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Sekmadienį, balandžio 18; 
dieną LDS. organizacija 
mini savo patrono Šv. Juo-, 
zapo šventę. Taigi prime
name LDS. nariams tą 
dieną iškilmingai praleisti, 
dalyvaujant organizuotai 
pamaldose ir rengiant pra
kalbas, paskaitas, ar kito-j 
kias pramogas. Šv. Juozą-i 
pas buvo darbininkas, mū
sų Išganytojo globėjas. Jis 
buvo meilės ir teisingumo 
pavyzdys. Be meilės nėra 
reisingumo. Taigi garbin
dami Šv. Juozapą, mes 
garminame Meilės ir Tei
singumo galybę.

Broliai ir sesės, darbi- į 
ninkai! šiandien pasaulis 
galvatrūkčiais vejasi ma
moną. Meilę ir teisingumą 
baigia nustelbti. Mes, ku- 
lie turime pasirinkę Mei
lės ir Teisingumo idealą, 
LDS. organizacijos globė
jo Šv. Juozapo šventėje 
turime susikaupti dvasio
je ir padaryti pasižadėji
mus padvigubinta energi
ja eiti drąsiai ir skelbti 
visiems Meilės ir Teisingu
mo idealus. Kvieskime vi
sus, geros valios, gero 
trokštančius pasaulyj dar
bininkus ir darbininkes 
dėtis prie LDS. organiza
cijos, nes ji tarnauja mū
sų brangiausiems idea
lams.

Mūsų organizacijos šven
tėje baigiasi LDS. ir “Dar
bininko” vajus! Bet tai ne
reiškia, kad mes užbaigia
me darbą, ir vėl per visus 
metus sėdėsime rankas su
dėję ir lauksime kitų me
tų vajaus. Ne. Vajus turi 
eiti per visus metus be su
stojimo. Šv. Juozapo šven
tėje LDS. nariai tepatikri- 
na savo nudirbtus darbus. 
Vadinasi, padarykime dar
bų apyskaitą. Geras ir su
manus biznierius padaręs 
metinę apyskaitą ir radęs 
klaidų arba silpnųjų biznio 
pusių, stengiasi klaidų 
vengti ir silpnąsias puses 
sustiprinti ir biznį praplė
sti. Taip turime padaryti 
ir mes, LDS. nariai. Šven
tai praėjus, dar stropiau 
stokime į laikraščio “Dar
bininko” platinimo ir LDS. 
organizacijos auginimo ir 
stiprinimo darbą!

Į

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

Vyskupas Ketteleris
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Jung. V. Teismas Wagnerio 
įstatymą Pripažino

Konstituciniu
v \i oiioinikii/niio K. OF C. PRADEDAK. V. SUSIRINKIMAS karžygišką kovą

PRIEŠ KOMUNIZMĄ--------------------

Penktadieni, balandžio j 
16 d., tuoj po pietų pas- 
kun. J. Švagždi, ! 
lietuvių parapijos kleboną, 
klebonijoj įvyks Bostono 

i Provincijos Kunigų Vie
nybės susirinkimas. Bus 
kalbama ir aptariama J. 
E. Vyskupo M. Reinio pri
ėmimo ir maršruto reika
lai.

Kun. P. Juškaitis, 
Bostono Provincijos K. V.

Pirmininkas.
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Britanija Gins Savo Siuntinius Kanuolemis
Londonas, Anglija —Ba- valdžiai, 

landžio 11 d. sesijoje Bri- viais iš kanuolių. 
tų ministerių kabinetas* Gen. Francisco Franco 
davė įsakymą savo karo yra pareiškęs, kad jis «ne-' 
laivui Hood, kuris dabar praleis nei vieno laivo, ku- 
plaukioja Ispanijos vande- ris veš maistą ar ką kitą 
nyne, kad jeigu Ispanijos ų Baskų provincijos uostą, 
sukilėliai puls Anglijos lai-' 
vus, kuriais veža krovi- KUN. 
nius į Ispaniją raudonųjų 1

-

tai atsakyti šū- KUNIGAS Tt RI SĖDĖTI
METUS KALĖJIME UŽ

TIKĖJIMĄ

BILIUS ATEIVIŲ 
NAUDAI

l

COUGHLIN PRA
NAŠAUJA DIDESNĘ 

DEPRESIJA

Washington, D. C.—Pir
madienį, balandžio 12 d., 

i Jung. Valstybių Aukš- 
į čiausis Teismas sprendė 

, kurias iškėlėNew York — Knights of. dvi bylas,
i griežtai Associated Press ir Auto- 

prieš komunizmą Jung. busų kompanija. Abejose 
Valstybėse ir Kanadoi. bvlose buvo iškeltas klau- 
Toji organizacija kaltina, simas ar Wagner įstaty- 
komunizmą už sėdėjimo mas ---- 1----
streikus ir streikus, kurie 
baigėsi riaušėmis. Pasirv- kolektyves derybas darbi- 
žo kovoti prieš komuniz- ‘ ‘ ................
mą be sustojimo, kol jis 
bus sutriuškintas, kaip pa- kilo po to, kada vieną dar- 
vojingas valstybei ir pa- bininką atleido iš darbo už 
šauliui siaubūnas. “Mūsų tai, kad jis priklausęs prie 
bažnyčias, mūsų namus ir! Amėrican Newsnaper 
mūsų industriją komuniz- Guild. Bet Associated 
mas sunaikins, jeigu mes press teisinosi, kad ji at- 
nestosime į kovą jį sulai- jeido ta darbininką todėl, 
kyti”, sako Martin H. Car- kad jis neatlikdavęs dar- 
mody iš Grand Rapids,1 
Mich., vyriausias K. of C. 
vytis. kuris atstovauja 
600,000 narių.

_ _ 1 i AVI n x.

Montello Cohimbiis išėjo lrl/\r\z\v^H • w v •

yra konstitucijinis 
ar ne, kuris garantuoja

ninkams su darbdaviais.
Associated Press byla iš-

SMARKIOS AUDROS SU
TRUKDĖ RADIO PROGRA

MA IŠ LIETUVOS bo. Laikraštininkas Wat 
son ginčijo ir pasiskundf 
valdžiai, kad Associatec 
Press laužo Wagner įsta- 
tymą, kuris garantuojr ŠV. TĖVAS PIRMA KARTĄ darbininkams laisvai orgr 

PO SUSIRGIMO VAŽIAVO ‘ ' . . . . . .
AUTOMOBILIU

Mexico City — Kun. 
Francisco Flores turi sė
dėti daugiau kaip metus 
kalėjime už tai, kad jis 
raštu išėjo prieš socialistų 
švietimą. Tasai raštas, tai 
buvo Vyskupu ganytojiš
kas laiškas, išleistas gruo
džio 18, 1936 m. Kun. Flo
res ieškojo- Uošvės žodžio

i

i

Royal OaląMich. —Kun. __ _ 
Charles Coughlin paskuti- ir "spaudos Meksikos Auk - 

p. Ja- nėję savo kalboje per ra- 
Jung. dio šiame sezone pareiškė, 

narys, kad Jung. Valstybės laike
“Darbininkui”, vienu

Šiomis dienomis 
mes J. Lanzetta, 
Valst. Legislatūros 
prisiuntė ‘ Darbininkui , vienu metų gali įvykti damas tikinčiųjų katalikų 
kopiją savo biliaus (H. R. dar baisesnė depresija, ne- teises kritikavo socialis- 
4634), kurį jis įnešė Kon- gu ji buvo Hooverio lai- tu švietimo darbą, 
gresan. Šis bilius liečia: kais, depresija, kuri p. ‘ -----------

ščiausiaiam Teisme, bet ir v
ten nerado. Teismas rado 
kaltu už tai. kad jis gin-

Pirmadienį, balandžio l? 
a., nuo 3 vai. iki 4 po pietų 
turėjo įvykti radio prog
rama iš Kauno, Lietuvos. 
Pradžią programos su 
smarkiais braškėjimais 
gavome, bet praėjus 15 _ 
minučių radio pranešėjas , 
pranešė, kad dėl smarkių 
audrų Atlantiko vandeny- 
ne negali gerai perduoti PRIĖMĖ AUDIENCIJON 
programos, ir todėl priver
sti nutraukti. Taip ir nete
ko išgirsti gražios, F 
viškos radio programos iš dien Šv. Tėvas, 
mūsų tėvynės.
PAMINĖJO PASAULINĮ

KARĄ

nizuotis ir kolektyviai de 
! rėtis su darbdaviais.

Associated Press saki 
kad Wagner įstatymas į 
sąs priešingas konstitu^ 
jai, kuri garantuoja žo 
džio ir spaudos laisvę 
Aukščiausias Teismas pri 
pažino, kad Wagner įsta
tymas nesipriešina konsti 
tucijai ir tokiu būdu pri 
pažintas konstitucijiniu 
Tai didelis darbininkų lai 
mėjimas.

400 DARBININKŲ 
Vatikano Miestas, Sek- 

lietu- madienį, bal. 11 d. — Šian- 
Popiežius 

Pijus XI pirmą kartą iš
važiavo automobiliu pasi-. 
važinėti po susirgimo pe
reita gruodžio 5 d. Prieš 

yVashington, D. C. — į išvažiavimą pasivažinėti.) 
Prez. Roosevelt paminėjo §v- Tėvas priėmė audienci- 
20 metu sukaktį "nuo įsto- jon 400 darbininku, kurie 
jimo Jung. Valstybių į Pa- &rba Vatikane. Jie atėjo. 
saulinį Karą. Buvo suruoš- darbiniais drabužiais. Jis 
ta karinė paroda ir prez. jiems pareiškė: “Mes esa- 
Roosevelt pasakė kalbą, me tikri, kad atbalsis mū- 
kurioj jis pareiškė, kad !
dabar jaučiąs pasaulyj di- nizmą (išleistos kovo 18) 
desnę taiką, negu 20 metų 
atgal.

MIRĖ KUN. BUCEVIČIAUS
TĖVAS

i

gresan. Šis ____ ____ , t ,
tuos ateivius, kurie atvyko: Hooverį padarys arkange- SMŪGIS SMUKLININ- 
į Jung. Valstybes prieš va- lu. Darbininkai sulaukę 
sario 5 d., 1917 m. Šiuo bi- spalių mėnesio gaus tokias 
liu norima palengvinti algas, kad neišgalės užsi- 
prieš viršui pažymėtą lai- mokėti už maistą ir 
ką atvykusiems ateiviams,'drabužius. Kun. Coughlin 
kad jie be jokių apsunki- sako, kad nereikia proto 
nimų galėtų gauti piliety- praleisti žmonių pinigus, 
bes popieras. Pagal tą bi- tai galįs padaryti bile 
lių, jeigu ateivis ir nemo- “jackass”. 
kėtų rašyti ar skaityti j 
turėtų teisę gauti piliety
bės Dopieras, nes prieš va
sario 5, 1917 m. Jung.
Valstybių Darbo Depart- 
mentas nereikalavo iš at
vykstančiu žmonių, .
jie mokėtų rašyti ar akai-' 
tyti. šiandien 
ateiviams yra 
skriauda, kada jiems ne
duoda pilietybės teisių 
dėlto, kad jie nemoka ra-

i syti ar skaityti.

I
KAMS MEKSIKOJE

FAŠISTAI PRALAIMĖJO 
RINKIMUS BELGIJOJE 

_______
Brussels, Belgija —Sek- 

madienį, balandžio 11 d. į- 
—------ | rįnkimas.

tnkiATYKs’ Fašistų kandidatas Leon 
did p 1 3 Degrelle gavo tik 19 nuoš.

i visų balsuotojų, kada de- 
I mokratinės valdžios rėmė- 
j jas, premieras Paul Van 

Zeeland, remiamas katali
kų ir kitų demokratiniai 

Taigi kongresmono Ja- ‘ nusiteikusių piliečių, gavo 
mes J. Lanzetta bilius yra 71 nuošimtį balsuotojui 
geras ir remtinas. Visos balsų. Fašistų vadas De- 
LDS. kuopos ir kitos mūsų grelle gavo 69,242 balsų, o 
organizacijos ir pavieniai demokratijos rėmėjų va- 

: asmenys turėtų reikalauti, das Paul Van Zeeland ga- 
dirbtuvių darbininkai per kad Kongresas tą bilių vo 275,840 balsų. 
22 dienas streiko neteko priimtų. Rašykite savoj —--------
$8,486,000 algų. Be to, dėl kongresmonams laiškus,* REIKALAUJA 
streiko Briggs dirbtuvių reikalaudami, kad jie bal- 
darbininkai nedirbo ir to- suotų už bilių H. R. 4634. 
kiu būdu neteko $3,080,000 --------------
algų. Tai tik paviršutinis SUNAIKINO DARŽOVIŲ 
apskaitliavimas, tačiau 
nuostoliai yra kur kas di
desni. Pridėkime unijos iš
laidas, miesto šelpimo de- 
partmento išlaidas, polici
jos ir kompanijos išlaidas 
streiką sulaužyti, tai gal 
pasidarys dvigubai dides
nės.

Chrysler streikas kaina
vo kompanijai ir darbinin
kams milijonus dolerių. 
Streikavo 30 dienų 85,000 
darbininkų. Chrysler, Dod- 
ge ir Plymouth automobi
lių pardavėjai apskait- 
liuoja, kad dėl streiko jie 
nustojo $6,000,000 ir biz
nio žinovai apskaitliuoja, 
kad automobilių pardavė
jai urmu nustojo mažiau
siai $7,750,000. Chrysler

m.

DARLIŲ

West Palm Beach, Flori
da — Pereitą savaitę pra
trukęs debesys sunaikino 
žieminių daržovių derlių. 
Apskaitliuojama, kad aud
ringas lietus padarė $3,- 
000,000.

Mexico City — Meksi- 
už kos prez. Cardenas paskel

bė dekretą, kad penktadie
niais, šeštadieniais būtų 
visos smuklės uždarytos 
indėnų distriktuose. Pre
zidentas nori taip pat su
varžyti ir svaigalų išdirbi- 
nėjimą.
DARBININKU JUDĖJI

MAS ANGLIJOJE .

su enciklikos prieš komu-'

3000 RAUDONŲJŲ ŽUV< 
ISPANIJOJ

Iš Madrido apylinkės Is 
panijos sukilėliai pranešs 
kad Casa de Campo park 
jiems pavyko sumušt 
raudonųjų valdžios ks 
riuomenę. Raudonieji bėg 
darni paliko daugiau kai 
3000 užmuštų savo karei 
vių. Raudonųjų frontą g} 
nė 16,000 vyrų.

BAUS STREIKIERIUS 
SĖDĖTOJUS

pasiekė darbininkus. Mes 
raginame jus atlikti parei
gą krikščionišku būdu”.

KARALIUS IŠTRĖMĖ 
SAVO BROLĮ

Bucharest, Rumunija — 
Karalius Carol ištrėmė sa 

balandžio 11 d. vo brolį, kunigaikštį Ni

Londonas, Anglija —Vi
soje šalyje prasidėjo dar
bininkų judėjimas. Strei
kų banga sudaro rimtą pa
vojų industrijai. Geležin
kelių darbininkai reika
lauja pradėti derybas dėl 
aukštesniu algų, šią sa
vaitę 600,000 mainierių tu
rės susirinkimą, kuriame 
bus pasiūlyta pareikšti 
protestą Harworth Collie- 
ry, Nottinghampshire ka
syklų savininkams už ne
pripažinimą Mine Wor- 
kers federacijos kaipo vie
nintelės unijos vesti dery
bas su kompanija.

Visi Londono autobusai, 
požeminiai traukiniai ir 
gatvekariai gali būti sus
tos važinėję, gegužės 1 d., 
jeigu tik Londono Trans
porto Taryba nesutiks į- 
vesti 71/? vai. darbo savai
tės, kaiD kad reikalauja u- 
nija. Taryba darbininkų 
reikalavima jau vieną kar
tą atmetė, bet dabar prieš

su $800 į pat karaliaus karūnavimą 
gal būti sutiks priimti.

I

PAŠAL
PŲ BEDARBIAMS

Washington, D. C. — A- 
nie 100 kongresmonų rei
kalauja, kad Kongresas 
paskirtų ateinantiems fis- 
kaliniems metams $2,400,- 
000,000 pašalpų darbams. 
Jeigu Kongresas priimtų 
tą reikalavimą, tai užtik
rintų darbą trims milijo
nams bedarbių 
metinės algos.

>

Cambridge, Mass. —Sek
madienį, 
mirė Antanas Bucevičius, I cholas ir atėmėiš jo kara- 
gyv. 95 Columbia St. Sirgo liškas teises ir giminystę 
apie 5 metus. Laidojamas už tai, kad jis apsivedė su 
iškilmingai šiandien, ba- paprasta divorsuota mote- 
landžio 13 d., 9 vai. ryte su rimi.
5 šv. mišiomis, kurias at- ~ 
našaus kleb. kun. P. Juš- n 
kaitis, kun. J. Bucevičius | 
(A. a. Antano Buce vi-| 
čiaus sūnus), kun. dr. A.!y 
Bružas, kun. K. Jenkus, f 
kun. J. Plevokas, Nekalto L 
Prasidėjimo lietuvių para- ▼ 
pijos bažnyčioje.

Paliko dideliame nuliūdi- | 
me žmoną Julijoną, sūnus ’ 
— kun. Juozą, Antaną | 
(choristą), Zigmantą ir * 
dukteris — Ona (slaugę) | 
ir Aleną; brolį J. Bucevi- R 
čių su nemaža šeima g 
Brightone. R

Kun. Juozui Bucevičiui, i g 
jo motinėlei, broliams ir * 
seserim “Darbininko” re- į 
dakcija reiškia gilią už- | 
uojautą. į

Montpelier, Vermont - 
V alstybės gubernatorių 
Aiken pasirašė bilių, p< 
gal kurį streikieriai sėdi 
tojai bus baudžiami iki 
metų kalėjimo ir $1,000.

L. D. S. XXI Seimas
ŠIUOMI SKELBIAME LDS. ORGANIZACIJOS 

DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ

Birželio 28 ir 29 d. d., 1937
Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.-

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai. 
Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
tvarkos, būtent: 38. Kiekviena kuopa gali siųs
ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
narių”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, kurie 
yra pilnai užsimokėję mokesnius. 

LDS. Centro Valdyba, 
Kun. J. Švagždys, Pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.



Antradienis, Balandžio 13, 1937
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VIETINĖS ŽINIOS
----------------------------------
LDS. 1-MOJI KUOPA Į

iškilmingai apvaikščios 
šv. Juozapo, mūsų LDS. 
organizacijos Glob. šventę, 
balandžio 18 d., š. m. 8:30 
vai. ryte bus atlaikytos šv. 
Mišios, LDS. 1-mos kuopos 
narių intencijai ir bus pa
sakytas tai progai pritai
kintas pamokslas. Kvie-! 
čiami visi LDS 1-mos kuo
pos nariai ir jų prieteliai! 
dalyvauti savo intencijai^ 
pamaldose.

Sekantis mėnesinis LDS. į 
1 kp. susirinkimas įvyks! 
ketvirtadienį 8:00 vai. i 
vak., bai. 22, š. m., šv.] 
Petro par. svetainėje, ant ; 
7-tos gatvės, So. Bostone.

Valdyba.'

I 
II 

MIIIIINM   V•"«<•••«(į,

Janušoniui ir p. Siauriui 
už pagelbą prie scenerijų 
tvarkymo; pp. Juozui Juš
kai ir Janušoniui už par
vežimą seselių; laikraščiui 
“Darbininkui” už suteiki
mą vietos šio vakaro gar
sinimui ir visiems - visoms 
i vakarą atsilankusiems ir 
čia neįvairdintiems, bec 
prisidėjusiems prie vakaro 
pasekmingumo tariame gi
lų sąjungietišką ačiū!

Ieva Marksienė. Pirm.
ALRK Moterų Sąjungos 

13 kuopa.

v •

FEDERACIJOS 3-ČIOJO 
SKYRIAUS SUSIRINKI

MAS

Įvyks bai. 20 d., 7:30 vai.
----- 3------- ' ’ ' ! vakare, Šv. Petro par. baž- 

SĄJUNGIEČIŲ PADĖKA n y tinę je svetainėje ant 5 
------------ į tos gatvės. Kviečiami visi 

ALRK. Moterų Sąjun-į atstovai atsilankyti.
gos 13 kuopa ruošdama] 
savo vakarą, bai. 4 d., baž- 
rytinėje salėje, So. Bosto
ne. susilaukė iš savo prie
delių ir draugų visokerio
pos pagelbos, paramos bei 
pasitarnavimo. Šiuomi, 
tiems savo prieteliams, 
reiškia savo nuoširdų pa
dėkos žodį. Ypatingai di
delė padėka priklauso mū
sų kleb., kun. Pr. Vir 
mauskiui ir kun. K. Jen- 
kui už vakaro išgarsini 
mą; kun. K. Urbonavičiui 
už vakaro vedimą ir pra 
kalbėlę, kun. P. Aukšti 
kalniui, S. J. už prakalbę 
lę; darbščiosioms Jėzaus 
Nukryžiuoto seselėms už 
Įvadovavimą bei režisoria- 
ivimą vaidinimo ir taip vi- 
kokią pagelbą; brangioms

Valdyba.

APSIVEDĖ

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ISPANIJOS SUKILĖLIAI apsupti sukilėlius, bet ne. 

SMARKIAI APŠAUDĖ pavyko. Grand Via, Madri
MADRIDĄ

/
_____ į_____ _______
joje uoliai dirba Dr. Auk-! 
štakalnis, komp. Al. Alek-j 
sis, centro vice-pirm. N. 
Plangytė, kuopos pirm, ir 
centro narė J. Stulgins- 
kaitė, kuopos vice-pirm. 
A. Stasiliūnaitė, Jakštai- 
tė, V. Urbonas, Klimas ir 
Jakutis.

Į balių laukiama svečių 
iš. Įvairių vietų. Visi malo
niai kviečiami.

DARBININKAS _

' agentūros žinios būtų tei- 
; singes, tai protestuoti tu
rėtų visi, bet tik ne Šv. 
Tėvui, kuris verkia dėl 
baisių žudynių, bažnyčių, 
vienuolynų ir kitų įstaigų 
deginimo, meldžiasi ir pra
šo viso civilizuoto pasaulio 
melstis už taiką ir ramybę 
Ispanijoj ir visame pasau
lyj, bet turėtų protestuoti 
prieš tuos, kurie žudo ku
nigus ir katalikus už tikė
jimą ir degina šventoves. 

Labai abejojame Ispani- 
jos-raudonųjų valdžios ži
nių teisingumui, nes kuni
gų, vienuolių ir katalikų 

j žudyme tik raudonieji yra 
specialistai. Taigi ir Bas
kų provincijoj kunigus 
greičiausiai nužudė raudo
nieji, kuriems dabar toje 
provincijoje nesiseka, ir
tu os kruvinus darbelius 
primeta gen.. Francisco 
Franco vyrams.

Raudonųjų valdžiai, jei- 
________ gu jau taip gerbia katali-

KUNIGAS ATNAŠAVO 
ŠV. MIŠIAS DIRBTUVĖ- i 
JE SĖDINTIEMS STREI-

KIERIAMS

■ do Broadway daugiausiai 
nukentėjo. Daug žmonių 

Madridas, Ispanija—Va- užmušta. Gen. Miaja sako, 
karinėje Madrido dalyje į- kad jiems pavykę visiškai 
vyko smarkūs mūšiai su- izoliuoti 3000 sukilėlių U- 
kilėlių su raudonųjų vai- niversity City. 
džios kariuomene. Raudo- ----- -------
irieji buvo užsispyrę išva- AREŠTAVO 80 ŽMONIŲ 
ryti arba paimti nelaisvėn,1, 
išžudyti sukilėlius, kurie 
yra įsistiprinę University 
City. Smarkiausi mūšiai 
ėjo nuo kalno Garabitas, 
Casa De Campo, gražiau
siame parke. Kada sukilė
liai pradėjo smarkią ata
ką, tai raudonųjų gen. 
Miaja sutraukė visas ge
riausias pajėgas ir bandė

— v •

GAIDŽIŲ KOVOJE
TEISIA KATALIKUS

“IŠDAVYSTĘ”

2

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

PLAUKŲ SLINKIMAS
r.

Milford, Mass. — Polici
ja areštavo 80 žmonių, ku
rie buvo suruošę didžiau
sias gaidžių muštynes, ir 
paėmė daug geriausios 
veislės gaidžių, kurie tose 
muštynėse dalyvavo Mil- 
forde, Mass. ir Ports- 
mouth, N. H. Tai bu
vo baisus paukštelių kan
kinimas. keletą gaidžių ’ 
besikapodami užsimušė, o 
kiti susikruvino.

J

J. Kumpa.

IŠ PO MANO SMUIKO

Berlynas, Vokietija —
Šiomis dienomis nacių tei
smas teisia septynius vo
kiečius iš kurių keturi yra 
Katalikų Jaunimo vadai. 
Naciai juos visus kaltina 
už susidėjimą su komunis
tais ir veikimą prieš nacių 
valdžią. Teismas eina prie 
uždarų durų.

MOKSLAS PADIDINA
BALSO ĮTEKMĘ

I 
i

j

Slinkimas, Plaiska- 
nes ir Nieštejimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Electric Vibrašsage

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas. 

DbGrady,327Sr^. 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—-8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

K . ~ -------- 7
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L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKA, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkonis, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
rOKII.IAMS, VEŠTUV E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ DIENA
Įprasta žmogui pasivai

šinti ir savo vaišingumo 
nuoširdumą pareikšti save 
prieteliams bei i ’ 

: draugams. Tam tikslui ir 
ruošiamos progos. Dažnai 
mažos, gi retai didelės. 
Suprantama, kad kiekvie
nas masinis nuoširdumo 
pareiškimas duoda ir dide
lių, gražių vaisių. Tai pa
rodo mūsų vieningumą. O 
vienybėje galybė, taigi ir 
mūsų galingumą. Kitais 
žodžiais tariant, mūsų su
sipratimą.

Lietuvių patarlė sako,— 
kasdien ir gardus prasi- 
valgo-nusibosta. Taigi ir 
su parengimais. Pagrin
dinės reikšmės tikslui, 
ruošiame išimtinai dide
lius - milžiniškus parengi
mus ir i juos kviečiama 
dėtis- kiekvieną tautietį- 
viengentį, kad ištikrųjų 
būtų kuo pasidžiaugti. 
Štai prieš mūsų akis ku
riasi organizatyvė ugnelė 
Lietuvių Dienos darbui. 
Lietuvių Diena, tai mūsų 
metinės lietuvybės reko
lekcijos. Jas prirengti rei
kia daug dirbti, kad atsie
kus pageidaujamąjį tiks
lą. Bet pasisekimas pri
klauso nuo mūs pačių. Jei- j^ass į šiuos šokius suva- 
gu mes tik imsimės, kad ir 
mažiausio darbo, tai žiū
rėk vaga prie vagos —dir
vonas bus suartas ir dirva 
prirengta sėjai.

Per šiuos milžiniškus su
sivažiavimus, nors ir retus 
(kartą į metus), bet kiek 
tai pažinčių esti mūsų 
jaunimo tarpe! Senesnių
jų susitikimai... kiek pri
siminimų!... O čia milžiniš
kas pasitamavimas lietu-1 
vybei ir sau.

Katalikiškoji Nau jos 
Anglijos visuomenė savo 
suvažiavimuose didžiai į 
vertinus L. Dienos reikš 
mę ir tarė savo rimtą žodii 
tuo klausimu. Turėt Lietu
vių Dieną Marianapolyj, 
•iepos 4.

Jeigu jau toks buvo pa
sireiškimas daugelio ats
tovų iš draugijų, o juk ir] 
aš esu vienos ar kitos 
draugijos narys, tai kodėl ( 
aš turiu nuo jų atsilikti?j 
Nuo šiandien sau padarau' 
intenciją atsilankyti Lie
tuvių Dienos iškilmėse, 
kaip arabai kartą į metus 
atsilanko savo sostinėj 
liekoj. Ar ir tavo tokios 
mintys?

i |

Bai. 11 d., po sumai apsi
vedė Adomas Senukevi- 
čius, gyv. 3 Douglas St. su 
Stanislava Dailidenaite, 
gyv. 249 River St., Matta- 
pan. Abu jaunavedžiai yra 
Amerikoje gimę, bet Lie
tuvoje augę.

Palydovų buvo penkios 
poros. Liudytojais užsira
šė Stanislovas Šen ūke vi- 

: čius ir Veronika Zlobaitė. 
Vestuvės įvyko šaunios 
parapijos salėje 492 E. 7tk 
Street.

I
I

idėjos Providence, R. I. — Sek
madienį, balandžio 3 d. 
Phillips — Baker Rubber 
kompanijos dirbtuvėje, 
kurioje sėdėdami strei- 
Kuoja apie 300 darbininkų, 
katalikų kunigas atnašavo 
šv. mišias.

PROTESTUOJA UŽ “NU
ŽUDYMĄ” KUNIGŲ

Toje pat saleje įvyksta 
Whist Party, bai. 14 d., 8 

Rorwoodo''sesutėms* Soda-į vai. vak., bažnyčios) pirki- 
lietėms už suvaidinimą į- 
spūdingo veikalo “Motinos 
Išsižadėjimas”, kuriuo pa-

J

niams.

Ir parapijos jaunimo be- 
rodėte kaip sralima ir kain no vieša praktika bai. 15 

d., 7 vai. vak.reikia veikalus vaidinti: 
studentams Brazauskui, I

DAKTARAI
E...... ..................  E
| Tel. So. Boston 0823
‘ LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M. V. CASPER |
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston i
OJiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Ik) Į 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- = 
sas uždarytas suhatos vakarais iri 
nedėldienlais, taipgi seredomis nuo | 

12-tos dieną, uždarytas. |
Taipgi nuimu ir X-Ray Į

i.................................................................. -Č

i

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:80 iki 6 ir nuo 6:30 iki » v. v. 
fieredomis nuo 9 Ik! 12 v. dieną. 
Subatomls nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomi8 nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartj)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6-—8 

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq. 
___ Cambridge, Mass.

!•»

NUBAUDĖ BANKOS KA-
SIERIŲ UŽ IŠEIKVOJI

MUS I

Balandžio 7 d., Federa- 
liame teisme, teisėjas Eli- 
sha H. Brewster nuteisė 
Webster National Bankos 
buvusį kasierių, Arthur J. 
Terrian už išeikvojimą 
$10,785 bankos pinigų me- 

■ tams ir vienai dienai kalė- 
i jinian. Kadangi kaltina- 
; masis prisipažino kaltu, 
i tai teisėjas jo pasigailėjo 
j ir kalėjimu bausmę panai- 
! kino, o tik padėjo 2 metam 
| patikrinimui (probation).
Terrian yra tėvas 6 vaikų.

I 
j

- Joseph Souza, gyv. 294 
Sprague St., Dedham, 
Mass., kuris augina vištas 

i per daug metų, rado vie
nos vištos padėtą kiaušinį, 
kuriame buvo kitas kiau
šinis. Vadinasi, kiaušinyj 
rado kiaušinį.

i .......... .....................
ilF •J IJ

*

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau- 
L dojamas nuo 1867 mėty.

į

REIKALINGA ofisui mergina, 
kuri mokėtų dirbti rašomą maši
nėle ir galėtų paimti short-hand 
diktandą. Atsišaukite į “Darbi
ninko” adm., 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. ŠOU 2680.

• v

žudymu, tai jau seniai 
reikėjo sustabdyti kunigų 
ir pasaulionių katalikų žu
dymus jos kontroliuoja
mose vietose. Bet raudonų
jų valdžia ne tik nesiėmė 
sulaikyti žudynių, bet dar 
sudarė palankias sąlygas 
raudonųjų budeliams.

Katalikų Bažnyčia, ku
rios galva yra Popiežius 
Pijus XI. neskelbia kovos 
nei vienai valdžiai kas ii 
nebūtų, jeigu valdžia ne
persekioja katalikų ir ne
varžo Katalikų Bažnyčios 
teisių#

I

Paryžius, Prancūzija, 
Bai. 12 d. — Ispanijos rau
donųjų valdžios žinių a- 
gentūra praneša, kad Juan 
Aontio Aguirre, Baskų 
autonominės provincijos 
prezidentas pasiuntęs Šv. 
Tėvui, Popiežiui XI pro
testą dėl “kunigų nužudy
mo” Baskų provincijoj, | 
Kuriuos nužudę gen. Fran
ci sco Franco armijos ka
rininkai. Jeigu Ispanijos 
raudonųjų valdžios žinių

■v • PAKĖLĖ ALGAS DAR
BININKAMS

Greenfield, Mass. — Mil- 
lers Falls kompanija pa
kėlė algas savo darbinin
kams 5 nuoš. ir mokės 5 
nuošimti bonus nuo pelno.

STUDENTŲ BALIUS I

į

VVaterbury, Conn. —Ba
landžio. 17 d., šeštadienį, 

LIET. VYČIŲ ŠOKIAI Hotel Elton patalpose i- 
vyksta L. K. Studentų ir 
Profesionalų sąjungos pir
mas balius — vakarienė ir 
šokiai.

Baliaus pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas sąjun
gos garbės pirmininkas, 
adv. Ant. Mileris.

Baliaus rengimo komisi-

—
■ šeštadieni, bai. 17 d., 
8:00 vai. vakare, Įvyks 
Naujosios Anglijos Liet. 
Vyčių Apskr. Sidabrinių! 
Jubiliejui paminėti šokiai. 
Hotel Somerset, Louis 
XIV Ballroom, Boston,

žiuos tūkstantine jaunimo i/iiai nniixii/n o i
minia, taigi ir suaugės- KUN, JONO BRUZlKO, S.J. 
niems būtų Įdomu juose 
dalyvauti ir pamatyti, 
kaip jaunieji linksminasi. 
Tikimasi, kad nevien vy
lės bei vytė dalyvaus, bet 
jie atsiveš su savimi ir sa
vo draugus-es.

P-lė Felicija Grendelytė 
prašo tų, kurie yra paėmę 
šių šokių bilietus, kad 
ketvirtadienio vakare, ba
landžio 15 d. grąžintumėte 
jai paimtus tikietus arba 
už pinigus, 366 W. Broad- 
way, Room Nr. 2. Rap.

ADRESAI;

Į

I ĮVAIRŪS SKELBIMAI
/

Telefonas 
SOUth Boston 

V 9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SŲUARE 
MOTORS INC., 

554 D0RCHESTER AVĖ., 
S0. BOSTON. MASS. 

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

Nuo Baland. 5 iki 11, 
61 Temple Str., 

Haverhill, Mass.
Nuo baland. 12 iki 18, 

1529 Metropolitan St., 
Pittsburgh, Pa.

Nuo bai. 19 iki geguž. 4,
259 N Str.,

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

25 So. Broad Mt. Avė 
Frackville, Pa.

Nuo geg. 16 iki geg. 23, 
545 Hudson Avė.,

Rochester, N. Y. 
Nuo geg. 24 iki 30, 

191f E. Falls Str.,
Niagara Falls, N. Y. 

Nuo geg. 31 iki birž. 4,
260 E. Main Str.,

Amsterdam, N. Y. 
Nuo birž. 4 iki 13,

425 Lafayette Str., 
Utica, N. Y.

Nuo birž. 21... — 
2601 W. Marąuette Rd.,

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

•J

ir

y

GRABORIAI

rūkymą, nes jis yra palankus 
yrerkJėms. Pasiremdami tuo jie 
pasirenka Plieky Strike eitrat 
tus. O Luekies yra lengvas už: 
rūkymas. laisvas nuo ivair 
šiurkščiu erzinančiu pri<-maiš 
kurio-; su pagalba išimtino “Tt 
Toasted” proceso yra prašalint* 
Be to. Luekies suleikia jums t 
kią pat gerklės apsaugą, kok 
yra suteikiama ir garsiems oj 
ros. scenos, filmu ir radio art 
tams, kuriu balsai yra jų turtu.

(Advg.)

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

Visi skelbkite* “Darbininke”.

4*

' JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

į Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

’ TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 7th St 
Tel. ŠOU Boston 3960 

• Patarnavimas Dieną ir Naktį

i

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadvvay
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.

*

ii

i!

l

Cambridge Bottling Co. Ine.
Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 

Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi- k 
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

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

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Jonas Maliniuskas, Jokūbas Puzinas, Juozapas F. Fmilffį/s.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
SUTARTIES SĄLYGOS
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D1FFERENT SHELF

Norge šaldytuvus 
galite pirkti nuo

SI 14.50 
ir aukščiau.
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y •flovin

smooth_ ’z easX/ ro//; 
power.*RCG

t

rie dirba Chrysler dirbtu
vėse, o tik savo narių. Va
dinasi, Chrysler korpora
cijos dirbtuvėse gali būti 
ir neunijistų, nors korpo
racija sutinka neremti jo
kios kitos unijos, kad ne
pakenktų United Auto- 
mobile Workers unijai.

i

pusės sutinka, 
“tarnauto- 

ne Įima vyresniojo 
alginio darbininko. 
Unija nebus priežas- 
arba neleis sėdėjimo 

stovėjimo streiku

PIRMIEJI PROTOKOLAI I daugiau apakusių žmonių,
UŽ KEIKSMUS dėl kurių priežaščių jie a- 

________ j pako ir tt. Visame krašte
Išleistas Kauno m. iri be Klaipėdos yra 2983 ak- 
skr. viršininko privalo-j Iš jų tik 2,6'>' gimė 

mas įsakymas, draudžiąs aklaisiais. TZ’*’ "
viešose vietose 
kelti triukšmą, jau vykdo-j 
mas. Pirmieji šiam Įsaky
mui nusikalto trys jauni

SSSR ATSTOVAI VAINI
KAVIMO IŠKILMĖSE

“N. Wiener Journal” 
pranešimu iš Londono, So
vietų Sąjungai Anglijos 
karaliaus Jurgio VI vaini
kavimo iškilmėse oficialiai 
atstovaus užsienių reikalų 
komisaras Litvinovas, SS
SR ambasadorius Londone 
Maiskis ir raudonosios ar
mijos generalinio štabo 
viršininkas maršalas Tu- 
chačevskis.

ALBANĖS BE ŠYDŲ

i

prie-

i

ir unija
nrašvti Circuit 

Chrysler 
“eros?’

Ba’andžio 6 d., vakare 
Chrysler automobilių kor
poracija pasirašė sutarti 
su United Automobile 
Workers unija. Susitarta 
štaip kaip:

1. Chrysler korporacija 
sutinka kolektyviai tartis 
su unija, jos narių naudai 
ir neremti jokios kitos 
darbininkų organizacijos, 
kuri pakenktų unijai.

2. Unija sutinka nesiim
ti gąsdinimo.

3. Abi
kad terminas 
jas” 
arba

4. 
t imi 
arba
laike šios sutarties termi
no.

5. Kompanija ir unija 
sutinka tęsti derybas Det
roite balandžio 8 d. ir 
svarstyti sutarties 
dus.

6. Unija sutinka užbaig
ti streiką tuojaus.

7. Korporacija sutinka 
pradėti darbą dirbtuvėse, 
kurios buvo uždarytos dėl 
streiko, kain galima grei
čiau.

8. Korporacija sutinka 
grąžinti darban darbinin
kus taio vreit, kain galima 
be diskriminacijos nrieš 
streikierius ir pripažinti 
senioritv teisę kuri dabar 
yra galėję.

9. Korporacija 
surinka
teismo išmesti 
draudimo ir uni jos 
bylas.

10. Sutartis ir jos r,rim
čiai nasiliks galėję iki ko
vo 31 d., 1938 m.

Tokią tai sutarti pasira-Į 
šė Chrysler komoracija ir j 
Un i ted A u tom obi lo Wor- i 
kers of America.

William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos 
prezidentas sako, kad pa- 
sirašvfoji sutartis smau
gia unijas ir skaldo darbi
ninku vienybę. Jis kriti
kuodamas tą sutarti turi Į 
mintyje rirmaji sutarties 
para grafa, i 
n i ja neturi absoliutės I
kontrolės darbininkų, ku-

Tirana — Nuo kovo 25 
d. Albanijoje Įsigalioja į- 
statymas, 
moterims 
šydo nešioiimas. 
ir vyriausybė už tą Įstaty
mą gauna i 
entuziastiško džiaugsmo 
ir pritarimo pareiškimų. 
Jau dabar daug visų luo
mų moterų nusiėmė šydą. J* 
Kartu karalius pavedė vy- ♦♦♦ 
riausybei paskirti valsty- ♦♦♦

❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
t
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖

A

kuriuo albanų «$ 
panaikinamas

Karalius
. _ _ • ❖ 
iš visu kraštu ♦ . -------- •

❖
❖

riausybei paskirti valsty
bės biudžete tam tikrą su
mą moterims mokyti. Nu
matoma visuose Albanijos 
miestuose Įsteigti specia
lius moterims mokyti kur
sus. Kursų tikslas panai
kinti Albanijoje analfabe
tizmą ir parengti albanų 
moterį dalyvauti sociali
niame krašto gyvenime.

• You can place the utility baskets wherever 
you wish in the new Norge—change the new 
insert shelf as your changing food supply 
demands. Large roasts, melons, tall bottles— 
fit easily into the new Norge. And to give you 
even greater dollar-for-dollar value, operating 
costs are doun—over-all economy is up. See 
the new Norge Rollator Refrigerator now!

«0RG£ B0LL4T 
cūmpres$o 
C’rclusive

p>^in3 mech^ Cold' 
butthree s!owl'n’srn, h
Parts. lt e

mPlo

Budapeštas — Kai ku
riose Vengrijos srityse 
smukiai ištvino upės. Ap
semta 20.000 margų že
mės. Vengrijos seniausi 
"vventojai tokių didelių 
potvyniu nebeprisimena, 
gimtai žmonių liko be pa
stogės. Daug namu su
griuvo. Pešto srityje ap
rimti 9.000 margu. Tiszos 
upėje vanduo pakilo 4 me
trais ir Aukštutinėje Ven- 

pagal kuri u-1 rrii°je pradeda semti pa
upius.

Dancigas — Vyslos ir
i

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie 
žilis produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję Į Lilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS

K ŠIDLAUSKAS
i

918 E. Broadway

PERKINS SQ.
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. S0U 3120

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Crcamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems- 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

§V JONO EV BL. PAŠALPINF 
DRAUGIJOS VALDYBA

i'irmlninkas Juozas Svngždys, 
691 6th St., So. Boston. Mass.

Vice-I’irm. Albinas Neviera, 
16 IVinfiobl St., So. Boston, Mnss.

I’rot. RaSt Jonas Glinockis, 
5 Thomns Pt, So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. Aleksnnrtras TvnSka. 
1514 Columbia R<1.. S. Boston, Mass 

Alininkas Pranas Tuleikls, 
109 Bowon St.. f o. Boston, Mass.

Maršalka Jonas Zaikis.
7 IVInfleM St, So. Boston, Mass. 

Urnugija Įniko susirinkimus kas tro 
čią nedėldlan) kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 497 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė. 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rast. — Bronė Cunienė,

29 GouM St.. W. Roitbnry. Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaSt. — Marijona Markonlntė.
4115 V. nshinston St., Roslimlale, Mass. 

Tel. Parkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona StanluHutė,

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass
Kftsos Globoja — Ona Sianrien*.

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija saro auslrlnklmna laiko kaa 

antra utarnlnk* mėnesio.

7:30 vai. vakare, pobnknytinėj ars 
rainėj

Visata draugijos reikalais kreipkite 
paa protokolų raitininke.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBeriy 2337

Drahės upių potvyniai. 
pradeda slūgti. Tačiau iš 
Vyslos aukštupio prane-J 
šama apie kylanti vandenį, i 
Ligšioliniai potvynių pa-į 
daryti nuostoliai siekia iš-i 
tisus milijonus.

I Žinios Iš
NEMUNO POTVYNIS 

ŠIEMET JAU PADARĖ 
PER 300.000 LT. NUOS

TOLIŲ

Į LIETUVĄ!

. Kiti regėjimą 
keiktis ir' Prarad° įvairiomis aplin

kybėmis. Bene svarbiau- 
~ - ’r_ šia apakimo priežastis bu- ‘

- vo trachoma. Daug mūsų 
.- . ' gyventojų šia liga ansi-

vrilijampcles vyrukai. X įe- ^.^5 didž. karo metu, 
ną dieną jie atvyko į di
desnę Vilijampolės gatvę, 
kur tarp savęs keikėsi. 
Tai pastebėjo policija ir 
vyrukus atsigabeno Į nuo
vadą. Jiems surašyti pro
tokolai. Pagal privalomą 
'apskrities 
kalteliai 
būdu gali 
iki 1000 lt. pinigine bauda 
arba ligi vieno mėn. areš
to.

Rasta žmonių, netekusių 
regėjimo karuose. Ypač 

Į tokiu daugiau yra iš di
džiojo karo.

I N ELAIMĖ VAŽIUOJANT 
LEDU PER NEMUNĄ

Įsakymą nusi- 
administraciniu 
būti nubausti

Alytus — Šiomis dieno
mis vakare ties Radžiūnų 
km. vienas ūkininkas va
žiavo arkliais ledu per Ne
muną. Toje vietoje yra 
daug dideliu ekečių. Smar-

_ kiai ragindamas
ŪKININKAI NUO POT- besisDiri"ančius 

VYNIO SULIPĘ ANT .,aAsoje ivažiav0
AUKŠTŲ Arkliai nuskendo,

v _ kas išliko gyvas.
Pet nesiduoda išvežami is

savo sodybų
Panemunės ra- 
aukštas van- 

gyventojams

UKMERGĖ

botagu 
arklius 
eketėn. 
ūkiniu-

apsemtą
Pagėgių - 

jone labai 
duo daro
daug nuostolių. Šakininkų 
ir Krakoniškių kaimai la
biausiai apsemti, ir beveik 

I visi ūkininkai gyvenimuo
se, tvartuose ir kituose 
trobesiuose turi daug van
dens. Ūkininku Nejaus ir 
Doeringo trobesiai apsem
ti iki pusės langų. Tuose 
namuose sugriuvo krosnys 
ir vanduo traukia pro lan
gus 
su 
ant 
bus 
vės

Lietuvos
i vėliau, kai ledai išeis ir 
Nemuno žemupyje.

Naujojoj Marvelėj buvo 
i apsemta 65 namai, Senojoj 
— 22, Veiverių g. — 4 ir 
Minkauskio g. 19. Iš viso 
Aleksoto pusėj buvo 
semta 110 gyv. ir keli šim-l mUnė

• I - . v . 
JS

apie 
viso

1
Ii

Iš pradžių buvo mano
ma, kad šių metų potvynis 

Šią vasarą Cunard Whi- padarė nežyr^iu nuostoliu.
te Stare Line rengia dide- Tačiau apsirinkama. Vien fsi negyvenamu namu, 

j Lietuvą Kaune buvo apsemta apie 
milžiniškais savo laivais, j .000 trobesiu. Aleksote ir 
Taigi, kodėl prie jos ne- Marvelčje teko iškelti per

1.000 gyventoju. Jie apsi
gyveno mokyklose ir kito
se vietose. Dar kovo 18 d.

ekskursijai, kuri išplauks kurios Aleksoto vietos

Taigi, 
prisidėti?

P-nas P. Bukšnaitis, ku
ris dirba minėtoje kompa
nijoje asmeniai vadovaus

I

Apskmė Namus
Šiomis dienomis staigiai 

atšilus ir pradėjus lyti, 
vanduo bėgdamas nuo lau
kų apsėmė Miškų, Rusų 
gatvėje 3 gyvenamus na
mus. Vandens buvo virš 1 
metro.

VYŽUONOS

Kartuvių Kalnas
Netoli Vyžuonų mieste

lio, prie Vyžuonų — De
beikių vieškelio, yra Kar
tuvių kalnas, ant kurio 
Vytauto Didžiojo ir žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę 

peršalo garbei yra trijų jaunuolių 
Kiti vyžuoniškių lėšomis ir

lauk baldus. Ūkininkai 
šeimomis apsigyveno 
aukštų ir laukia, kas 
toliau. Arkliai ir kar- 
stovi vandenyje iki

nusės šonų. Aptvinusių 
vietų gyventojai, be kovo- i 
darni su vandeniu [ 
ir keletas susirgo. Kiti vyžuoniškių lėšomis 
šaukiasi pagalbos. Išvykę darbu pastatytas pamink- 
Pagūgių ugniagesiai ir las.

į valsčiaus viršaitis Kun- • --------------
draitis su valtimis norėjo KOMP. J. KAROSAS — 
gyventojus gelbėti, bet jie 
atsisakė palikti savo gv-

‘ nulius ir trobesius iki pas
kutinės valandos, tikėda
miesi, kad vanduo nuslūgs.

Žemiau Panemunės, ties 
Tatamiškių kaimu ledai 
pasijudino ir apie 8 kilo
metrus išėjo. Dėl to aptvi- 
nusioje zonoje ties Pane
mune— Pagėgiais vanduo 
nradėjo slūgti. Apsemtų 
plentų Pagėgiai — Pane- 

3 ir Pagėgiai — Vil
niškiai vanduo taip pat 
nuslūgo. Jei žemiau Pane
munės ledai išeis, tai šioje 
zonoje potvynis bus praė
jęs.

KLAIPĖDOS MUZIKOS 
MOKYKLOS DIREKTO

RIUS

ap-

kurių išsikraustė
1.000 gyventojų. Iš 
Kaune buvo apsemta apie 
900 — 1000 trobesių.

Kauno Šv. Kazimiero S. 
K. gimnazijos dainavimo 
mokytojas kompoz. Juozas 
Karosas nuo kovo mėn. L- 
d. pakviestas Klaipėdos 
Muzikos Mokyklos direk
torium. Jis ilgą laiką buvo 
taip pat radijofono orkes
tro dirigentu ir atgaivino 
“Dainos” draug. chorą, 
kuris taip puikiai pasirodė 
neseniai Rygoje. Vakar iš
vyko Į paskyrimo vietą.

ŠVĖKŠNA KAIP APAKO 2983 LIE
TUVOS GYVENTOJAI

18

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD. MASS 
TEL. Norwood 1503 
MonteJlo Office: 

10 Intervale St.
TEL Br<wkfoii 2005

M. Sūnus Apiplėšė 
Tėvą

Kovo 3 d. Bartininkų 
1 km. yyventojas J. Agintas 
pastebėjo, kad išvogtos jo 
1.000 santaupos, drabužiai 
ir kit. smulkesni daiktai. 
Apie Įvykį pranešė žem. 
Naumiesčio policijai, kuri 
nustatė, jog apiplėšimas

iš New Yorko biržeHo 19;buvo apsemtos vandens.
d. laivu BERENGARIA. j Kovo 18 d. gauta žinių, 
P-nas Bukšnaitis, kaipo, bad vanduo apsėmė Sere- 
ekskursijos palydovas oa-įdžjaus linkes Y č 
dės Keleivėms visame ka- nuRent 
me — nereikia nieku ru- _ . / _ . ■• .. nes vietos. Taip pat vau-
p ‘ . i duo gerokai apsėmė Jur-

Šiuo laivu važiuojan- barko anylinkes ir kitas 
*>!!?; Į Nemuno' žemupio vietas.

šiemet Nemuno potvynis įdarytas ne per stogą i
gta visi patogumai, kain 
tai: maudynės, įvairūs
sportai, šokiai ir tt. Taigi, 
važiuok ir norėk...

Kurie norėtumėte vykti 
.Lietuvon ir aplankyti savo 
gimines, tai nelaukite il
gai, tuojau užsisakykite 
vietas. Nes kas anksčiau 

: užsisakys, tie gaus geres
nius laive kambarius. Vi
sokiais kelionės reikalais 
kreipkitės 
lietuvius 
tiesiai į Cunard White 
Stare Line.

pas vietinius 
agentus arba

padarė nuostolių daugiau 
kaip 300.000 lt. Į šią sumą 
įeina sugriauti, ar ap
griauti tiltai; padaryti 
nuostoliai ryšium su išsi- 
kėlimu iš namų, o taip pat 
ir padaryti vandens nuos
toliai miestiečiams ir kai
miečiams, išvartyti telefo
no, telegrafo stulpai ir 
apgadinti. keliai. Galutinis 
nuostolių apskaičiavimas 
bus galima padaryti kiek »

•indus, bet per duris.
Šiomis dienomis Garda

me buvo pastebėti keli as
mens, kurie mainė gan 
stambias pinigų sumas. 
Policijai patikrinus paaiš
kėjo, jog tai Agintą api- 
plėšusieji asmens, tarp ku
rių buvo ir paties Aginto 
sūnus Stasys 18 m. Klau
sinėjamas St. Agintas pri
sipažino kaltu ir parodė 
dar neišleistus 400 litų.

Aklųjų globos draugijos 
iniciatyva ir vyriausybės 
parama pernai buvo sura
šyti Lietuvos aklieji. Da
bar jau gautos ankietos, 
pagal kurias sudaromi 
statistiniai duomenys, kur 
ir kokioje vietoje esama
□Į ••••••■•• ii «•••(•««••« 11 e t

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

merlkoj gyvenančią žmonių turi visada 
durias užkietėjusius 40.000,000 žmonių, 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko įdegimus (aklažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA- 

TIRAI. - LAK HERB TKA nesibijo nei Šalčio, Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligų. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATŪRAI. - LAX- 
HKRB TEA netik Išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visą kflno sistemų. Sergantieji Ir fveiki, tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Order (Chekių neprljimu), o aš jums pasiųsiu NATŪ
RAI, - LAK - HERB TEA ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATŪRAI, • LAK - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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SUBBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly .........................
Foreign yearly .......................... :
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once pei- week yearly $2.50

$4.06
$5.00

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ..................
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams 
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366 West Broadway, South Boston, Mass.
TelephoEe SOUth Boston 2680

Vyskupo Reinio 
Belaukiant

$4,00

$2.00
$5.00

DKKBININKKS

Pasklydus žiniai, kad birželio mėnesy atvyksta 
Amerikon J. E. Vyskupas M. Reinys, mūsų išeivijos 
vadai susirūpino, kaip čia susitvarkius, kad garbingas 
Ganytojas galėtų aplankyti bent žymesnes mūsų ko
lonijas. Deja, nebus tam galimybės. Vyskupas atvyks
ta tik trims mėnesiams, gi net tik žymesnėms koloni
joms aplankyti reikia kokių 5—6 mėnesių. Tad vadai 
turės gerokai galvas palaužyti, kaip tą klausimą išri- 
šus. Daug kam teks padaryti heroiškų pastangų to 
malonumo atsižadėti. O pagunda jį turėti be galo di
delė.

Vyskupas Reinys yra viena žymiausių asmenybiij 
Lietuvoje. Jaunas, energingas, be galo uolus ir veik
lus, prie to, visiems prieinamas ir nuolankus, jis yra 
tikras Katalikiškosios akcijos vadas ir jaunimo prie- 
telis. Šalia to visko, jis yra universiteto profesorius ir 
žymus sociologas. Sujungęs savyje tiek stambių ypa
tumų, Jc Ekscelencija užima svarbią vietą religinia
me ir socialiniame Lietuvos gyvenime. Netrūksta jam 
ir kartaus prityrimo. Buvo pakliuvęs į bolševikų ran
kas ir pabuvojęs dviejuose jų kalėjimuose. Susidūri
mas su komunizmu realiniame gyvehime davė Vysku
pui Reiniui progos pažinti bolševikų teoriją tikroj 
šviesoj ir pastebėti skirtumą tarp jų žodžių ir darbų. 
Jo vizitas kaip tik supuola su šv. Tėvo paskelbtąja 
kova prieš komunizmą. Bus labai įdomu paklausyti 
garbingo Vyskupo prakalbų, kurias jam teks toje te
moje pasakyti.

Prie to, mūsų organizacijos — Studentų, Vyčių, 
Vargonininkų, nekalbant jau apie visų organizacijų 
viršūnę — Federaciją, turės garbingą Svetį savo sei
muose. Dalyvaus jis ir Lietuvių dienoje Thompsone. 
Galima įsivaizduoti, su kokiu dvasios pakilimu ir šir
dies džiaugsmu klausysis žmonės Dievo žodžio, kurį 
uolusis Vyskupas tą dieną skelbs. Be mažiausio dvejo
jimo galima teigti, kad Vyskupo Reinio atsilankymas 
suelektrizuos Amerikos lietuvius katalikus. K.

Spaudos Fondas

f

Kairėj: Lietuvos kariuomenės vadas gen. št. pik. St. 
Raštikis kalba į žemės ūkio ministerijos tarnautojų šau
lių kuopos išsirikiavusius šauliui. Dešinėj: Nepriklauso
mybės aikštėj iškilmių metu sustatyti trys lengvieji kul
kosvaidžiai, kuriuos minėta šaulių kuopa kovo 14 d. sa
vo metinės šventės proga padovanojo kariuomenei. Lie
tuvos visuomenė ne tik pinigais, bet ir ginklais remia 
savo ginklų fondą.

Jaunimas, Komunizmas ir Ateitis
bet kultūringu žodžiu, so
lidariais reikalavimais ir 
gražiu, energingu savo or
ganizaciniu darbu galime 
atsiekti tai, kas mums pri
klauso. Pasirinkdami Kri
stų savo Vadu, o savo jau
natvės jėgas kovos įran
kiu eikime į kultūringa 
krikščioniškosios darbo 
žmonijos suorganizavimą. 
Nepasilik abejingai stovė
ti savo interesuose, bet į 
krikščionių darbininkų ei
les įstojęs aktyviai dirbk 
prie savos krikščioniško-Į 
sios socialės santvarkos 
pagrįstos meile ir teise, - 
kūrimo.

Lietuvos “Darbininkas” valstybėje — SSSR, buvo] 
rašo: ■ pastatyti “prie sienos”, su-į

Šiandien visų akys at- grūsti į kalėjimus ar ver-! 
kreiptos į jaunimą. Į jį su- gaiš išsiųsti į Solovkus ar 
dėta visi pasaulio planai, i Sibirą, 
troškimai, visi lūkesčiai ir Kas daryt darbo jauni- 
viltys. Net ir šie laikai va- mui? Kame jo išganymas? 
dinami “jaunimo amžių- Mums, krikščionims darbi- 
mi”, tuo pabrėžiant jauni- ninkams, mūsų keliai aiš- 
mo svarbumą šiais laikais, kūs. Patys, kultūringoj ir

Visiems daro gero įspū- krikščioniškoj dvasioj ves
dami kovą už savo teisę, 
nepamiršdami ir savo pa
reigų, turime prieiti prie 
skaistesnio ir šviesesnio 
gyvenimo rytojaus. Ne

V •

Katalikų Seimelis padarė vieną svarbų nutarimą, 
kurs paliečia katalikų spaudoj sustiprinimą, būtent 
Įsteigė spaudos fondą bendradarbiams apmokėti. 
Tas reikalas buvo iškeltas skaitytame Seimely refe- Į 
rate. Daug buvo visokių nuomonių ir diskusijų, bet 
viename dalyke tai visi sutiko: kad paįvairįtume ir

____ ?
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I Dangaus Karalyste *
GINTARAS J

Jūs verksite ir dejuosite, pasaulis gi džiaug
sis. Jūs būsite nuliūdę, bet jūsų nuliūdimas 
pavirs džiaugsmu”. (Jono 16:20)

Po paskutinės Vakarienės V. Jėzus, beeidamas 
keliu į Alyvų daržą, priminė apaštalams, kad, Jam mi
rus, jie pergyvens liūdnas skausmo valandas. Tačiau 
jų verksmas džiaugsmu pasikeis. Reiškia, Jam prisi
kėlus iš numirusių, laimės saulutė išblaškys jiems vi
sas juodas, slopinančias mintis, ir liūdesio rasa virs 
džiaugsmo ašaromis.

Kadangi Kristus yra Dievo Sūnus, todėl Jis ne
klysta, ir kitų neklaidina. Jam mirus ant kruvino kry
žiaus, Jo žodžiai visiškai išsipildė. Žydai užtiko Gany
toją, ir bandos avys išsisklaidė. Dėl baimės tų pačių 
žydų, apaštalai turėjo slapstytis Jeruzalės rūsyse, ir 
tylumoj stengės nuraminti savo liūstančias širdis. 
Vienok Velykų šviesa pripildė jų sielas, ir džiaugsmo 
bangos užtvino jų širdis.

“Jūs verksite ir dejuosite, pasaulis gi džiaugsis”. 
Šiais žodžiais Atpirkėjas nušviečia krikščionių dalį 
žmonių tarpe, ir pabrėžia, jog Dievo įstatymų kelias 
ne rožėmis nuklotas. Pasaulis, tai yra, blogos valios 
žmonės, užstos jiems kelią, kuomet krikščionys norės 
ką nors gera daryti. Tie verksmai ir dejavimai reiškia 
ne ką kita, o gerųjų žmonių skausmus, nepasisekimus, 
ligas, sielvartus ir visokias nelaimes, pergyventas šia
pus dangaus. Tačiau nesvetingas pasaulis iš to viso 
tiktai džiaugsis. Gerieji žmonės turės vargo naštą 
nešti, ir daug nukentėti, kai tuo tarpu blogieji pasi
linksmins ir tyčiosis. Iš šio gyvenimo jie nugriebs 
linksmybių grietinę, o geriesiems paliks tik išrūgas. 
Vienok paskutinėj dienoj visa tai pakitęs.

“Jūs būsite nuliūdę, bet jūsų nuliūdimas pavirs 
džiaugsmu”. Vadinas, ištikimi Kristaus sekėjai dan
guje šimteriopai atsiims džiaugsmo ir ramybės už vi
sus gyvenimo vargus ir skausmus.

Ir nenuostabu, kad pasaulis prieštarauja Kristaus 
šalininkams, nes Išganytojo užsibrėžtas tikslas kaip 
tik priešingas pasaulio užsimojimams, siekimams. 
“Valgykite, gerkite ir pasilinksminkite, nes rytoj 
mirsim” — štai pasaulio obalsis. Deja, tas šūkis lie
čia tik dabartinį gyvenimą ir laikinę laimę, o katali
kas, žiūrėdamas į anapus karsto, išsižada uždraustų 
prabangų ir pasilinksminimų, tikėdamas pasidžiaugti 
dangaus džiaugsmais.

Taigi yra ant šios žemės skirtumas tarp Kristaus 
sekėjų ir pasaulio garbintojų. Ateityje irgi bus skir
tumas: piktųjų žmonių džiaugsmai su šiuo gyvenimu 
pasibaigs, ir visos ju viltys bei troškimai kapuose bus 
palaidoti. Priešingai, kaip tik tuomet ir prasidės nesi
baigianti teisingųjų laimė, o to džiaugsmo niekas iš 
jų neatims. Kur gi dabar anie Atpirkėjo priešai, ku
rie, įnirtę, rykštėmis nubaudė Jo sekėjus arba juos 
degančius aukštyn pakėlė žvaigždes skaityti? Prany
ko tų persekiotojų ga’ybė ir garbė, o tie, kurie verkė, 
dejavo, kentėjo ir mirė dėl Kristaus dabar su Juo gy
vena amžinoj Dievo karalystėj.

Tiesa, suspaudimų turėsime, ir liūdesio šešėlis 
nevienam aptemdins gyvenimą, vienok tokiems vėl pa
sirodys džiaugsmo saulutė. Juk kitaip ir būti negali. 
Naktį vejasi diena; po lietaus vėl spinduliuoja skais
čioji saulė; ir žiemos sniegui nutirpus, pavasaris iš
sprogsta kvepiančiais žiedais. Panašiai ir mūsų gyve
nimo Kalvarija atsispindės Amžinų Velykų garbėje.

Tai ko bijotis šio pasaulio vargų ir kentėjimų9 
Jie tik būsimos laimės laidas, nes kas daug nukenčia, 
tas dar daugiau pelnys danguje. Taigi bežengdami 
Skausmo Keliu, nepamirškime, kad šalia mūs eina ir 
Kristus. Kadangi Jis nužengė iš dangaus ir ant šios 
žemės tapo žmogumi, ar daugiau dera katalikams liū
dėti? Kadangi įsteigė Švč. Sakramentą, ar galime nu 
Įsiskųsti esą vienišais? Kantriai nukentėkime visus 
1 vargus dėl meilės Dievo, nes ‘akis' neregėjo, nei ausis 
negirdėjo, nei i žmogaus širdį neįėjo, ką Dievas su
rengė mylintiems Jį”, sako Tautu Apaštalas — Šv. 
Paulius.

džio visuomet judrus, gy
vas ir entuziastingas jau
nimas, nuolat pasirengęs 
kilniems žygiams ir dar
bams. Ko niekas neįsten- 
gia padaryti, — jaunimas bombomis, streikais ir te
atlieka. Jauno žmogaus vi- roru kovokime savo kovą, 
sa galia ir jėga jo žydin
čiame jaunume, entuziaz
me ir didžiame kūrybos 
darbo troškime. , į

Šiomis gyvenimo savy
bėmis ir jo mažu patyrimu 
gudriai moka pasinaudoti 
įvairūs nusipolitikavę spe
kuliantai, socialinio ar ko
munistinio “rojaus” apaš
talai. Tas ypač gyvai jau
čiama darbininkiš k o j o 
jaunimo eilėse. Puikiai pa
žindami darbo jaunimo 
sunkią socialinę padėtį ko
munistai stengiasi išnau- vis mažesnį turi pasiseki- tradicija, kad pačios kara- 
doti kiekvieną progą, gud- 1T1ą specialūs bedieviški lienės nubraižo sau karu
liai parodydami visas nei- laikraščiai 
giamas ir skaudžias gyve
nimo Duses ir iškeldami 
visa tai, kas gražioje teo
rijoje turėtų būti gera ko
munizme. Jaunimui siūlo
ma “puikus biznis”, dažnai 
užmaskuotas gražiais lais-

Kibirkštys
BEDIEVIU SOVIETU
RUSIJOJE MAŽĖJA

ANGLŲ KARALIENĖS 
KARŪNA

“Temps” pranešimu iš 
Londono, karaliaus rūmu 

, auksakaliai skuba gaminti 
karūną, kurią gegužės 12 
d. Westminsterio abatijoje 
mūvės anglų karalienė El
zbieta. Karūna gaminama 

' pagal pačios karalienės

I

Paskutiniu metu Sovietų 
Rusijos spauda vis daž
niau nusiskundžia, kad 
daugelyje vietų oficialės 
bedievių organizacijos la- ; 
bai silpnai veikia. Taip, braižini. Tokia jau anglų

pagyvintume mūsų spaudą, reikalinga turėti bendra- v®s’ lygybės ir brolybės iš
darbių ir korespondentų, kurie pastoviai rašytų laik- Realais. Negalime tvirtint-
raščiams. Gi tokių pastovių bendradarbių negalima į 
kitaip įsigyti, kaip tik jiems mokant kiek honoraro, 
kaip kad daro Lietuvos laikraščiai. Pagaliau Seimelio 
diskusijos priėjo prie apčiuopiamo rezultato. Išrinkta 
tam tikra komisija spaudos fondui užmegzti ir ugdy
ti. Komisijos galva yra išrinktas kun. V. Puidokas, 
Westfieldo klebonas (12 Casimir Str., Westfield, 
Mass.). Jo žinioje yra fondo pinigai. Jų, žinoma, kol 
kas dar labai mažai, bet jau mums džiugu, kad Sei
melio nutarimas nepaliko vien ant popierio. Jau dar
bas pradėtas, reikia tik duot žinoti visuomenei, kad 
kalbamąjį fondą pradėtų ugdyti. Reikia ir daugiau 
veiklumo iš komisijos pusės, ir visuomenės paramos.

Sėkmingai vesti katalikų laikraštį nelengvas už
davinys. Čia kalbu apie tą sėkmingumą, kuri vadina
me populiarumu. Vadinasi, pagaminti katalikiškų 
raštų nėra sunku, bet pagaminti juos tokioj formoj, 
kad žmonėms būtų prieinami ir populiarūs, tai jau ki
tas klausimas. Rašyti populiariai reikia įgimto talen
to, gi talentų, bent stambesniųjų, mes esame labai 
pristigę. Taigi talentingų raštų trūkumą reikia užpil
dyti bent įvairumu, kitais žodžiais, įtraukti į laikraš- 
tininkystę kodaugiausia bendradarbių. Yra daug mok
sleivių - studentų, kurie pradeda savo literatinę kar
jerą ir, kiek paskatinti, galėtų išsivystyti į naudingus 
rašytojus. Tai būtų be galo didelis pliusas katalikiš
kajai laikraštijai. Įpratę rašyti iš studentavimo die
nų-, jie, tapę profesionalais, nepamirštų paįvairinti mū
sų spaudos naudingais raštais iš savo profesijos sri
ties. Dabar jų vystymosi momentu spaudos fondas pastūmėtų juos naudingon darbuotėn

(“Bezbožnik” ną. Pirmą kartą anglų is- 
ir kiti). Be to komunistų tori joje tačiau šį kartą' 
laikraščiai nusiskundžia, karalienės karūna bus visa 
kad kai kuriose vietose be- platinos. Tarp ją puo- 
dievių organizacijų nariai 
draugauja su tikinčiaisiais 
ir pradeda lankyti cerk
ves.

Kaip žinome, neseniai 
kad į savo pusę komuniz- Sovietų Rusijoje buvo su-

1 mui nepasisekė patraukti rašinėjami gyventojai. Są- 
jaunimo. Daugelis jauni- rašų lapuose buvo rubri- 
mo gražių idealų ir paža- ka: “Netikintieji” ir “Tl< 
dų suvilioti, i 
miems proletariato “drau
gams” tarnauti. Tūkstan
čiai gražaus darbininkiš
kojo jaunimo, savo ištroš-

ir “Ti- 
tintieji”. Spaudos žinio
mis, nors dar surašymo 
daviniai ne visai apskai
čiuoti, jau dabar aiškėja, 

kusia ir entuziastinga dva- ^d 40% visų Sovietų Ru
sia, stojo į kovą už komu- sijos gyventojų užsirašo j 
nizmą. Jaunimas ėjo į au-( tikinčiaisiais.

BAIGĖ LIETUVIŲ T AR ėjo i kalėjimus, nežiūrėčiau tivimo o
mi didžiausių kančių ir DYMO DARBUS
mirties. Ir dabar gražioje .
Ispanijoje daugelis darbo 
jaunimo kaunasi už ko-; 
munizmą. Likimas jo aiš
kus. Jį laukia kalėjimai, 
žudynės ir nusivylimas.

Komunizmas moka uždė
ti puikų apynasrį visiems 
tiems, kurie ankščiau už jį 
kovojo. Tūkstančiai jauni
mo jų pačių sukurtoje ko
munistinėje santvarkoj

šiančių brangakmenių ŠĮ 
kartą yra garsusis Koh-I- 
Noor deimantas, o taip 
Indijos deimantas, 1851 
m. Indijos Bendrovės iš 
Lahoros lobyno padovano
tais karalienei Viktorija’. 
Karalienės Elzbietos karū
nos žiedas bus tas pats, 
kurį mūvėjo karalienės 
Viktorija, Aleksandra ir 
Mary.

KĄ RAŠO APIE SOVIE
TŲ RUSIJĄ ŽMONĖS, 

KURIE TEN LANKĖSI
*

Kovo 11 d. “Slowo” pa
skelbė tokio turinio žinią:
“Vilniaus lietuvių priren
giamieji tardymo darbai 
jau baigti. Lietuvių komi
teto pirmininkas Konstan
tinas Stasys ir kartu su 
juo 15 asmenų patraukti 
atsakomybėn už 
tautos įžeidimą”.

lenkų
i

daug inteligentiškų pajėgų, tik reikia jos iš užuomar
šos ištraukti ir sunaudoti mūsų išeivijos gerovei. 
Spaudos fondas atliktų tą uždavinį. Susidomėkime tuo 
nauju sumanymu ir stropiai jį paremkime, K.

Mes turime

Pastaruoju laiku apie 
Sovietų vidaus gyvenimą 
labai daug rašoma. Net 
keli vakarų Europos rašy
tojai turėjo progos lanky
tis ir nors apgraibomis ši 
tą pamatyti. Grįžę Į savo 
tėvynę stengėsi aprašyti 
gautus Įspūdžius ir išgyve
nimus. Tačiau prie bent 
kiek žymesnių smulkmenų 
jiems, kaip svetimšaliams, 
aišku, prieiti nepavyko: 
tai Įmanoma tik išrinktie
siems. Tačiau pažymėtina 
tai, kad atsiranda vienas 
kitas ir iš tų išrinktųjų 
kurie išsižada Sovietų že
mės “rojaus” ir išdrįsta 
spaudoje paskelbti tiesą.

Visai neseniai taip pasi
elgė rašytojas Celine, ku

ris neseniai išleido knyga, 
pavadintą “Mea Culpa”. 
Kol jis dar nebuvo buvęs 
Sovietų Rusijoj ir susipa
žinęs su tenyščiu gyveni 
mu, rašė taip: “Ten liau
dis laisva. Jai priklauso 
viskas nuo pypkės ligi fa
briko. Jų viskas: vynuogy
nai, kasyklos, fabrikai. 
Penkiolika franku. ku
riuos Sovietų darbininkas 
uždirba per dieną, taip pat 
tiktai jo”.

Tačiau susipažinęs su 
Sovietų Rusija savo naujo
je knygoje “Mea Culpa” 
jis taip rašo: “Komuniz
mas viską dengia kauke. 
Jame nėra tos lygybės, ku-

Uždarbio 
visiš-

7.000 
mote-

rią jis skelbia, 
skirtumas daug kur 
kai nepateisinamas. Pav 
inžinierius uždirba 
rublių per mėnesį, o 
ris, kuri visą dieną vargs
ta patalpas valydama, te
uždirba iš viso per tą pa
tį laiką tik 50 rublių. Visi 
gyventojai gyvena tik vie
na dešimta dalimi norma
laus gyvenimo, žinoma, iš
skiriant policiją ir kariuo
menę”. XX.

Tik tiek žmogus telieka 
pasauly, kiek jis duoda 
gyvenimui kūrybos verte- 
nybių.
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Kilnios Širdies Netrūksta
Kūrybos darbas neleng

vas. Just, jog yra būtinas 
reikalas, bet ne visi gali 
būti tos pačios nuomonės. 
Nežinia kaip plačioji vi
suomenė gali tą sumany
mą įvertinti. Dar sunkiau 
“akis kaitinti” ir, kiekvie
nos galimybės ieškant, 
prašyti paramos ir aukos. 
Tiktai mintis, kad ne savo, 
bet Dievo ir tautos darbas 
dirbamas, suteikia viduji
nės galios ir pasiryžimo 
pradėtas darbas toliau tę
sti.

Panašiai buvo ir su Ma- 
rianapolio naujų patalpų 
reikalu. Labai nedrąsiai 
buvo iškeltas gyvas reika-i 
las naujos statybos ir, 
kreiptasi Į prietelingą vi
suomenę, ieškant kilnios j 
širdies ir paramos. Pasi
rodė, kad pažangioji vi-j 
suomenė labai akylai se-' 
k a kiekvieną žymesni mū
sų viešojo gyvenimo pasi
reiškimą ir tinkamai kiek
vieną žingsni Įvertina. Ji
nai skubiai ir teigiamai į- 
vertino ir Marianapolio 
kolegijos statybos reikalą.

Studentų Žodyje” pasi- 
sumanymas — “Jei 

šimtas žmonių 
ar susidėjusių 
ar net organi- 

kurie pasižada 
po $100 ir savo!

v •
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DARBININKAS
Filo de patrujo

Tiesos ir Kovų Fronte

Vytauto Didžiojo Muziejus Kaune. Kairėje bokštas, kuriame kaba amerikiečių pa 
dovanotas Lietuvai Laisvės Varpas, o viduryje Lietuvos Laisvės paminklas.

Italai užkariavo Ethio-’ savarankiškumo teisę, 
piją. Adis - Abeboje vietų- Tačiau italai, galingieji 
je Negaus viešpataują vi- užkariautojai ilgiau to pa- 
ce-karalius Graciani (kiek kęsti nebegalėjo. O apsiau- 
apdėvėtu titulu!) Tik ma-!tė etiopų likučius ežerų 
žas Vakarų Etiopijos skly- srytyje, suėmė Ras Dėstą 
pelis, vadovaujant Ras ir kaipo “maištininką” su- 
Destai kovoja už Etiopijos šaudė, drauge su šimtais 
------------- 7------------------ — savo tėvynės kovotojų.

Anglų spauda nustebusi 
ir pasipiktinusi klausia:— 
ar taip italai barbarams 
neša civilizaciją?

Valencijos vyriausybė 
skelbia kovojanti už res
publiką, už demokratiją. 
Tačiau sudeginta beveik 
visos katalikų bažnyčios, 
išžudyta tūkstančiai kuni
gų, ir vienuolių, būriai ti
kinčiųjų ir daugybės Įkai
tų. Valencija teisinasi, kad 
bažnyčias padeginėjo mi
nia, daug padarė priešų 
provokacija...

Bet ko verta toji “demo
kratinė” vyriausybė, kad 
ji nepajėgia sudrausti mi
nios, apsaugoti istorinių 
paminklų, sąžinės ir Įsiti
kinimų laisvės?

Generolas Molo per ra
dio pasakė kalbą., nušvies
damas nacionalistų prog
ramą. Vyriausiai bus sie
kiama atstatyti Ispanijos 
garbę. rūpinsis darbo 
klausimais nasirūpinti, 
šventai saugoti nuosavy
bės teisę, ir tt. Viskas bū
tų labai, gal. gerai. Tik dėl 
ko čia Molą nemini žemės 
reformos, aprūpinimu mi
lijonus bežemių, iš didžiu
lių dvarų plotų9 Ar jie ne
davę liaudies darbo ma
sėms žemės — juos pa
trauks savo nusėn? Ar tie, 
kurie naudoja perteklių—•

meris turėtu kitą vardą, o 
ne tą, kuris pažymėtas ant 
originališkos aplikacijos, 

; iis gali paduoti tam tiks- 
i iui prašymą, pasiųsdamas 
raštu i Records Division 
of the Sočiai Security 
Board, Baltimore, Md., 
pranešdamas kodėl jis no
ri, kad tokia permaina į- 
vyktų.

Kadangi industriališko 
arba komerciališko darbi- 

. ninko algos bus taksuoja- 

. mos jam išpildžius arba 
neišpildžius socialinės ap- 
draudos aplikacijos, tai y- 
ra jo pačio naudai jam

psnyje, štai kaip įvertino 
statybos reikalą: “Turime 
Lietuvių Kolegiją, kurią 
dovanotinu išdidumu gali-; 
ma vadinti Naujosios An
glijos lietuvių nuosavybe. 
Jau šeši metai kaip čia gy
vuoja ir skruzdės darbštų- ; 
mu stato mūsų ateities rū-! 
mus. Jos lietuviškoj dva
sioj auklėjami studentai, 
mūsų išeivijos busimieji

! vadai, jau šen bei ten savo į 
: veiklumu pasireiškia... Jau 
gan anksti parodo, kad jie 
mūsiškiai, dirbs savo tė-, 

i vyniškoj dirvoj ir jau da-1 
Į bar Įterpia vieną-kitą ply
telę i tautos statybą... 

! Planas — sako gerb. Re
daktorius, gražus ir leng
vas. Argi mūsų išeivija 
nepajėgtų jo Įvykdinti?”

Vasario 22 d. Įvyko Nau
josios Anglijos seimelis, 
kuriame kun. K. Urboną-į 
vičius skaitė referate * 
“Spauda, Kolegija ir So
cialinis Teisin guma s”. 
Kalbėdamas apie kolegiją; 
gerb. Prelegentas sako: 
“Nereikia, rodos, ginčytis, 
kad L. Kolegija yra mūsų; 
svarbiausia visuomenės i-

i staiga. Jeigu kas, tai ji i- 
! kurta mūsų išeivijos atei
čiai aprūpinti. Ji auklėja 

i lietuvišką, inteligentiją, 
mūsų išeivijos vadus. Be'I 2 Jvadų kur mes dingtume? ; 
Kariuomenė, kad ir skait
linga, be vadų būtų bejė- 

! gė. Tas dar daugiau ryš- 
T v. kėja kultūrinėje kovoje.

i Gi mums ta kultūrinė už 
"“"'savo būklę kova kaip tik 

\ 'prisieina atlikti. Esame 
r;1’ apsupti ištautėjimo pavo

jų, kad jiems nugalėti rei
kia gerų vadų. Taigi L. 
Kolegija, tokius vadus iš
auklėti pasirižusi, turėtų 
patraukti giliausią mūsų 
dėmesį... Jos ugdymas, jos 
medžiaginė būklė turėtų 

i visiems rūpėti, pradėjus 
nuo inteligento ir biznie
riaus ir baigiant kukliau
siu darbininku. Ją išlaiky
ti lai būna svarbiausia ir 

| maloniausia mūsų parei- 
i ga. Tėvai Marijonai hero- 
; iškai kovoja su sunkiomis, 
kliūtimis, kad mūsų švieti-į 
mo įstaiga pastatytų ant; 
tinkamos jai aukštumos. 
Tai ir mes paimkime dalį į

Į naštos. Padėkime jiems”. 
Seimelis išnešė palankią 
sumanymui rezoliuciją — 
padėti šį sumanymą įgy
vendinti.

Šalia spaudos, pasipylė; 
kolegijos vadovybei laiš
kai įvairių visuomenės va
dų ir Marianapolio priete- 
lių su aukomis, patarimais! 
ir paskatinimais. Tai, sa- 

j vaime suprantama, pakėlė į 
kolegijos vadovybės ūpą 
ir suteikė nemažą drąsos; 
su didesniu optimizmu 
žiūrėti į ateitį, Tasai dide
lis palankumas davė nei 
tiktai vilties, bet ir užtik-1 
rinanti laidą, kad suma- 

realizuoti tikrai

i

i c 

rodė 
atsirastų 
(atskirai 
aukotojų, 
zacijų), 
paaukoti 
pažadą ištęsės 1938 m. va-i 
sario 16 d., tai kolegija į 
turės galimumo pradėti' 
reikalingą statybą”, 
sumanymą tuojau atsil 
pė mūsų jautrioji spauda. |.‘

Pirmas dienraštis ‘Drau-į 
gas’ atspausdino visą j 
“Studentų Žodyje” tilpusi . 
straipsnį ir pridėjo savo 
sekančias pastabas: “Su
manymas tiek yra svarbus 
ir reikalingas vykdyti į 
gyvenimą, kad negalima 
jo neparemti. Į jo realiza-Į 
vimą mes taip pat opti
mistiškai žiūrime. Mes 
manom, kad turėtų atsi
rasti lietuvių patrijotų, 
kurie nesigailės šimtinės, 
kad paremtų Marianapolio J 
kolegiją, kurią teisingai 
galima vadinti lietuvybės ' 
tvirtove Amerikoje. Ačių 
Dievui, turime 130 lietuvių 
parapijų, porą šimtų lietu-! 
vių kunigų, šimtais viso-! 
kių profesijos žmonių, pa
rapijose gerai besiverčian
čių biznierių ir šiaip pasi
turinčių darbininkų. Dėl 
to kas galėtų abejoti, kad 
neatsirastų bent šimtas 
tikrai sąmoningų lietuvių, 
Kurie paaukotų taip svar
biam reikalui po šimtinę”.

“Amerika” šiam suma
nymui užleido savo pirmą
ją skiltį, statybos reikalą 
įvertindama šiais žodžiais: 
“Didžiajam lietuvybės ži- 
dinui. Marianapolio kole
gijai, reikia naujų patal
pų. Lietuviai jaunuoliai 
nori siekti aukštesnio mo
kslo savo įstaigoje, tačiau 
ši nebegali priimti didės- nymas 
nio skaičiaus”. Toliau at-j pasiseksiąs, 
pasakoja iškeltąjį suma-! 
nymą, pažymint, kad jai. i 
esama ir aukotojų, ir bai
gia: “Kas bus sekančiais? 
Reikalas neabej o t i n a i 
svarbus ir visomis jėgomis 
remtinas”.

Panašiai išsitarė ir 
“Garsas”, atpasakodamas 
statybos sumanymą, ir pa
žymėjo, jog šis sumany
mas “tai bus įdomus mū
sų visuomenės tautiško 
susioratimo kvotimas”.

“Darbininkas”, atpasa
kodamas sumanymo turi
nį savo įžanginiame strai-
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Socialine Apdrauda ir Tie, Kurie Dar 
Jos Neprašė

. Savo laiške p. Vytautas 
j Sirvydas rašo: “Pastebė- 
Ijau “Amerikoje” Tamistų 
i atsišaukimą “šimtas po! 
išimtą” studentų bendra-; 
bučiui, o pirm to kalbėjau 
tuo reikalu su studentais, į 
kurie vasario 14 d. buvo 
atvykę Brooklynan vai
dinti “Savanoriai”. Juntu 
čia labai naudingą tautinį 
darbą ir todėl dažnai gal
voju, kuriuo būdu galiu 
aš padėti”. Ir čia p. V. Šir-i 
vydas paduoda ypatingai 
gražu sumanymą, kurio“, 
sutarėva šiuo laiku viešai i 
dar negarsinti. Savo laiš
ką p. V. Sirvydas baigia; 
šiais žodžiais: “Amerikie-.

. čiai “Saulės” namams su
dėjo ar ne $39.000.00: su
dėjo pinigų ir Neo-Litua- 
nijos bendrabučiui. Būtų 
geda jei nepasirūpintų ir 
savo vietos reikalais. Pra
šau man prisiųsti, jei tu
rite, spausdintą atsišauki- 
ma, ar reikalo išaiškini
mą”.

Kun. J. Balkūnas, Mas
peth, N. Y., rašo: “Dėl sta
tybos tikrai duosiu šimti
nę nuo savęs”. — Kun. J. 
Bakšys, Rochester, N. Y., 
rašo: “Tikrai pasižadu ir 
atiduosiu šimtinę dėl kole
gijos. Būk tikrais kaip po
teriuose Amen. Dieve duok 
atsiekti Jums to tikslo. 
Labai reikalingas!” — 
Kun. P. Lekėšis, Maspeth. . 
N. Y., rašo: “Jūsų pakvie-; 
timas mane nudžiugino ir Į 
skaitau savo rimtą parei-' 
gą nedelsiant šiuo laikui 
suteikti galima pagalbą. 
Jūs rasit iš mandagumo, 
paprašėt vieną šimtą. Ka
dangi tikslas yra labai 
aukštas ir vertingas, to
dėl savo auką padvigubi
nu: štai du šimtu. Meldžiu, , 
kad gerasis Dievulis gau
si ai palaimintų jūsų sun-; 
kaus darbo užsimojimus”.

Turint tiek daug 
širdžių prietelių ir tiek 
jautraus palankumo pra
dėtam darbui, negalime a- 
bejoti jojo pasisekimu. 
Mums tetenka labai ir la
bai nuoširdžiai, tikrai lie
tuviškai, visiems savo ge-1 
riems Prieteliams ar tai 
jau suteikusiems aukų, ar 
žadėjusiems jų suteikti, ar 
tai dar atsiusiantiems sa
vo aukas ir pažadus, PA
DĖKOTI ir juos užtikrinti,j 
kad kiekvienas centas bus 
tinkamai sunaudotas šiam 
svarbiam mūsų jaunuome
nės švietimo darbui. Te
būna šis kilnios lietuviš
kos širdies duosnųmas gy
vu Įrodymu tiems, kurie 
dažnai mėgsta žodžiais ir 
plunksna pasvaiščioti, kad 
jaunimo reikalai senesnią- 
jai kartai mažai terūpi. 
Štai jųjų rūpesnio pasėkos 
— mėnesiui praėjus nuo 
sumanymo pasirodymo — 
rūpintojėlių vardai: —

1. Kun. Jonas Vaitekū
nas, Providence, R. I. (jau 
davė).

I

“Studentų žodžiui” pa-j 
siekus savo skaitytojus,; 
suskamba telefonas. Kalba 
kunigas .Tonas Vaitekūnas! 
iš Providence. R. I. — ‘Su
manymą skaičiau. Įtrauk 
mane i to šimto po šimtai 
skaičių!’ Atvykęs į kolegi
ją kun. K. Urbonavičius, 
atskaitė šimtinę, nelauk
damas nė 1938 metų. Po 
kelių dienų tai padarė ir 
kun. Juras, įteikdamas 
šimto dolerių čeki. Ir visa 
eilė gerųjų kolegijos prie- 
telių pareiškė savo pasiža
dėjimus.

Sočiai Security Board count) numerį, taip kad 
jau gavo daugiau kaip 23.- jis galėtų užrekorduoti al- 
600,000 aplikacijų nuo- gas, pagal kurių darbinin- 
darbininkų dėl socialinės ko senatvės pensijos bus 
apdraudos. Tai du ir pusė vokuojamos. Tai svarbu, 
milijonai mažiaus, negu kad kiekvienas darbinin- 
pilnas skaitlius visu dar- kas, industrijoje ir komer- pradėti socialinės apdrau- 
bininkų, kurie pagal Įsta- cijojė, turėtų socialinės 
tymų gali prašyti senatvės apdraudos sąskaitos nu

merį. Tie, kurie laikinai 
nfedirba turės prašyti są
skaitos numerio kaip tik 
jie vėl stos prie industria
liško arba komercijališko 
darbo, jeigu jie dabar ne
dirba. Tai jų pačių naudai 
jie taip turi daryti.

Jeigu darbininkas tiki 
išsisukti iš kokio užregis
travimo arba nekreipimo Į 

' savęs atydos, neprašyda
mas tokios sąskaitos, jis 
turi suprasti, kad jeigu jis 
nepaduos aplikacijos tas 
greičiaus atkreips Į ji pati 
dėmesį, ir gal pakels klau
simų kodėl jis bando ne
užlaikyti įstatymų, kurie 
aprūpina jam kokią nors 

; apdraudą senatvėje.
Faktas, kad Sočiai Secu- 

, rity Board davė užtikrini
mą, kad informacijos apli
kanto, paduotos socialinės 
apdraudos reikalu, bus lai
komos konfidenciališka:. 
“Tik valdžios darbininkai, 
kurie turi oficiališką atsa- 
komumą sąryšyje su so
cialinės apdraudos darbu, 
galės prieiti prie tokių in
formacijų”. Taip Boardas 
neseniai pranešė. Manyti 
kad valdžia tyrinės kiek
vieną aplikantą arba net 
kiekvieną darbininką, ku
ris gako, kad gimęs užsie
nyje yra ištikro fantastiš
ka. Tik kuomet asmuo 

9. Eduardas ir Leonora prasikalsta _ arba kitaip 
čiočiai, Providence, R. I. vercia kitų dėmesį prie sa- 

10 X Y Z ve, ateivio atsitikime sa-
11. Elzbieta Strungytė, kykime immigraeijos vir- 

New York, N. Y.
12. Julė • Jakavon y t ė, 

Brockton, Mass.
13. ir 14. Kun. Pius Le-

kėšis, Maspeth, N. Y. (jau 
davę $200). ,

15. Kun. Pranas Juras,
Lawrence, Mass. (jau da
vė). •

16. Kun. Pranas Juškai
tės, Cambridge, Mass.

17. Kun. Juozas Aleksiu-j 
nas, Brooklyn, N. Y.

18. Kun. Kazimieras Jan
kus, Boston, Mass.

19. Kun. Pranas Stra
kauskas, Lowell, Mass.

20. J. Ramanaus kas, 
Brockton, Mass.

,21. Kun. Juozas Valan- 
tiejus, Waterbury, ConnJ 
(jau davė). j

Jeigu pažadai ir aukos; 
plauktų panašiu skubumu, 
tai Marianapolio kolegijai! 
nereiks laukti 1938 metų. 
Kadangi tos Kilnios Šir
dies Netrūksta, tai yra la
bai skaisčios, vilties.

Kun. J. Navickas.

l

apdraudos.
j Galimas daiktas, kad 
daugumas iš neužsiregis
travusių yra vyrai ir mo- 

; terys, kurie dabar laikinai 
nedirba. Gal jie mano, .kad 
jiems nereikia pasiusti ap
likacijų dėl socialinės ap
draudos. Kiti mano, kad 
gal šitos aplikacijos reiš- 

! kia kokią nors formą atei- 
i vių “užregistravimo”, ir. 
kad tos informacijos, ku
rias jie pristato Sočiai Se
curity Board gali ateityje 
būti valdžios 'vartojamos 
kitiems tikslams. Ypatin
gai susekimui ateivių. Bet 
tos abidvi grupės klysta.

Kiekvienas darbdavis, 
industrijoj ir komercijoje, 
įstatymų 
gauti nuo 
darbininko.
apdraudos sąskaitos (ac-

reikalaujamas 
kiekvieno jo 

jo socialinės

2. Kun. Augustinas Pet
raitis, Worcester, Mass.

3. Kazimieras Vaškevi
čius, Brockton, Mass.

4. Kun. Jonas Švagždys, 
Brockton, Mass.

5. Kun. Jonas Balkūnas. 
Maspeth, N. Y.

6. Kun. Kazimieras Ur
bonavičius, Boston, Mass. 
(jau davė).

7. Jonas Kairys, Water- 
bury, Conn.

8. Kun. Jonas Bakšys, 
Rochester, N. Y.

nuo-

• J

dos sąskaitą, kad jis atei
tyje galėtų gauti senatvės 
apdraudą, kuri jam teisė- 
tinai priklauso.

Tūkstančiai aplikacijų 
vis pasiekia Wage Records 
Office of the Sočiai Secu
rity Board. Jeigu tik dar
bininkas industrijoje arba 
komercijoje dar nepasiun
tė savo aplikacijos dėlei 
kokios nors priežasties, lai 
kuogreičiausiai nueina i 
arčiausią paštą ir ten pa
prašo Form SS-5. Greitai 
tą blanką išpildžius, lai 
pasiunčia arba sugrąžina 
vietiniam paštui. Į trumpą 
laiką aplikantas gaus už- 
numeruotą Socialinės Ap
draudos Kortelę. Paštas 
dabar paskiria “Sočiai Se- nenaudoja svetimas nuo- 
curity Accounts” i dvi ar- savybes? Dievas duoda- 
ba tris dienas po gavimo, mas žmogui gyvybę — da- 
aplikanto aplikacijos. vė teisės, ir žemės ištek- 

F.L.I.S. Bais naudotis.

MEILĖS PAVARGUSIAM PASAULIUI
’ ž.I:ir.v.k:in:is IV .-ii.-h;.ri>iini t.irpl.-iuriiii Maniloj,'. Popi—
ž.ns ’ i.in< XI p:i«ak>* per k:ilbą, kurios teksl:i čia ir deilanio
iš XX Amžinus.'

Garbingieji broliai ir mylimieji sūnūs! Nors 33-jo 
tarptautinio eucharistinio kongreso proga Mes jau at
vėrėme savo širdį laiške, skirtame mūsų legatui a la- 
tere, tačiau Mes norime pasiųsti jums keletą tėviškų 
sakinių, kalbėdami gyvu žodžiu.

Visų pirma Mes visa širdimi jus sveikiname, pri
rengusius savo karštu maldingumu ir išviršiniu gro
žiu didingą triumfą mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, 
visatos Karaliui, pasislėpusiam po eucharistine už
danga, triumfą, kuris, kilęs iš širdies karštai mylin
čios Dieviškąjį Atpirkėją, negali būti mūsų supranta
mas tik kaip praeinanti maldingumo apreiška, bet 
kaip pažadas, kad kiekvienas iš jūsų dės visas save 
pastangas pertvarkyti savo gyvenimą pagal krikščio
niškąsias dorybes.

Tegul auga diena dienon šventų misijų reikalui 
jūsų pastangos ir jūsų darbai, sustiprinti karštesniu 
maldingumu ir uolesniu bei gausingesnių dalyvavimu 
Altoriaus Sakramente! Tegul iš čia šviesa sklinda jū- 

lygiai sie-oms- uolumas tikinčiųjų širdims ir antgamtinis 
tūri pasiųsti Sočiai Securi- vaisingumas jų darbams ir jų žygiams!
fy Board, užklausia tik Mūsų dienomis didelis žmonių skaičius, deja, apa

šininkų, tai tik tada jie 
bandys rasti informacijų 
apie tokius asmenius.

Aplikacijų blankos, ku
rias visi darbininkai, pi
liečiai ir ateiviai, 1

Mūsų dienomis didelis žmonių skaičius, deja, apa 
kelių lengvų klausimų — kinti savo klaidų arba suvilioti aistrų ir ydų arba dė 
vardą, adresą ir gimimo tarpusavio pavydo kovodami vieni su kitais, atsitrau 
vietą, spalvą, lytį, darbda- kė nuo Jėzaus Kristaus, Kuris yra Kelias, Tiesa ir Gy 
vio vardą ir adresą, tėvo venimas, ir dabar rieda į apverktiną galą. Jūs, gar 
ir motinos vardus. Ne- bingieji broliai ir mylimieji sūnūs, dar tvirčiau glaus 
klausia ar aplikantas. yra fcįtės prie Jo ir, Jam tinkamai atsilygindami, stenki 
pilietis ar ateivis, jeigu a- įės, ^įe broliai kurie klysta, ir visi tie, kurie yn 

tamsybėse ir mirties šešėlyje (Luk. 1), kuogreičiau 
šiai per JĮ rastų šviesą, tiesą ir gyvenimą, kad vis 
žmonės pripažintų, mylėtų ir tarnautų Tam, Kuris til 
Vienas turi gyvenimo žodžius, kad galop žmonėm; 
susitaikius teisingume ir broliškoje meilėje, krikščio 
niškoji taika sužibėtu pavargusiame pasaulyje.

Toki yra, garbingieji broliai ir mylimieji sūnūs 
linkėjimai, kuriuos Mes tam tikru būdu ne tik pe 
mūsų legatą, bet ir tiesiog, skatinami broliškos mei 

.lės, kuri nežino atstumo ir erdvės, jums siunčiam* 
kartu melsdami Dieviškąją Jėzaus Širdį.

Tegul Visagalio Dievo, Tėvo, Sūnaus ir šv. Dva 
sios, palaiminimas nužengia ant jūsų ir visados pasi 
Iieka- t A

teivis, neklausia kokiu bū
du jis arba ji atvyko į 
Jung. Valstybes.

Socialinės apdraudos są- 
skąitų aplikacijos privalo 
būti išpildytos tuom var
du,, kuriuom prašytojas 
prie darbo žinomas. Re-| 
kordų tikslams nieko ne
reiškia ar tai yra ateivio 
tikras vardas arba vardas 
po kuriuo jis gyvena nuo 

i atvykimo į Ameriką. Jei- 
Įgu daribninkas vėliau no
rėtų, kad jo sąskaitos nu-

I
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j KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ!
KOLONIJOSE u

Važiuokite i Lietuvą

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS
JAI mažai savo parapijiečių 
'*”1 dalyvauti.

! Tikrai galime sakyti, 
Mes skaitome ne vien kad veikiantieji netik vai- 

lietuviškus laikraščius, bet dino savo roles, bet tikrai 
skaitome ir angliškus.' jas pergyveno. Veildantie- 
Lietuviški laikraščiai dau
giausia paduoda žinių iš 
lietuvių gyvenimo ir vei
kimo. Lietuviškų laikraš
čių skaitytojai kaip tik ir 
reikalauja daugiausia ži
nių iš Lietuvos ir lietuviu 
veikimo ir gyvenimo. Re
dakcijos pageidauja, kad 
korespondentai rašytų 
daugiau 
kolonijų ne tik apie pa
rengimus 
mus ir be paraginimo ra
šo,, kad juos išgarsintu), 
bet ragina ir prašo dau
giau rašyti anie darbus ir 
lietuvių darbininkų gyve
nimą. darbo sąlygas ir a- 
pie kitokius Įvykius, ku
riais Įdomauja laikraščių, 
skaitvtojai.

Kaikurie korespondentai 
nusiskundžia, kad redak
cijose perdaug cenzūruo
jami (trumpinami) jų 
raštai, tai ir nerašą, o re
dakcijos skundžiasi, kad 
korespondentai siunčia lai
kraščiams mažos vertės, 
neįdomias korespondenci- gelbsti išganymo darbe, 
jas ir jos priverstos trum
pinti. Korespondentai tu
rėtu neįsižeisti jei kurią 
nors korespondencija su
trumpina arba neįdeda, 
bet turėtų rašyti, nes ma
žai turime ekspertui ko
respondentu. kurie parašy
tų be klaidu.
A. P. K. Korespondentas.

Prierašas: Dėkojame n. 
A.P.K. už paraginimus ko
respondentams.

ji asmenys buvo: Stanis
lava Tamkutonytė — Mo
tinos Švč. rolėje; Bran. 
Vitkauskaitė — Marijos 
Magdalenos; Bran. Lepai- 
tė — Šv. Veronikos; Pran. 
Girdvainis — Samuelio; 
Alfonsas Jakutis — Aka- 
zo; Pran. Rameika — Šv. 
Petro: Petras Gaigalas — 

žinių iš lietuvių Longino: Pran. Benušis—
Judo ir Šv. Jono. Stebėti
nai permainė savo būdą 
iš kerštingo, nusiminusio 
Judo i švelnų, meilų šv. 
Jono.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems. kurie prisidėjo savo 
darbu. Liudvikas Bartkus, 
Petras ir Edvardas šaka
liai padirbo reikalingus 
dalykus veikalui, kaip tai; 
kieliką, kryžių, vinis, ietį 
ir tvarkė elektrą. Lai Die
vas atlygina jiems gausiai 
už ju pasišventimą ir ge
ras širdis.

Lai įspūdis šio pamoki- ji 
nančio veikalo pasilieka su & 
tais, kurie jį matė ir pa- £

(Apie parengi

2

Mag. Juozas Kriščiūnas

Gegužes - May 29 d

TIESIOG I KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ 
KURIAI VADOVAUS PATYRĘS VADO 

AS JUOZAS KR1SČIŪNAS.

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

GRIPSHOLM”

Kita “Darbininko” Ekskursija 
Išplauks

Birželio - June 19 d.

Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”
Seneli

Nuoširdžiai dėkingos
Nukryžiuoto Jėzaus

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

L. V. 26-TOS KUOPOS 
VEIKIMAS

Balandžio 4-tą įvyko I. 
Vyčių 26-tos kuopos teat 
rališkas vakaras su pa-jž 
marginimais, Šv. Kaži-; Ž 
miero bažnytinėje s vėtai- į 
nėję, parapijos naudai.

3-jų veiksmų veikalą
“Elgetų Gudrumas
dino kuopos nariai, ,, ...
vaujant kun. P. Skrode-. kojPlsl.Jos. nar^s‘ 
niui, kuopos dvasios vadui. - -z- r •
Sekantieji asmenys vaidi- !>.». “P’lde artistai, Pranas 
no: Marijona Tamosunai-| 

do svetainę nerimti veika- tė. Ona Jogminaitė, Sofija) V.J 
lo Įspūdžiu ir giliai sujau
dinti kančios reikšme.

Pirm pradedant veikalą 
kleb. kun. Juškaitis pasa
kė turiningą, pamokinan
čią kalbą. Nuoširdžiai dė
kojame Tėveliui už toki 
platų pagarsinimą, kuris 
sutraukė daug žmonių.

Esame dėkingos taipogi 
kun. S. Kneižiui. kuris ne
sigailėjo laiko ir dalyvavo 
pramogoje. Jis netik pats 
dalyvavo, bet paragino ne

Visais keliones reikalais kreipkitės i

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
366 XV. Broaduay,

Tel. SOUth Boston — 2680

“VAKARIENBUTIS”
Verbų sekmadienvj, A 

lumnai sėkmingai suvaidi
no veikalą “Vakarienbu- 
tvs”. Susirinkusieji anlei-

!/*

tam tikslui. Baigė kalbas 
vajaus tikslu, Jonas Ba- 

iai vado-■ cins^as aPskricio vajaus dabar

niui, kuopos dvasios vadui.;

xi * v r—r—----- i— ~~—“Tikri
| nyčioje įvyks 40 Valandų faktai šeimyniniame gy

venime”.
Vaizbos Buto Moterų 

Auxi!iary užėmė pusę va
landos su savo programa. 
Jos turėjo 5 minučių kal- 

Darbininkų būklė žymiai bėtojas. Kalbėjo p. M. Za- 
pagerėjo, ypač Singerio liskienė — “Lietuvių orga- 
siuvamų mašinų ir Dehl 
Electrical Motor kompani
jų dirbtuvėse 
viršlaikį, tiek daug 
užsakymų.

iykų mūsų parapijos baž 1 M. Jokubaite
ti 
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Atlaidai. Katalikams gera 
proga savo pareigas at
likti ir pelnyti Dievo ma- ’ 
loniu.

ri izaci jos”; Dr. M. Colney 
— “Kokią naudą lietuviai 
turi iš tokių paskaitų”. 
Ponai R. Snyderiai ir p. M. 
Plangytė padainavo ir pia
nu skambino. Toastmaste- 
riu buvo Dr. Stanislovai- 
tis.

Kitas paskaitų vakaras 
Įvyks ablandžio 25 d.. 7:30 
vai. vakare. 48 Green St. 

vadovaujant svetainėje. Paskaitos bus 
Įdomios. Kviečiami daly
vauti. Įžanga dykai. M. C

dirba net 
turi

Vietinis

Balandžio 4 d. Įvyko Šv 
Vincento parapijos choro 
koncertas, 
muzikui V. Šoriui ir muz - 
kui M. Raulickui iš Hazle- 
ton. Programa buvo turi
ninga ir gražiai išpildyta. 
Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Koncerto progra
mai pasibaigus, prasidėjo 
šokiai.

Šv. Vincento parapijos parapijos bažnyčioje įvy- 
klebonu yra kun. M. Dau
mantas. Kaunierius

MONTREAL, C.«
Šv. Kazimiero lietuvių

ko misijos nuo kovo 15 i- 
ki 29 d. Pirma savaitė mo
terims, antra vyrams. Mi
sijas skelbė Tėvas J. Bru
žikas, S. J. Nors oras pa • 
sitaikė šaltas ir snigo, bet 
žmonės gausiai lankėsi ir 
naudojosi Dievo malonė
mis. Žmones Tėvo Brūži
no gražius pamokinimus 
ilgai atsimins.

Tėvas Misijonierius pa
reiškė, kad jam malonu 
matyti Montrealvj tiek 
daug lietuvių, bet žmo
nėms buvo dar malonia’! 
klausytis iškalbingo pa- 
noksbninko, skelbiančio 
D:evo žodžius. Tėvas Mi- 
siionierius pageidavo, kad 
Montrealvj būtų du lietu
viai kunigai Šv. Kazimiero 
parapijoj, nes darbo yra 

P-nas Markevičius lipk ir tiek. Tikimės, kad 
muzikos ku- Tėvas Misijonierius išpra- 

. Viena lietuvaitė pa- švs Dievo taikos ir ramy-

WATE.W, G9NN.
Kovo 21 d. p. skulptorių 

Petrą Rimšą pagerbti va
karienės surengime dau
giausiai pasidarbavo p. M. 
Andrikytė, komo. A. Alek- 
sis, p. J. Stulginskaitė, Dr. 
Stanislovaitis ir P. Joku- 
bonis.

Balandžio 3 d. Įvyko šv. 
Juozano lietuvių parapijos 
metinė vakarienė. Toast- 
masteriu buvo pats klebo
nas. kun. J. Valantiejus. 
Pasakyta daug linkėjimu. 
P-lė Markevičiūtė sudaina
vo keletą dainelių. Jai a- 
Kompanavo komp. A. A- 
ieksis. 
gro jo keletą 
rinių 
šoko klasiška šoki. Gražia bes mūsų parapijoje, 
kalbą pasakė komo. A. A- 
leksis. Gropo Melodians 
orkestras.

Klebonas kun. J. Valan- 
tiejus užbaigė vakarienę 
dėkodamas visiems daly
viams, biznieriams, darbi
ninkams ir malda. Po to 
sugiedotas Lietuvos him- dvi savaiti čia sunkiai dar
nas. Visi skirstėsi paten
kinti vakariene linksmoje 
nuotaikoje.

LDS. 5 ko. rengia pasi
linksminimo vakarą balan 
dzin 24 d., 48 Green St. 
svetainėje. Pusę pelno ski
ria našiaitynui. Tikietai 
jau pardavinėjami. Tą 
darba. turėtų visi paremti. 
LDS. 5 kp. neturi pajamų 
iš narių savo reikalams. 
Nariai moka tik už organą 
“Darbininką”. Bet kuopa 
turi taip pat Įvairių reika- 

geras šv. Kaži- lų, kaip ir kitos draugijos.

So. Boston, Mass.

Mūsų choras gavo daug 
pakvietimų dainuoti, tai 

smarkiai prakti
kuoja. Nutarė rengti ge- 

Muzikalę programos da- gužinę ir kitokius vaka
rus. Tariasi pradėti radio jos valdyba: 
valandą, jeigu tik leis ap
linkybės. Svečias.

Aukštikalnaitė, Pranciška j 
Paulauskaitė, Ona Lukose- 
vičiutė, Malvina _______
saite, Adelė Streimikiutė, . 
Ona Celižiutė, Adomas Ta-į V1 
perauskas, Feliksas Puza- 
ra Jonas Bačinskas, Kazi
mieras Kulikauskas 
Vincas Kereišis.

Vakarą vedė 
Skrodenis.

Advokatas A. 
uolus jaunimo 
pasakė gražią

! Šimkus dainomis ir armo- 
~ -■ r.ika, ir Vincas Lukosevi-

|čius, jaunas gabus daini- 
- - pinkas, ’ akompanuojant
Ambro? sge’ei O,,ai P‘anu; ...

1 kuopa širdingai dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo 
prie šio vakaro pasiseki-

Įmo: atsilankymu, pagarsi
nimais, darbu, kalbomis, 
muzika ir kitokiais bū
dais.

Kuopos susirinkimas i- 
vyksta balandžio 13, 1937, 
7:30 vai. vakare mokyklo
je.

PHILADELPHIA, PA.
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nas, Al. šapaila. Mik. Bu
rokas, B. Juozaitis, Eg. 
Arlauskas, Ant. Šapaila, 
Pet, Utkus, ir kiti.

Šv. Vardo Jaunimo Dr-

Velykų rytą suma buvo 
užprašyta Šv. Elzbietos 
draugijos, o balandžio 1 d. 
Misijonierius atnašavo šv. 
mišias už mirusius para
pijiečius ir pasakė graž i 
pamokslą. Atsisveikino su 
”!sais. Tėvas Bružikas per

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-433-1

BOSTONO APIELINKftS BROCKERT S Ir fREMO ATAUS PaMnv*. 

jns Ir IH«tr1bntor1nw CHARLES \VAYSHVIT.T.E, priminto ali) baliam*, 
restorannm* Ir nludėnis. šaukite; T»e*l. 1731.

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

Mileris, 
rėmėjas, 

prakalbėlę Atsilankykit visi.
V. Kereišis.

i
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Z. Krivinskas, pirm.; 
P. Burokas, vice-pirm.; 
Al. Rupšis, sekretorius; 
J. Kisielius, kasierius.

Draugijos valdyba šir
dingai dėkuoja atsilankiu
siems i parengimą, o ypač 
tiems, kurie dar paaukavo 
daiktais, visiems darbi
ninkams, taipgi visiems, 
kurie šiokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo prie taip sėk
mingo jaunuolių pirmo 
parengimo. Ačiū. — F.P.

PAVYKĘS JAUNUOLIŲ 
PARENGIMAS

Sekmadienį, balandžio 4 
d. vakare, įvyko sėkmin
gas parengimas - vaidini
mas ir šokiai, Šv. Kazi
miero parap. salėje, Šv. 
Vardo Jaunimo draugijos. 
Vaidinimas susidėjo iš į- 
vairių magijos “stebuklų” 
ir šposų, 
atliko
Mortonas. Po to sekė šo- tis, spaudos ir organizac’- jasi kiek 

Į ' tu L-?*-* 1 ra i z-4 r* i r* 1 ■ «“» 11 Ir-1 1

Balandžio 3 d. mirė Ant. 
Poniškis,kuriuos gabiai

magikas Jurgis miero parapijos parapijie- Valdyba ir nariai darbuo- 
išgali: platina 

jų rėmėjas. Palaidotas iš- katalikišką spaudą ir nori- 
ivyko ŠV. Vardo Jaunimo drau- kilmingai Šv. Kazimiero me paremti mūsų narapi-

badosi. Jis ne tik pamoks
lais veda sielas išganymo 
Veliu, bet ir savo gražiais 
straipsniais mūsų Jaikraš- 
čiuose, o ypač “Darbinin
ke”. Žmonės turėjo progos 
iš Misijonierio ranku įsi- 
^vti prašiu ir naudingu 
Jr n vgučiu. Mont rea 1 ieč i a i
prašo Dievo Tėvui Bruži- 
kui sveikatos, kad. jis dar 
iigus metus galėtu dar
buotis sielų a-anvtojavimo 
Jarbe, ir kad jis dar kar4 
aplankytų mūsų parapiją 

mus. Parapijietis.ir

Balandžio 4 d. . „ _ _ . ,
Baltos Lelijos klubo va- gija susiorganizavo sau- kapuose. Laidotuvių direk- jos našlaičius. Taigi visus 
karas. Pirmiausiai įvyko šio 17 d., šiais metais. Šis toriu buvo p. Užumeckis. J 4
debatai. Po to prasidėjo buvo pirmas parengimas, 
muzikalė programos da- Pelnas skiriamas nuosavo 
lis. Dainavo choras, prita- kambario 
riant J. Batkui, armonis- į-2"-1- 
tu i. Dalyvavo klubo narys, xių įsigyjimui. Publikos, o 
neseniai grižęs iš Lietuvos ypač 
p. J. Stasilionis ir papasa- daug, 
kojo savo įspūdžius iš Lie- dvasiškiai: 
tuvos. Buvo ir užkandžių. Martusevičius 
Vakaras pavyko.

> susirinkimams 
jsitaisymui ir sporto įran-

jaunimo atsilankė 
Taipgi atsilankė 

kun. dr. V. 
ir kun. B.

i REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Lai ilsisi ramybėje.
F. Kondrotas.

elizabeth. n. j.
Teko matyti ukrainų ro

domus judamus paveikslus 
iš Rusijos. Gyvenimas, 
matyt, nepasikeitė, tik mi- 
litarizmas kitokioje for
moje. Seniau tik suaugę 
vyrai buvo prirengiami 
militariai, o dabar ir vai
kai. Darbininkas, netekęs 
žmonos ir vaikų, žaidžia 
su šuneliu ir džiaugiasi, 
kad jam gelbsti vilkti,

Virbickas.
Visi jaunuoliai darbavo-

Balandžio 16 d., Šv. Var- si, kad parengimas būtų 
do draugijos svetainėje, 6 pelningas. Ypač jaunuolis, 
Davis Avė. įvyks SLRKA. 
165 kp. vakaras. Juda
muosius paveikslus rodys 
broliai M. ir K. Matuzai.
Paveikslai spalvuoti, gar
siniai ir naujausi iš Lietu
vos. Paveikslus rodys 5 Parengimo darbininkai: 
valandą po pietų. Gali a- Edv. Laukagalis, P. Buro- 
t.eiti motinos su vaikais, o kas, Z. Krivinskas, J. Ver- 
kurie nedali tuo laiku atei- pecinskas, J. Bigenis, J. 
ti, teateina ir vėliau 7:30 Kisielius, Al. Rupšis, J. 
vai. vakare, tai bus rodo- Miklasevičius, T. Rupšis, pratimus tarp darbininkų 
ma vien suaugusiems. Į- F. Statkus, V. Brazauskas, ir darbdavių.* 
žanga suaugusiems 35 cen- Kaz. Raguckas, V. Stan- ---- ------
tai; 1 “ 
Kviečia rengėjai.

t

Petras Burokas ne tik 
darbavosi, vadovavo, bet 
važinėjo su kitais ir pats 
vienas daug vakarų po vi
są miestą didesnei pasek
mei minėto parengimo, sunkią gyvenimo naštą.

Šio miėsto mayoras su
organizavo tarybą iš de
vynių asmenų spręsti ir 
likvvduoti kilus nesusi-

Kviečia dalyvauti tame pa
rengime balandžio 24 d.

Jeigu kurie iš lietuvių 
neišgalite užsiprenume
ruoti laikraštį “Darbinin
ką” metams ar pusei me
tu, tai galite gauti “Dar
bininką” nusipirkti pas p. 
Aleksaitį. Užeikite ir ten 
visuomet rasite “Darbi
ninką” su naujausiomis ži
niomis iš lietuvių gyveni
mo ir viso pasaulio.

Koresp.

• v

Vietiniam, Elizabeth, N. 
J. — Apie kovo 14 d. va
karienę jau tilpo platus 
aprašymas. Tamstos ne
tilps.

I 
• UM4VIUO UU KzV***- V. StO-B“ ———————

vaikams 15 centų, j kaitis, P. Mažeika, Al. Ta-į Kaip kasmet, taip ir šį- 
ia rengėjai. ‘lūšis, M. Pupis, J. Vitkų- met trečią savaitę po Ve-j

Paskaitos auklėjimo te
mose sutraukia daug žmo
nių, kuąias rengia Lietu
vių Vaizbos Butas. Pasta
ruoju laiku įvyko paskai
tos Nemunas svetainėje. 
Principaliu prelegentu bu
vo kun. Ed. Gradeckas, 
kuris kalbėjo temoje: Tn- 
dustri jinių Organizacijų 
Veikimas’. Taipgi kalbėjo 
Dr. Mikolainis — “Medici
na istorijoje”; P-nas J. 
Stokes — “Progresas pa
darytas balzamavime”; p.

A. GUMAUSKAS
Generalia Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

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

Tel. Dexter 0156

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R
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Okupuotoje Lietuvoje & sporto kuopelės pirminin
ką J. Ringevičių, kur darė 
kratą, bet nieko nepaėmė. 
Sugrįžę pas M. Zabelytę. 
ištardė vietos gyventoją 
J. Ringevičių. Po to pasi
šaukė Liet. Ūkio d-jos 
skyriaus pirmininką B. 
Kasparavičių ir Liet. Šv. 
Kazimiero d-jos skyriaus 
pirmininką J. Kasparavi
čių, kuriems įteikė prane
šimus, kad abu skyriai 
jau yra uždaryti.

Renė Maisonaiškino, kad jis domėjęsis 
lik lenkišku laikraščių, o 
kokie buvę kiti — tiksliai 
neatmenąs.

J. Lankelis-Lenkevičius 
sakėsi kartą matęs skai
tykloje laikraštį “Žinios”, 
bet ar tai buvo Amerikoje! 
ar Vilniuje leidžiamas, 
" " “ s “Žinios” Vil-

; buvo leidžiamas 
i prieš porą metų) jis gerai 
neatmenąs.

Kiti liudytojai sakė apie 
laikraštį “Žinios” visai 

i nieko nežiną.
!•

; Po prokuroro ir advoka-; 
‘/"f į to kalbų netrukus buvo

j.paskelbtas teismo sprendi- 
J mas, kuriuo Marija Lat-

• vienė išteisinta, o Vincas 
. Sčesnulevičius ir buv. 
į skaityklos vedėjas Pr. 

’ • Stasionis nubausti — V.
■ Sčesnulevičius vienerių 
metų kalėjimu ir 40 auks.,i 
o Pr. Stasionis vienerių ■ 
metų ir šešių mėnesių ka
lėjimu ir 80 auks.•j

Teko sužinoti, kad nu
baustųjų gynėjas apeliavo 
aukščiau.

10Vilnius — Kovo mėn. 
d. Vilniaus Apygardos tei-j 
sme buvo nagrinėta didės-i

i nes reikšmes lietuvių i 
spaudos byla, kuri buvo! v
sudaryta už Jungtinių A- ' _ai. ras, *S 
merikos Valstybėse lei- 
džiamą lietuvių kalba laik-Į 
raštį “Žinios”.

Kaltinta buvo Jagelionių 
viensėdžio gyvenoja Mari
ja Latvienė, Marcinkonių' 
sodž. gyventojas Vincas 1 
Sčesnulevičius ir 
Noškūnų sodžiaus “Ryto” į 
skaityklos vedėjas Pranas 
Stasionis. .

Pasak teisme viešai pas-i 
kaitytą kaltinimo aktą 
Marija Latvienė ir Vincas 
Sčesnulevičius patraukti 
atsakomybėn už tai, kad 
nuo 1935 metų iki 1936 m.’ 
vidurio platinimo tikslu 
laikę pas save iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių gautą 
laikraštį “Žinios”, kuria
me dėl Vilniaus esą buvę 
prieš Lenkijos valstybę 
nukreipti nepalankūs šū
kiai. O Pranas Stasionis 
kaltinamas., kad tą patį 
laikrašti neva laikęs savo 
vedamoje skaitykloje.

' Toliau teismo pirminiu- ! valandą, nežinomas pikta-! 
darys nušovė vietos susi-! 
pratusi lietuvį gyventoją] 
Praną Brūzge. Nušovė iš! 
oro pro langą. Piktadarys] 
tikimasi, greit būsiąs su-] 
rastas.

Velionis Pranas Brūzge : 
buvo 34 metų žmogus, ve-; 
dęs 1936 metais. Kol buvo] 
Dainavoje neuždarytas 
Lietuvių šv. Kazimiero dr 
jos skyrius, jis visuomet 
dalyvaudavo susirinki- I 
muose, skaitydavo lietu- ’ 
viškus laikraščius ir per, 
visa laika niekam nenusi- i c „t
Kaisdavo.

VILNIAUS - TRAKŲ 
APSKRITYS

* •

Dainava, Varėnos valse.
Baisus Įvykis. Kovo mėn.
9 dienos vakare, apie 21

sako: "Mano gerklė yra dėkinga
už Luckies”

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE”

runa p. Maison, kaip 
filmų ir operos 

ai kodėl liek daug iš 
ū.e tureli Luckies — 
šiurkščių erzinančių 

Toasted** proceso 
mūs gerklei.

išvalytų
gerkles apsaugą. Luckies yra nu

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

To pamėgimo protingumą palvi: 
ir kiti vadovaujanti radio, scenc 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. S’ 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi gal 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų 
priemaišų, išvalytų išimtino “it":

s >

Aš esu aplankęs daugelį Įvairių, 
šalių Europoj, Artimuose Rytutrse 
ir Pietų Amerikoj; bet iš visų ciga- 
retų, kuriuos aš tik bandžiau, ge
riausiai prisitaikančiais savo gerklei 

t

aš atradau Luckies. Aš ir gėrėjuos! 
Luckies per pereitus pen kiurius ar 
šešiarius metus. Dabar, man keliau
jant užsienyj, aš dedu pastangas 
būti pilnai aprūpintu su Luckies. 
Mano gerklei jie yra taip švelnūs."1

GARSUS METROPOLITAN OPERA 
COMPANY TENORAS

i

"Z 9
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Lengvas Užsirūkymas 
astecF-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJ1MUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copync^t 1937. Amen •»;» t uDacro <’ornpsoy

SEK VESTR ATOKIUS 
APRAŠĖ p. K. STASIO 

DAIKTUS

Vilnius — Tenka sužino- 
! ti, kad kovo mėnesio 17 d.- 
; pas pirmininką p. K. Sta
sį, gyvenantį Dombrovs- 
kio g-vėj Nr. 5, buvo at
vykęs Vilniaus iždinės III 

] Įstaigos sekvestratorius, 
Į kuris aprašė p. K. Stašio 
(baidus: rašomąjį stalą,
knygų spintą, sieninį laik
rodį ir visus kitus gyvena
mojo buto daiktus, palik
damas tik dvi lovas ir po
rą kėdžių. Be to, sekves- 
travimo būdu aprašė p. K. 

i Stašio Dombrovskio g. Nr. 
! 5 ir Literatų gatvėje Nr.
11 turimų namų butų nuo
mą, pažymėdamas, kad ją 
dabar imsianti Vilniaus 
Iždinė.

Visa tai aprašyta už ne
sumokėtus pelno mokes
čius (per 88.000 auks.), 
dėl kurių p. K. Stašys yra 
įteikęs Atšaukimo Komisi- 

' jai (Komisia Odwolaw- 
cza) skundą ir dėl kurio 
dar negauta jokio atsaky- 

I i

IiI

v —

m o.
Arčiau pasiteiravus su

žinota, kad p. K Stasys 
gavo sumokėti mokesčių, 
daugiau kaip 88.000 auks. 
už pelną, kurį. Iždinės 
spėjimu, p. K. Stašys i- 
mąs iš krašte ar užsienyje 
turimų šaltinių. O kad p. 
K. Stašys galįs turėti to
kius pelno šaltinius, Iždi
nė sprendžia iš to, kad ji? 
savo metu rėmęs Vilniau; 
krašto badaujantiems lie
tuviams šelpti komitetą ii 
Vilniaus lietuvių įstaigas

jis buvo pašauktas i vietos 
policijos posterunką, kur 
jam surašytas dėl buvu
sios pas jį kratos protoko
las.

nustojo veikę likusieji 
skvriai šiose vietose: 1) 
Dušnyčioje, 2) Didžiuliuo
se, 3) Judeliškėje, 4) Kle
vuose, 5) Liumbiuose, 6) 
Navinykuose, 7) Pristavo- 
nyse, 8) Pelaliuose, 9) Ra- 
dziuciuose, 10) Rašaičiuo- 
se, 11) Raistiniuose, 12) 
Senuose, 13) Skarkiškėje, 
14) Sankūruose, 15) Tra
kiškiuose, 16) Vidugiriou- 
se, 17) Vidugirių Būdoje, 
18) Vilkapėdžiuose, 
Žvikeliuose.

areštu; antroje byloje My
kolas Uždavinys nubaus
tas 100 auks. arba 20 die- 

j nu areštu; trečioje bylojo 
į Mykolas Uždavinys ir Sta- 
’ sys Norkūnas 3 mėn. areš
tu, Mari i a Uždavinytė ir•Z A/

Petronėlė Norkūnienė 2 
mėnesiu areštu.

Nubaustieji apeliavo au
kščiau.

i

Marijampolis, Rudami
nos valse. Nubaudė. Praė-

vietos Liet. Šv. Kazimiero 
skyriuje kontrolės apskri
ties storastijos referentas 
p. VI. Lebeckis, valsčiaus 
komendantas Kotas ir ver-

kas iš kaltinamojo akto 
aiškino, kad M. Latvienė 
laikrašti “Žinios” gauda
vusi iš Amerikos kartu su 
keliais kitais laikraščiais, 
kuriuos 1936 metų liepos 
mėnesį Vilniaus-Trakų ap
skrities Storasta sulaikęs 
ir juose rastą laikraštį 
“Žinios” su konfiskavęs: 
jo konfiskavimą Apygar
dos teismas patvirtinęs.

Teisiamieji kaltais nepri
sipažino. M. Latvienė pasi
sakė, kad ji nemokanti nei 
rašyti, nei skaityti ir net 
neturėjusi supratimo, ko
kie jos adresu buvo gauna
mi laikraščiai. Teisėjo pa
klausta, kaip tie laikraš
čiai vadinosi, ji tik iškėtė jusiu metų kovo mėn. 25 d. 
rankas ir parodė, kad tai čia buvo atvykę daryti 
buvę labai platūs lapai. 
Dėl laikraščio ‘Žinios’ aiš
kinosi nieko apie jį neži
nojusi. V. Sčesnulevičius 
taip pat neprisipažino, aiš
kindamasis, kad jis, kaip tėjas Eimantas. Atvykę iš 
M. Latvienės dukters vy- karto negalėjo prieiti prie 
ras, pas M. Latvienę bū- skyriaus knygynėlio, nes 
davęs per metus du-tris buvo užrakintas kambarys 
kartus, nes gyvenąs už 15 ir raktą vienas asmuo bu- 
kilometrų — Marcinkony- vo išsivežęs i Vilnių. Ka
sė ir to laikraščio gauti dangi kontrolieriai būti- 
negalėdavęs. Pr. Stasionis nai norėjo prie knygynėlio 
irgi neprisipažino, sakyda- prieiti, tai tuo vietos gy- 
mas, kad jis to laikraščio ventojai labiau buvo susi- 
savo skaitykloje nelaikęs, domėię ir buvo suėję pa-

Šios bylos nagrinėjimo žiūrėti, kas bus toliau, 
metu davė savo parody- Tarp kontrolierių ir susi
mus keli liudytojai. Liudy-j rinkusiųjų vietos gyvento- 
tojas Ružanskis aiškino, jų buvo kilęs ginčas. Rv- 
kad jis,. pasiremdamas šium su tuo buvo surašyti 
Juozo Lankelio - Lenkevi- protokolai buv. kazimie- 
čiaus ir miško sargo Povi- riečių skyriaus pirminin- 
Jo Korkučio pranešimais, kui Mykolui Uždaviniui, 
susekė, kad M. Latvienė Marijai Uždavinytei, Sta- 
dažnai gaudavusi iš Ame- siui Norkūnui ir jo žmonai 
rikos nuo savo vyro pun- Petronėlei,
delius laikraščių, kuriuose iškelta trys bylos: 1) už 
buvęs ir laikraštis ‘Žinios’, ramumo sudrumęĮįmą, 2) 
Tuos laikraščius iš pašto už viešai ir demonstraty- 
parnešdavęs V. Sčesnule
vičius, Pr. Stasionis ir ki
ti. Tie laikraščiai esą bu
vę kitų skaitomi ir Noš- 
kūnų skaitykloje, ten pat 
buvusios ir “Žinios”.

Liudytojas P. Korkutis

ŠVENČIONIŲ APSKR.

Vaicrukiškė, Kaltinėnų 
valse. Nubaudė už sakari- 
ną ir alavą. Pernai pas 
vietos lietuvę gyventoją 
Petronėlę Balčiūnienę bu
vo krata, kurios metu pas 
ją rastą 5 grūdeliai neva

Visiems buvo

viai parodytą valstybei 
priešingumą ir 3) už val
džios įžeidimą.

Bylos jau išspręstos. 
Pirmoje byloje Marija Už- 
davinytė ir Petronėlė Nor- 
kūnienė nubausta 5 dienų

pinigų, sek ves- 
mėgino susek- 
jos paskutinę

centų, kad nebuvo laiku 
sumokėta. P. Balčiūnienei 
neturint 
tratorius 
vestruoti
karvę. Bet P. Balčiūniene 
neleido. Paskolino pinigų 
ir užmokėjo.
— Šio sodžiaus gyvento

jas Jurgįis Mikštas pernai 
pavasarį pėsčias buvo nu
ėjęs į Latvija užsidirbti 
pinigų. Sugrįžo rudeni. Už 
slaptą išvykimą jis nubau
stas 14 dienų arešto arba 
25 auks. Kovo 8 d. ir pas 
jį buvo atvykęs sekves
tratorius, bet pas jį nieko 
nerado susekvestruoti.

LYDOS APSKR. —

Pavalakė. Rodųnės 
BUVO KRATA. Nuo 

čia veikė

19)

Gardino Apskri.
o______ ___  Be ankščiau atskirais metų

lietuviško sakarino ir pora apskrities Storastos spren- 
gabaliukų alavo. Už tai dimais sulaikytų 12 sky- 
buvo surašyti protokolai riU dabar sulaikyti liku- 
ir iškeltos dvi bylos. Už a- šieji kazimieriečiu skyriai! 
lavą apskrities Storasta P. siose vietose: 1) Bižuose, 
Balčiūnienė nubaudė 10 2) Grute, 3) Jaskonyse, 
dienų areštu, o už sakari- 4) Darželiuose, 5) Kabe- 
ną Miesto teismas Šven- huose, C 
čionėliuose nubaudė 20 Margionyse, 8) Šklėriuose, 
auks. arba 2 savaičių a- 9) Vieciūnuose.
reštu. - ----------— ___ 7__ _____

Nubaustoji pirmąją bau- NUSTOJO VEIKĘ LIET. gyvenamajame bute kra- 
smę atliko, antrąją taip ^V. KAZIMIERO DR-JOS 
pat norėjo atlikti areštinė- SKYRIAI
je, nes neturėjo pinigų. -----------
Bet įvyko antraip. Kovo Suvalkų Apskr. — • 
mėn. 8 d. atvykęs vals- Anksčiau atskirais aps- 
čiaus sekvestratorius J. krities Storastos sprendi- 
Kokančikas pareikalavo mais, mūsų turimomis ži- 
sumokėti 25 auks., nes 5 niomis, buvo sulaikyta ir 
auks., esą prisidėję pro-: uždaryta 13 skyrių; dabar

gabaliuku alavo.

, 6) Mardasave, 7) 
nubaudė 20 Margionyse, 8) Šklėriuose, 

arba 2 savaičių a- 9) Vieciūnuose.

vals.
1934 

“Ryto” 
skaitykla, kurios vedėju
buvo V. Jakutis. Praėju
siais metais apskrities Sto
rastai skaityklą uždarius, 
V. Jakutis liko be darbo ir 
tenkinosi tik Pelesos var- 
goninko vieta.

Kovo mėn. 2 d. Rodunės 
policijos komendantas E- 
iiševskis ir policininkas 
Želiakas darė V. Jakučio

PLIKIAI, Žirmūnų vals. 
Uždaryti kazimieriečiu ir 
ūkio skyriai. Kovo mėn. 5 
d. čia buvo atvykę iš Žir
mūnų policijos komendan
tas Sulekas ir policinin
kai: Vrubelis, Karolis ir 
Belopiotrovičius. Du pir
mieji iš karto buvo užėję 

Į pas buv. “Ryto” skaityk
los vedėją M. Zabelytę, 
kuriai sakė, kad būsianti 
išvežta Kaunan, ir klausi
nėjo, ar esanti bausta. Po
licininkas Belopiotrovičius 
buvo nuėjęs pas Stasį 
Gruzdį, kuriam paliko žur
nalą “Szkwal”. Tame žur
nale buvo įdėtas prieš Lie
tuvą parašytas straipsnis. 
Po to visi keturi nuėjo pas 
vietos Liet. Ūkio draugi
jos skyriaus sekretorę J. 
Gruzdienę, iš kurios parei
kalavo protokolų knygos. 
Iš ten nuėjo pas vietos

I

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

Nashua, N. H.
Balandžio m. 26,—geg. 2, 

1703 Jackson St.,
Scranton, Pa.

Gegužės 3, — 16,
207 Adams St.. 

Nevvark, N. J.
Gegužės 17, — 23,

Šv. Kazimiero parapijo 
St. Clair, Pa.

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

Brooklyn, N. Y.

Šio gyvenimo laimė sk 
pia savy kančių bedugnę 
atkasei laimę, tuoj išsivei 
žė ir kančių šaltinis.

Profeslonalnl. biznieriai, pramonit 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” ti) 
rai verti skaitytoji) paramos.

Visi skeibkitės “Darbininke”.

tą, kurios metu paėmė ke
letą lietuviško turinio kny
gelių. Be to, policininkas 
Želiakas nuėmė nuo sienos 
kabančius Lietuvos Vals
tybės tarybos ir Dariaus 
ir Girėno paveikslus.

Kovo 11 d. V. Jakutis 
buvo Rodunėje. Ta proga

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentu vaidinimas 

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

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:
Westfield, Mass.—Balandžio-April 18, 7:30 vai. vai 
New Britain, Conn.—Balandžio-April 25 d. 2 vai. p. j 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietį 
So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d.. 7:30 vai. vai



Antradienis, ^Balandžio 13, 1937 DARBINI n r a g /f
Kun. Ant. švedas, MIC.

Pirklių Išvarymas iš Šventyklos
S

u t

Skaitome Evangelijoje, 
kad tuojau po vestuvių 
Kanoje, Jėzus su savo nu
mylėta Motina ir pirmai
siais Apaštalais iškeliavo 
į Kaparnaumą, kur jie pa
siliko keletą dienų. Kadan
gi Žydų Velykos buvo arti, 
lie nuėjo į Jeruzalę. Grei- 
uausiai, jie susidėjo su 
t’ is keliautojais, kurie la
bai dažnai, sudarę būrį, ė- 
jo pėsti į Šv. Miestą pra
leisti Žydų Velykas. Eida
mas į šventyklą, Išganyto
jas pastebėjo tenai vieną 
nenakenčiamą blo g y b ę, 
būtent. “Jis rado bažny
čioje parduodančius jau
čius, avis, ir karvelius ir 
sėdinčius pinigų maininin- 
kus” (Jon. II, 14).

Gal ne vieną kartą Kris
tus, dar būdamas jaunas 
matė su širdies skausmu 
tą išnaudojimą, bet dar 
buvo neatėjęs laikas vie
šai pradėti savo išganymo 
darbą. Žinoma, per tas di
deles iškilmes žydai buvo 
pripratę pirkti ir aukoti 
Dievui visokias aukas, ir 
daug keleivių atvykusiu iš 
toli, mokėjo šventyklos 
mokestį.

Kadangi keleiviai iš vi
sur ir iš gana toli suva
žiuodavo, tai jų patogu
mui Jeruzalėj buvo parū
pinta šventyklos rinka, 
kur keleiviai galėjo ąauti 
už pinigus visa ko jiems 
reikėjo. Pradžioj ta rinka 
buvo už šventyklos sienų, 
kad žmonės bažnyčioje 
tinkamai, be jokio triukš
mo ir išsiblaškymo, galėtų 
Dievą garbinti. Taigi, nors 
pradžioj tai tarnavo kelei
vių patogumui, bet su lai
ku pasidarė vienu iš di 
džiausių tikybos išnaudo
jimų.

Greitu laiku tie pinigų 
mainininkai ir pardavėjai 
su savo gyvuliais drįso net 
Įžengti į šventyklą. į taip 
vadinamą stabmeldžiu kie
mą. Gal tie vyriausieji žy
dų kunigai, matydami, 
kad tų pinigu mainytojų 
ir pirklių “biznis” buvo 
geras, davė jiems leidimą 
arčiau žengti į šventyklą, 
žinoma, su viena sąlyga, 
kad j1'e gautu tam tikrą 
atlyginimą. Net ir tais lai
kais buvo viešai žinoma, 
kad vienas, vyriausiojo 
kunigo Anno giminaitis 
pats pradėjo prekiauti 
šventykloje, o žmonės tuo- 
mi piktinosi. Taip ir kiti 
žvdu kunigai, norėdami 
užsidirbti, arba tapo talki
ninkais tų pirklių arba ty
lėjo, gavę tam tikrą pinigų 
sumą. Pirkliai įsidrąsinę 
ėjo net į moterų kiemą, 
kuris buvo visai arti tos 
vietos, kur pačios aukos 
buvo atnašaujamos Izrae
litu Dievui.

Mes labai lengvai galime 
įsivaizduoti tą tikrą pra
garišką Dirklystę, kuri bu
vo įsigalėjusi 
tykios kieme,
kada žmonės prekiauja, 
tai ir ginčijasi (o yra la
bai žinomas dalykas, kad 
Orientalai labai gyvai yra 
įpratę ginčytis), o gi kiti 
su savo parduodamais dai
ktais vaikštinė ja smarkiai 
rėkdami ir atkakliai ra
gindami žmones pirkti jų
jų parduodamus daiktus. 
Kiti pardavėjai su viso
kiais gyvuliais, narveliais 
stovi ir laukia; — gyvu
liai bliauja ir jų savinin
kai triukšmauja arti šven
tyklos. Taigi lengvą supra Jis suprato, kad žydų ku-

tame šven- 
Paprastai

sti, koks tai buvo Dievo i- 
sakymu išniekinimas; tai 
buvo ne tik peiktinas, bet 
ir piktinantis ardymas j 
maldingumo tvarkos ir i 
Dievo namo išniekinimas. 
Buvo tai skandalinga 
šventvagystė, nes toks vy
riausiųjų žydų kunigų 
prakeiktas indiferentiz
mas ir neleistinas neapsi
žiūrėjimas aiškiausiai ir 
ryškiausiai parodė žydų 
dievotumo sumenkėjimą ir 
sunykimą.

Atėjo laikas, kada šie 
išnaudojimai, šie abuzai 
ir nukrypimai turėjo būti 
pašalinti, ir Jėzus Kristus 
paėmęs pundą virvių, “pa
sidaręs tarsi rimbą iš vir
velių, jis išvarė visus iš 
bažnyčios; taip oat avis ir 
jaučius, išbarstė mainyto- 
jų pinigus, ir apvertė sta
lus”. (Jon. 2, 15). Pilnas 
iškilmingumo ir dievoto 
rimtumo Jis artinosi prie 
pardavėjų, pirklių ir mai- 
nininkų ir reikalavo, kad 
jie pasišalintų. Didelė bai
mė apėmė visus; ■>— vieni 
skubotai bėgo, kiti šalino
si kiek galėdami nuo .Jo. 
Niekas neturėjo drąsos pa 
sipriešinti Jam — niekas 
neturėjo drąsos stovėti 
Jam ant kelio ir kliudyti 
Jo darbui. Kristus gi ir 
tiems, kurie karvelius par
davinėjo, sakė: “Pasiim
kite juos iš čia ir nedary
kite iš mano Tėvo namų, 
prekybos namų”. Taigi 
Kristus buvo sunykęs 
šventu pykčiu, nes Jis ži
nojo, kad galima pykti tik 
su saiku ir net švelnumu,; 
ir Jis gailėjos tų vargšų 
karveliu pirklių, nes kar-Į 
vėlius pirko tik vargšeliai.| 
beturčiai, kurie daug ką; 
ir negalėjo nusipirkti.

Šitas energingas Išgany
tojo pasielgimas buvo 
toks, kad Apaštalai prisi
minė, kas yra šv. Rašte: 
parašyta: “uolumas dėl
Tavo namų griaužia ma
ne”. (Jono 2, 17). Tas karę 
štas uolumas, kuris dega 
Kristaus širdyje, kaip 
šventa ugnis, buvo ateity-; 
je priežastimi Jo mirties.! 
kada vyriausieji žydų ku-! 
nigai nutarė Ji nužudyti. į 
Tie žydų vyriausieji kuni- j 
gai, kuriems buvo praneš
ta apie šį Kristaus pasiel
gimą, arba jie patys visai | 
arti buvo; — atėjo dabar 
pas Ji pilni apmaudo, pa-1 
vydo ir neapykantos. Jie; 
pasipriešino, ir Jam sakė: ! 
—“Kokį ženklą tu gali 
mums parodyti, kad tai 
darai”. (Jon. 2, 18). Iš šito 
klausimo Jėzui Kristui ai
šku, kad jie klausė oficia
liai kokia valdžia Jėzus 
tai padaręs. Jie nedrįso 
smerkti paties išvarymo, 
nes tai buvo sumaningas 
ir gudrus Kristaus darbas. 
Tik norėjo paklausti, — 
“Kas tau davė teisę taip 
pasielgti šventykloj? Nes 
šventykla yra Dievnamis, 
ir tik toks žmogus gali 
taip elgtis, kuris yra tin
kamai įgaliotas”. Kitais 
žodžiais, jie norėjo, kad 
Kristus padarytų stebuk
lą. Išganytojas atsakė 
jiems labai iškilmingai ir 
rimtai“Sugriaukite šitą 
bažnyčią, ir aš per tris 
dienas ją pastatysiu”. (Jo
no II, 19). Kristaus atsa
kymas yra neaiškus ir 
dviprasmis, ir Kristus la
bai išmintingai padarė ne
aiškiai kalbėdamas, nes

i
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Brings Thrilling New Completeness in

ALL 5 BASIC SERVICES
You Need for Home Refrigeration

J GREATER ICE-ABILITY
Ends “Cube-Struggle” and “Ice-Famine”! 
New Instant Cube-Release in all ice-trays. Auto- 
tnatic Tray Release. More pounds of ice . .. faster. 
Stores 100% morereserve ice-cubes. SEE THE PROOF!

2_ GREATER STORAGE-ABILITY 
New 9- Way Adjustable Interior ! Adjusts likę 
magic. Full-width sliding shelves, 2-Way Cold 
Storage Tray, new Super-Duty Hydrators, Port- 
able Utility Shelf. SEE THE PROOF!

2 GREATER PROTECT-ABILITY 
Keeps food safer, fresher, longerSAFETY- 
ZONE Cold at all times proved by the Food-Safety 
Indicator with dial on door,always in sight. Also, 
3 other zones of cold . . . for every protection 
need. SEE THE PROOF!A GREATER DEPEND-ABILITY

1 5-Year Protection Plan on the sealed-in me- 
chanical unit! Sealed Steel Cabinet. Lifetime Porce- 
lain or Durable Dulux exterior. Built and backed 
by General Motors. SEE THE PROOF!

E GREATER SAVE-ABILITY
ONLY FRIGIDAIRE HAS THE

CUTS CURRENT COST TO THE BONE! See 
an electric meter prove it, before you buy! 
Meter-Miser does SLIPER-DUTY at amazing 
saving because it’s the simplest refrigerating 
mechanism ever built! Only 3 moving parts, 
including the motor . . . permanently oiled 
. . . sealed against moisture and dirt. 
FRIGIDAIRE with the METER-MISER savęs 
enough on food and oper- a
ating cost to pay for itself, r
and pav you a profit be- _ a|
sides! SEE THE PROOF! A
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Some refrigerators may give 
you part of the Service-Abil- 

Jg ity y°u need. Būt Frigidaire
gives you PROOF of thrilling com
pleteness in ALL 5 BASIC SERVICES! 

That’s Super-Duty. It means Frigidaire 
gives the fullest measure of work-saving 
convenience ever known—yet savęs enough 
to pay for itself, and pay you a profit be- 
sides!

You save on food. You save on operating

ONLY FRIGIDAIRE HAS 
THE NEW INSTANT 

CUBE-RELEASE
It’s in every tray in every 
“Super - Dury” Frigidaire. 
Instantly releases ice-cubes 
from tray, two or a dozen 
at a time, by simple lift of 
iever. Ends old-time nui- 
sance . . . yields 20% more 
ice by ending faucet melt- 
age waste. Greatest ad- 
vance in Ice Convenience 
ever known! Come in. 
See its quick, easy action.

... AND SAVE MONEY FOR YEARS TO COME!
cost because Frigidaire’s exclusive Meter- 
Miser unit is stingy with eurrent — even i a 
the hottest weather. And you save year after 
year, because the Meter-Miser is the modern 
marvel of trouble-free simplicity and de- 
pendability!__ Play safe! Buy only on Proof
of Super-Duty. Without eye-witness evi- 
dence of ALL 5 BASIC SERVICES. you cannot 
be sure of getting full 1937 value. See our 
Frigidaire Proof-Demonstration before you 
buy—AND SAVE MONEY FOR YEARS TO COME!

Refrigeration - Heating - Air Conditioning 
Home Furnishings And Appliances

C. C. Peter
731 Boylston St.

(Just Above Copley Square)
TEL. KENMORE 7930 — 7931

330 Bowdoin St. Dorchester, Mass.

Boston, Mass.

27 Centrai Sq. Cambridge, Mass.

i . “Sunday Ercpress” rašo 
apie likusius be savininko 
milžiniškus Tado Kosciuš- 

: kos turtus, kuriais dabar 
I sielojasi daug pretendentų 
( Anglijoje, Prancūzijoje ir 
Lenkijoje. Tą milžinišką 
turtą sudaro žemė, ant 
Kurios pastatytas Čikagos 
miestas. Žemės Kosciuškai 
padovanojo jo ginklo 
draugas pirmasis Jungti
nių Valstybių prezidentas 
Jurgis Vašingtonas, už 
nuopelnus amerikiečių iš
silaisvinimo kare. Jan

I daug kartų daug kas buvo 
bemėginąs pareikšti savo 
teises į tą turtą, tačiau 
niekam ligi šiol nepasise
kė. Dabar, laikraštis rašo, 

i vėl pradeda bruzdėti pre
tendentai, kurių skaičius 
žymiai padidėjęs.

Tas pats laikraštis rašo, 
kad Kosciuškos vadovau
jamame sukilime dalyva
vęs kažkoks Butleris. ku
ris vėliau pabėgo i A^gli- 

Butleris mirė 1802 
ir paliko 
turtą — 1 
sterlingų, 
viename
Testamente Būtie- 

ris pareiškė norą, kad jo 
Jurtai būtų išdalinti tiems 
jo ainiams, kurie gyvens 

1 jau laisvose savo tėvynėse, 
už kuriu laisvę jis nata 
■-rovoio. Dabar, esą, suju
do Anglijos. Prancūzijos 
ir Lenkijos Butleriai. ku
rie nori gauti ar,o Butlerio 
na’jkjma. Dabar Bu.tlerio 
turtai siekia 5 m ii. svari] 
atovlincrii

10 METU PRIE 
GRANDIES

ją. Šis
1 metais 
didelį 
svaru 
padėjo 
banke.

tain pat 
milijoną 
kuriuos 

Londono

!

“S— ĮVAIRENYBES
KOPŪSTAI KAIP VITA

MINO ŠALTINIS

nigai buvo labai nusistatę' paties Kristaus užgimimą 
prieš Jį, — kad jie buvo ir 1 
tikrai nupuolę ir pakrikę 63 ar 64 m. mūsų amžiaus, 
dvasioje, — kad jie nebū-' kada Agrippas II viešpa- 
tų galėję suprasti net aiš-j tavo. Taigi jie statė tą 
kaus atsakymo, nes nebū-j bažnyčią per ilgus metus, j 
tų įtikėję, nors Kristus Evangelistas Jonas rašo: 
būtų ir stebuklą padaręs. “Jis kalbėjo apie savo kū- 
Šv. Jono Evangelijoj skai- no bažnyčią” (Jon. 2, 21). 
tome, kad žydai sakė: “Ši- Taigi Kristaus atsakymas 
ta bažnyčia statyta per buvo pranašingas, t. y. Jis 
keturiasdešimts šešerius pranašavo ateityje savo 
metus, o tu nori per tris mirtį bei atsikėlimą. Jis 
dienas ją pastatyti”. (Jo- mirė ant Kalvarijos kalno, 
no 2, 20). Jie negalėjo su- “Tik paskui, Jam atsikė- 
prasti tos stebėtinos dis- lūs iš numirusių Jo moky- 
proporcijos tarp tų ilgų tiniai atsiminė, kad Jis tai 
metų, kurie buvo reikalin- buvo sakęs”. (Jon. 2, 22). 
gi bažnyčios pastatymui Žinoma, žydai niekaip ne
it tų trijų dienų, kurių, galėjo suprasti ar ieškoti 
Kristaus žodžiais, užtenka gilesnės prasmės Kristaus m _
bažnyčios pastatymui. Iš žodžių. Jie savo nusistaty- kad savo viešojo gyvenimo sos. Be to jis ištirpsta 
žydų istoriko (Flavius Jo- me ir neapykantoje su- pradžioje Jis pranašavo vandenyje. Kad kopūstai 
sephus) mes žinome, kad prato Kristų kalbantį vien savo gyvenimo pabaigą, nenustotų savo vitaminų, 

šventyklos pastaty- apie materialią šventyklą, Tai yra tikras ir neginei- patariama juos ne virti 
i-j. tt j- ___dėjo tyčiotis is Jo. jamas argumentas, kuris v , ._ ,.

Tai buvo pirmasis Kris- parodo Kristaus Dievystę bet sutinti arba sus eg.i jų

i

minų, be kurių vaikai iš 
viso negali augti. Be to 
kopūstų vitaminai žmo
gaus organizme užgrudo 
nuo visų ligų. Baltieji ko
pūstai turi gana daug B 
vitamino ir dar daugiau 
C vitamino. Kitas maisto 
fiziologas, prof. Hartman- 

■nas sako, kad baltieji ko- 
i pustai turi daugiausiai vi- 
(sų rūšių vitaminų. Tačiau 
t norint iš jų tuos vitami- 

kunigais ir liaudimi, —lai nus įgauti reikia mokėt 
buvo Jo viešojo gyvenimo £erai išvirti. Pasirodo, kad

Šiomis dienomis du Vo
kietijos maisto sudėties 
tyrinėtojai profesoriai pa
skelbė savo tyrinėjimus a- 
pie kopūstus. Jų žodžiais, 
kopūstai yra vienas gau
singiausių vitaminais pro
duktų, Leipsiko profJ 
Srheunortas sako, kad ko
pūstai turi A B ir C vita-

N „‘didelio Prancūzijos 
Baurevoir kaimelio gyven
tojai ilgą laiką bijojo kai
mo kalvio Georgeo Bo- 
quet; tas keistas 60 metę’ 
senis ilgą laika nieko nei
si leido į savo butą. Be to. 

į kad labiau įgąsdintų kai
mo gyventojus, naktimis 
jis nuolatos šaudydavo. 

I Pagaliau netekę kantrybės 
kaimo gyventojai pasis
kundė žandarmerijai, kuri 
nutarė iš kalvio ginklą a- 
timti. Kai žandarai įėjo į 
kalvio butą, jie išgirdo iš 
kito kambario kažkokius 
keistus balsus. Šio kam
bario langai buvo užkali
nėti lentomis, o durys bu
vo užrakytos dideliu už
raktu.

Išlaužę duris žandarai 
kambaryje pamatė sunkią 
grandinę prie sienos prira
kintą apie 40 metų moter į 

į suveltais plaukais ir, ma
tyt, jau kelis metus nesi- 
praususią. Pasirodė, kad 
ta moteris yra kalvio duk
tė, kuria prirakintą prie 
sienos tėvas išlaikė net 10 
metu. Per tą laiką mote
ris. be savo tėvo, nebuvo 
mačiusi nė vieno žmogaus 
ir net užmiršusi kalbėt1. 
Paaiškėjo, jog tėvas duk
terį laikė prikaustęs prie 
sienos bijodamas, kad ji 
neišduotu jo nusikaltimą. 
Tėvas suimtas ir pasodin
tas į kalėjimą. XX.

mintuose kopūstuose ne 
tik išlieka visi vitaminai, 
bet ir patys kopūstai turi 

pradžia. Reikia pažymėti, (Vitaminai bijo oro ir švie- gerą skonį ir kvapą.
** * •• • j---------- -........... —

tos i
mas buvo pradėtas Herodo ir pradėjo tyčiotis iš Jo.
18 viešpatavimo metais, t. C_ 1__ / " ” ’ ,
y. daug metų prieš Vieš- taus susikirtimas su žydų ir Mesijo charakterį.

f

pačių sultyse. Taip paga-

Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD


