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Cambridge, Mass. — 
LDS. 8 kp. iškilmingai mi-, 
nėjo Šv. Juozapo, savo or-! 
ganizacijos Globėjo šven
tę. Ryte “in corpore” da
lyvavo šv. mišiose ir pri
ėmė šv. Komuniją Nekal- 
lo Prasidėjimo lietuvių 
parapijos bažnyčioje, o 
vakare susirinko gausiai 
į parapijos mokyklos sve
tainę ir klausėsi turinin
gos savo vado, kleb. kun. 
P. Juškaičio kalbos. Kun. 
P. Juškaitis kalbėjo apie 
darbininkus ir komuniz
mą. Jo kalba taip buvo į- 
domi ir turininga, kad 
nors jis kalbėjo apie 2 va- 
landi, bet klausytojams 
nebuvo kada nuobodžiau
ti. visi klausėsi atydžiai.

Taigi šios kolonijos lie
tuviai katalikai pasirodė! 
ištikimi savo idealams.

FEDERACIJĄ PIRMININ- KONSULU CHICAGAI SKI-iAAnA Moini^rin 
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New York, N. Y. — Pu-

— i siau oficialiai pranešama,
— “Drau- kad konsulu Chicagai ski- 
kad balan- riamas adv. Petras Dauž- 

are prie 62 
stern Avė.
u smarku-

. Rakausko,

ir

KUN. KAZIMIERAS JENKUS,
Šv. Petro Lietuvių Parapijos (So. Boston) vikaras iš
rinktas Bostono Provincijos Kunigų Vienybės Pirmi-' 
ninku. Sveikiname!

J. E. Vyskupo Reinio Maršrutas 
Naujoje Anglijoje

Chicago, 
t gas” praneš 
džio 14 d. v

. gatvės ir 
automobilis

! mu trenkė į. _________
Ia.L.R.K. Federacijos pir
mininko r 
Dr. Rakaus 
savo žmona 
(Narinkeviči 
skiene. Jie 
mus, nuvežę 
Uždavinį, Vl 
Sąjungos ats 
tą.
žeistas Dr.
gviau, o jo žmona p. Alena 
sunkiau. Tuoj abu buvo 
nuvežti ligoninėn, kur su
teikus pirmą nagelbą, grį
žo į namus, tik jau ne sa- įprastose pareigose, 
vo automobiliu, nes jis bu
vo gerokai apdaužytas.: 
Linkime Daktarui ir jo 
žmonai išsveikti.

KUN. K. JENKUS IŠ
RINKTAS B. P. K. V.

PIRMININKU

NAUJAS G. M. STREI
KAS ONTARIO, KANA

DOJ

ją Buick’ą. 
s važiavo su 
ponia Alena 
te) Rakau - 

grižo į na- 
svečią p. V.

niui Vaduoti 
:ovą, i mies- 

Toje katastrofoje su- 
Rakauskas len-

___________— Al___________

ITALIJOJ JAUNAVE
DŽIAI GAUS PRADŽIAI 
GYVENIMO PASKOLAS

i . -------------------------

vardis, Vice - Generalis Toronto, Ontario — Čia 
Konsulas, kuris toje vieto- g-a.ll kilti naujas .General 
je buvo dvyliką metų. Motors korporacijos dar- 
Adv. P. Daužvardis, tuoj bininkų streikas, jeigu tik 
po Dr. M. Bagdono mir- nesusitars dėl algų ir dar- 
ties, buvo paskirtas užim- bo sąlygų. United Auto- 
ti konsule vietą, bet dar mobile Workers unijos va- 
nebuvo tai paskyrimas, o daį 
dabar Lietuvos užsienių ]io,000 darbininku 
reikalų ministerijos yra kan 
skiriamas ten konsulu. i Valdžioje kilo nesusipra-

Konsulas Daužvardis y-(timai dėl CIO akcijos Ka-

Toronto, Ontario — Čia

pasiruošę iššaukti
i strei-

ra energingas ir taktingas nadoj. Mayoras nori išvyti I 
žmogus. ,T1“ — 1------
LDS. organizaci jos sekre- beĮ 
torium. Taigi sveikiname priešinasi. 
Konsulą Daužvardi ir lin- streikuoja 
kime jam geriausių 
mių naujoje vietoje,

Jis yra buvęs vjsus qo organizatorius, 
darbininkai griežtai 

Jau dabar 
kaikuriuose 

miestuose ir streikieriams 
vadovauja CIO organiza
toriai.

jam

STATO TRANSATLAN
TINĮ MILŽINIŠKĄ 

ORLAIVĮ
TERUEL FRONTE ATKAK

LŪS MŪŠIAI

Miami, Okla., Balandžio 
18 d. — Čia susirinko 6006 
mainierių, kurie priklauso 
prie Tri-State Metai, Mine 
and Smelter Worker’s u- 
nijos, išspręsti prie kurios 
organizacijos priklausyti: 
prie CIO arba AFL. Vien
balsiai nutarė laikytis A- 
merikos Darbo Federaci
jos (AFL) ir griežtai pa
smerkė 
rius už 
jančius 
devyni 
pašauti.

Joe Nolan, Tri-State lo 
kalo prezidentas, pareiškė 
kad “CIO neteko pasitikę 
jimo. John L. Letvis jai 
suklupo, ir suklupimas į 
vyko čia”.

Mainieriai labai pasi 
piktino CIO organizatorii 
taktika ir jie dabar negal 
pasirodyti. Darbininkai 
laikosi Amerikos Darb< 
Federacijos.

CIO organizato- 
šovimą į maršuo 
mainierius, kui 
darbininkai būvi

Balandžio 18 d., š. m. 2 
vai. po pietų, Marianapolio 
Koleg i j o j e, Thompson, 
Conn., įvyko Lietuvių Die
nos organizacinis veikėjų 
susirinkimas.

Išrinkta Lietuvių Dienos 
Garbės ir Darbo Prezidiu
mas. Įvairios darbo komi
sijos tebeorganizuojamos.

Prezidijumas susideda 
iš šių asmenų:

Garbės Pirmininkai — 
Kun. K. Urbonavičius 
Kun. Jonas Ambotas.

Pirmininkas — Muz.
Juozas žemaitis.

Vice-Pirmininkai — Ka-j 
terina Vosylienė ir Anta
nas Žavetskas.

Sekretoriai: Bendriems 
reikalams — J. Kumpa ir 
finansų reikalams — Mag
dalena Delionienė.

Iždininkas — Kun. Dr.
Alphonsas Jagminas.

Iždo Globėjai — Adomas 
Petkus ir Edvardas Čio- 
čys.

Įvairių Darbo Komisijų 
sąstatas bus paskelbtas 
trumpoje ateityje.

• Išnešta daug įvairių nu
tarimų. Susirinkimas bu
vo gyvas ir entuziastingas, i

Svečiai gėrėjosi rėkto-! 
riaus Dr. Kun. J. Navicko!
nuoširdumu ir Seselių vai- Lietuvių Dienoj, Thomp 
šingumu ir visi pilni ge- Į son; liepos 6 — So. Bos 
riaušių norų išsiskirstė a- ton (Vargonininkų Sei 
pie 6 vai. vak. į namus.

Rap.

Brockton, Mass.—Penk
tadienį, balandžio 16 d. 
pas kun. J. švagždį, Šv. 
Roko lietuvių parapijos 
kleboną ir LDS. Centro 
Pirmininką įvyko Bostono 
Provincijos Kunigų Vieny
bės susirinkimas, kuriame 
plačiai kalbėta apie priė
mimą atvykstančio iš Lie
tuvos Garbingo Ganytojo į 
Vyskupo Reinio ir numa
tytas maždaug šioks mar
šrutas: Birželio 28 d., LDS! 
Seime, Nashua
pageidavimas, kad LDS. 
Seimą atidėti į liepos 8 
d.); birželio 29 
birželio 30 — 
pos 1 — Norwood; liepos
2 — Cambridge; liepos 3l 
d. ryte Providence, o va
kare Brockton; liepos 4— 
New Yorke; liepos 5 —

Pranciškus Strakauskas, 
Lowellio lietuvių parapi- 

i jos klebonas, ir sekreto
rių — Kun. Jonas Baka- 

! nas, Aušros Vartų par. 
j (Worcester, Mass.) 
i ras. Sveikiname
Garbingųjų Vadų 
valdybą!

vika- 
mūsų 
naują

JUNG. VALSTYBIŲ 
VALDŽIA LEIDO STA

TYTI SOVIETAMS KARO 
LAIVUS

Roma, Italija — Italijos 
valdžia nori padidinti sa
vo gyventojų skaičių. Nu
matyta duoti paskolas 
jaunavedžiams po $150 ir 
paskui kiekvienam 
kiui gimus 
mos 10 nuošimčių. Vadina
si didėjanti šeimyna su- 
dildys paskolą.

ekyienam kūdi- 
>. dus mažina-

6 TEISIAMI UŽ NELAI
MĘ ANT GELEŽINKE

LIO SOVIETŲ RUSIJOJ

(Bet buvo

— Lowell 
Athol; He

LEGIONIERIŲ DĖMESIUI
Amerikos Legijono Ste

pono Dariaus Postas No. 
317 praneša visiems Pa
saulinio Karo veteranams, 
kurie tarnavo Jungtinių 
Valstybių piliečiai, kad 
“veteranų įstatymas” lei
džia jiems tapti piliečiais I 
be pirmų jų popierių. Tas 
veteranams palengvinimas J 
baigsis gegužės mėnesio i 
24, 1937/Norintieji tapti 
piliečiais privalo iki tos

7 ir 8 — 
Kolegijoj, 

Studentų ir 
Seime, o tų

I
Nevv York — Dėl Pan-A- 

merican Airwavs transat- 
lantic kompanijos Seattle, 
Wash. dirbtuvėje stato 
milžiniškus orlaivius su 
trimis aukštais, kuriais 
galės lengvai važiuoti 200 Raudonųjų valdžia prane- 
myliu į valandą ir vežti 80 &a, kad atkaklūs mūšiais 
pasažierių. Naujieji oriai- tebeina Teruel fronte, 150 
viai turės 4 inžinus ir ~
s vers 40—50 tonų.

i

LIETUVIS KOMUNIS
TAS PASIKORĖ KAM

BARYJE

SUKILĖLIAMS NEPA
VYKO IŠLAISVINTI 

3000 SAVŲJŲ

Madridas, Ispanija —

mylių i rytus nuo sostinės 
ir Cordoba provincijoj. 
Sukilėliai bando nukirsti 
susisiekimą 
Barcelonos 
Raudonieji 
gomis gina
Bet sukilėliams nepavyko 
išlaisvinti 3000 savųjų, ku
rie liko apsupti University

jūromis tarp 
ir Valencijos. 
visomis pajo
tas pozicijas.

VOKIETIJA PASIUNTI 
PROTESTĄ VATIKANU

Berlynas, Vokietija —
Pereitą savaitė Vokietijo 
valdžia pasiuntė protest: 
Vatikanui dėl Popiežiau 
Pijaus XI enciklikos.

ŠVENTASIS SOSTAS 
ATSAKE VOKIETIJAI

Washington, D. C. —Pe
reitos savaitės pabaigoje 
dvi Jung. Valstybių korpo
racijos kreipėsi į Valsty
bės departmentą, prašy
damos išduoti leidimą 
parduoti ir išvežti Sovie
tų Rusijon karo laivus. 
Korporaciios leidimą jau 
gavusios. Karo laivu dalys 
buvo gabenamos į Sovietų 
Rusiją ir ten sudedamos. 
Sovietų Rusija nori turėti 
geriausį karo laivyną.

mas); liepos 
Marianapolio 
(Thompson), 
Profesijonalų 
dienų vakarais, liepos 7— 
Šv. Kazimiero par. (Wor- 
cester) ir liepos 8 — Auš
ros Vartų par. (Worces- 
ter); liepos 9 — Westfield, 
o iš Westfield J. E. Vys
kupas Mečislovas Reinis 
vyksta į Hartford ir kitas 
Connecticut valstybes lie
tuvių kolonijas.

KATALIKU PASAULIS

Maskva, Rusija — Lazar 
M. Kaganovitčio, geležin
kelių komisaro įsakymu 
areštuota 6 asmenys ir a- 
tiduoti teismui už “krimi
nali apsileidimą” traukinio 
Katastrofoje, kuri įvyko 
pereitą antradienį ir kur 

; 9 žmonės buvo užmušti.________

iI

i KARDINOLAS VADO
VAUS MALDININKAMS

Praha, Čekoslovakija — 
Liepos 2 d., Liurdan vyks 
gausus katalikų maldinin
kų būrys> kuriam vado
vaus J. E. Kardinolas Kas- 
par, Prahos arkivyskupas.
PRIĖMĖ PRIEŠLINČINĮ 

BILIŲ

Norvvood, Mass. —Penk
tadienį, balandžio 16 d. va
kare, Pranas Mačėnas, 
karštas centrabiurių ko- City. 
munistų rėmėjas, buvęs 
Lietuvių svetainės prižiū
rėtojas, gyv. 21 Sturte- 
vant Avė., savo kambaryj, 
prisirišęs virvę prie durų, 
pasikorė. Jį rado pasiko
rusį sugrįžęs iš miestuko pranešama, kad

SUKILĖLIAI BOMBAR
DUOJA MADRIDĄ IR 

BILBAO

Hendaye, Prancūzija — 
_________ , __ [ pereitą 

jo draugas. Pašaukė, poli- šeštadienį, Ispanijos suki
lėliai smarkiai bombarda
vo Madridą. Dvidešimts 
keturi žmonės užmušti ir 
apie 100 sužeistų.

Raudonieji Valencijoj a- 
reštavo daug žmonių, ne
va šnipų, kurie dirbę suki-

• v _ _ • v

Vatikanas — J. E. Kai 
dinolas Pacelli, Vatikan 
valstybės sekretorius, j 
teikė Vokietijos ambass 
doriui atsakymą į protej 
tą. Kardinolas Pacelli pi 
reiškė, kad Šventasis Sof 
tas neturi nei mažiausi 
noro ar pasiryžimo kišti: 
i Vokietijos vidaus Dolit 
ką, tačiau visados reiki 
lauš ir reikalauja, kad Ks 
talikų Bažnvčios teist 
Vokietijoje būtų gerbk 
mos ir užlaikomos. Voki* 
tijos valdžia turi nutrau 
kti vykdomus skaudžii 
kataliku persekiojimus.

v •

v •

ciją, kur atvykus rado jau 
negyva. Žmonės, kurie gy
vena tame name pasakojo 
policijai, kad Pranas Ma
čėnas pasikoręs dėl nedar
bo.

Mačėnas buvo Brookly-
no centrabiurių lietuvių lėlių naudai. Raudonųjų 
laikraščio korespondentas, valdžia sako, kad tarp a- 

Taigi dabar komunistų reštuotų esą ir “vienuo- 
spauda gal šauks, kad Ma- lių”. Greičiausia bus nau- 
čėnas pasidarė saužudystę ja provokacija.

I dėl netikusio surėdimo. -----------
kurį reikia griauti iš pa- Baskų provincijoj Ispa- 
matų. Taip jie rašydavo nijos sukilėliai laimi. Rau-

27 VALSTYBĖS PRADĖ 
JO BLOKADA ISPA

NIJOJ

New York — Kun. H. P.
Fisher C.S.P. pranešė, kad 
buvęs Episkopalų ministe- 
ris Leonard Twinen, šv. 
Jono kirkužės klebonas, 
Flushing, N. Y. priėmė 
katalikų tikėjim. Ministe- įinį 
riu išbuvo 23 metus. j___ __ __ }_______  t___  _________

Chicago, M. — Kolumbo nių valstybių atstovai. | AUKŠČIAUSIAS TEIS-
Vyčiai nuo potvynio nu-‘ Pagal šį bilių federalė mAS IŠSPRENDĖ‘BANK ISPANIJOS SUKILĖLIAI

Washington, D. C. —
Atstovų Butas 277 balsais 
prieš 119 priėmė priešlin- į

. j bilių. Šiam biliui komunistus, 
i smarkiai priešinosi pietį-

apie kitus nusižudžiusius donieji pasiuntė daugiau 
‘ ‘ kariuomenės ir paskyrė

naujus vadus.

I

Kun. P. Juškaičiui, Bos
tono Provincijos Kunigi) 
Vienybės pirmininkui, iš- 

L buvusiam virš 4 metų ir 
dienos paduoti savo pra- kun. S. P. Kneižiui, išbu- 
šymus imigracijos ir na- vusiam apie tiek pat laiko 
turalizacijos departmen- sekretorium, atsisakius, 
tui. išrinkta nauja Bostono

-------------- Provincijos Kunigų Vieny
bės Valdyba, būtent: pir
mininku — Kun. Kazimie
ras Jenkus, Šv. Petro lie
tuvių parapijos vikaras; 
vice-pirmininku — Kun.

Paryžius — Ties Perpig-< 
nanu mirė seniausias am
žiaus Prancūzijos genero
las Tisseyre, eidamas 99 
metus amžiaus.

kentėjusias bažnyčias gel- valdžia turės teisę trauk- 
bsti atbudavoti. ti atsakomybėn valstybių

ir miestų valdininkus, ku- 
nnVnJl? q’a^ai9 rie sąmoninga^ leis areš- noiš valstybės Aukščiau-
pologai savo 12 metiniame tuotajį žmogų miniai nu- sias Teismas svarstė taip 
susirinkime išrinko kun. jįnčiuoti

Pe to’ biliuJe numatyta teatruose. Pereitais metais 
nhi RaraiUn-« cuottu'lskirt^ nuo 52,000 iki $5,000 pradėta vesti smarki akci- 

aPskriči^ iž“ 1a prieš “Bank Night” f -
* P P ’jdų nulinčiuotojų šeimy- byla atsidūrė teisme. Teis- civili karą. Gen. Franco ir

Berlynas — Tėvai Jėzui-, noms. Biliaus priešininkai mas pripažino, kad “Bank raudonųjų valdžia atsisa-
tai praneša, kad šiemet ne- įrodinėjo, kad toks įstaty- Night” yra lioterija, liote- kė pradėti derybas. Vieni
begalėsią priimti naujų mas yra priešingas kons- rijas draudžia Valstybių ir kiti, jeigu tik kitos val-
studentų. Nacių valdžia titucijai, nes federalė vai- įstatymai. stybės nesikištų į jų rei-
uždraudus. I džia kišasi į valstybių rei-; — -

K. P. J.| kalus.

ti atsakomybėn valstybių 
ir miestų valdininkus, ku-

NIGHT” KLAUSIMĄ

Springfield, III.
i

Illi-

vadinamus “Bank Night”

■į

IR RAUDONIEJI ATSI
SAKO BAIGTI KARĄ

Paryžius, Prancūzija —
Anglijos ir Prancūzijos 
valdžios neoficialiai pasiū
lė Ispanijos sukilėliams ir 
raudoniesiems pradėti tai- 

ir kos derybas, nutraukiant

Londonas, Anglija, B; 
landžio 19 d., vidurnakl 
27 valstybės pradėjo bl 
kadą Ispanijos pakra 
čiuose. Valstybės susitai 
nepraleisti nei vieno laiv 
kuriuo vežtų kareiviu 

i karo ginklus ar kitokii 
krovinius į Ispaniją. B 
blokados sutartyje e: 
daug “skylių”. Tokiu b 
du toji blokada gali bai 
tis didžiausiu nepasisel 
mu arba gali iššaukti p 
saulinį karą.

Šią tarptautinę bloką* 
• išlaikyti vienus meti 
kainuos $4,000,000 ir r* 
kalinga 820 observator 
ir 50 karo laivų.
LENKIJOJ AREŠTAV

80 KOMUNISTŲ

Illinois valstybę turėtų kalus, tikisi laimėti ir bai- 
I pasekti ir kitos valstybės, gti karą.

Varšuva — Lenkijos j 
licija areštavo 80 koni 
nistų pas kuriuos ra 
daug komunistinės litei 
tūros.
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vietinės žinios!L

I grupių pasidarbavimo pel
nus suėjus, jau susidaro 
fondas pikniko dovanoms.

I 
•GI

IŠ 3-ČIOJO FEDERACI- ro par. svetainėje, 492 E 7th Str., 
JOS SKYRIAUS VEIKI- l?Outh fostone Visi nariai kvie- 

ciami dalyvauti. VALDYBA MO i

Simonas Kavolius, A.Lj 
R.K. Federacijos III sky
riaus iždininkas praneša, 
kad jis yra gavęs sekan- 5-tos gatvės, So. Bostone. Visi at 
čio turinio laiškus: stovai kviečiami dalyvauti.

“1937 m. Kovo 13 d.
Gerb. Tamsta:—

Tamstos laišką ir $19.30 
už parduotus Vilniaus pa
sus ir ženklelius gavau.

Pinigai išsiųsti i Lietu- kaitė), 76 metų

FEDERACIJOS 3-ČIOJO SK. 
SUSIRINKIMAS

įvyks antradienį balandžio 20 
d., 7:30 vai. vakare, šv. Petro 
parapijos bažnytinėje salėje ant

KRIKŠTAS
Bal. 17 d., tapo pakrikš

tytas Stepono - Anielės 
(Daukšiūtės) Pocių sūnus 
vardais — Steponas - An
tanas. Jis gimė kovo 11, 
1937. Kūmais buvo Anta
nas Rudokas ir Bronisla- 
va Daukšaitė.

Valdyba.

MIRĖ LIETUVOJE
Kovo 19 d. mirė Katrina 

Glineckienė (Razvadaus- 
i amžiaus, 

va Vilniui Vaduoti Sąjun-gyv. Aukštosios Panemu- 
gai. Kai tik bus gautas pa-;nės parapijoj. Kovo 22 d. 
kvitavimas iš jų, tuojau palaidota iškilmingai iš 
persiusiu Tamstai. j Aukštosios Panemunės pa-

Už auką ir j 
darbus Vilniaus vadavimo1 rauijos kapuose, 
srytyj prašau perduoti Paliko dideliame nuliūdi-. 
Skyriaus vadovybei mano, me savo vyrą, dukterį O- 
nuoširdžią padėką.

Su tikra pagarba,
Budrys

Generalis Konsulas.
-o-o-O-o-o-

Kovo 12,1937
Gerb. Tamsta:—

“Money Orderį” $60.00 
sumoje gavau ir užregis
travęs į raštinės knygas 
perduosiu centro iždinin
kui, kuris sulig jūsų nuro
dymo $30.00 pasiųs Vil
niaus našlaičiams ir $30.00 
Nukryžiuoto Jėzaus Sese
rų vienuolynui. Vilniečių 
ir Seserų vardu tariu nuo
širdų ačiū.

Su tikra pagarba,
L. Šimutis.” 

Valdyba.

I I 
- Į 

nesiūs lavina choristus. 
Programa pilna įvairių pa- 
marginimų. Stoka vietos 
neleidžia plačiau anie patį 
koncertą aprašyti. Mes 
jus užganėdinsime, o jūs 
nejučiomis gausiai padi
dinsite mūsų Vargonų 
Fondą.

—
VARGONŲ PAŠVENTI

NIMAS
Prie progos galime pra

nešti, kad naujų Ham- \ 
mond vargonų iškilmingas 
pašventinimas įvyks sek
madienį, gegužės 23 d., 
Švč. Trejybės šventėje. 
Tam rengiamas bažnytinis 
koncertas, kurio metu; 
naujais vargonais gros 
garsus muzikas p-nas 
Tremblay, kurio, gabumas! 
vargonų muzikos srityje 
yra pas kitataučius gerai 
žinomas. Tačiau apie šį

---------------- X—- -----------------------------X------------- ----------------------u

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

r

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

POILSIAUJA
Bal. 18 d., po Mišparų.: f

kun. K. Jenkus išvažiavo; Nekalto Prasidėjimo Lietuvių Parapijos (Cam- 
porai savaičių poilsiui, bridge) Nauji Hammond Vargonai, Kuriuos Įtaise Pa
jam nesant Tėvas Aukšti- rapijos Choras, Vadovaujamas Muziko Mamerto Kar- 
kalnis padės bažnyčioje bausko. 
darbuotis bal. 24 d. ir 25d. i

__________ ;
SVARBUS MARIJONU į 

KOL. RĖM. SUSIRINKI
MAS .

Sekmadienį, bal. 25 d. 
tuojau po sumos įvyks 
svarbus Marijonų Kolegi 
jos Rėmėjų susirinkimas, 

I kuriame bus plačiai 
bama apie būsiantį Kole- 7:30 valandą, rengia para-j

I CAMBRIDGE, MASS.
nuveiktus ranijos bažnyčios, tos pa-

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks ketvirtadienį, balandžio
22 d., 8:60 vai, vakare, šv. Pet-

DAKTARAI

Paliko dideliame nuliūdi

ną Lietuvoje ir sūnų Joną i 
So. Bostone. Jonas Glinec- 
kis yra LDS 1 kuopos na
rys, buvęs LDS. Centro 
Valdyboje per kelis metus 
ir daug dirbęs organizaci
jos labui. Dabar užimtas 
savo bizniu So. Bostone.

LDS. Centras reiškia gi
lią užuojautą p. Jonui Gli- 
neckiui ir jo šeimai dėl jo 
mylimos motinėlės mir
ties.

I
i

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Oįiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Ik) 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas suhatos vakarais Ir 
nedčldlenlais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.

i Taipgi nuimu ir X-Bay

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 pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienę. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartj)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYT0JA3

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

niam darbui tęsti sureng
tas ir šitas virš minėtas 
koncertas. Reiškia, visas 
pelnas iš šio koncerto ski
riamas vargonų Fondui.

PLAUKŲ SLINKIMASKONCERTAS
Sekmadienio vakare, ba

landžio 25-tą d. Nekalto 
Prasidėjimo bažnytinėje

, s1_____ _______  _____ ,
kai- koncertas. Pradžia lygiai Kas, kas bet jau

__ j kiekvienas parapijos na- 
gijos studentų vakarą, ge- pijos choras. Kalbant apie J rys turėtų jaustis atsako- 
gužės 2 d. ir apie Lietuvių prižadėjimus verta pri- minga s, kad greitesniu lai- 
iDieną, L-----  ----------‘Z,1’” " ” i—
|5 d. Thompsone. Prašome atgal choras pasižadėjo i- | mokėtume. -------- -

...................... • • '(choristai) visa širdimi 
dirba ir ateičiai palieka 
testamentą, įtaisydami 
vargonus — o dabar lau-, 
kiama gausesnės paramos 
iš senųjų. Mes galime ir REIKALINGAS janito- 
norime vaidinti svarbų rius, kuris mokėtų kūren- 
vaidmenį visuomenėje, bet ti pečių ir apvalyti ofisus, 
kai jaučiama senųjų žmo-Į Atsišaukite tuojau, “Dar 
nių antipatija mums neno- bininkas”, 366 W. Broad 
roms krinta rankos ir be- uay, So. Boston, Mass. 
viltiškai ketinama mest 
viską ir eit sau. Visokiais 
būdais bandome įtikti sa
viškiams, o, rodos, saviš
kiai per pirštus žiūri į tą 
mūsų darbą. Todėl ir atei
nantį sekmadienį rengiam 
koncertą ir meldžiame vi
sų pilno bendradarbiavi
mo. Žinome, kad visi myli 
muziką, o muzika mūsų 
specialybė. Tat ir rengiam 
tokį koncertą, kurio nie
kad negavote progos išgir
sti. Visa dėka vargoninin
kui p. Mamertui Karbaus
kui, kuris jau per tris mė-1

I

Tat pridera, kad kiekvie- bažnytinį koncertą plačiai 
nas parapijietis atsilanky- kitą ^sykį aprašysime, 

vetainėje įvyks šaunus į tų ir remtų mūsų užsimo-I

gužės 2 d. ir apie Lietuvių prižadėjimus
Dieną, kuri įvyks Liepos mint, jog septyni mėnesiai! 
b _ ' J / ,
visų narių skaitlingai da- taisyti bažnyčioje naujus' 
iyvauti. Valdyba, vargonus, ir štai per Vely-

I

MIRĖ VESTUVIŲ BAN- 
KIETE

Sekmadienį, balandžio 
18 d. š. m. Šv. Petro Ke

ltuvių par. bažnyčioje n. 
Juozas Pūstis, gyv. 439 E. 
7th St., So. Bostone apsi
vedė su p. Liudvika Kala- 
kauskaite, gyv. Akron St., 
Roxbury. Liudytojais bu
vo p. Juozas Gudukas ir 

■ Albertas Kalakauskas.
Vestuvių bankietas įvy- 

i ko parapijos svetainėje, 
East 7th St., So. Bostone. 
Bankiete bešokdamas mi
rė Nathan T. Jepks, 50 
metų amžiaus. Jis bešok
damas su savo žmona suk
niubo ir mirė. Gydytojai 
sako, kad jis miręs nuo ne- 
suvirškinimo maisto vidu
riuose. Taigi vestuvės vir
to šermenimis, bet jaunieji 
jau buvo išvykę.

kiekvienas parapijos na-

Prierašas: Pakartojame, 
kad sekmadienio vakare, 
balandžio 25-tą, 7:30 vai. 
bažnytinėje svetainėje į-I 
vyksta koncertas. Pelnas 

‘. Ateikite • 
- jauni visiems terūpi1 

vargonų atmokėsimas!
CHOROspo.dentas

i
I

i i ku už vargonus pilnai at- vargonų fondui. 
.I mokėtume. Jaunimas seni ” jauni visk

Valdyba, vargonus, ir štai per Vely-
- kas parapijiečiai nustebo,

VISI Į KONCERTU. IR išgirdęs naujų vargonų 
TEATRU! švelnutėlę muziką. Žadėta

— padaryta. Choras išrin- 
I ko komitetą, sudarė fon-1 
Į dą ir jau sparčiai vargo
nų atmokė jimo darbas va
romas. Kaip tik ir tam kil-

į Įvykęs Minstrel Show.
Taigi, choristai nuošir

džiai kviečia savo tėvelius, 
draugus ir vienu žodžiu 
visą parapiją paremti šį, 
jų sunkų darbą. Už atsi
lankymą būsime Jums be
galo dėkingi, nes šis va
karas rengiamas savo 
naudai.

Neužmirškime dienos— 
j balandžio 25, Šv. Augusti- 
I no par. salėj, E ir 8th St., 
7:30 vai. vakare.

Choristai.
I

-------------------------— 9

SOCIALĖS APSAUGOS 
ĮSTATYMĄ PRIPAŽINO 

NEKONSTITUCINIU

I

i

Ateinantį sekmadienį, 
balandžio 25 dieną, Šv. Pe
tro par. didysis choras 
rengia seniai lauktą kon
certą ir teatrą.

Visi gerai žinome, kad 
kai choras ką rengia, tai 
tikrai verta dalyvauti, nes 
visados gauname savo 
“Money’s Worth”. O šį sy
kį, taip uoliai rengiamas, 
kad tikrai darytume sau 
skriaudą neatsilankydami.

Išgirsime naujų dainų— 
solo — duetų — Legiono 
beną.

Iš solistų bus: Jonas Ta- 
mulionis, Juozas Antanė
lis, R. Juška, A. Grabio- 

; liūtė, Beleskaitė. Dainuos 
mišrus choras, kurį suda
ro 60 asmenų. Bus duetų, 
kvartetų. Dainuos ir Dar
bininko Radio Grupė.

Taipgi bus juokinga, lin
ksma komedija “Žydas
Bačkoj”. Ši komedija yra , 
juokingesnė, negu choro

v •

I ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

' ANDREW SQUARE 
MOTORS INC:, 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
g-arantuotus karus

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Procesą, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

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

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

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

JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimai Dieną ir Naktį

IŠ LIETUVOS PAVEIKS
LAI

Bal. 18 d., vakare bro-i 
liai Motuzai rodė iš Lietu
vos vaizdus. Jie gana pui
kiai buvo supinami iš įvai
rinami. Visiems žiūrėto
jams patiko, kurių buvo 
pilna bažnytinė salė. Ma
tėsi žmonių net iš tolimo 
Taunton, Mass.

Broliai Motuzai turėjo 
išdėję Lietuvos išdirbinių 
ir produktų, kuriems atsi
rado daug gerų kostume- 
rių.

P-lė M. Kilmoniūtė plati
no spaudą — ypač “Dar
bininką”.

Tapo pagarsintas choro 
teatrai ir koncertas, kurs 
įvyks Šv. Augustino salė
je, kitą sekmadienį.

Vadovybė šio pasekmin
go vakaro buvo bažnyčios 
kolektorių rankose. Pelnas 
paskirtas parapijos pikni- ' 
ko rengimo fondui. Kolek-! 
toriai beveik keturis kar-į 
tus daugiau pelnė piknikui' 
kaip Šv. Vincento Paulie
čio Labdarių draugija, a- 
ną sekmadienį. Šių abiejų

Boston, Mass. — Perei
tą penktadienį Jung. Vals-

SS

Pavasariniai Pasiutimai
Pasiruoškite Vasaros Karščiams
Mes esame vieninteliai agentai Boston & Cam

bridge manufaktūros, kur galite užsisakyti pada
rymui Window Shades, Venitian Blinds, Window 
Screens, Screen doors, Combination Scrėens ir 
Storm doors, Porch ir Piazza screens. Mes išimam 
mierą ir įdedame uždyką. Screens galite gauti vi
sokių rūšių, kaip tai: galv., juodų geležinių arba 
varinių. Rėmai bus nudažyti, kad atatiktų namų 
spalvai.
Ateikite ir pamatykite mūsų Fabriko padarytų 

pavyzdžių
Šį mėnesį 5 pėdų kopėčios (Step-Ladders) už $1.00

UNIVERSITY HARDWERE CO.

tybių apygardos apeliaci- 
jinis teismas, svarstyda
mas bylas socialės apsau
gos klausimu, pripažino, 
kad socialės apsaugos (so
čiai security act) įstaty
mas yra priešingas Jung. 
Valstybių konstitucijai, 
nes pagal tą įstatymą, ei
nama į atskirų valstybių 
vidaus reikalus, kuriuos 
konstitucija joms garan
tuoja.

Teismo sprendimas lie
čia bedarbių šelpimą ir 
pensijas senatvėje.

Rederalė valdžia skubiai 
tą teismo sprendimą kelia 
į Jung. Valstybių Aukš
čiausiąjį Teismą, kurio 
sprendimas bus lemiantis 
ir išblaškys visus neaišku
mus.

REIKALINGA ofisui mergina, 
kuri mokėtų dirbti rašomą maši
nėle ir galėtų paimti 
diktandą. Atsišaukite 
ninko” adm., 366 W. 
So. Boston, Mass. Tel.

short-hand 
Į “Darbi 
Broadvvay, 
ŠOU 2680.

I

JUOZAS SNAPAUSKAS, vienas iš savininkų.

1079 tartibridge Street, Cambridge, Mass.
Telefonas TROubridge 9263.

............................ . -•■'ir. ■ ----------- . -----'J

PARSIDUODA Kriaučių šapa, 
537 — 8th St., So. Boston. Biznis 
išdirbtas per daug- metų. Atsišau
kite: M. S. Morris, 503 Broad- 
way, So. Boston. (20-23)

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

I
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P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS \
GRABORIUS - UNDERTAKER

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

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

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Kas mėgsta groti lietu

viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
bam klarnetui ar trumpė
tai. Jo kaiha $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

i

u
!

i ! Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic).
! Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi- 
! mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 

Ileibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

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

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Pažinos, Juozapas F. Smilffps.

Bottling Co. Ine.
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DARBININKAS 3 ’

■
I gumo, gailestingumo ir 
i paprastumo Jubiliatas yra 
rozalimiečių ir draugų la-

, bai gerbiamas ir mylimas 
i __________
LIETUVOJE JAU 11,103 
KŪRĖJAI SAVANORIAI 

APRŪPINTI ŽEME IR 
PAŠALPOMIS

Kovo mėn. 21 d. sukako 
lygiai 70 metų kun Kaz. 
Grinkevičiui, ilgamečiui 
Rozalimo klebonui. Šis se
nelis turi nemaža nuopel- į 
nu Bažnyčiai ir lietuvybei.

Jis vikaraudamas Anyk- tamento duomenimis iki 
ščiuose ten pastatydino 1937 m. sausio mėn. 1 d. 
gražią bažnyčią. Už neisi- aprūpinti žeme ir pašalpo- 
leidimą į mokyklą schiz-į 
matikų parašyto tikybos, 
vadovėlio buvo rusi) val
džios nubaustas, o vysk.: 
Paliulionio oficialiai pa-j 
girtas. Išvertė ir išleido j 
klasiškus vysk. Bougaud 
raštus — “Maida”, “Šv. 
Eucharistija”, “Tikėji
mas”, išvertė, o Šv. Kazi
miero Draugija išleido to 
paties autoriaus “Išpažin
tį”. Rankraščiuose turi iš
vertęs vysk. Bongaud 
“Bažnyčią”, ir k. autorių 
— ‘Katechetikos istoriją’, 
‘Šv. Tomą Akvinieti’, 
“Krikščionišką vaikų auk
lėjimą” ir k., kuriems lau
kia leidėjų.

Ne mažesni jo nuopelnai 
ir lietuvių tautai. Jau klie- 
rikaudamas Žemaičių kur. savanorių, kurių aprūpini- 
seminarijoj drauge su J.! 
Tumu ir Vizbaru ėmė da-: 
iyvauti draudžiamojoje; 
lietuvių spaudoj, vėliau,i 
vikaraudamas Žemaičiuo
se, dirbo nelegalų liet 
spaudos platinimo darba 
Vėliau dalyvavo Didž. Vil
niaus Seime, platino jo nu
tarimus ir už tai buvo žan
darų tardytas ir baustas. 
Kuriantis neprikl. Lietu
vai, vykdė Laik. Vyriausy
bės instrukcijas, kūrė vie
tinės valdžios organus, už 
tai buvo bolševikų perse
kiojamas Klebonaudamas, 
Rozalime visą laiką stovė
jo bemaž visų labdariniu, 
kultūrinių ir visuomeninių, 
organizacijų pryšakyje.! 
Dabar jis altaristų tam 
pačiam Rozalime,

Žemės reformos depar-

mis išviso jau 11.103 kūrė
jai savanoriai. Kiek ku
riais metais aprūpinta kū
rėjų savanorių ir šeimų, 
žeme žinios atrodo tain:
1920
1921 

.1922 
! 1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

Iš viso iki 1937 m. žeme 
aprūpinta 10.630 kūrėjų

I

I

m. 55
m. 182
m. 156
m. 1549
m. 1484
m. 999
m. 582
m. 1038
m. 1310
m. 745
m. 739
m. 451
m. 480
m. 459
m. 192
m. 110
m. 99

mas atskiromis apygardo
mis taip atrodo* Biržų a- 
nvąardos aprūpinta 347 
kūrėiai savanoriai, Kauno 
— 1714, Kėdainių — 856, 
Marijampolės — 1987. Pa
nevėžio — 1030, Raseinių: 

i—811, Šiaulių — 1807,
Tauragės 337. Telšių — 
"63, Ukmergės — 760 ir 
Utenos — 358.

Žemės vietoje ąavo pa
mainą 1934 m. 198 kūrėiai 
“a^anoriai. 1935 m. — 239 
ir 1936 m. — 36. Taigi iki 
■*937 m. iš viso žeme ir pa
šalpomis aprūpinta 11.103 

, kūrėjai savanoriai. Tsb.

ALE
Jis yra Padarytas

Vyrui, Kuris
Pažysta Tikrą ALE!

I

Gaunamas
kvortom

PARODYK KRANĄ

12 ancu bonkomis ir pilnom
(32 ancu) namu reikalams.

Bre^ed by HAFFENREFFER & CO.,. INC., Boston. Mass.. BREWERS SrNCE 1870.

logramų paukščiai Lietu- sunaikinta 430 balų med- 
vos padangėmis veža ne vilnės, kuri buvo apdraus- 
tik pasaulio diplomatus, ta 150.000 litų. Medvilnė 
pirklius, bet ir aukso lydi- buvo skirta Klaipėdos tek- 
nius, brangius žvėrių kai
lius ir kt. Kovo mėn. pra-

, džioje per Lietuvą pradė
ta gabenti rečiausios pa
saulyje žuvys. Kovo mėn.
9 d. skrendąs iš Maskvos
i Berlyną “Derelufto” lėk-

ORO KELIU PER LIETU-1 tuvas nutūpė Kauno aero- Apytikriai 
GABENAMOS RE

TOS ŽUVIS

I

I

VĄ,

Paskutiniais metais Kau- 
tačiau no aerodromas įgauna vis 

aktvviai dalyvauja vietos didesnės reikšmės kaip 
s-bėje. Jo pastangomis Ro-Į centras, pro kurį eina ori- 
zalimas pasipuošė gražiu inis susisiekimas tarp va- 
neprikl. paminklu. Dėl sa- karų ir rytu Europos. Me- 
vo būdo švelnumo, teisin- I faliniai 8,000 — 10.000 ki-

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 i bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS Į
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS

PERKINS SQ.
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E, Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Crcamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRES AI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS S V JONO E V. BL. PAŠALPITP 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. DRAUGIJOS VALDYBA

stilės fabrikui. Be to ugnis 
ir vanduo apgdino dali ki
tų tame sandelyje buvusių 
prekių, kurių vertė siekia 
Kelių dešimčių tūkstančių 
litų. Gana žymiai apdegė 
sandėlio lubos ir stogas, 

skaičiuojama,
drome su pirmutiniu žuvų kad nuostolių bus padary- 
transportu. Keliose pinty- ta apie 200.000 — 250.000 
nėse buvo sukrauta re- litų. Gaisro priežastis te- 
čiausios žuvys, kurios su- betiriama, tačiau spėjama, 
gaunamos Sovietų Rusijos kad medvilnė pati bus už- 
vandenyse. Žuvys buvo su- sidegusi. 
gautos Kaspijos jūroje ko
vo mėn. 8 d. Tą pat rytą 
žuvų transportas specia
liu lėktuvu buvo atyaben- 
tas į Maskvą. Ten žuvys 
perkrautos j “Derelufto” 
lėktuvą. Kovo mėn. 9 d. a- 
nie 8 vai. ryto. “Derelufto” 
lėktuvas pakilo Maskvoje 
ir apie 12 vai. jau nutū
pė Kaune. Iš čia žuvų 
transportas buvo nuvež
tas lėktuvu į Berlyną, o iš 
ten net į Londoną. Įdomu 
pažymėti, kad per nepilnas 
dvi paras žuvys oro keliu 
nuskrenda apie 2.500 — 
3.500 kilometrų ir tuo bū
du pasiekia vartotojus. 
Tai tikrai nepaprastas 
tempas. Žuvis nuo sugedi
mo apsaugoja šaltis, ku-

3000 metrų auk
štumoje visada esti.

Tsb.

KLAIPĖDA

Tsb.

ris 100

ŠiURPI ŽMOGŽUDYSTĖ 
SLAVIKUOSE

rys, visus išžudęs, norėjo j 
visus pinigus surasti. Bu- 
nikienė apylinkėje buvo 
žinoma kaip gera ūkinin
kė ir pinigų turėjo.

Įvykis smarkiai sujau
dino visą apskritį. Žmog-i 
žudys stropiai ieškomas J 
Manoma, kad jis bus vieti
nis gyventojas.

KRETINGA

Pagavo Netikrų Monetų 
Dirbėjus

Jau kuris laikas, kai Že
maitijoj, ypač Kretingos 
apskr., platinamos 1 ir 2 
litų monetos. Jos visai pa
našios. tik antroje pusėje 
vytis apsuktas ir neskam
ba. Policija seniai paste
bėjo ir pradėjo netikrų 
platintojų ieškoti. Surado. 
Monetas dirbo Kazys Po
cius iš Kretingos, su Juo
zu Suodžium iš Kulių vals
čiaus, Čiuželių km. Pas 
Suodžių policija surado i- 
rankius monetoms dirbti, 
12 monetų po 2 litu ir 29 
po 1 litą. Padirbtus pini
gus Kretingoje platino Al. 
Žilius. Jie visi perduoti 
tardytojui. Pažymėtina, 
kad Pocius už pinigų dir
bimą jau buvo baustas. 
SUVALKŲ APSKR. —

per langus; kambariuose 
plūduriuoja mediniai bal
dai ir naminė manta. Kęs
tučio gatvė pasikėlė, o vi
si sandėliai ir kažkurie na
meliai liko duobėje; da
bar apsemti.

Kupiškio ir Kranto g. 
kampe esami nameliai, su
bėgus iš gatvių vandeniui, 
apsemti.

Išsiliejęs Levuo apsėmė 
kelius ir kaimus.

Kovo 13 d. 9 vai. vakaro 
Kidulių valse. Slavikij 
miestelyje įvyko šiurpi 
žmogžudystė. Nežinomas 
niktadarvs kirvio smū-

PlrminfnkA — Eva MarksfenĄ
625, E. 8th St., So. Boston, Mass. 

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Bronė Ciinicnė,

29 Gonld St.. W. Rovbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

vin. RaSt. — Marijona MarkontntA, 
4115 IVashington St.. Roslindale. Mass.

Tel. Psrkvay 0558-W
Iždininkė — Ona StanlulIutS.

106 West 6tb St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Ml7.(rlrdienA,

1512 Coiumbla Rd.. So. Boston. Mass 
Kasos Globėja — Ona Sinnrienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarnink* mėnotSo.

Pirmininkas Juozas švagždys, 
001 6th St.. So. Boston, Mass.

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

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

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1 1514 Colnmbia Rd.. S. Boston, Maa«
t iždininkas Pranas Tulelkis,
I 109 Bowen St.. So. Boston. Mass. 
.Maršalka Jonas Zaikls.

7- IVinfield St., So. Bo«ton, Mass. 
I»mnglja įniko susirinkimus kas tre 

ėi4 nedėllllenj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49*.

15. Tth St.. So. Boston. Mass.

7:90 vai vakare, pobažnytlnėj sv< 
rainėj.

Visata draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolu ražtlnlnk©.

Transatlantinių didvyrių 
Dariaus ir Girėno palai
kams globoti tarpžinybi
nės komisijos pirmininko, 
brigados generolo V. Na
gevičiaus rūpesčiu, dėl 
Dariaus - Girėno Kauno 
kapinėse pastatyto mau
zoliejaus ir dėl didvyrių 
kūnų balzamavimo buvo 
sudarytos dvi komisijos.

Pirmoji komisija, kuriai 
i pirmininkavo inž. Reiso- 
nas, buvo sudaryta prie 
statybos inspekcijos iš į- 
vairių žinybų inžinierių. 

į ši komisija priėjo išvados, 
kad į jau pastatytą mau
zoliejų reikia įnešti kai 
kurių pataisų, patobulini
mų, kuriuos atlikus į mau
zoliejų iš Vytauto Didžio- 

į jo universiteto medicinos 
fakulteto koplytėlės bus 
galima perkelti didvyrių 
kūnus.

Antroji komisija, kuriai 
L j pirmininkavo V. D. uni

versiteto medicinos fakul
teto dekanas prof. V. La
šas (komisijos nariais bu
vo prof. Vintleris, prof. 
Raudonikis ir gyd. pulk. 
Ingelevičius) turėjo nus
tatyti Dariaus ir Girėno 
kūnų balzamavimo tinka
mumą. Komisija savo dar
bą iau taip pat baigė. Ko
misija apžiūrėjo didvyrių 
kūnus, neatidarant karsto, 
per stiklinį viršų. Komisi
ja pripažino, kad jokių 
pelėjimo žymių nėra ir 
kūnų oda atrodo tvarkoje. 
Taip pat per tam tikrus 
vamzdžius buvo ištirtas 
karstuose esantis oras. Ja
me taip pat nerasta įrody
mų puvimo procesų, šiais 
duomenimis pasirėm u s i 
komisija pripažino, 
kūnų balzamavimas 
atliktas gerai.

Kauno kapinėse 
riaus-Girėno mauzoliejuje 
padarius komisijos pripa
žintas reikalingas patai
sas ir patobulinimus, mū
sų didvyrių kūnus į ten 
pervežti nebus jokių kliū
čių. Tsb.I

I

KALIETNYKAS. Mirė 
kun. Pr. Girdauskas. Kovo 
mėn. 10 dieną Kalietnyke 
palaidotas buvęs vietos 
klebonas kun. Pranas Gir
dauskas. Jo laidotuvėse 
dalyvavo 15 kunigų ir 
daug atvykusiu žmonių iš 
visų aplinkinių parapijų. 
Bažnyčioje ir prie kapo 
buvo sakomi lenkiški ir 
lietuviški pamokslai.

Velionis kun. Pr. Girdau
skas mirė turėdamas 83 
metus. Kunigavo 58 me
tus — daugiausia nelietu-

I

giais užmušė ūkininkę An-j viškoPe parapijose. Jis y- 
taniną Bunikienę (45 m.). ra ?1Tnęc! Naumiesčio pa-

■v •

rapijoje. Prieš 50 metų vi- * 
karaudamas Rudaminos ir 
Krosnos parapijose, uoliai 
palaikydavo lietuvybę. Jis 
stropiai žmones mokinda
vo lietuviškų poterių, ka
tekizmų ir lietuviškų gie
dojimų.

jos sūnų Joną (11 m.) ir 
sunkiai sužeidė dukterį 
Marcelę (19 m.) ir sūnų 
Augustiną (15 m.) Išliko 
gyva jos duktė Cecilija 
(9 m.) Augustinas ir Mar
celė į Šakių ligoninę buvo 
atvežti be sąmonės. Jų gy
vybei gresia pavojus.

j Piktadarys žmogžudvs- 
i tės metu veidą buvo užsi
dengęs skuduru, žmogžu
džiui isibriovus į vidų Bu- 
nikienė ir vienas vaikas 
jau miegojo, o Jonas buvo 

• nuėjęs į tvartą arklių šer- 
Į ti. Jis buvo rastas negyvas 
pašarinėje. Marcelė tuo 
metu siuvo seklyčioje ir 
ten ji buvo užmušta.

žmogžudys manė, kad 
Augustinas taip pat nebe
gyvas, bet iš tikrųjų jis 
tik buvo sužeistas, žmog
žudžiui pasišalinus, jis nu
bėgo pas kaimyną, kuris, 
susikvietė vyrus ir tuojau 
atbėgo į įvykio vietą, ta
čiau žmogžudžio jau nebe
rado. Jauniausioji Buni- 
kytė liko gyva tik dėl to, 
kad pasislėpė laiku pata
luose.

žmogžudystė buvo pada
ryta apiplėšimo tikslu. 
Kiek dabar galima su
prasti to šiurpaus įvykio 
eigą, žmogžudys, įėjęs į 
vidų, pareikalavo iš Būni- 
kienės pinigų. Ūkininkė 
jam davė 100 litų, bet jis 
reikalavo daugiau. Kai ji 
ėjo jų paimti, buvo kirviu 
užmušta. Matyt, piktada

I

Kiek Bedarbių
Šią žiemą aukščiausias 

bedarbių skaičius Klaipė
doje buvo 2412 (iš jų 335 
moterys). Pernai žiemą 
buvo 468 bedarbiais dau
giau. Bedarbius šelpė Ma
gistras ir privačios labd. 
ir susišelp. dr-jos (iš jų 
daugiausia
moterų labdarių d-ja) 
Klaipėdos Miesto Magis
tras sušelpė pinigais 1640 
darb., išduodamas 24.506 
litus.

“Globa”,

MIRĖ 80 M. KNYGNEŠIS

Kurklių dvare, Šeduvos 
valse, mirė knygnešis Jo- 
nas Vaicekauskas, sulau
kęs 80 m. amžiaus. Velio
niui dar jaunam esant ru-

NUOSTOLINGAS GAIŠ-: sų žandarai buvo peršo- 
RAS KLAIPĖDOJE

Kovo 12 d. 6 vai. rytą 
lėl nežinomų priežasčių 
kilo gaisras antruosiuose 
Klaipėdos uosto muitinės 
sandėliuose. Gaisras labai 
greitai išsiplėtė ir tik 3 
gaisrininkų komandų dide
lių pastangų dėka pavyko 
jį likviduoti. Per gaisrą

vę ranką, kurios iki senat
vės nevaldė. Palaidotas 
kovo 4 d. Šeduvos parapi
jos kapuose be jokių iškil
mių. Niekas prie duobės 
nė žodžio nepasakė apie 
velionio gyvenimą ir dar
bus.

Gyveno iš pensijos ir 
sklypo, kurį jam vyriausy
bė buvo davusi.

Ii

I

DZŪKŲ KAIMO BYLA 
DĖL MALŪNO

1872 m. Punemuniškėlių 
kaime, Alytaus valse, žy
das Berenšteinas pastatė 
vand. malūną, už kurį mo
kėjo 15 rublių nuomos ir 
dovanai kaimui malė. 1927 
m., einant į viensėdžius, 
ūk. Bardzilauskas surašė 
naują sutartį, kuri buvo 
pas seniūną Mandeiką. O 
malūną iš varžytinių įsigi
jo ūk. Linkevičius kuris 
sutarty kitokiu rašalu pa
stebėjo įrašyta sakini: 
“Mes paliekame su tuo pa
čiu sklypu žemės” ir Man
deiką su Bardzilausku pa
davė į teismą už to saki
nio įrašymą, tačiau 
Apyg. teismas abudu ištei-i 
sino.

I

i

kad 
yra

Da-

LIETUVOJE LENKUO
JANTIEJI MOKO SLAP

TA

Lenkų privati mokytoja 
Elena Sabolevskaitė, netu
rėdama reikiamo cenzo ir 
mokyklų inspektoriaus lei
dimo, lankydama butus 
mokė Gudžiūnų ir Kreke
navos valsčių keturių gy
ventojų vaikus. Tuo reika
lu šio mėn. 6 d. buvo pa
daryta kvota ir 
Kėdainių apskr. 
kui.

Sabolevskaitė 
------ -------------- _ro— pat nusikaltimą jau kartą 

bė Smėlynės aikštę, ir Zi- 1936. XI. 31 d. Kėdainių 
tos g-vės nameliuose van- ’ apskrities viršininko buvo 
duo liejasi iš kambarių' nubausta 200 lt.

POTVYNIS 
PANEVĖŽY

Staigiai sušilus ir palei
dus sniegą, nepaprastai 
greit vanduo pakilo Nevė
žyje ir aplinkinėse upėse. 
Išsiliejęs vanduo apgau-

perduota 
viršinin-

už tokį



Antradienis, Balandžio ŽO, 1937 darbininkes ......

Į/

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------------- by ----------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 8, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBBSCRIPTION RATES:
įJomestię yearly ........................... $4.06
Foreign yearly .......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .........  $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Viena kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.00

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Ispanija Duos Daugiau
Šventųjų

Senovės rašytojas Tertulionas, aprašydamas per
sekiojimus ir žudymus pirmųjų krikščionių, sakyda
vo: “kankinių kraujas yra krikščionių sėkla”. Reiš
kia, kankinimai ir žudymai nemažindavo krikščionių 
skaičiaus, bet ji ugdydavo. Panašus dalykas vyksta 
dabar Ispanijoje. Kunigai, vienuoliai ir uolesnieji ka
talikai yra ten žudomi tūkstančiais vien tik dėlto, kad 
jie neatsižada savo tikėjimo. Pasaulis šiurpulingu pa
sibaisėjimu žiūri j tas kruvinas moderniškųjų barba
rų aukas, taip gausingai kraunamas ant bolševikiš
kojo aukūro, ir negali suprasti, kaip j žmonijos isto
riją įtelpa tokie naujųjų vandalų darbai.

Tačiau pradeda aiškėti, kad kankinių kraujas ne- 
bereikalo teka. Mirtis už tikėjimą būdavo beveik iš
imtina pirmųjų krikščionių privilegija. Dabar jau ne. 
Atėjo tokie laikai, kad pasikartoja pirmųjų krikščio
nijos amžių įvykiai:— ir persekiojimų žiaurumas, ir 
kankinamųjų heroiškas pasišventimas bei noras mir
ti dėl tikėjimo. Jau yra kalbama apie naujuosius kan
kinius, kurie gal neužilgio puoš bažnyčių altorius kai
po šventieji. Jau yra daromos pastangos prie pirmojo 
kanonizacijos laipsnio — beatifikacijos — nukankin
tų Klaretistų ordino vienuolių, kurie buvo nužudyti 
Barbastro mieste, rugpiūčio mėnesy, pereitais metais. 
Jų buvo 50; 9 kunigai, 35 klierikai ir 6 broliukai. Iš
liko gyvi tik du broliai: Pablo Hail ir Atilio Parussi- 
ni. Raudonieji budeliai nedrįso jų nužudyti, nes jie y- 
ra Argentinos piliečiai. Tačiau juodu buvo areštuotu 
ir kalinamu drauge su kitais nuo liepos 20 iki rugpiū
čio 14, kada juodu paleido, gi kitus visus mirtinai nu
kankino. Juodu buvo liudininku ir dalyviu visų kan
čių ir išniekinimų, kuriuos teko kankiniams kalėjime 
nukentėti. Jie matė, kaip jų nelaimingi draugai buvo 
vedami numirti ir kokiu heroišku pasiryžimu savo 
mirtį sutiko. Dabar Romoje yra daromi smulkmeniš
ki tyrinėjimai to tragiško vienuolių nužudymo. Nėra 
abejonės, kad kiek palūkėjus, išgirsime apie kitus Is
panijos kankinius, kurie didvyriška mirtimi bus užsi
tarnavę beatifikacijos, o paskui kanonizacijos.

Tuo būdu sužvėrėjusių bedievių žiaurumai stip
rina ir gyvina katalikų tikėjimą Ispanijoje. Nuostabu, 
kad tikėjimo persekiotojai nepajėgia suvokti vieno 
taip aiškaus dalyko: nužudytųjų krauju jie palaisto 
ir išugdo tą, ką nori sunaikinti. K.

jau pastebėjo Šv. Apašta
las Povilas, kurs apie su
rembėjusius jo laikų ma
terialistus išsireiškė, kad 
jų “dievas” yra pilvas. 
Tokių žmonių netrūko vi
soj istorijos eigoj, bet 
šiais laikais jie savo obal- 
sį jau kur kas drąsiau iš
kėlė ir paneigė žmogaus 
dvasios siekimus. Jie jau 
toli nuėjo, kad užginčyja 
ir Dievo esimą, ir sielos 
buvimą, ir tikėjimo reika
lingumą. Jie iškėlė ant 
sosto žmogų-gyvulį ir rū-j 
pinasi vien tik žemiesiems 
geiduliams tarnauti. Jie 
kažkokiu keistu užsispyri
mu, teigia bei tvirtina, kad! 
visi darbininkai būtinai 
turi likti tokiais surembė
jusiais materialistais, be 
Dievo, be tikėjimo, be sie
los reikalų, pagaliau ir be 
valios ir be nuosavybės, 
kaip negyvi mechaniški 
mašinos ratukai. Kiekvie
no kataliko darbininko 
sąmonė ir širdis su pasi
bjaurėjimu purtosi nuo to
kios sugyvulėjusios ideolo
gijos. nes toks materialis
tų - bedievių mokslas yra 
ne pažanga, tik grįžimas į 
tamsybę, nelaisvę ir bar
barybę. Katalikai, Šv. Juo
zapo globojami, nepakęs 
tokios kūno ir dvasios ne
laisvės, ir savo galingo 
Globotojo apšviesti ir Die
vo meile įkvėpti, nesiduos 
bedievių suviliojami. “Ei
kite i Juozapą!” — sako 
Šv. Bažnyčia. Mes jos 
klausysim ir eisim ne i 
tamsą, bedievybę ir nelais
vę, bet į tikrąją tiesą ir 
šviesą.

‘MOTINĖLĖS’ DR-JA IR 
LIETUVA

Darbininkų Užtarėjas
(Kun. Kazimieras l'rbonavi-j gyventojams, ir jie pulda- 
cius, žymusis mūsų iseiv" . _ . _
literatas ir vadas, Šv. .]____
po šventės proga, Darbinin
ku Radio vadovybes papra
šytas, parašė šią prakalbėlę, 
kuri buvo pasakyta šeštadie
nį, balandžio 17 d., 1 :30 vai. 
po pietų per radio iš stoties 
\VCOP, Boston.)

įvijos i vosi prie anojo, Senojo Į- 
Juoza- stofvmn .Tiinzunn .Tnknhn

Šv. Juozapo šventės su
silaukus ir jos oktavą te
beminint, mums tenka kal
bėti jo vardu ne tik į Lie
tuvių Darbininkų Sąjun
gos narius, bet ir į plačią
ją katalikiškąją visuome
nę, nes šv. Juozapas yra 
visų Globėjas. Kaip kadai
se jis buvo mažas švento
sios šeimynėlės galva, taip 
dabar jam tenka garbė 
globoti milžinišką daug- 
milijoninę šeimą, kurią 
mes vadiname Katalikų 
Bažnyčia. Ta plačioji šei
ma susidaranti iš visokių
rasių ir tautų, yra papiltu- pasauly dvasiško ir kil
si po visą pasaulį ir visuo- naus. Taip vadinamas is- 
se savo reikaluose žiūri į torinis materializmas įžiū- 
šv. Juozapą. “Eikite į Juo- ri visoj pasaulio istorijoj 
zapą”, — sakydavo farao- tik vieną žmogaus tikslą— 
nas išbadejusiems Egipto pasotinti savo pilvą. Tą

statymo Juozapo, Jokūbo 
sūnaus. Panašios scenos 
pasikartoja ir dabar. “Ei
kite į Juozapą”, — sako 
Bažnyčia savo vaikams, ir 
jie eina. Kreipiasi į šv. 
Juozapą pavieniai katali
kai ir paskiros šeimos, 
kreipiasi vienuolynai ir 
kongregacijos, šaukiasi 
prie jo bažnytinės sodali- 
cijos, skaitlingos jo vardu 
įsteigtos parap i j o s ir 
draugijos. Ir mūsiškė Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga 
turi ypatingą teisę ir pri
vilegiją glaustis po jo už
tarymo skraiste, nes ji pa
sirinko Šv. Juozapą kata
likų darbininkų užtarėju 
ir pavyzdžiu.

Mums tenka gyventi 
tuos laikus, kada bruta- 
liško materializmo banga 
nori nušluoti visa, kas yra

mokytojams. Šiuos kursus Taip esame visa kuo suža- 
lankė aštuonios mokyto- vėtos, kad, kai grįšime A- 
jos iš Latvijos, dvi iš An- merikon, niekad nepabai^ 
glijos ir šešios iš Ameri- si m savo pasakojimų apie 
kos. Kursai buvo labai su- tą gražią mūsų tėvynę, 
maniai vedami ir pritai
kyti užsienio mokytojoms. 

Taip pat, d-jos lėšomis 
visos mokytojos ir profe
soriai specialiu autobusu 
buvo vežiojami po Žemai- 

į čių ir Klaipėdos kraštus.
Ekskursavome net tris 
dienas, sustodami tai šen 
tai ten, pažiūrėti senus is-j 
toriškus piliakalnius, ku-Į 
rie daug mums papasako- 1 
jo apie žemaičių didžią ir 
garbingą praeitį. Taip pat 
ir senose bažnyčiose ap
žiūrėjome daug užsiliku- 

i šių senobinių liekanų — 
i paveikslų, statulų ir ttJ
Aplankėme ir įdomesnius 
miestelius bei dvarus. Lie
tuvos gamta vasaros metu- 
nepaprastai graži. Važuoji 
ar eini, ir kiekvienas kilo
metras atskleidžia tau 
nuostabiai margų gamtos 
dovanų sklidiną vaizdą.

i
i 
i

I

Į mūsų Amerikos - Lie
tuvių Katalikų Apšvietos 
Dr-jos “MOTINĖLĖS” sti- 
pendininkus-kes Lietuvos 
valdžia, DULR ir visuo
menė labai gražiai atsine
ša ir remia. Teisingai ir 
gerai jie tai daro, nes visų 
mūsų yra bejidras reika
las — palaikyti artimiau
sius santykius tarp Ame
rikos lietuvių ir Lietuvos 
visuomenės ir palaikyti, 
lietuvybės dvasią ir kalbą 
Amerikos lietuvių tarpe. 
“Motinėlės” dr-ja todėl ir 
siunčia iš Amerikos mo- 
kytojas-vienuoles ir kitus 
studentus į Lietuvos uni
versitetą, Kaune, kad jie Į 
tenai gerai išmoktų lietu-i 
vių kalbos, persiimtų lie
tuvybės dvasia ir susipa
žintu su savo tėvų — pro
tėvių tėvyne. “Motinėlės” 
dr-ja labai džiaugiasi, kad 
Lietuvos valdžia ir visuo
menė įvertina mūsų pas
tangas ir, kad jie mūsij 
stipendininkus-es remia. 
Ministerių Kabineto spren
dimu ir Švietimo Ministe
rijos parėdimu ‘Motinėlės’ 
stipendininkai-ės yra pa- 
liuosuoti Universitete nuo 
mokesčio už mokslą; Dr- 
ja Užsienio Lietuviams 
Remti (DULR) pasižadėjo 
mūsų stipendininkams- 
ėms parūpinti dykai būtą 
ir kitą paramą. ‘Motinėlės’ 
dr-jos stipendininkės, Se
sutės Pranciškietės, Sės.1 
M. Felicija ir Sės. M. Imel- 
da, šiaip aprašo savo gy
venimą Lietuvoj:

“Labai džiaugiamės, nes 
susipažinome su visa tuo, 
kas lietuviška. Vasaros 
metu, pakviestos Draugi
jos Užsienio Lietuviams 
Remti, lankėme Lietuvių 
kalbos kursus Palangoje, 
skirtus užsienio lietuviams

DULR. pasirodo mums 
labai prielanki. Stengiasi, 
kaip tik gali, mums patar
nauti. Net pageidavo, kad 
ir daugiau Seselių moky
tojų atvyktų į Lietuvą stu
dijuoti, nes, sako, “nuo Jū
sų priklauso išlaikymas 
lietuvių kalbos Amerikos 
lietuvių jaunimo tarpe”.

Lietuvos prezidentas A. 
Smetona, aplankė “Moti
nėlės” dr-jos stipendinin
kes ir drauge nusifotogra
favo. Lietuvos nuoširdus 
atsinešimas į Amerikos 
lietuvius mus skatina uo
liau dirbti ir tamprius su 
jais santykius palaikyti. 
Tikiu, “Motinėlės” dr-ja 
šiais mokslo metais dau
giau stipendininkų-kių pa
siųs į Lietuvos Universite
tą aukštiems mokslams ei
ti. Valdybos narys.

Kibirkštys

i Dangaus Karalyste J
GINTARAS J

“Tebūnie kiekvienas žmogus greitas klausytis, 
neskubus gi kalbėti ir neveikus rūstintis”.

(Jok. 1:19)
-Laimingi buvo apaštalai, turėdami Kristų savo 

mokytoju. Juk ramesnio ir geresnio mokytojo ir būti 
negalėjo. Per ištisus tris metus Išganytojas juos mo
kė, kaip save nugalėti, kaip suvaldyti savo piktus pa
linkimus. Nemaža turėjo vargo, kol geron pusėn pa
kreipė karštą Šv. Petro būdą, ir sušvelnino Griausmo 
vaikus — Šv. Joną ir šv. Jokūbą.

Mokytojo darbą Kristus vis dar dirba. Ir šiais 
laikais Jis mus mokina gerų žmonių pavyzdžiais. Juos 
pastebėję, ir mes galime savo ydas pašalinti.

Daug yra žmonių, kurie greiti klausytis — bet tik 
gerą apie save, o blogą apie kitus. Ir visai nenuosta
bu, kad taip ir yra, nes žmogus iš prigimties yra lin
kęs gerą manyti apie save. Neveltui sakoma, jog “ir 
šventųjų nagai savęs riečias”. Toji pati prigimtis, tar
tum, verste verčia mus duoti savo ausį visokioms ap
kalboms ir šmeižtams savo artimo nenaudai.

Vienok Kristus iš Savo pasekėjų visai ką kitą ti
kisi, reikalauja. Jis nenori, kad jie gerte gertų saldžių 
žodžių apie save, nes žmonės perdaug dažnai saldlie- 
žuviauja. Iš Savo sekėjų Jis pageidauja, kad jie būtų 
greiti klausytis tik gera apie savo artimus, o uždary
ti savo ausis visiems skandalams, plepalams, piktžo
džiavimas. Jis reikalauja, kad jie būtų greiti klausytis 
Jo žodžių apie Bažnyčią, įsakymus, ir apie visa, kas 
liečia Jo garbę ir žmonių išganymą. O kaip gi gali 
žmogus išgirsti Dievo balsą? Atsakymą į tai mes ka
talikai jau žinom. Popiežiaus enciklikose, kunigo pa
moksluose, šeimos galvų paliepimuose, vyresniųjų į- 
sakymuose — štai kur glūdi Dievo balsas!

Skubus liežuvis panašus į aštrų kirvį: jis daug 
gali žalos atnešti. Kiek kartų esame nugirdę: “O kad 
tų žodžių nebūčiau taip greitai pasakęs!” Deja, 
skriauda jau padaryta, o tie žodžiai, lyg gyvenimo 
dienos, jau nebeatšaukiami. Už kiekvieną neapsvars
tytą posakį kartais tenka žmogui gailėtis per visą sa
vo gyvenimą. Vien tik Dievas žino kiek kenčia siela, 
kuria užgauna skubus neapgalvotas žodis. Žmonių is
torijos rodo, kad dėl vieno karšto žodžio artimiausios 
prietelystės suįra, vyras su žmona persiskiria, ir išti
sų šeimų gyvenimo dienos pasidaro niūrios ir tuščios. 
O pažvelgę į savo gyvenimą, mes irgi turime kuo gai
lėtis, prisimindami nemalonumus, kuriuos sudarė mį>- 
sų neapgalvoti žodžiai. Jei kartais užeina mums noras 

i atkeršyti arba kam nors gerai atrėžti, pirma pagalvo
kime, o tik po to atsakykime. Dėl liežuvio suvaldymo 
niekas dar nesigraudino; panašiai neteks nė mums 
sielotis, susikrimsti.

Su skubiu liežuviu neretai susijusi rūstybė. Pyk
čiu degdamas žmogus prišneka visokių kvailybių ir 
nesąmonių, dėl kurių atvėsęs graudinąs. Tačiau rūs
tybė tai ne apykanta, nors pagrindinis jųdviejų prin
cipas susideda iš stipraus noro atkeršyti. Kas pasto
ja mums kelią arba priešinasi mūsų valiai, tą ir nori
me su žeme sulyginti. Iš to kįla rūstybė, kuri negali 
prieštaravimo nukęsti.

Neapykanta prilygsta nuolat rusenančiam ugnia- 
kalniui, o pyktis — kai jis staiga išsiveržia ir išmeta 
pelenus ir degančią sierą, Gyveniman pažvelgę, argi 
nerandam žmonių, kurie panašūs į tą ugniakalnį? 
Juk tai yda. paveldėta iš prarasto rojaus.

Todėl kaip tik metas ir mums įvykdyti šv. Pau
liaus žodžius: “Būkite kits kitam maloningi, gailes
tingi, kits kitam dovanokite, kaip ir Dievas dovano
jo jums Kristuje”. Be abejo sunku pažaboti liežuvį ir 
suvaldyti savo pyktį, tačiau Kristus kaip tik to ir rei
kalauja. Jis žino ką mes turime pergyventi; Jam taip 
pat aišku, kad mes negalime iš po nakties patys sa
ve nugalėti. Tas ima nemaža laiko, kantrybės, ir tvir
tos valios. Taigi nereikia nustoti drąsos, jei kartais
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bar nieko neturįs prieš u- 
nijas, ir Įeisiąs laisvai dar
bininkams organizuotis jo 
dirbtuvėse.

“Sandara” rašo, kad 
jaunas Chicagos lietuvis 
Antanas Rutkauskas, iš
vykęs kovoti už Ispanijos 
raudonuosius, šiomis die
nomis parašęs savo tė
vams laišką, kuriame sa
ko, kad viename mūšyje 
netoli Madrido žuvo pusė 
batalijono, bet Rutkaus
kui “pasisekė išnešti gyvą 
kailį”. Motina skaito ir 
verkia. Iškraipytas raštas 
parodo, kad jos sūnus su- j-------------------------- -  —i
žeistas • sovietų valdžia, kuri ne-

Worcesterio Telegram kaltus žmones areštuoja ir• 
paduoda, kad Prancūzijoj persekioja. Laisvė” daro ■ 
buvo areštuota 5 worces- išvadas, kad Vokietija, ne-j 
teriečiai, tarp kurių trys leidžia savo geologų į so-j 
lietuviai, kurie be leidimų vietų Rusiją.^ todėl, kadi 
ėjo per rubežių į Ispaniją J3e’ sugrįžę is ten, be abe-, 
įstoti į raudonųjų valdžios -i°> pasakytų Vokietijon, 
kariuomenę. Lietuviai y- žmonėms, ką jie mate So
ra šie: Antanas Mazurka, vietuose. Jie pasakytų a-, 
22 m. amžiaus, gyv. 47 O- Pįe socializmo augimą, a- 
read St.; Juozas Sakalaus- P’e žmonių gyvenimą ge-

į 
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Lietuvių centrabiurių ko
munistų organas “Laisvė” 
raminasi dėl Vokietijos 
valdžios nusistatymo boi
kotuoti tarptautišką geo
logų kongresą, kuris ruo
šiamas Maskvoje. Vokieti
ja nenori turėti reikalų su 
sovietų valdžia, kuri ne-

kas, 24 m. amžiaus, gyv. 
144 Water St., ir Julius 
Baublys, 36 m. amžiaus, 
gyv. 14 Ashmont St.

Vadinasi, jie vyko kovo
ti prieš “fašistus”. Visi 
trys yra tarnavę J. Vals-j 
lybių kariuomenėje.

Tas parodo, kad lietuvių 
jaunuolių yra labai daug 
suklaidintų.
J. V. TEISMAS NUSTE
BINO POLITIKIERIUS
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rėjimą, apie nepaprastus 
pasisekimus, padarytus 
Sovietų žemėje progrese”. 
Nieko panašaus, nes So
vietuose nėra augimo, nė
ra žmonių gyvenimo gerė
jimo. Šiandien sovietuose 
yra didesnis skurdas ir 
vargas, o dar prie to pri
sideda biurokratizmas ir 
terorizmas, kokio nėra bu
vę nei caro laikuose.

I

Brooklyno lietuvių cen- 
trabiurių komunistų orga
nas “Laisvė” visą laiką 
ginčijo žinias, kad Ispani
jos raudonųjų valdžiai pa
deda kariauti sovietų Ru
sijos karininkai ir karei
viai, kad karo ginklus, a- 
municiją, orlaivius, tan-

Šiomis dienomis Jungti
nių Valstybių Teismas 
pripažino Wagnerio darbo 
santykių įstatymą konsti
tuciniu. Tas labai nustebi
no ne tik opozicijonierius, 
bet ir prez. Roosevelto ša
lininkus. Politikieriai ti
kėjosi, kad tas bilius bus kus ir kitokius karo įran- 
atmestas. ir paskui vieni 
jų būtų smerkią Teismą 
už griovimą Naujos Daly
bos, o kiti būtų smerkią 
prez. Rooseveltą ir Kon
gresą už priėmimą tokių 
įstatymų, kurie priešinasi 
konstitucijai.

Bet įvyko kitaip. Politi
kieriai negavo arkliuko, 
kuriuo jie būtų pasinau-1 
doję.

Wagnerio įstatymas pri
pažįsta darbininkams tei
sę organizuotis, o darbda
viai turi pripažinti unijas 
ir taip pat sutikti kolekty
viai su darbininkais tar
tis.

Fordas, kuris buvo grie
žtai nusistatęs prieš uni
jas, priėmus Wagnėrio į- 
statymus, buvo priverstas 
pasisakyti, kad ir jis da-
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kius pristato sovietų Rusi- Puolam P° savęs "“galėjimo našta. Juk Kristus bent 
ia Bet No 86 jau cituoja tris kartus suklupo po Savo kryžium, bet kiekvieną 
‘kapitalistinį’ Bostono lai- sYki vėl atsikėlė. Tad ar mums dera pasilikti gulin- 
kraštį “Post”, kuris išgyrė čiais po savo sunkenybėmis, mes, kurie vadinamės Jo 
sovietų Rusijos karinius sekėjais? Prisikeikime ir mes!
orlaivius ir lakūnus. Tuo
“Laisvė” pasisako, kad ji rašte sako: reikia giliai 
ligšiol savo skaitytojams i įsidėti galvon, kad žmogų 
melavo, rašydama, kad šviečia ir dorina 
sovietų Rusija Ispanijos 
civilio karo reikalu laikosi 
neutraliai, ir smerkė ‘Dar
bininką’ už tai, kad rašė ir 
rašo, jog Ispanijos karą iš
šaukė sovietų Rusijos ko
munistai, jie pradėjo baž
nyčių deginimą ir kunigų 
ir *katalikų žudymu.

LAIKAS BŪTU
SUPRASTI...

Panevėžio Vyskupas III- 
me savo ganytojiškame

ne kiek
viena knyga, ne kas laik
raštis. Tik iš dorų raštų 
susilauksime gerų vaisių. 
Blogos knygos ir laikraš
čiai žmones klaidina ir 
tvirkina. Tuo tarpu vis 
dar yra nemaža nesusi
pratėlių, kurie tiki bet ko
kiais šlamštais; girdi, taip 
esą parašyta, ir su pagar
ba skaito bevardžių rašy
tojų straipsnius, kurių pa
vardes išgirdęs ne vienas
gal pasibiaurėtų. Laikas 8’000 kv. m.

būtų suprasti, kad popie
rius yra kantrus; jame ga
lima rašyti kilniausią tie
są ir pačius šlykščiausius 
melus...

LAISVAMANIU KAPI
NES PAKAUNĖJE

Kauno apskr. v-kas da
vė leidimą laisvamanių e- 
tinės Kultūros d-jai centro 
v-bai netoli Kauno, Rau
dondvario vi., Romuvos 
vk., steigti nekonfesines 
kapines. Sklypas būsiąs
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Sulaikykim Potvynį! raščius, yra pasišventę i- ' 
dėalistai, dirbanti be jokio 
atlyginimo. Kaikurie jų 
jau atsiskyrė su šiuom pa
sauliu. Likusieji irgi sens-

Į nas. Ir ji ateis, ar mes no
rim ar mes nenorim. Mes 

■ visi tą gerai žinome, kad 
mūsų išeivijoj gimusieji 
labai mažai ima į rankas 
mūsų lietuvišką spaudą. Ir 
tai, galvas palingavę se
nieji tėveliai, sako, gi jie 
čia mokslus ėję angliškai, 

! tai jiems ir lengviau anglų 
! kalboje skaityti ir pasi
reikšti. Gal ir teisinga pa
staba. Bet kam-gi mes va
diname tuos išgamomis 
kurie jau tarnauja sveti
miems dievams? Juk vieni 
šiandie pradėjo tarnauti 
svetimiems, o kiti ryto; 
pradės. Rodos, kam-gi čis 
dirbti? Vieni mirė vakar 
o kiti mirs rytoj. Ir vis: 
esame palinkę į tą pusę.. 
O vienok kol žmogus gy 
vas, tai jo akutės žiba ii 
žiūri į tolį, kur tik-ką įžiū

• ri žibančią laimės žvaigž 
dutę. Kupini laimės vilčii 
kuria visi gyvenimėlį, vie 
ni vienaip, kiti kitaip. Be 
visi eidami prie to laimė: 
žiburio šalina kliūtis nu< 
kelio ir stengiasi apgint 
savo ‘aš’ nuo persekiojime

giasi užlieti visą pasaulį 
Bedieviškų minčių sklei
dėjai žada žmonijai rojų ta ir jų pajėgos silpnėja, 
ant žemes. Žada visus pa- Mes turime rūpintis užpil- 
daryti sočiais, žada vi- dyti retėjančias laikraš- 
siems neribotą laisvę, bet čių bendradarbių eiles,

: ’ x jaunais energingais darbi
ninkais. Vienok nėra gali
mybės pritraukti naujų 
darbininkų, kuomet nėra 
duodama už raštus jokio 
atlyginimo. Tad katalikų 
seimelis įvykęs pereitą va
sario Worcester, Mass. tą 
supratęs įsteigė laikraš- 
čių bendradarbiams f_ J _
da iš kurio bus teikiamas gi jeigu kas turėtų kokių’bet ir atgaivinimu lietu- 
bendradarbiams atlygini- patarimų, kaip komisijai’ vybės bažnyčiose, 
mas. Tam tikslui liko iš- būtų pasekmingiau vyk-j 
rinkta komisija, kuri tuo- dinti savo pareigas, 
mi

durtu- organizavimu,

Nesenai skaitėme laik
raščiuose ir matėme ro
dant paveikslus teatruose 
apie potvynį, kuris ištiko 
kaikurias Amerikos vals
tybes. Koks'tai šiurpus re
ginys! Miestai ir ūkiai ap- vietoj rojaus, vykdo kers- j 
semti vandens. Vanduo to žudynių pragarą, vietoj ‘ 
kaikur net siekia stogus, duonos duoda badą, vietoj 
Žmonės sulipę ant stogu laisvės paverčia žmones, 
šaukiasi pagelbos. Laive- valstybes vergais, kurie 
liai plaukioja ir teikia pa- yra valdininkų skriaudžia- 
gelbą, išvešdami žmones į mi ir neturi teisės niekam 
auktšesnes, saugesnes vie- apie tai pasiskųsti, nes 
tas. Silpniaus pastatytus tuoj lieka sušaudyti, 
namus vandens srovė ne
šasi su savim.

Kiek vargo, 
mių tenka patirt žmone- skleidėjai
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Žmoneliai pamatę savo 
pražūtį į kurią juos įtrau- 

kiek nelai- kė bedieviškųjų minčių 
i savo viliugin- 

liams, kur ištinka pana- gaiš pažadais, šaukiasi pa- 
šios nelaimės! Tūkstančiai gelbos. Minios žmonių ver- 
žmonių, kurie gal visą sa-;žiasi per kareivių ū__ 
vo gyvenimo dali <” 
prakaitavo, kad įsigyt sau 
namelį, užėjus potvynio 
bangai lieka suardyti, vis
kas nueina po vandeniui. O

KRYŽIŲ KALNAI. Šis kalnas yra netoli Šiaulių mies
to. Ant jo pastatyta daugybė kryžių- Sakoma, kad šiame 
kalne yra palaidota keli šimtai Lietuvos karių, savo šalį 
gynusių nuo priešų. Tsb.

fon- tų dar pageidautina. Taip- netiktai dvasios reikalais,
f

Kaišedorių Vyskupo, Jo 
Už Ekscelencijos J. Kuktos

•s.uilusija, nūn iuv- nntrin+irTnas vra visiemsi reikalu, tai yra fondo pastabas ir patarimus bu- gjuviams HnOmas.
’panizimmii, Ynininsis Sime nuoširdžiai dekinei. •____ - __ . '

dirbo vus į tuos švento Petro Mes komisijos nariai jau
čiame, kaipo pareigą vi
suomenėj tą reikalą įvai
riais būdais nušviesti, iš- 

ka<į kaip aiškinti, bet mes nieko ne- 
jeigu, kurie namai ir nelie- nors išsigelbėti iš tos dva- nuvoksime be visuomenės 
Ka sugriauti, tai lieka už-:gios vergijos, kad kaip pagelbos. Čia reikalinga 
teršti purvais ir kiek pas- nors išbrist iš to keršto ir visi4 parama aukomis, 
kui darbo ir nuostolių, ko- neapykantos purvyno, į Tad broliai, katalikai, 
liai tie purvai lieka išvaly- kurį juos įtraukė bedievis- jeigu nesigailėjome aukij f 1 J _______ • 1 _ * 1 Y. Y*   

laivelius — bažnyčias ieš
kodami ten sau išsigelbėji
mo nuo pražūties, kad pa
kilt aukščiaus, 1

’ rūpinsis, sime nuoširdžiai dėkingi.
S. Bugnaitis,

883 Cambridge Sa.,
nes už patriotizmą tapo 
lenkų ištremtas iš Vil
niaus. Amerikos lietuviai čiausiai svarstoma, 

Cambridge, Mass. nuo paį pradžios nepri- 
------------- klausomybės, rėmė visus

LAIŠKAS REDAKCIJAI
-----  prašymas Jo Ekscelenci- 
Chicago, III- jos Kaišedorių Vyskupo y- 

“DarbininkoU ra svarbus, ir todėl ma
nau, kad Amerikos Dva-

Ii.

Kad apsisaugot nuo pot-’ 
vynių ir išvengti visų jų i 
blogybių, žmonės daro 
tvenkinius tose vietose,! 
kur mato daugiaus pavo
jų nuo vandens išsiverži
mo. Tvenkiniams pastaty
ti reikia sumanių inžinie
rių ir dar daugiaus darbi
ninkų. Kaip praneša laik
raščiai Jungtinių Valsty
bių valdžia yra pasiryžusi 
išleist milžiniškas pinigu 
sumas pastatymui tvenki
nių, kad tuomi apsaugot 
šalį nuo žalingų potvynių.

Panašių potvynių įvyks
ta ir dvasinėj žmonių gy
venimo srity. Tiktai tuos 
potvynius sudaro ne van-i spaudą, kuri šviečia 
duo, bet blogos mintys. į protą ir 
kurias paskleidžia nešvari ‘ artimo 
bedieviškoji spauda. Be-! 
dieviškoji spauda užteršia; 
žmonių širdis pavydu, ne
apykanta, kuri pasireiškiai 
Karais, revoliucijomis, žu
dynėmis, griovimu gra
žiausių namų. Tokiu bedie
viškų minčių potvynio li
ko ištiktos: Meksika, Ru
sija, Ispanija, kur eina 
nuolatinės baisiausios dar 
iki šiol istorijoje negirdė
tos žudynės. Tų bedieviškų 
minčių potvynys veržiasi 
ir į kitas valstybes ir sten-

Gerbiamoji 
Redakcija!

Atvykau į Ameriką, kai- s‘škiJa ir visuomenė gau- 
po įgiliotinis Jo Ekscelen- 51°“!s aukomis parems si 
cijos Kaišedorių Vyskuno Vyskupo pfrasymą Aukos 
rinkti aukas užbaigimui bus paskelbtos lietuvis- 

. —---- — ---- . Katedros ir kitiems dea- kuose laikraščiuose. Au-
voltu veržiasi į baz- įstaigų, tad nesigailėkime cezijos reikalams. Iš per.- kas taipgi galima siųsti 
i. t2. minti Dutvirti- I -iaioicf iriu Vvcbimi-in t infinrnia vardu ir adresu Kun. J.

£ Albavičiaus, 717 West 
18th Str., Chicago, III.

Kun. Antanas Deksnys.

koji spauda. Laikraščiuo- įsteigimui laikraščių; ne- 
se aprašomi faktai, kaip tegailėjome lėšų pastaty- 

: pavyzdžiui: Meksikoje ir muį bažnyčių ir jų palai- 
Rusijoje, kur žmonių mi- kymui ir visokių kitokių 

Inios g ...... ....
nyčias, tą mintį patvirti- išleist po kelis skatikus kių Vyskupijų, Lietuvoje 
na. palaikymui šio laikraščių ; esančiųjų, Kaišedorių Vy-

Kad sulaikyt blogų laik- bendradarbių fondo. Nėra skupija yra mažiausia, 
raščių itekmės plėtimosi, ■ jokio paakstinimo, ypatin- Gyventojai daugumoje ne- 
kurie kaipo kokia potvy- gai jauniems protauti ir turtingi dzūkeliai. Depre- 
nio banga stengiasi užlieti; rašyti, negaunant už tai, sija pa ie e visą pašau j, 
mūsų širdis bedieviškomis jokio atlyginimo. Iš Lietu-, Ne atsižvelrant

i pavydo ir keršto mintimis,, vos atvykę svečiai stebisi; sunk?į dzūkeliai bany klebonas - $50.00.
mes turime pastatyti tven- ir pečius trauko, kilome-., įavQ aukomis pastatė gra. Albany parapijos zmc 

i kinius, kurie tas bangas sužino, jog musų laikras-;- Katedrą Kaišedoryse, (parapijiečiai) —864. 
atremtų. Tuos tvenkinius: čių bendradarbei __™
mes statysime, prieš ne- negauna už raštus. Lietu-, neišgali, 
švarią bedieviškąją spau- vos laikraščiai savo ben-, ™ 
dą stiprindami ir platin- dradarbiams apmoka, 
darni dorą katalikišką '__ r____

mūs, organizacijų ir
1 ' 1 •

kimuose paaiškėjo, kas y- 
ra skaudžiausia ant mūsų 
org. kūno, tai yra, kas ak
tualu ir be jokio atidėlioji
mo ta, ir kita kryptimi 
veikiama.

Imkime nagrinėti ne kas 
buvo suvažiavimuose rim- 

bet
kas buvo triukšmingiau
siai. O tai buvo gražiosios 
idėjos mintis keliama. 
Kas-gi? O gi Blaivybė. Tai 
buvo Seimelyj tikras jor- 
markas. Na ir galutinai 
Apskričio suvažiavime ši Išeina, kad jie rengdamiei 
mintis buvo bene gražiau- gyvenimui stoja kovai u: 
šiai išaiškinta, būtent: Vi- geresnį rytojų. O ar ren 
so mūsų šiandieninio pa- giamasi kovai prieš ištau 
krikimo kaltininkas esąs įėjimą ? 
mūsų neblaivumas. O kad vardą? 
tą neblaivumą prašalinti, 
tai reikia pradėti kiekvie
nam susipratusiam lietu-X

viui nuo savęs. — Nelai
kyk savo namuose svaiga
lų; svečiams nereiks siū
lyti — jų vesti į pagundą. 
Blaivi šeima prie šeimos, 
sudarys gražių blaivybės 
skyrių, apskričių ir tuo 
būdu — gražus ir stiprus 
blaivininkų būrys paįtek- 
mės i draugijas, kurios 
darydamos įvairius naren- 

Schenectady parapijie- gimtis, vengs svaigalų.
Blaivybė, tai yra savos 

rūšies įžadų priėmimas šinėlius. 
laisva valia kiekvieno as
mens ir jų pildymas. Bet Kad būtu įvairumas mi 
k^kia prievarta dėl blaivy- sų spaudoj straipsneliai 
bes būtų įžeidimas laisvos organizuojama dabar 
žmogaus asmenybės, ku
rią jis yra paveldėjęs nuo 
pačio Kūrėjo.

Iš to seka, kad Blaivi
ninku organizacija turi

J K-na Plačią dirvą darbui. Ir čia Lai ir tu pasijausi prid
P ' tenka su širdgėla pasaky- jęs plytelę prie lietųvyb 

ti, kad darbo daug, o dar- statybos! Kaip galin 
bininkų maža... lengvai ir daug nudirbi

— __ lik reikia biškutį pajudėi
*

Kaišedorių Katedrai au
kavo šie:

Kun. K. Strimaitis, Al-

savo aukomis pastatė gra- Albany parapijos žmo-

bendradarbiai nieko, kurfeį“ vienok užbaigti'’jaii °°- . _ .. o .

Viso pasaulio lietuvių o- neetądy klebonas $30.00. 
balsis yra “Mes be Vil- 

Tad prašome nuoširdžiai niaus nenurimsim”. Kelias 
" į ir pavienių į Vilnių kaip tik ir eina

žadina širdyse' paremt ši sumanymą au- per Kaisedoris, nes toji . yvsvUDas katedroje 
išvalės Vyskupija yra susitvėrusi lų, ,vysKupąs Katedrom 

ir tos dalies Vilniaus Vys- melsis _uz Aukotojus. As. ių zmo- ^„„„„/^’anu širdingiausia Aciu.
3*}*.šian'EJtuva k C.vventotai d.?i. Daugiau Aukotojų vardai.

nes toji

čiai — $27.00.
Viso — 8171.00.
Jo Ekscelencija Kaišedo-

Prieš išgamo 
Štai prieš tokio 

miglotumą mūši 
suvažiavimuose ir kelia 
mos mintys, kaip su ja kc 
voti. Ir čia tėvai pirmiej 
šaukiami kovai — nesėdė 
rankų nuleidus, bet dėtis 
bendrą darbą. Remti lietu 
višką minti. Remti sav 
Kat. Spaudą, kuri ateis 
tavo namus ir čia tavo st 
nui ar dukterei rodys sav 
atskleistus lapus. Čia n< 
roms ar nenoroms, gal kž 
da geram ūpe, ar nuliūd 
m o valandoj ims ir seh 
vieno ar kito rašytojo r:

ateities

meilės jausmus, komis pagal savo i
Mūsų spauda stiprės, kuo- Draugijų ir pavienių žmo- 
met dauginsis jos skaity- inių vardai, aukavusių šian 
tojų skaičius. Kad mūsų 
katalikų laikraščių skai
tytojų skaičius daugintu- 
si, turime stengtis padary
ti savo laikraščius įdo
miais turiniu. Kad tą at
siekti, mums reikia gerų 
inžinierių, mokančių pro
tauti ir patiekti mūsų laik
raščiams įdomių minčių.

Mūsų katalikų laikraš
čių bendradarbiai, kurie 
savo raštais užpildo laik-

fondan, bus skelbiama 
' ‘Darbininke’, ’Stud. Žody- 
| je’ ir ‘Vyty’. Surinktas au- 
. kas prašome siųst šio fon
do iždininkui šiuo adresu: 
Rev. V. Puidokas, 12 Casi- 
mir Str., Westifeld, Mass. 
Taipgi nuoširdžiai prašau 
gerbiamų 
skaitytojų 
pastabas, 
straipsniai
geriaus patinka; kokių bū-

i

‘Darbininko’ 
parašyti savo 

tai yra: kokie 
ir žinios ‘D-ke’

“Darbininko’ Knygyne Galite 
Gauti Sekančių Knygų

ABC Pradžiamokslis, vaikams ele
mentorius, 40 pusi, kaina .......  30c. •

ARITMETIKA lietuvių kalboj, 63 
pusi. Kaina ................................ 20c.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽO
DI.N ĖLIS .................................... 75c.

AR SOCIALIZMAS ĮVYKDO
MAS? 24 pusi. Kaina ................. 1Oc. I

ATSARGIAI SU UGNIMI!— ’apie 
spaudos Įtekmę. 41 pusi. Kaina 10c. i

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė 
Kun. A. Alekna 245 pusi. Kaina 50c. !

(’OOPERATION AMONG THE 
LITHUANIANS IN THE UNL 
TED STATĖS OF AMER1CA, 
parašė Kun. F. Kemėšis 86 pus 
lapiai ............................................

“DARBININKAS” IR JO REI
KALAI. Parašė Kun. K. Urbo
navičius. 16 pusi. Kaina ...........

DANGAUS KARALIENĖ, pada
vimai apie Švč. Paną Mariją, 
157 pus.l. drabužio apdarai. Kai
na ..................... !......................

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ 
DIEVO KARALYSTĖ JUMYSE

YRA. Vertė Kun. P. L. 73 pusi. 
Kaina ................................................

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKI
MAS ANT KALNO LA SALE- 
TTE, vertė Ig. A. Abromaitis.
65 pusi. Kaina .....     25c.

1X)RYBĖS. parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis. MIC. gerais apda
rais. 189 pusi. Kaina ............. $1.00.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. 
Tomas FU. kietais apdarais, 
267 pusi. Kaina

oc.

Lietuva. Gyventojai dali- aukoloju vaiuoi,
nai yra sulenkėję. !»us P???rsl.n‘1 hetuvis-

Vyskupo darbas šioje iKuose laikraščiuose. 
Vyskupijoje yra dvigubai Kun. A. Deksnys,
sunkus, nes turi rūpintis i Žilvos Klebonas.

j

bendradarbių rėmimo foi 
das. Gražus tai darbas. T 
veli, lai ir tavo centą 
kaip anos našlės nusvei 
teisingumo svarstykle

Iš Po Mano Smuiko
BLAIVYBĖ

Štai praūžė Naujos An
glijos L. K. pora organiza- 
cijinių pasijudinimų. Pir-

mas buvo Kataliku Seime
lis, antras LRK. Federaci
jos Apskr. suvažiavimas. 
Šiuose dviejuose susirin-

SPAUDA
Visi mes žiūrime mirčiai 

į akis ir kartais tik nusi
stebini, kad visgi ji arti-i

Profesionalai, biznieriai, prameni 
kai, kurie skelbiasi “Parbininke” ti 
lai verti skaitytoji, paramos.

Visi skelbkitės “Parbininke”.

KATEK1ZMAS vaikeliams ren
giantiems prie Pirmos Išpažin- 
Kun. V. Kulikauskas. Kaina .... 20c.

KATEKIZMAS mažiems vaikams, 
anglų ir lietuvių kalbose. Vertė 
Kun. J. K. Miliauskas. Kaina.... 20c.

KAUKAZO LEGENDOS. 30 pusi.
Kaina ..........................................

KULTŪROS VIEŠPATI JA. para
šė J. Jakštas. 23 pusi.................

LEGENDOS APIE KRISTŲ. Iš
vertė Kun. "A. Alekna. 136 pusi 
Kaina ........................................k 35c.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REI
KALU. Parašė Kan. Prof. F.
Kemėšis. 15 pusi. Kaina ..........

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJE
KARIME. Parašė Kun. J. F. Jo
naitis. 64 pusi. Kaina ............... 10c.

MEILĖ. Poema, parašė Kun. M. 
Gustaitis. 24 pusi. Kaina.......... 15c.

DAINIAI, KRITIKOS
BRUOŽAI, parašė Kazys Pui
da, 142 pusi. Kaina ................... 35c.

MŪSŲ
KAI.
pusi.

MŪSŲ TIKĖJIMAS, vertė Jonas
M. Širvintas. 100 pusi. Kaina.... 3T>c. 

MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. 216 
pusi. Kaina ...................  35c.

MARIKĖ, parašė Vargšas. 60 pus
lapių. Kaina ...........................

NAUJOS EILĖS IR DEKLAMA
CIJOS. parašė P. P. Mikalaus
kas, 92 pusi. Kaina ................... 25c.

NOVĖNA 'prie Šv. Pranciškaus A- 
syžiečio. Vertė K..................... ,... -15c.

NUSIŠYPSOK. Surašė J. K. M.
Joje tilpsta daugybė juokų. Ge
ri audeklo apdarai, 150 pusi.
Kaina ......... .................................... 60c.

PAMALDŲ VADOVĖLIS, stacijos
ir graudūs verksmai, sutaisė

kun. J. B. Koncevičius. Kaina 10c. 
PETRIUKAS, apysaka, vertė S.

Rakauskas 30 pusi. Kaina ....... 10r.
Pilietybės Katekizmas, pamoki

nantis apie Amerikos piliečio 
teises ir priedermes. Parašytas 
lietuvių ir anglų kalboje. Kaina 20c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, pa
rašė Gerutis, 87 pusi. Kaina .... 20e. 

PRAMOK ĖS DEMOKRATUI >S
PAGRINDAI. Parašė Uosis, 146 
pusi. Kaina .................................. 35c.

RELIGIJOS MOKYMO METODI
KA. sutaisė K. J. Skruodvs. 157 
pusi. Kaina ........................... <.....  50c.

ŠILTIEJI IR ŠALTI IMI KRAŠ
TAI. Parašė Pr. Mašiotas. 67 
pusi. Kaina.................................. 20c.

SKAITYK — RASI UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė Kun. V. Kuli
kauskas. MIC.. Kaina ............... 20c.

SOGIOIAMtIJA, 73 pusi. Kaina .... 15c. 
SPARNUOTI LIETUVIAI — Da

rius ir Girėnas. Parašė kap. R
Jurgėla, gerais apdarais, pavei
ksluota. Kaina .......................... $1.60

ŠVENTIEJI METAI IR KATA
ŪKIŠKOJI AKCIJA. Kaina .. 

TEISTŲ VADOVAS IR PATARĖ
JAS. 137 pusi. Kaina ............... 25c.

TIK NE KOMUNIZMAS, parašė
Udarnikas. Kaina ...................... 5c.

TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA, Sutaisė Juozas 
Damijonaitis. 119 pusi. Kaina ....40c.

TRUMPA LIETI VOS ISTORIJA 
» PAVEIKSLUOSE 13 - 7 - 1937.

parašė Kun. M. Urbanavičius. 
MIC.. Kaina .....................   50c.

VAIKŲ QARBYMEČIUI, J. Mur
ks, vaikams skaitymų knyga. 
164 pusi. Kaina ..........................

VALGIŲ GAMINIMAS rr NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS. 215 pusi.

i

I.. Vaičekauskas ......................... 1C
GYLIUKINGAS VYRAS. 2 aktų 

komediji ir CICILIKAS. mono
logas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys. 
6 vvrai ir 3 motervs ............... Ii

IŠGAGNYMO APSIREIŠKIMĄI 
arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės -Jėzaus Kristaus. Sutaisė. 
V. Juozas K-s. Vaidinimas su 
dainomis. Dalyvauja 65 asmenys 
ir choras ......................................  5(

KNARKTA PALIEPUS 1-no akto 
komedija. Sulietuvino Gineitis. 
Vaidinime dalyvauja 4 asmenys
3 vyrai ir 1 moteris. Kaina .......Ii

SNIEGAS. 4-rių veiksmų drama. 
Vertė V. Akelaitis. Dalyvauja 
6 asmenys — 3 vyrai ir 3 mo- 
tervs .........................................  31

UBAGŲ BET ELGETŲ GUDRU
MAS. 3 veiksmų komedija, pa
rašė Seirijų Juozukas. Dalyvau

ja 12 asmenų. 8 vyrai ir 4 mot. 
Kaina ..........................................

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RA
KINI' 1-ito veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja
4 asmenvs — 4 vyrai ............... 1

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ
BALTUS, vienoje knygojė dvi 
komedijos su dainomis. Parašė 
Seirijų Juozukas. Ubagų Aka
demijoje dalyvauja 5 asmenys 
ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje 
dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti 
3 asmenvs. Kaina ....................... 3

VAIKŲ THARAL Tilpsta trys 
veikalėliai: “Ištyrsime paskui”, 
“Antanukas našlaitis” ir “Mė
ginimas” ..........   1

Visus užsakvmus prašome siųsti 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mi

Kaina ..............................................  $1.00
ties ir šv. Komunijos. Sutaisė 

VIENUOLINĖ LUOMĄ, parašė 
kun. P. Saurusaitis. 191 pusi. 
Kaina ..............................................

ZOOLOGIJA. Parašė Jurgis Eliso
nas. Knyga iliustruota Įvairiais 
paveikslais, 272 pusi. Kaina........75c.

MALDAKNYGĖS
AUKSO ALTORIUS maža knyge

lė ......................... i.................. 50c.
MALDAKNYGĖ ..........................  60e.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais o- 

dos apdar................................... $1.50
MALDIJ RINKINĖLIS, celiuloi- 

do balt, apd............................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais 

apdarais ......................
MALDŲ RINKINĖLIS 

celuiloido apd..............
PULKIM ANT KELIŲ 

juodais apd.................?..
TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvi- 
das. Šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”. 2 ak
tu. Vaidina 2 vyrai ir 7 mote
rys. “FABIOLA”. 5 aktų. Vai
dina 12 asmenų ir grupė. Daly
vauja 7 vyrai. 5 moterys, minia, 
sargai ir kareiviai. “LIURDO 
STEBUKLAS”. 4 aktų drama. 
Dalyvauja 21 moteris, šios kny
gutės kaina ..............................

D1LPELIS MINISTER IJ O J E 
T A R NAUJ A, pa rašė Sofija

Čiurlionienė. Tilpsta monologas 
ir <laiškai.-.Kainai..........—

35c.

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. T 
dalis Negyvoji gamta: Žemė, 
vanduo ir Oras, parašė J. Ba
ronas. 112 pusi. Kaina ...............

GAMTA IR ŽMOGUS. Parašė Dr. 
S. šultė 20 pusi. Kaina ...... ........

GEGUŽĖS MĖNUO. Iš vokiško 
vertė Kun. Pr. Žadeikis, 182 
pusi. Kaina .................................... 25e.

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, apysaka 96 
pusi. Kaina .................................... 20c.

GERAS T R BLOGAS AUKLĖJI
MAS PAVYZDŽIUOSE. Vertė 
Bendruskis. 84 pusi. Kaina .........25c.

GYVENIMO GABALĖLIAL 50 
pusi Kaina ...............................  20c. ■ Mf'SŲ

IDĖJA IR DARBAS. 84 pusi.
Kaina .................   20c.

IR AŠ MAŽAS BUVAU. Parašė 
Pr. Mašiotas. 69 pusi. Kaina .... 10c.

JONO KMITO EILĖS. 189 pusi, 
popieriniais apdarais ............... 50c.
Storais drabužiu apdarais....... $1.00

LĖJO,- parašė Pr. Mašiotas, 44 
pusi. Kaina ...................................

KATALIKŲ TIKYBA sulig Apaš
talu sudėjimo. Parašė Vyskupas 
P. Bučys. MIC. I Tomas. 215 
pusi. Kaina ..................................  75c.

KATORGON! Atsitikimai Murav
jovo laikais Vilniuje. Parašė P. 
B. 18 pusi. Kaina ................... .

TRUMPAS KATEKIZMAS, vado
vėlis pradžios mokykloms ir pir
mai vaiku išpažinčiai. Parengė 
Kun. J. B. Končius, S.T.D.. Kai
na m......

30c.

ac.

!->c.

i

10c.

:>c.

I

i

!
!

$1.00. i KAIP ŽMOGUS "ŽEMĖJE ĮSIGA-
$1.00 LĖJO, parašė Pr. Mašiotas. 44

15c.

20c.

10c.

JAUNUOMENĖS 1DEA-
Parašč Pr. Penkauskas. 68 
Kaina .................................. 10c.

10c.

5c.

;>c.

40c.

............75c.
baltais
.......  90c.
nkuros
.........  $2.50

65c.

15c.
EMŲS IR KALBĖK.' parašė J. V. 

Kovas. .Joje'tilpsta vakarų pro- 
gramams prakalbėtių. monologų, 
dialogų ir deklamacijų ............  30c.

ESUMAS III Dramos dalis “Gims 
Tautos Genius”, parašė kun.

2

t
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NAUJA MOKYKLA 
PAŠVENTINTA

Providenco lietuviai j 
trumpą laiką išsibudavojo 
gražią bažnyčią, kurią 
pernai spalių 13, pašventi
no. Nors ir sunkus laikai 
buvo statant bažnyčią, jie 
nepavargo, tuoj pradėjo 
ruoštis prie mokyklos sta
tybos. šiemet providencie-į 
čiai iš senos bažnytėlės a- 
bi galiai pribudavodami 
įrengė vieną mokyklos 
aukštą. Rūsvje įrengė 
gražią kamuolių žaidimo 
svetainę.

Bal. 11, J. E. Vvskunas •7

Keogh oašventino mokvk- 
dalyvavo 
ir dide’ė

Vaikučiai,

6D ARBININK AS

I

JUOKELIAI

John L. Rice, Gydytojas 
Sveikatos Komisijonierius 

New York Miesto

LIETUVOS SPORTININKAI

Pro v i

lą. Iškilmėse 
daugel kunigų 
minia žmonių.
Šv. Kazimiero Seserų gra
žiai išmokyti dalyvavo 
procesijose iš klebonijos i 
mokyklą į bažnyčią ir vėl 
į kleboniją. Iškilmėms pri
taikinta pamokslą sakė 
kun. P. Juškaitis. Cam
bridge klebonas. .T. E Vys
kupas irgi kalbėjo. Provi
dence lietuviams šis jvv- 
kis istorinis. Savo uoba 
veikla pralenkė daug se
nesnes ir didesnes lietumi’, 
parapijas. Naujoj Angli
joj parapijines mokyklas 
turi tik Worcester Šv. Ka
zimiero (1924) ir Cam
bridge Nekalto Prasidėji
mo (1926) parapijos. Pro- 
vidence’o bus trečia. Malo
nu tad sveikinti
dence kleboną kun. J. Vai
tekūną ir jo uolius ir dno- 
snius parapijiečius. Garbė 
jums, kad pajėgėte tokius 
dide'ius darbus nuveikti.

Po šventinimo iškilmių 
po bažnyčia svetainėje bu
vo suruošta vieša vaka
rienė. Joie dalyvavo nmup- 
žai kunigu ir d^”g\rb.o 
žmonių Po užkandžiu bu
vo graži muzikalė progra
ma ir nemažai kalbu. Pro- 
gramo vedėju bir’o kun. 
J. Petrauskas. Montello 
vikaras. Nuotaika visame 
parengime bu”n nakili 
linksma, draugiška ir ma
loni. Providence lmtiv’iai 
visuomenės akvse užsire- 
kordavo labai puikiai. 
Jiems tikrai Išganytom 
žodžiai tinka: “Daug "i 
pirmųjų bus paskutiniai, 
o paskutiniai btm rvrmm. 
ji”. Pasaliems

g

čio asmeny prof. kan. F. Į 
Kemėšio. Ilgai dar žmonės 
nepamirš jo draugingumą, 
simpatingumą ir nepapra- 

. stą iškalbingumą. Štai da- 
bar vėl turėjome labai ne
paprastą laimę susilaukti 
kito garbingo svečio as
meny gerb. Vinco Uždavi
nio. Jisai tikrai yra auk
saburnis kalbėtojas, ener
gijos ir tėvynės meilės vul
kanas!

Pas mus jisai kalbėjo 
balandžio 4 dieną. Kalbė
tojas žavėjo klausytojus 
savo nepaprastu iškalbin
gumu. Jo kalba yoatingo 
įspūdžio sudaro, nes nėra 
tai kalba paprasto orato
riaus. bet kalba karšto tė
vynainio. niaukianti iš gi
lumos širdies ir paremta 
giliais įsitikinimais. Jo gy
va ir turininga kalba taip 
ir siūbuoja klausytojų 
vaidentuvėje. Čia jisai 
linksmai prajuokina juos, 
čia ir vėl daugelis ju ver
kia su ašaromis kalbėtojo 
žodžiais piešta atvaizdą iš 
Vilniaus ir vilniečių gyve
nimo matydami.

Gerb. Uždavinys kalbėjo Sonja Henie, Norvegijos 
iam labiausia rūpimu ledų čiaužytoja. 
klausimu — Vilniaus va- vegai su 
davimo reikalu. Daugelis visur lankosi, 
klausvtoiu nirma karta 
išgirdo tikra Vilniaus pa
dėti ir taipgi pirmą kartą 
išgirdo, kad iau dabar 
Vilniaus vadavimo darbas 
eina, visu smarkumu, 
kad ve vien ginklu tą tik
slą tikimasi atsiekti.

Prakalboms ansibaigus. 
klausytojai sudėjo trūnyt* 
auku Vilniaus vadavimo 
darbui ir pasirvžo auginti 
čia esantį V.V. Sąiung-os 
skyrių ir platinti Geleži
nio f^ondo ženklelius. Se
kantieji aukavo:

Dr. V. J. Stack—$10.00. 
Vincės B. Arčis — $5 00 
Dr. J. J. Bielskis — $5 00. 
Juozas Strunms — $3.00 
Sekantieji aukavo no du 
doleriu: D. ir N. Dumšai, 
P. Maišienai, Petras ir A- 
nelė Zauniai. A. ir C šila- 
liai. Sekantieji aukavo no 
viena doleri: Ona Rcč1’au- 
sh-ip^p. J. Mason, V ša.l- 
kauskas, Bašinskas, M. 
Minkienė. V. Katkus. A. J. bai pažangūs, 

tikėtis visko, 
pusės, 1 
tvniu, kuriuose mūsiškius vadinamame “bepartyviš-

Paveikslėlyje matomas būrelis Lietuvos sportininkų, tai numatoma rink
tinė, kuri ateinančią vasarą atvyks Amerikon dalyvauti Lietuvių Sporto 
Šventėje. Sportininkai pirmoj eilėje stovi:

Boksininkas Bagdanavičius. Bazaras, Puzinauskas, Puskunigis, Giedrys, 
Kūno Kultūros Rūmų Direktorius Augustauskas, Andriulis, Baltrūnas. Vo
kietaitis, ir sklandytojas Pyragius.

Klūpo antroje eilėje: Karosas, Tamulynas, Vėtra, Sackus, Bakūnas, ir 
Petrauskas. Aviatorius Ožkinis ir tenistas Jakutis sirgo, todėl jų šiame pa
veiksle nėra.

Atvažiuoja Amerikon

.. ,- t • x ! ruošiasi prie vakarienė,amerikonus nugalės Lietu- -„j _... & i Dramos skyrius žada ma-
vo®syec1^- ,-x i - mytes pralinksminti, va-

Dabar temykite laikras-i karQ Dr0 tat dama
ciuose pranešimus apie juokingą-koI£edija ..paieš. 
sporto rungtynių maram-jį tarnaitės.. J- 
tą ir įvairius parengimus : 
Lietuvos žymiųjų sporti
ninkų priėmimui ir pager
bimui. L. Labanauskas.

LA WRENCE, MASS.

Iš PIETIJ KALIFORNIJOS
4-

bos Angeles, Cal. —
Kaip tik prieš metus šioii 
lietuvių kolionija turėjo 
didelę garbę ir ma’onump 
susilaukti brangaus

i 
t 
i 
i 
iI

i Mabnausf-as. M Milerienė, 
■s i M. Šereikicnė. G. Dalis. U. 

Vjčienė. A. JaseDkienė. M. 
Arhačanskas. Jurgis J. 
Deveikis snausdino nlaka- 
riis ir sa’ro darba aukojo. 

Davisienė aukojo 
didelę dėžę gražiu rožių iš 
savo gėlyno. Rožės buvo 
sėjamos aukavusiems Vil-

Visi nor- 
pasididžiavimu 

kur tik ji 
pasirodo Atvažiuoja Ame
rikon Italijos dviratinin
kas Francett, visi italai 
didžiuojasi savo tautiečiu. 
Panašiai daro visos tau-

ir tos. kuomet čia atvyksta 
ju žvaigždės. Ir mes, lietu
viai. šįmet turėsime kuom 
pasididžiuoti.

Šia vasarą iš Lietuvos 
atvyksta ne vienas atsižy
mėjęs sportininkas, bet 
net penkiolika jų. Ar mes, 
čiagimiai lietuviai, neturė
sime kuom pasididžiuoti ir 
pasidžiaugti ?
ma. I irk.i<XLiov» U. t-y .

Dabar visaip spėliojama klubo. Kadangi dabar 
anie Lietuvos sportinin- klubo valdyboje daugumo- 
kus ir ju išsilavinimą. Ar je raudonieji, tai ir ji pa

laiko ir remia ataka'prieš 
F. K. Tačiau “Darbininko” 
korespondento ned r į s o 
“nulinčiuoti”, nes bijojo 
atsakomybės.

Klubas prenumeruoja

“Darbininko” korespon
dentas F. K. užgavo skau
džiausią vietą šiaudinių 
Lietuvos “patriotų” ir bol- 
ševikėlių. Tie vyrukai įsi
karščiavę nei nebesupran
ta ka skaita. Žodį ”progre- 
syvišką”, jie supranta L. 
U. klubas. Taigi jie pradė
jo ataką prieš tą “Darbi-

Taip. Žino- ninko” korespondentą, nes 
i jis priklauso prie L. U.

Kadangi

jie pasirodys galingesni už 
mūsų jaunuolius sportinin
kus? Kituose sportuose, 
kuriuose Lietuvos sporti
ninkai išsilavinti gerai ne- 
turčio progos, gal būt ne

"mūsiškius įveikti,, keliolika laikraščių, bet tik 
kadangi lietuviai la-

, tai galima

I

I 
į 
i

karais; tos permainos pri
sideda prie geresnės svei
katos, ar tai bus skaity
mas, kortavimas, judamie
ji paveikslai, ar pan. Tas 
viskas mus veda prie kitų 
žmonių, pasidalinimo nau
jų minčių, gauname naujų 
idėjų kalbame apie įvai
riausius dalykus. Kartais 
jie verčia žmogų gardžiai 
pasijuokti, kas irgi būtinai 
reikalinga sveikatai. Bėda 

daugybe žmonių yra — 
neužtektinai juokiasi.

F. L. I. S.

Paprastas žmogus visai 
nekreipia atydos kokią 
svarbią rolę lošia miegas 
mūsų gyvenime. Mažai te
žino, kad jie ilgiau gali 
apseiti be maisto, negu be 
miego.

Laboratoriški bandymai 
parodo, kad miego stoka 
užmuša gyvulius grei
čiaus, negu maisto stoka. 
Ir studijavimas žmogaus 
kūno parodo tas pačias 
pasekmes. i

Tai dėl tos priežasties 
gydytojai ir viešos sveika
tos vedėjai vis kalba apie 
reikalingumą astuonių va
landų miego kas nakt ir 
jie pabriežia kodėl kiek
vienas išmintingas žmo
gus privalo prie šito svei
katos reikalavimo prisilai
kyti. Mes visi žinome, kad 
kaip tik nors vieną vaka
rą neišmiegame pilną 
skaitlių valandų, sekan
čią dieną jau ne taip gerai 
jaučiamės. Bet mes galime 
apleisti vieną valgį į dieną 
ir nejausti jokio nesmagu
mo.

Drūčiai sergantis ligonis 
oaprastai negali miegoti, 
bet kaip tik jis pradeda 
sveikti, tai jau miega ilgai 

i ir giliai. Tas ligoje yra ge- 
i ras ženklas, nes miegant 
. žmogaus kūnas pilnai at- 

turi silsi ir gauna progą pa
sveikti ir išnaujo atsista
tyti. Šitas atsistatymas 
vadinamas “metabolism” 
ir nuolat įvyksta mūsų kū
ne.

Aoart miego, poilsis pri
sideda prie geresnės svei
katos. Visi turėtu stengtis 
kiek nors pailsėti dieną ir 
vakare. Kelių minutų pail- 

, vidurdienį, 
; pas savo tėve- oo Piet ir P° vakarienės ir- 
jau grįžo New suramins įtemptus mus

kulais, nervus ir kūno or
ganus. Jeigu galima, už
mirškite nors trumpam 
laikui savo vargus ir biz
nio bėdas, ir pabandykite 
nors po kelias minutas į 
dieną visai nei nemąstyti.

Žmogus irgi reikalauja 
kokios nors permainos va-

KNYGOS
Šiomis dienomis miesto 

knygyne randasi $100.00 
vertės lietuviškų knygų. 
Jaunimas ir suaugę 
progą pasiskaityti naujų 
ir įdomiu pasakų, kurios 
neseniai buvo partrauktos 

Lietuvos.
Būsiu senbernėlis.

IS

VVORCESTER, MASS.
Studentas Bronius A.

Lekeckas praleido Velykę. ryte,
atostogas 
liūs ir
Hampshire Universitetan, 
kur jis studijuoja civilę 
inžinierystę. Šiais metais 
užbaigs mokslus ir gaus 
brandos atestatą. Rap.

ALDONA ALEKNAITĖ 
SUJAUDINO KLAUSY
TOJUS SAVO PROGRA

MA

su 
jie

— Na, ar tu dar ilgai va- 
lysies dantis, — barasi 
žmona ant vyro. — Jau 
pusvalandis praėjo ir dar 
vis ten tebedelsi.
— Nepyk, mieloji, dar

truputį užtruksiu. Per ne
apsižiūrėjimą išspaudžiau 
per daug pastos ir nebe
galiu jos atgal suvaryti,— 
teisinasi vyras. L.A.

Netaip Turtingas
— Mamyt, mūsų tėty t ė 

nėra taip turtingas, kaip 
mes.
— Sūneli, iš kur tau galė

jo tokia mintis ateiti — 
klausia nustebusi motina 
savo sūnaus.
— Ogi, todėl, kad jis nė

ra taip gražiai, kaip mes 
apsirengęs, 
turi dirbti, 
mes ilsimės
pasivaikščioti.

kad visados 
tuo tarpu kai 
arba einami

Gudri Motina
— Ką ponia darai, kad 

jūsų vaikai mielai geria 
žuvų taukus?
— Labai paprastai, duo

du po 20 centų i taupomą
ją dėžutę už kiekvieną iš
gerta šaukštą.
— Tai poniai brangiai 

kaštuoja šitas gydymas.
— Visai ne, kai susiren

ka 10 dol. tai išimu iš dė
žutės ir vėl perku nauja 
buteliuką žuvies taukų.

vieną katalikišką, tai 
“Darbininką”. Todėl čia 

0 iš antros katalikiška dvasia yra be
bus ir tokiu run»- veik užslopinta, nors taip

1 • 7 /S . • w

nės meilę. Gerb. Uždavinio 
atsilankymą ilgai paminė
sime. Lietuvos vadai, duo
kite mums daugiau tokių 
kalbėtojų kaip prof. Ke-

WILLIAM J. CH'SHOLV
buvo priimtas su entuzia
zmu. Baigiant programą, 
p-lė Aleknaitė buvo gau
singai apdovanota gėlių 
bukietais, dovanomis, svei
kinimais
ir Šv. Kazimiero 
mijos Sesenj dvasiniu bu
kietu.

Ką reiškia toks vakaras 
mūsų lietuvaitės - akade- 
mikės surengtas? Išsireiš-

GRABORIUS
*.4K.VE.V7.4XAS l'ATARN 1 V/.V4S

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952

Namu: PI. 6286

Praėjusį sekmadienį, ba
landžio 11 d., Rosary Ko
legijoje, River Forest, III. 
plačiai žinoma lietuvaitė- 
pianistė Aldona Aleknaitė 
prirengė turiningą piano 
recital.

Gražioj, erdvioj kolegi- 
Markso ir Stalino pilie- ios salėje, prisirinko dide- 
čiais, jeigu nemokate dir- būrys inteligencijos pa- 
bti gražų tautinį lietuviš
ką darbą.

Ex-klubietis. i

kame” klube neturėtu bū- 
• ti. Kaikurie ponai vadinasi
Amerikos piliečiais, bet 

' iiems geriau tiktų vadintis 
i;

telegramais, 
Akade-

segamos aukavusiems Vii- mėšis, p. Uždavinys, tuo- 
niaus vadavimo reikalams. met lietuvių ištautėjimas

Šios prakalbos daug nau- saVaimi dings.
4os nedarė: išjudino tau- 

sve- tini susinratima ir tėvy-' =

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

DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ

Biržulio 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 viena atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
narių 
yra

”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, 
pilnai užsimokėję mokesnius.

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

kurie

L. A. Raporteris

ir
A. GUMAUSKAS

Generalis Kontraktorius 
Statytojas

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

Tel. Dexter 0156

JAMES B.COTTER
GRABORIUS

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

LOWELL, MASS.
MARIJOS VAIKELIAI

Parapijos Vaikeliai ne
kantriai laukia savo me
tinės šventės šeštadienį, 
gegužės 8 dienos. Tą die
ną, įvyks draugijos meti- 

įnės iškilmės: Šv. Mišios, 
bendroji Komunija ir pa- 

Į šventinimas naujos karū- 
I nos.

_________________

MOTINOS DIENA
Sodalietės irgi nengiasij 

■ iškilmingai apvaikščio t i 
metinę savo šventę — Mo
tinos Dieną — vakare tu
rės bankietą —garbės sve
čiai bus merginų motinė
lės.

Rengimo komisija uoliai
*

« kS šv- Kazimiero seserys:
geguQ Elenora ir Sesuo 
M. Bernarda... Tik tie, ku
rie atsilankę tegali pilnai 
įvertinti p-lės Aleknaitės 
talentingą muzikališką ga
bumą. Garbė lietuviams, 
kad pražibo nauja žvaigž
dė. Ieva Lukošiute.

lio pagarsėjusių kompozi
torių.

Pirmiausia p-lė Aleknai
tė atidarė savo programą 
grojant “Prelude and Fu- 
ge, C minor” — Bach-Ba- 
uer. Kartu su savo moky
toja dviem pianais jaudi
nančiai grojo atmintinai. 
Po to sekė: “French Suite. 
No. 2” — Bach: Alleman- 
de, Coųrante, Sarabande, 
A ir, Minuet, Guge; Sara- 
bonde — Rameau-Godow- 
sky; Sonata, G minor — 
Scarlatti; Etude, Op. 25, 
No. 5 — Chopin, Prelude, 
Op. 28, No. 10; — Chopin: 
La Cathedrale engloutie 
— Debussy; The Little 
White Donkey — Ibert.

Visa programa buvo 
gražiai išpildyta, ypatin
gai klausytojus sužavėjo 
“Prelude and Fuge C mi
nor” — Bach-Bauer, kuris
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EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIŪS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL Br«wkToii 2005

□

I

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad is 120.000,000 A- 

merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi
duriu* užkietėjusius 40,000,000 žmonių. Gi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, IS ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekviena 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. SO nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 80 nuoš. 
žmonin turi apendlko įdegimus (aklažar- 
nės). KOPRT-? Atsakymas. TodR, kad jųjų

• viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA
TŪRAI. • LAX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro. Influenzos Ir 
kitokių ligų. Todčl, kad Jų visada švarfls vidurini. NATVRAL - LAX- 
HERR TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kOno sistemų. Sergantieji ir kreiki, tuojaus priaiųakite $1.00 bei 
$2.00, Money Order (Chekių neprijimu), o aš jums pasiųsiu NATŪ
RA L - LAX - HERB TEA Ir Iš ko Jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATŪRAL - J.AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymą tuojaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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Marianapolio Kolegija
“Siek mokslo, dirbk tau

tai, gyvenk tikėjimu” 
Amerikos lietuviai savo 

stipria dvasia bei giliu pa
siryžimu daug prisidėjo 
prie dabartinio mūsų sto
vio. Kur tik apsigyveno 
lietuviai, matosi ir jųjų 
nuosavybė, bažnyčios, mo
kyklos, organizacijos ir į- 
vairiausi lietuviški pro
jektai. Svetimtaučiai ma
tydami tai, pagerbia mus. 
Jūs senieji daug esate pa
sidarbavę lietuvybės nau
dai ir šiandien sunkus jū
sų darbo prakaitas nenu
ėjo veltui. Laikas mums 
jauniems pradėti smar
kiau dirbti dėl tėvynės iš
aukštinimo ir mūsų išeivi
jos gerovei. Malonu pa- 
I- ’ , ‘ ' j 
tam tikslui daugelis jau-! 
nuoliu kurie savo išminti- Marianapoly labai įdomus 
mi, patriotiškumu, tikrai Gyvuoja įvairios kuopos 
savo vietų užsitarnavo Ypatingai pasižymi Spau 
lietuvių visuomenėje.

j t P*1: įrengimais, brėžti, kad jau darbuojasi/

telių. Jeigu jiems nepasi
seka tapti ratelio išrink
taisiais, nenusimena, bet 
sudaro, atskirus klasių ra
telius. Naujoje Anglijoje, 
kolegijos vardas yra žino
mas ne dėl miklaus žaidi
mo, bet dėl tikro džentel- 
maniškumo sporto aikštė
je. Sezonui pasibaigus, už
sitarnavusiems yra sutei
kiama kolegijos raidė.

Žiemos laikotarpyj, Ma
ri anapoly j, studentai la
bai maloniai praleidžia 
iaisvą laiką. Kolegijoje y- 
ra kėglių salė, kurioje ber
naičiai linksmai žaidžia.; 
Jeigu kam patinka tenisas 
arba bilijardas gali naudo
tis kolegijos moderniškais

Socialinis gyveni m a s

Važiuokite į Lietuvą
SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

- - -aos ir Meno Sekcijos. Ant.
Connecticut Valstybėje Dranginis, Spaudos Sekei-; 

yra didžiausia mūsų lietu- jos Pirmininkas, savo pa- 
vių nuosavybe, brangiau
sias turtas. Maž ame 
Thompson’o mieste randa
si Marianapolio Kolegija 
iš kurios susilauksime tin
kamų vadų. Privalome 
remti šią įstaigą, nes tai 
yra lietuvybės židinys.

Marianapolio Kolegija, 
jau gyvuoja apie septynis 
metus ir yra vedama Tė
vų Marijonų Kongregaci
jos. Iš pradžių sunku 
jiems buvo sukurti auklė
jimo įstaigą dėl lietuviškų 
bernaičių, nes sąlygos bu-; 
vo labai sunkios. Nepai-; 
sant įvairiausių kliūčių,! 
Tėvai Marijonai įkūrė mo-! 
kyklą Hinsdale, tll. netoli 
Čikagos, kurioje buvo ke- 
tuvių metų gimnazijos 
kursas ir du kolegijos.

Kun. Dr. Navicko, nau
josios įstaigos rektorio va
dovybėje prasidėjo mūsų 
jaunikaičių lietuviškasis 
bei katalikiškas auklėji
mas.

Pradžioje nebuvo daug! 
aspirantų ir ateitis auklė
tojų atrodė labai tamsi. 
Bet su pasiryžimu ir sun
kiu darbu įvykdė kilnų 
planą ir pasiekė savo pa
triotiškąjį tikslą. Daugiau 
atsirado naujokų į Mari
jonus ir jie bendrai su 
Gerbiamais Tėveliais uo
liai tą milžinišką projek
tą vykdo. Po ilgaus vargo, 
vaisiai pradeda nokti ir 
gausus pasisekimas jau 
realizmu tapo. Marijonai 
nusprendžia įsigyti dides
nę vietą Tą padaryti buvo 
deleguotas kun. j. Jakai
tis, dabartinis Marijonų 
Kongregacijos Provincijo
las. Connecticut Valstybė
je buvo nupirkta gražūs 
milijonieriaus Reims na
mai. kurie sudaro dabarti
nę Marianapolio Kolegiją. 
Rektorium paskirtas kun. 
Dr. Navickas; kuris taip 
gražiai tvarkė šv. Marijos 
įstaigą, kad už poros me
tų valstybė išdavė kolegi
jos pripažinimą, ir jos var
das buvo pakeistas Maria- 
napoliu.

Šiandien Marianapolyj 
lanko daug berniukų, ku
rie yra atvažiavę iš toli
miausių kolonijų. Jau iš
leista apie porą šimtų stu
dentų. Marianapolyj malo
nu ir svečiuotis, nes jis 
primena mūsų tėvynę. 
Studentai gražiai sugyve
na ir jie stebina visus sa
vo lietuviškumu. Studen
tai, kurie atvyksta į kole
giją, nežinodami kaip pa
sirašyti savo pravardės 
lietuviškai, dabar puikiau
siai kalba ir rašo.

Sporte Kolegija yra pa
sižymėjusi. Narsūs kole- 
gistai energingai žaidžia 
futbolą, svaidinį, krepši- 
ny. Visi studentai gauna 
progą priklausyti prie ra-

I vyzdinga vadovybe yra 
daug padaręs gero ir ne
vieną paskatino į talką. 
Meno Sekcija prižiūri me
tinį vaidinimą^ išrenka da
lyvauto jus, sutvarko kla- į 
šių vakarėlius, ir paruošia I 
visas programas. Sekcija 
vadovauja abu kolegijos 
orkestrus ir daug priside
da prie choro. Simfonijos 
Orkestras, vadovybėje 
Brolio Banio, visus paten
kina savo švelniais aidais.1 
Čia privaloma padėkoti 
muzikui Baniui už puikią 
muziką, šalę Beethoven’o 
kompozicijų girdėsi ir lin
ksimas lietuviškas polkas,! 
kurias groja antrasis Ma
rianapolio orkestras. Stu
dentai taip brangina jį, 
kad pavadino “Mainierių 
Orkestru”.

Muzikališka kolegijos 
dalis nuolat dalyvauja ap-

X

Gegužes - May 29 d.

TIESIOG Į KLAIPĖDA B® PERSĖDIMŲ 
KURIAI VADOVAUS PATYRĘS VADO
VAS JUOZAS KR1SČIUNAS.

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

GRIPSHOLM”

Mag. Juozas Kriščiūnas

Birželio - June 19 d

j

-T.

• i

V

Kita “Darbininko” Ekskursija 
Išplauks

Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”
Kurie manote važiuoti į Lietuvą, ruoškitės iš ank

sto. nes Lietuvos piliečiams reikalinga išgauti sugrį
žimo dokumentai.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680

• vlmkybęje ir gerai išpildo i kad reikalinga naujų pa- norėtų, kad kun. Z. Būt- kos knygas. Be to, iždo 
programą. Choras dažnai i talpų. Jaunuoliai lietuviai kevičius ir toliau jai vado- valdžia uždėjo sekvestrą 
išpildo Darbininkų radio trokšta aukštesnio mokslo vautų. | pinigams visuose bankuo-

_________ • se, kuriuose K. Stašys lai- 
UNIVERSITETO PA- kė savo taupmenas. Uždė-

ŠALINTI 54 ŽYDAI
STUDENTAI

programą Bostone.
Gyventi ir mokintis Ma- 

rianapolyj studentams per 
metus, kainuoja $300.00. 
Už kursus $50.00 ir dėl 
bendro pragyvenimo $250. 
00. Tai pigiausias kolegi
jose mokesnis. Žmonės ne
gali suprasti kaip kolegi
ja gali gyvuoti tokiomis 
sąlygomis. Kun. Misijonie- 
riai savo misijomis pagel
bsti, tarnaitės bei tarnai 
savo patriotiškumu, dirb
dami dėl mažo atlyginimo. 
Pagirtinas jųjų žygis, nes

savo mokykloje, bet esa
muose rūmuose permaža 
vietos. Lietuviai turėtų 
remti Marianapolį. Užjau
sti Tėvų Marijonų darbuo
tę ir visuomenės vilties 
centrą. Pamąstykite kiek 
lietuvių Amerikoje ir kaip 
lengvai būtų galima pa
statyti reikalingas patal
pas, jeigu tik visi prisidė
tų. Imkime pavyzdį iš sve
timtaučių ir darykime pa
našiai. Jie džiaugiasi turė
dami savo kolegijas, ope
ras, muziejus. Pasimokin-

“ ' ' , ir neapleis- 
___  brangiausią mūsų 
nuosavybę — “Marianapo-

jo sekvestrą ir tokioms su
moms, kurios Stasio vardu 
ateisiančios kaip Vilniaus 
Krašto lietuviams aukos.

Stasio namų butų nuomi-

t

laguunao jųjų .v . .

savo nutraukimu paleng-j,. lsĮJyjU,.Kime brangivina bernaičiams pasiekti
jųjų tikslą. j. K „

Kun. Dr. Navickas, kole- 110 Kolej^ą •
gijos rektorius, praneša, Petras J. Venslauskas.

Okupuotoje Lietuvoje
RASTI SENI PINIGAI i kevičius ir toliau galės 

---------- Dūkšte pasilikti, nes jis
Kaip žinome, jau kelinti stengėsi tuo reikalu dary- 

metai yra f 
Vilniuje Gedimino pilies 
kalnas. Kasinėjant kartais 
nuo karto randama seno
vės Lietuvos brangių lie
kanų. šio mėn. i3 dieną 
buvo rasta apie 500 senų 
Lietuvos, Lenkijos ir Dan
cigo pinigų. Taip pat ras
ta ir tolimesnių valstybių
XVII amžiaus sidabrinių 
pinigų.

šVENtfONIV APSKR.

Dūkštas. IŠKELIAMAS 
KLEBONAS. Sužinota, 
kad iškeliamas j kitą pa
rapiją vietos klebonas ku
nigas Zenonas Butkevi
čius. Kurį laiką dar buvo 
manyta, kad kun. Z. Būt-

TIESIOGINĖ EKSKUR
SIJA Į KLAIPĖDĄ

Nepersėdant į kitą laivą ’ 
Vienintele šiais metais
Kas neatsimena vasaros 

Lietuvoje? Taip gražu, 
malonu, kvepiantis oras, 
paukščių čiulbėjimo gar
sai skamba per Lietuvos 
ošiančius miškus. Garsioji 
Palanga — “Baltijos per
las”, Birštonas, ir kitos 
vasarojimo vietos Baltijos 
pajūry. Ežerai, ežerėliai, 
upės ir upeliai tai tikras 
gamtos turtas, kuriuo Lie
tuva yra apdovanota. Vi
siems prisimena daug ap- - 
kalbėtas apdainuotas ge
gutės garsusis “ku-ku”. 
Ar daugelis mūsų aplan
kėm Lietuvą jau esant 
Lietuvai nepriklausomai, 
atgavus nepriklausomybę, 
nepaklysiu atsakydamas, 
kad ne, tik dalis kuri lan
kė Lietuvą ir ja gėrėjosi. 
Ne vienam ir ne vienai iš
spaudė ašarą tas jausmas 
kuria paliečia kiekvieną 
grįžusį j savo tėvų žemę 
laisvą tautą, kurią paliko 
išvykdamas po rusijos le
tena. Koks susidaro jaus
mas, tik tas jį galįs atpa
sakoti, kuriam jis tenka 
pergyventi. Ypatingai pa
veikia į kiekvieną parvy- 
kusį su ekskursijomis Lie
tuvos uoste Klaipėdoj šau
lių broliškas iškilmingas 
pasitikimas.

Praleisk šią vasarą 
Lietuvoje

Jei kas rengiasi vykti i 
Lietuvą, patartina pasirū
pinti savo kelione koankš- 
čiausiai, nes ankščiau už
sisakęs laivokortę gali 
gauti patogesnioj laivo 
vietoj kambarį, tuomi tu
rėsite įdomesnę kelionę.

Švedų Amerikos Linija 
šiais metais išplauks Į 
Lietuvą dvi ekskursijos 
pirmoji GEGUŽES 29 d. 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
(laivo nemainant) motor
laiviu GRIPSHOLM. Ant
roji liepos 2 d. tam pačiam 
motorlaivy, iš New Yorko 
iki Švedijos uosto Gothen- 
burg iš čia per Švedijos 
pietų kraštą į Kalmarą 
(7 valandos laiko) iš Kal
maro 1934 m. statytu gar
laiviu MARIEHOLM į 
Klaipėdą. Kelionė per Bal
tijos jūrą tęsis 18 valandų 
laiko.

Ekskursijos užgirt o s 
Lietuvių Laivokarčių A- 

, gentų Sąjungos Ameriko
je, į kurios narius, autori
zuotus Švedų Amerikos 
Linijos agentus kelionės 
reikalais prašome ir kreip
tis arba į bile kurią S. A. 
L. raštinę. Tėmykite šiam 
laikrašty skelbimą.

VI. P. Mučinskas.

KroRŠlyje, 23) Kaniauko- 1 
je, 24) Kašėtose, 25) Ka
niavoje, 26) Klepočiuose, 
27) Krūkliuose, 28) Ūtoje, 
29) Leipūnuose, 30) Lyna- 
žėryje, 31) Matuizose, 32) 
Mančiageryje, 33) Merga- 
žeryje, 34) Mištūnuose, 
35) Mikalčiūnuose, 36) 
Mielioniškėje, 37) Namiš
kyje, 38) Noškūnuose, 39) 
Palkabalyje, 40) Pabaro- 
nėje, 41) Pašalčiuose, 42) 
Panočėje, 43) Papiškyje, 
44) Pučkornėje, 45) Rud
nioje, 46) Senkonyse, 47) 

I Slučajuje, 48) Tiltuose, 
49) Urbinuose, 50) Vor- 
viškėje, 51) Vydeniuose, 
52) Vaikšteniuose, 53) Va
rėnoje, 54) Žiūriuose.

Švenčionių Apskrityje,
be ankščiau sulaikytų 156 
skyrių, dabar sulaikyti 
lietuvių šv. Kazimiero dr- 
jos skyriai šiose vietose: 
1) Adomiškėje, 2) Antaga- 
vėje, 3) Andrikavę, 4) Au- 

: činoje, 5) Bieciūnuose, 6)
Bikėnuose, 7) Beržinykuo- 
se, 8) Buckūnuose, 9) Da- 
vaisiuose, 10) Daubariškė
je, 11) Dvarykščiuose, 12) 
Grybėnuose, 13) Grygiš- 
kėje, 14) Gailiušuose, 15) 
Grigaliūnuose, 16) Jančiū- 
nuose, 17) Kiniūnuose, 18) 
Kaneišiuose, 19) Kukliš- 
kėje, 20) Kavaltiškėje, 21) 
Katinautiškėje, 22) Krau- 
tiškėje, 23) Lazdiniuose, 
24) Medinose, 25) Molia- 
kalnyje, 26) Makniulaukė- 

; je, 27) Navikuose, 28) 
Piršteliškėje, 29) Rinko- 

! nyse, 30) Kasčiūnuose, 31) 
! Svilionyse, 32) Seniškėje, 
; 33) Smilginiškėje, 34) Sti- 
; iotiškėje, 35) Trebučiuose, 
[l 36) Upytėje, 37) Urveliuo- 
bse, 38) Vilėkose.
I į Breslaujos Apskrityje, 
•Į be anksčiau -sulaikytų ta

me apskrityje 33 skyrių, 
dabar nustojo veikę ir du 
paskutinieji lietuvių šv. 
Kazimiero draugijos sky
riais: Apse ir Varniškėje.

“V. Ž.” 13 nr. praneša, 
kad Švenčionių apskr. Sto
rasta uždarė “Kultūros” 
skyrius Pečiurkose, Tve
rečiuje ir Krikonyse Šven
čionių apskrityje.

• v

• v

Vilnius — Paskutiniuoju
metu, dėl neramumų Vii- rįnkaį gavo iš iždinės pra 
niaus universitete žydai 
studentai beveik negalėjo t%uto nuomą turį mokėti ne 

K. Stašiui, bet iždinei. To
kį pranešimą gavusi ir 
“Vilniaus Rytojaus” re
dakcija.

nešimus, kad jie nuo šiol
lankyti paskaitų. Jei kurie 
ateidavo, tai dažniausiai 
būdavo lenkų studentų iš
metami.

Dabar gi, gamtos mate- 
matimos fakulteto deka- 

;nas išbraukė iš studentų 
sąrašų 54 žydus, kurie 
“nelankė” paskaitų. Tuo 
būdu, dėl panašaus paskai
tų nelankymo greit gali 
būti išbraukti iš studentų 
sąrašų ir kitų fakultetų 
žydai studentai.

54-rių žydų studentų pa
šalinimas iš aukštosios 
mokslo įstaigos Vilniaus į 
žydų tarpe sudarė nepa
prastai nemalonų ir sle
giantį įspūdį, juo labiau, 
kad žydai studentai nega
lėję lankyti paskaitų vien 
dėl lenkų Užpuolimų.

• v

kasinėjamas ti žygius ne vien Arkivys- 
““ kupijos kurijoje, bet ir

Vaivadijoje. Bet dabar 
renka nugirsti, kad jo iš-! 
kėlimas į kitą parapiją ti
krai įvyksiąs. Eina kalbos, 
kad arkivyskupas jį iške- APRAŠYTOS K. STASIO 
liąs reikalaujant iš šalies.

Kaip ištikrųjų yra, dar 
neaišku, bet jau yra tikrų 
žinių, kad kun. Butkevi
čiui įsakyta iš Dūkšto iš
sikelti balandžio mėnesį. 
Jis perkeliamas į Marcin- , 
konis. Į Dūkštą, sako, e- 
sąs skiriamas Adutiškio 
klebonas kun. J. Vaičių-; 
nas.

Kun. Z. Butkevičius

KNYGOS

VILNIUJE UŽŪ ARINĖJ! 
MAMS NĖRA GALO

Nuo bal. 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, III.
Nuolatinis adresas: Rev.

Vilnius — Kaip jau buvo 
anksčiau rašyta, lenkų se- 
kvestratorius aprašė lietu
vių tautinio komiteto pir
mininko K. Stasio visą i 
turtą už neva nesumokė
tus mokesčius už spėja
mas jo pajamas. Dabar 
papildomai “Vilniaus Ry-, 
tojus” praneša, kad se- 
kvestratorius po poros 

Dūkšte klebonauja jau 10 dienų vėl lankėsi pas Šta- 18) Kamorūnuose 
—- šį ir taip pat aprašė Sta-h

—
‘Vilniaus Ryt.” 22 nr. 

paskelbė lietuvių Šv. Ka
zimiero draugijos 1936 m.

■ gruodžio 3 d. Vilniaus vai
vados sulaikytų ir 1937 m. 
sausio 27 d. vidaus reikalų ( 
ministerijos sprendimu su
laikymų patvirtintų sky
rių ilgą sąrašą.
Vilniaus - Trakų Apskr., 
be ankščiau to apskrities 
atskirai Storastos sprendi-

’ mais sulikytų ir uždarytų 
lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos 26 skyrių, dabar J. “Bružikas, Š. J., 259* N* 
tos draugijos skyrių veiki- 5th Str., Brooklyn, N. Y. 
mas sustabdytas šiose vie- T. Bružikas tarpininkau
tose: 1) Karčiuose, 2) Bu- ja visų kat. laikraščių už- 
cvidonySe, 3) Biekšiuose, sisakymui arba atsinauji- 
4) Čebatoriuose, 5) Čižiū-nimui, dėl to prašoma 
nUose, 6) Dzfegvioriuose, kreiptis prie jo._________
7) Dainavoje, 8) Driicmi- 
nuose, 9) Dalinėje, 10) Gi- 
ražeryje, 11) Gervėčiuose,, 
12) Gieniūnuose, 13) Gry-i 
basėje, 14) Gieliūnuose.
15) Jurkonyse, 16) Jasau- 
sčiznoje, 17) Kalviuose, 

19) 
Kuršiuose, 20) Kaniūkuo-

I

A.L.R.K. BLAIVININKU 
APSKRIČIO SUVAŽIAVI

MAS
įvyks sekmadienį, balan

džio 25 d., 1 vai. po pietų, 
Nekalto Prasidėjimo lietu
vių par. svetainėje, Cam
bridge, Mass. Blaivininkų 
kuopos teišrenka kodau- 
giausiai atstovų. Taipgi 
kviečiame Gerb. Dvasios 
Vadus ir visus blaivybės 
idėjos rėmėjus dalyvauti 
šiame suvažiavime.

A. L. R. K. Blaivininkų 
Ai/skričio Valdyba 

Dvasios Vadas
Kum. P. Virmauskis 

Pirmininkas
A. Eaveckas 

Raštininkė
M. Piktetiutė.

metai.
Dūkšto parapija labai’šio dar turimos bibliote- se, 21) Kažikonyse, 22)

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

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

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:
New Britain, Conn.—Balandžio-April 25 d. 2 vai. p. p. 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2_d? 3_val. po pietų.

J

I
J

So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d, 7:30 vai. vak.
i 

. - - -. ■.

i
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BROCKERT’S ALE t

. tojus dažnai ištinka nelai- žv§rįs sustaugė ir vėl pa
mes. Dar mažai prijaukin- sitraukė. po to ramdyto- 
ti arba ko nors įpykę tig- jas apaipo. Bet tuo metuI

Telefonas: Plaza 1350.

piūklai. Deimanto žiūrovai sustingo iš bai- JONAS GREBLIAUCKAS

*

BOSTONO APIELINKRS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distribntorins CHARLES WAYSHVILLE, pristato alij baliams, 
restoranams ir alndčms. Saukite: Ded. 1731.

gy-
vė-

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS 
ŠVELNUS ARTISTU GER

KLĖMS

Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Ge
ležiniais iešmais nubaidė 
žvėris. ■ 

ko ir toliau.

mės, o daugelis moterų 
pradėjo klykti ir apalpo.'

XX.
■■ ' "

iš sudraskyto
Kur Randami 

Deimantai
Nemaža deimantų ran-

81 Lafayette St., 
Worcester, Masi.

met. gyve- 
Pa.

Veronika, 
gyvenusi, o

ĮVAIRENYBES
L

BRANGIAUSI AKME
NYS PASAULYJE

Paorastai deimantais

O vienas garsus glodinto- 
!jas per 60 metų nuglodino 
tik du deimantu, kurie bu
vo įkainuoti po pusę mili- 

■ jono dolerių. Be to, tai yra
vadiname visus brangiuo- labai atsakingas ir pavo- 
sius akmenis. Bet deiman- jjngas darbas. Nes ma
tų yra įvairių rūšių ir žiausias netikslumas gali 

suskaldyti deimantą į da- 
hs; o tada glodintojas ne į 
lik netektų savo darbo 
vaisių, bet ir savo turto. 
Deimantai glodinami tam
soje, kad geriau galima 
būtų matyti jų spindėji
mą, todėl glodintojai daž
nai netenka regėjimo

spalvų, todėl jie kiekvie
nas turi savo vardą, žali 
berilų rūšies deimantai 
vadinami izumrudais, tam
siai rūžavi deimantai — 
rubinais, tamsiai mėlyni— 
granatais, balti, skaidrūs 
— almazais. Bet kai alma- 
zus nudailina ir du nukir- 3 
stais smaigeliais akmenė- suiaukę senatvės, 
liūs sujungia į vieną, jie 
vadinami brilijantais. Dei-* 
mantai buvo žinomi jau' 
gilioje senovėje. Europoje 
pirmieji deimantai buvo 
gauti iš Indijos, Azijoje.
O vėliau europiečiai sura- štai Anglijos karaliai turi 
do deimantų Afrikoje ir deimantą, vadinamą ‘Švie- 
Pietų Amerikoje. Bet se- sos kalnu’, kuris vertina- 
novėje deimantai nebuvo mas 600.000 dolerių. Rusų 
tokie gražūs, kaip dabar, caras turėjo deimantą 
nes tada niekas nemokėjo į vardu “Orlov”, įkainuotą 
jų nudailinti, nuglodinti. 800.000 aukso rublių. 1853 
Nes tik tinkamai nuglo- 
dinti (nušlifuoti) deiman- 
1 ai įgauna nepaprastą 
groži, sjindėjimą ir atmu
ša savyje šviesos spindu
lius įvairiausiomis spalvo- parduotas’ už 200.000 dol 
mis. Tik 1746 m. Briuge 
miesto gyventojas Džonas 
Bergemas surado būdą, 
kaip nuglodinti deiman
tus.
Pusę Amžiaus Triūsė 

Vienu Deimantu
Nuglodinti deimantų 

galima nei plienu nei 
tais metalais, nei trinant 
juos į akmens plokštes. 
Nes deimantai vra kietes-

— v

Su

ne-
ki-

ne-

Milijonai už Mažus 
Akmenėlius

Yra tokių gražių 
stambių deimantų, kurių 
vertė tiesiog pasakiška.

m. Brazilijoj buvo rastas 
deimantas ‘Pietų kryžius’, 
kuris nedailintas svėrė
254 karatus (karatas ly
gus 0,205 gramo) ir buvo

O nuglodintas svėrė 125 
karatus, bet parduotas už 
400.000 dol. Įvairių kraštų 
valdovai, Europos valsty
bių karaliai, Indijos ma
haradžos ir Amerikos mili 
jonieriai turi tokių dei
mantų, kurie vertnami po 
milijoną ir daugiau dole
rių. O tokių deimantų, ku
rie kaštuoja po kelias de
šimtis tūkstančių dolerių,

ni už visus žinomus'meta- pasaulyje yra labai daug.Į

f 
T t

Jie dedami į valdovų karū- 
glodina tik trinant viens į nas’ smylkesni į žiedus, 
kitą. Tas darbas yra labai, sagas *r šia.ip nešiojam?. 
sunkus, reikalingas mokč-jr^ams PaPu°šti. 
jimo ir didelio įgudimo. 
Todėl ir deimantų glodin- 
tojų yra labai maža. Dau
giausia ju yra (Tandijoj dama Indijoj ir Brazilijoj, 
r- Belgijoj kurie iš kartos ‘ Bet daugiausia jų randa- bes. 
į kartą savo mokslą per-;ma Pietų Afrikoje, Oran-; 
duoda savo vaikams arbalždės, Kenijos ir Rodezijos 

į srityse. Kai anglai patyrė,! 
j kad Oranždės ir Transva-
lio apylinkėse, Afrikoje,: 
raudama aukso ir daug 
deimantų, jie sukėlė karą 
prieš karus, ten gyvenu-

lūs ir akmenis. Juos nu
sodina tik trinant viens i

mokiniams. Kaip sunkus 
yra tas darbas galima su
prasti iš to, kad kai ku
riuos stambesnius deiman
tus meisteriai dailina ir 
glodina po 10 — 15 metų.

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

Telefonas
Worcester, 5-4334
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Now, thanks to certified tests, eondueted 
m 89 HOME Proving Kitchens throughout 

U. S. and foreign countries, you can be 
sure of getting a refrigerator that will do 
more things better and at less cost. Not 
laboratory performance! Not showroom 
performance! Būt IN YOUR KITCHEN, 
under YOUR conditions of daily ūse!

BETTER FND PROTECTKM ...
kitchen-provtd 

S pečiai testą on millc, meat, and left- 
overs convinced the most skeptical that 
Westiaghouse protects food for </aya 
beyond any average reąuirementa. For 
assured protection . . . the “Built-in 
Watchman” and also Built-in therraom- 
eter alwaya in plain sight.

GREATER CMVEMIENCE ...
kitchen-prtrvtd 

Marketiac »nd rtorase te»t» >howed 
conclmive uvip ia tjtne, trouble, and 
money through uk of Triple Food Saver. 
Triple Storage Conapartment and 
Adju«to-ahelf.
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FUU. P0WER... kitcbtn-provtd
With door openingi as frequent as 62 
timsa a day, the eficient Ecooomizer 
Unit operatee lesa than 15 rainutes out 
of every hour ... a real money-saving 
feature. 1

FASTER FREEZMG . .. kitcbcn-provtd 
Certified tests prove that you get more 
ice faster frora the overaize faat-freezing 
Sanalloy Froeter ... a feature ezduaive 
with Westinghouae Refrigerators.

GREATER ECONOMY... kitcbtn-proved 
Scientific meter readinga prove that elec- 
tricity for the 1937 Westinghouae coata 
only alightly more per da(r than a poet- 
age stamp; evea on hotteat Says.

l»W-C0ST 0PEUTIM WMS 
U S. PUBUC WOKKStūhUHIS- 
TKATm OtūFg FOR 16.6S7 

KFFRIGER/TORS
Competitive tuda 
urat price p/o,

^5>ii?row ’̂ktofA25. v. s.

•conoOTZ

Westinghouse

Edson Electric Co.
Providence, R. I.487 W. Westminister St.,

Tel. GAspee 4518

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LDS. CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS
Šiuomi pranešu,

LDS Connecticut apskri
čio pusmetinis ir priešsei- 
minis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 16 d., 
1937 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijoj, Congress 
Avė., Waterbury, Conn., 1 
vai. po pietų. Kuopos tuo
jau sušaukite susirinki
mus ir išrinkite atstovus i 
suvažiavimą. Taipgi pra
šome pagaminti įnešimų 
organizacijos gerovei. Ka
dangi suvažiavimas bus 
Ijriešseiminis, tai svarbu, 
kad kuodaugiausiai atsto
vų suvažiuotų. Būtų ma- 

1 lonu šį kartą pamatyti su
važiavime ir Bridgeportie- 
čius. Artinasi mūsų aps
kričių trilypė gegužinė. 
Kaip tik bus laikas ir apie 
tai pasvarstyti, kad toji 
gegužinė būtų sėkminga.

B. Miciūnienė,
LDS. Conn. Apskričio 

Raštininkė.

sius olandus išeivius, ir Nes deimantai yra laikomi bėgantį
sugriovė jų laisvas valsty- kiečiausiu daiktu pasauly- ramdytojo nugaros, taip 

. Tame kare žuvo apie je.
100.000 žm. Dabar Afriko
je veikia anglų bendrovė, ! 
valdžios prižiūrima, kuri 
kasmet iškasa deimantų 
už milijoną dolerių. Dau-i

BAISI KOVA TIGRU 
NARVE

pat puolė savo auką.
I Bet Trubko dar nebuvo 
nustojęs sąmonės. Ir tuo 
momentu, kada tigrai su- 
sipiovė tarpusavy, ramdy
tojas stipriu balsu garsiai

Juozo, Amerikon atvykęs 
prieš karą ir gyvenęs Phi
ladelphia, Pa.

Pajaujis, Jurgis, gyve
nęs Pittsburgh, Pa.

Petrevičius, Petras ir 
Karolis - Ženas, iš Lietu
vos išvažiavę 1922 m., gy
vena New Yorke. Karolis- 
Ženas bene pasivadinęs 
Vulfu.

Ragelis, Jonas, s. Mato, 
iki 1927 metų gyvenęs 
Newark, N. J.

Razevičius, Vladas, 
venęs Newark, N. J 
liau Boston, Mass.

Sikadolskas, Kazys, 
vena Bayonne, N. J.

Širvinskas, Juozas, 
Jono, gimęs 1884 m. gegu
žės mėn. 27 d. Žilių km., 
Papilės vaisė, gyvenęs 
Boston, Mass.

Škeliovas, Lukas, 1923 
metais gyvenęs Erie, Pa.

Tamošiūnaitė, Ona (Au
na Tarnus) 1933 met, gy
venusi Nevv York, N. Y.

Vagonis, Motiejus ir jo 
sūnus Jonas. Gyvenę Phi- 
iadelphia, Pa.

Vaitekūnas, Vincas, ki
lęs iš Juknaičių k., Lygu
mų vaisė., Šiaulių apskr. 
Amerikon atvykęs prieš 
karą, gyvenęs Detroit. 
Mich. ir neva Nevv Yorke 
ar jo apylinkėje. Gali gau
ti nemažą sumą pinigų.

Žemaitis, Antanas, gi
męs 188? m. Papiškių km., 
Aleksoto vaisė., Marijam
polės apskr. Tarnavęs J. 
A. V. kariuomenėj ir pasi
vadinęs Tony Zemis.

Ieškomieji arba apie 
juos ką žinantieji prašome 
atsiliepti adresu: 
Consulate General of Lith- 
uania, 46 Fifth Avenue, 
Nevv York, N. Y.

Lietuvos Generalis 
Konsulatas.

Adomaitienė, Adelė, 
venanti New Yorke.

Ambrozevičius, Bernar
das, apie 1936 
nęs Gilberton,

Augaitienė, 
per ilgą laiką
ir tebegyvenanti New Yor
ke, ieškoma Konsulato. 
Skubus atsiliepimas arba 
apie ją žinių suteikimas 
bus nuoširdžiai įvertinta. 
(10-2474).

Bružauskas, Aleksan
dras, gimęs Raudondvario 
valse. Kauno apskr. apie 
1895 met., gyvena Connec
ticut.

Bendikas, Juozas, 1931 
metais dar gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

Bunevičius, Mikas, gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Grigas, Juozas ir Petras, 
sūnūs Mykolo, apie 42 ir 
43 metų amžiaus, gyvenę 
Worcester, Mass. ir Law- 
rence, Mass.

Milevičienė (Miller), — 
Jalušauskaitė, Anelė, gy
venusi Pennsylvania valst.

Kučinskienė - Jalušaus
kaitė, Veronika, gyvenusi 
apie Minersville. Pa.

Jančiūnas, Vladas, s. 
Kazio, gyvenęs Shenan
doah, Pa.

Juodis, Juozas, kilęs iš 
Paseinio k., Seinų valse., 
Amerikon atvykęs prieš 
karą (10-2556).

Kopūstas, Juozas, s. Pet
ro, 1922 met. gyvenęs East 
Pittsburgh, Pa.

Kontvainis, Mykolas, 
Lietuvoje gyvenęs Trump- 
laukės k., Ylakių valse.. 
Mažeikių apskr., 1906 m. 
atvažiavęs Amerikon ir 
gyvenęs Brighton, Mass.

Kreivėnas, Juozas, Ka
zys, Dzidorius ir Jonas. 
Visi kilę iš Beržinių k. 
Keturvalakių valse., Vil
kaviškio apskr.

Liutikas, Roksas, iš 
Gargždų m., Kretingos ap
skričio manoma, kad žu
vęs anglių kasyklose apie 
1911 m. Žinių suteikimas 
apie jo mirimo vietą bus 
didžiai įvertinta.

Lukauskas, Teofilius, s. 
Stasio, Amerikon atvykęs 
prieš karą iš Navasodų k., 
Liubavo valse., Marijam
polės apskr.

Lukošiūnas, Mykolas, 
gyvenęs Philadelphia, Pa. 
apie 1926 met.

Makulavijius. Jonas, gy
venęs Eden, Md.

Nenartavičius, Ignas, s.

giausiai randami smulkūs Įšėlęs tigras puolė ramdy- suguko tigrus bauginantį 
deimantai, ir tik retai ka- toją. — 3.000 žiūrovų sekė ‘
da didesni, kurie sveria po šiurpias grumtynes.
30 — 60 karatų. Už tokius 
mokami šimtai tūkstančių 
dolerių. Be to, deimantų 
randama Rusijoj, Uralo 
kalnuose, kai kuriose Pie
tų Amerikos valstybėse ir 
kitur.

Deimantiniai Peiliai, 
Grąžtai, Rėžtuvai

Bet deimantai vartojami ja apba mirtinai sudrasko, 
ne tik papuošalams. Apie ----- - - f
65 proc. visų deimantų 
sunaudojami pramonės 
reikalams. Tik pačius di
džiausius ir gražiausius 
deimantus parduoda puoš
menoms. Mažesnieji ir ne 
taip gražūs deimantai nu- 
aštrinami ir įdedami į grą
žtus, piūklus, rėžtuvus, 
kuriais gręžiami ir piaus- 
tomi kiečiausi metalai. 
Kurių metalų negalima iš
gręžti ar perplauti niekuo 
kitu, tiems vartojami dei
mantiniais ašmenimis grą
žtai ir ] 
grąžtais gręžiamos uolos 
ir akmenys. Deimanto rėž- 
tuvais piaustomas stiklas, kiti tigrai, užuodę kraują J

šūkį. Vienai akimirkai 
žvėrys pasitraukė ir nu
rimo. Bet vienas tigras

— Vaidinimas vy- Vgi pUolė dar nespėjusį at- 
-- ---’—- sikelti ramdytoją. Trubko'

-----------  sugniaužė botago kotą ir 
Cirkuose žvėrių ramdy- drožė puolikui per snukį

rai ar liūtai puola ramdy-i prįe narv0 subėgo cirko 
tojus, sunkiai juos sužalo- • tarnautojai ir aštriais ge

ležiniais iešmais išvijo ti- 
Prieš keletą savaičių toks g^g į§ narvo. Ramdytojas 
šiurpus nuotykis įvyko i^ivo pakeltas ir išgaben- 
Paryžiaus cirke d’Hiver. tas į iigOninę. jam buvo 
Cirke buvo per 3.000 žiū- smarkiai sudraskyta nu- 
rovų, kurie smalsiai sekė, gara, sukandžiotas kaklas 
kaip ramdytojas Trubko ir su]aužyta kairė ranka/ 
mankštino aštuonis benga- geĮ 25 minučių į jo vie-l 
liškus tigrus, versdamas tą atėjo kitas ramdytojas 
juos šokinėti, gultis, Tai- įr Vg] pradėjo mankštinti 
pioti, laiptais ir t.t. Staiga tuos pačius žvėris. Jis lai- 
yienas tigras truputį atai- mingai užbaigė savo drau. 
liko nuo kitų, ir ramdyto- go pradėtą darb 
jas to nepastebėjo. Dar 
nespėjo jis atsigrįžti — ti
gras puolė jį iš užpakalio 
ir parbloškė ant žemės.

Jei tūlų asmenybių balsai pra
eityje būtų buvę kitokiais, istori
jos Įvykiuose būtų buvus didele 
permaina ir galimas dalykas tai 
būtų palietę ir platųjį pasaulį. 
Beveik kiekvienos tautas istori
joj Įvykiai parodo, kaip net ir 
viena pasakyta kalba gali daly
kus nusverti, ir dažnai net pa
sukti visą istorijos kryptį.

Ištikro, balsas yra didžiausia 
žmonijos palaima, ir kaipo toks 
užsitarnauja geriausios priežiū
ros. Ir čia įdomu pastebėti, jog 
daugelis operos, scenos, filmų ir 
radio artistų, kurių balsai yra ju 
turtu, neseniai pareiškė, jog iš 
cigaretų jie labiausiai mėgsta 
lengvą užsirūkymą. kuris yra 
švelnus jų gerklei. Iš priežasties 
to, jiems labiausiai patinka Lu
cky Strike cigaretai.

Gamta ir mokslas bendrai pa
daro Luekies lengvu užsirūkymu. 
Luekies yra pagaminti iš pui
kiausio tabako, kurį žinovai su 
didžiausiu rūpestingumu didžiu
lėse pasaulio rinkose išrenka.

Bet ir su šiuo geriausio tabako 
supirkimu Luekies išdirbėjų pa
stangos suteikti rūkytojams ge
resnį cigaretę nesibaigia. Šiam 
tabakui tinkamai išnokus ir iš
sistovėjus, jis perleidžiamas per 
garsųjį Lucky Strike “It’s Toas- 
ted” procesą.

Šis “toasting” procesas praša
lina tūlas šiurkščias visokiame ta
bake randamas priemaišas. Vienu 
iš šio proceso žingsnių yra tai pa
naudojimas ultra-violetinių spin
dulių.

Taigi, ačiū gamtai ir mokslui 
yra gaunama Lucky Strike ciga- 
retuosc lengvas užsirūkymas, ku
ris gerklei yra taip švelnus. Ir tai 
j ra vienintelis cigaretas, kuris 
suteikia “Toasting” proceso ger
klės apsaugą. Tą pačią gerklės 
apsaugą gauna ir operos, scenos, 
filmų ir radio artistai, kurių bal
sai yra jų turtu, ir kurie pasiren
ka Luekies kaipo savo cigaretę.

(Advg.)


