir vėl kokius šešis ar 

"daugiau vagonėlius išvež
davo. Kitoj pusėj stoties 
Augys matė didelę, vos a- 
kim užmatomą, pakalnę.

Jam besižvalgant į apy
linkes, šeštą valandą ryto 
atėjo traukinys, iš kurio 
atbėgęs tarnautojas liepė 
Augiui eiti į traukinį.

Augys, apleidęs stoti, ti, 
pastebėjo, kad traukinys kokiu nors viršininku, 
eina kalnais ir pakalnėmis.
Vienoj pusėj jis matė auk- viškai žmones tarp savęs 
štą ir statų kalną, kurio kalbančius, išlipo iš auto- 
viršūnės negalėjo per lan- mobiliaus ir, priėjęs prie 
gą matyti, o kitoj pusėj įų? lietuviškai jų paklau- 
matė didelę pakalnę ir toli sė:
žemai slėnį, kuriam matėsi — Ar nežinot kas, kur 
tekąs upelis, o anapus jo gja gyvena Jonas Lakus?

— Čia pas mus tokios 
pavardės negirdėti, — at
sakė vienas vyras.
— Tai gal jis Jonyčio ieš

ko, — tarė viena moteris, 
j — Čia Lakus gyvena, — 
tarė priėjęs Augio pusbro
lis ir nusivedė į grinčią.

Augys, beeidamas į vi
dų, tarp durų susitiko dė
dę, kuris, jį pasisveikinęs, 
įsivedė vidun ir liepė jam 
po kelionei gerai išsimau
dyti - išsiprausti, ir pas
kui pavalgius eiti pailsėti. 

Nespėjo Augys dar nė 
apsiprausti, o svečių buvo

Tas miestelis, kurį tu 
i. apie

— Ačių už patarimą.
— Sudiev!
— Sudiev!

PAS DĖDĘ
Augys, jaunuoliui pata

rus, pasisamdė automobi-

Tuoj mažą miestelį greit 
apibėgo žinia, kad čia 
koks nepažįstamas vyras 
atvažiavo ir ieško kokio 
tai žmogaus vardu Lakus. 
Prie automobiliaus susi
rinko didelis būrys žmonių 
ir teiravosi, kas čia toks 
atvažiavo. Vieni manė Au
gį esant policemanu ir at- 

j važiavus, ką nors areštuo- 
", o kiti spėjo, jį esant

v •

v •

DARBININKAS
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Lietuvos Vyčių 6 kuopos, Hartford. Conn., 
basketball ratelis 1935-36. Iš kairės į dešinę y- 
ra šie lošėjai: “Red” Mazotas, vedėjas, Jurgis 
Giraitis, “Eddie” Šeigis, Stasys Šimkus, Pet
ras Mockus, “Charlie” Šimkus, manageris, An
tanas Karosas, Pranas Klimas ir Jurgis Mali
nąs. Petras Brendza, šio ratelio narys nebuvo 
fotografuotis.

Šis Lietuvos Vyčių 6 kuopos ratelis džiau
giasi pasisekimais. Jis 1935-36 metų sezone

laimėjo 15 lošimų ir 5 pralaimėjo. Jis net su
pliekė tokius žymius basketball ratelius kaip 
tai: Meridan Endees, Brist oi Shamrock Cap- 
tai’ns, Middletovvn Speedboys, Portland Tovvn 
team, Weatogue Garage Five, Hagearty’s 
Grads of New Britain, Worcesterio Lietuvos 
Vyčių ir kitus.

Lietuvos Vyčių 6 kp. basketball ratelį su
daro išimtinai lietuviai sportininkai. Sveikina
me!

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Conn. 

Apskr. Kuopoms pranešu, 
kad Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio pusmeti- . 
nis suvažiavimas įvyks 
balandžio 26 d. š. m., šv. 
Andriejaus parapijos sve
tainėje, Church ir Stanley 
gatvių, New Britain, Ct.

Suvažiavimas prasidės 
1-mą valandą po pietų.

Šis suvažiavimas turės 
svarstyti Naujų narių va
jaus eigą ir apie būsimą 
Trilypę gegužinę, kuriai 
jau laikas paskirtas birže
lio 14 d. š. m., Linden 
Park, Naugatuck, Conn.

Taigi kviečiu visas kuo
pas skailingai prisiųsti at
stovių ir pagaminti nau
dingų įnešimų apskričio ir 
visos 
vei.

I

organizacijos gero-

M. Jokubaitė,
Conn. Apskr. rašt.

— Tylėk! 
jis yra amerikonas.
— Smarkus vyras, — ta

rė kaimynas, — atvažia
vęs angliškai nesukalba, o 
automobilium atvažiavo. 
Matyt, Lietuvos žmonės 
jau nėra tokie kvailiai, 
kaip kad mes prieš trisde
šimts metų buvome. Atva
žiavę bijojom ir gatvėn iš
eiti, kad nepaklydus.
— Manai, kad ir kaip 

pats buvai: nei raidės, nei 
skaitlinės nepažinai ir, iš
ėjęs gatvėn, skaitei kelin-

Augys, užgirdęs lietu-

tarė dėdė,— paragauti, o čia jis neat-
vežė.
— Kaip jauties po kelio
nei? Nesuprantama kodėl tie O p. Purvį p. Žadeikis pa-
_  Jaučiuos pavargęs, mūsų p. Ministeriai Lietu- kėlė, net į antro arba į vy- 

Atrodo, kad dar vis laivu voj ir čia vis daugiaus resnio leitenanto laipsnį, 
važiuoju. krypsta prie pagonizmo Dėl kokios priežasties p. į
— Ar labai ant laivo su- negu katalikų. Rodos, jie žadeikis taip pasielgė? J. 

po?
— Per daug supo.
_  Na, tai sudiev. Lietu- matomai tokis jų išaugini- Purvis visai nebuvo buvęs 

viškos neatvežei, einu na- mas tebuvo ir tiek tas ka-'nė jokioj armijoj, ir Pur- 
Kitą sykį pasikalbę- talikų tikėjimas jiems te- vis pakeltas į vyresnį laip- 

. pažįstamas._____ ■______  ‘ ~
Aš noriu vieną faktą pri

minti, kuriuos jie labiau- 
susi- s^a gerbia ir laipsniais

■ • . Kuomet pirmą kartą at-
Augys, kiek pasistipri-1 vyk° P- P- Majoras Žadei-

i kis į Aiperiką, man teko 
yra mokyti Atvykus Augiui, •jo dėdė

/ susirūpino, kur reikės jam 
durys nuo kampo neskai- darbas rasti, nes buvo pra
to, bet tik tėmija namo j^ja ne(jarb0 įr kasyklos 
skaitlinę ir gatvės pavadi- >jau kelintas mgnu0 visai 
n^m^- i nedirbo.

Čia. tai teisybę dabar Neturėdami ką veikti, 
pasakei. Na, kaip kelionė, vjeną gražią dieną dėdė, 
Augy, pavyko? — paklau- Augys ir kitas jų draugas,

Ne Aišku?

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalau jama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip ne.duoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

patys, veik visi paeina iš K. Milius jau buvo buvęs 
katalikų motinų ir tėvų, Amerikos Armijoj,

mo.
sim.
— Sudiev. Lig pasimaty

mo!
tos tavo namų durys nuo! Kiek pasikalbėję, -
kampo ir, jei ėjai kiek to- rinkusieji vienas po kitam jau_,s ma’ 
liau nuo namų, tai dar ir ’-šėjo namo. ( 
blokus suskaitei, kelis nuo _  .
namų nuėjai. Dabar jie nęs, nuėjo pailsėti.
Lietuvoj visi yra mokyti Atvykus Augiui, jo dėdė 
įr atvažiavę jau kelintos susirūpino, kur reikės jam

v •
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kitas aukštas, medžiais a-i 
paugęs, kalnas.

STOTYJE
Po ilgos kelionės trauki

niu per kalnus, apie devin
tą valandą ryto Augys iš
lipo vienoj nemažoj kal
nuose stotyje, kur jis, iš
važiavus traukiniui, likosi 
vienas ir galvojo, kas čia 
reikės daryti, kaip čia tą 
miestelį, į kurį jis važiavo, 
galės pasiekti, kuris 
netoli nuo čia jau 
bet nežinojo kurioj 
ir kaip jį pasiekti.

Jam po stotį bevaikščio- jau pilni dėdės namai. Nu- 
jant, prie jo priėjo koks siprausęs Augys atėjo į 
tai žmogus ir paklausė jį svečių kambarį, su žmonė- 
angliškai, kur jis norįs va- mis pasimatyti. Jam vos 
žiuoti, bet Augys negalėjo tik per duris įžengus, vie- 
jam angliškai atsakyti, nas senyvas vyras, pama- 
Žmogus, matydamas, kad tęs Augį, sušuko į dėdę: 
Augys negali angliškai 
kalbėti, paklausė jį:
— Kas tu esi? Vokietys, priėjęs padavė Augiui raų- 

italas ar rusas? j ką.

sė kitas kaimynas.
— Neblogai. Tik visa bė: 

da, kad negalėjau atvažia
vęs susikalbėti.
— Tai niekis. Išmoksi. 

Kaip Lietuvoj?
— Vidutiniai.
— Kaip dabar Lietuvos 

valdininkai kalba lietuviš
kai, ar dar vis ruskai?
— Kaip kaa moka. Dau-

įkis į Aiperiką, man teko 
arti būti ir viską matyti. 
Brooklyn, N. Y. buvo p. J. 
K. Milius pirmas Lietuvos 
Savanorių organizatorius 
ir iš tos idėjos radosi A- 
merikos Lietuvių Brigada 

į Washington, D. C. Ton 
Brigadon pirmi lietuviai 
buvo priimti iš Katalikų Tai matot, 
Tarybos, būtent: Julius J.

i vardu Juozas, išėjo į girią Bielskis ir Jonas K. Mi- 
|grybauti. Jiems po girią liūs; iš Tautininkų Tary- 
bevaikščiojant, vienoj pa- bos: Pranas Purvis ir P. 
įkalnėj po medžiais Augys Lazdynas. Nors pastarieji 
: su Juozu rado daug grybų niekuomi nebuvo dar prisi- 
ant žemės pribarstyta, o dėję prie buvusios Lietu- 

! toliau po medžiais didelius vos Liuosybės Sargų, Mi- 
kupstus kelmučių. Jie su- liūs jau metai laiko kaip 
stojo ir pradėjo grybus 
rinkti. Juozas, pamatęs

— Kaip Kas moKa; vau- toliau po medžiais daug 
gumoj kalba lietuviškai, grybų, nuėjo jų pasiimti, 

Kaip atrodo Lietuvos vos |įk jis su judino 
kareiviai? _ krūmų šakas, virš kurių

,snį, o J. K. Miliui nė ati
tinkamo liūdymo neduotu, 
nė jokio pažymėjimo, kad 
bent būtų buvęs paprastas 
kareivis.

Tai kodėl p. Majoro Ža- 
deikio taip pasielgta? Ga
lima lengvai atsakyti, štai 
kodėl: p. Purvis buvo di
džiausias priešas katalikų, 
o p. J. K. Milius visą laiką 
dirbo su katalikais ir ka- 
talikų organizacijose ir už 
tai, tai yra už katalikystę 
liko skaudžiai nuskriaus
tas, p. Majoro Žadeikio. 

tikras faktas 
ką viršuj minėjau, kad jie 
vis labiau kelia tą, kas 
prieš katalikus, o ženlina 
tą, kas katalikas ir skriau
džia. Tai nesuprantama 
kodėl taip daroma? Ir ką 
tie katalikai blogą yra pa
darę jiems ar Lietuvai?

Gal p. J. K. Milius pat
sai praneš daugiaus apie 
panašius dalykus ir šį fak
tą gal užtikrins taip ar ne, j

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

ŽOLYNŲ ARBATA

nors 
buvo, 
pusėj

— Labai smarkūs ir pui
kūs vyrai.
— Kuom apsiavę batais 

ar klumpėmis?
— Ilgais aulais batais.
— Tai, žiūrėk, ir Lietu

vos kareiviai jau apsirėdę.
— Dar ir kaip! Paprastą

— Ar tai šitas tavo gri- 
norius iš Lietuvos? — ir

Vidurių užkietėjimas yra moti
na visokiu ligų. Kad išvengti tas 

j nelemtas ligas, tai privalu
mas išvalyti ir sutvarkyti vidu- 

i rius. Natural-Lax-Herb Tea yra 
sutaisyta ir 12-kos Natūralių žo
lynų ir šaknų. New Yorko Mies
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir 
pripažino, jog N’atural-Lax-Herb 
Tea yra viena iš geriausių — 
paliuosavimui, išvalimui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. 
Pakelis arbatos kainuoja 50c. ar
ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite 
Money Order už vieną arba tris 
pakelius, o mes jums už tai pa
siųsime per paštą NATURAL- 
LAX-HERB TEA. Reikalaujame 
agentų. Geras pelnas. Rašykite 
šiaip :

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

I

tą organizaciją pradėjęs 
buvo ir visą laiką joje dir
bo, ir p. Bielskis jau tuo
met buvo toje organizaci- gal aš kuomi ir apsilen- 
joje J. K. Milius ir P. Pur
vis buvo priimti leitenan
tų laipsniais, ir atvažavus 

pasigirdo baisus ūžimas. P- Maj. Žadeikiui, kaipo 
Juozas, J
kad bėgtu pakalnėn, pa- toj L.L.S. 
matęs širšes, iš visų viekų I likti pirmininku - Vadu, 
pasileido per tankius krū- Tuomet p. Milius su sveti
mus, nusilaužęs lapotą rie- mais karininkais važinėjo 
šučio šaką, bėgti, o tūks- ir organizavo tą L.L.S. or-

-----  - —‘o p. Purvį p. 
juodas debesys, nusekė Žadeikis pasiėmė į raštinę 
paskui, bet per tankius la- dirbti, 
pus jos negalėjo jo pavyti.

(Bus daugiau)

ąžuole buvo širšių lizdas,

surikęs Augiui, karininkui buvo pavesta 
" ‘ organizacijoj

*■ * bučių saną, ucgui, u iurb- — —o---------
kareivį pamatęs, pamany- [tankiai piktų širšių, lyg ganizaciją,
tum, kad koks oficierius 
eina.
— Gal lietuviškos degti

nės atvežei?
— Ne. Kad ir norėtum 

atvežti, negali. Neleidžia.
— Blogai. Aš maniau, a- t______

tėjęs lietuviškos gausiu! darkai kas7
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Galiau 1920 m. pradžioje 
p. J. K. Milius išvyko į 
Lietuvą. Į Lietuvos ka-

kiau.
Čia gal turėjau prižiūrė

ti ir tų laikų Katalikų Ta- 
lyba, jei jinai rekomenda
vo ir jos rekomendavimu 
buvo priimtas ir dirbo, tai 
turėjo būti ir prižiūrima, 
kaip ir kokiomis' sąlygo
mis įeinama, bet gaila, 
kad tarp mūsų visur tų 
trūkumų į valias ir po lai
ko pamatoma klaidos, ko 
,jau negalima atitaisyti.

Tėmytojas.
Didžiausia apgavystė y-Ji

Jei kiekvienas gautų, ko riuomenės eiles jis buvo ra pretenduoti į valdovus 
trokšta, kam tada būtų priimtas kaipo paprastas ir neturėti tam sugebėji- 

pilietis, ne kaip kariškis, mo. Ksenofontas.Ksenof ontas. į

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas 
Pilnai prisiruošęs patarnauti 

kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connectlcut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.


