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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.
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Jauniausias sovietų ka
ro komisaro brolis, 39 me
tų Sergiejus Vorošilovas, 
išėjo iš armijos ir yra pa
siryžęs tapti dvasininku. 
Tą savo nutarimą jis pra
nešė broliui, motyvuoda
mas, kad tik krikščionybe 
gali žmogui duoti tą, ką 
žadėjo komunizmas, bet 
ko jis negali įgyvendinti 
dėl savo materialistinės 
pasaulėžvalgos. Pagaliau 
jis pareiškia viltį, kad 
partija ir vyriausybė rim
tai žiūrės į Stalino išleis
tą konstitucija ir liausis 
persekioti tikėjimą.

Apie šį Sergiejaus su
manymą buvo ... sužinota 
tik tada, kai karo komisa
ras Vorošilovas viešai iš
sižadėjo savo brolio. Vie
name pranešime Vorošilo
vas pareiškė, kad šis atsi
tikimas tik rodo, kaip 
menkai įstengia kovoti a- 
teistų judėjimas prieš ko
munizmo priešus.

Bijomasi, kad bolševi
kai gali nuo komunizmo 
atkritusi Vorošilovo brolį 
areštuoti ir ištremti.

Sveikiname Kunigų Vienybės Seimą LjętuVOS NepriklaUSOItiybėS Pripažinimo Sukaktis
Trečiadienį, liepos 28 d., 

š. m., įvyksta Kunigų Vie
nybės Seimas Seserų 
Pranciškonių Vienuolyno 
rūmuose, Pittsburgh. Pa. 
Garbingųjų mūsų išeivi-

MADRIDAS PRIPAŽĮS
TA PRALAIMĖJIMĄ

Madridas, Ispanija —
Ispani jos radikalu valdžia 

_____ _________ ______  praneša, kad sukilėliai at
jos vadų seimą sveikina-{ siėniė Brunete kaimą. Ra-i 
me ir prašome seimo die- dikalų kariuomenė čia 
notvarkėn įtraukti ir LDS buvo baisiai supliekta.
organizacijos ir jos ergą- Prarado daug kariuome- 
no “Darbininko” platini- nės, ginklų, amunicijos,no
mo klausimą.

Kunigų Vienybės Seime 
dalyvauja ir J. E. Vysku
pas M. Reinys.

EUCHARISTINIS KON
GRESAS KĖDAINIUOSE

orlaivių ir kitokių karinių 
pabūklų. Sukilėliai žv-i 
giuoja toliau. Jie puola 
Villanueva de la Canada. 
Sakoma, kad 50,000 ka
reivių kovoja abiejose pu
sėse. Radikalų kariuome
nė laikosi dar, bet gal bus 
priversta trauktis arčiau 
Madrido, nors ir dabar 
jau sukilėliai stovi tik už 
15 mylių.

Gen. Franco karo laivy
nas iš oro ir jūrų pradėjo 
bombarduoti Ispanijos uo
stą Barceloną. Mūšiai ei
na visuose frontuose.
KRUVINI MŪŠIAI PEI
PING APYLINKĖJE

DE VALERA IŠRINK
TAS AIRIJOS PREZI

DENTU

Dublinas, Liepos 22, — 
Eamon De Valera trečiam 
terminui išrinktas Airijos 
prezidentu. Jis gavo 82 
balsus už ir 52 prieš.

ELEKTROSTATIKOS 
LIEPSNELĖ UŽDEGĖ 

HINDENBURGĄ

Washington, Liepos 21, 
— Oro prekybos biuras 
šiandien pranešė, kad ty
rinę iimas parodo, kad 
priežastis užsidegimo ir 
sudegimo zeoelino Hin- 
denburg, gegužės 6 dieną, 
šių metu Lakehurste buvo 
elektrostatikos liepsnelė, 
uždegusi susimaišiusį hv- 
dro^eną ir orą ir nuo to 
užsidegęs visas zenelinas. 
Gandus anie sabotažą pa
neigė. Toje tragedijoje žu
vo 36 žmonės.

SUKILĖLIŲ ORO GENE
ROLAS — ITALAS

St. Jean de Luz, Prancū
zija — Iš patikimų šalti
niu pranešama, kad suki
lėlių savanorių aviacijos 
komandierius “generolas 
Garda” yra tikrai Italų 
Aviacijos Divizijos virši
ninkas generolas Mario 
Bernasconi. Jisai yra iš
tobulinęs greitą lėkimą 
prie ežero Garda. Tai gal 
jisai dėl to ir pasiėmė tą 
vardą, Gen. Garda.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Birželio 28, pirmadienį 
Eucharistijos garbinti su
sirenka angelaičiai. Vai
kučiai savo eisena stebi
no.

Trečia Kongreso dieną 
atsilankė Valstybės prezi
dentas A. Smetona, vy
riausybės nariu lydimas. 
Pontifikalines Mišias lai
kė arkivysk. Skvireckas, 
pamokslą pasakė vysk. 
Būčys. Kongreso baigimo 
kalbą bažnyčioj pasakė 
arkivysk. Skvireckas.

Kongresas visas tris 
dienas buvo įspūdingas. 
Ypač įstrigo atmintin ir 
širdin naktinė adoracija. 
Toj adoracijoj prašėsi lei
sti ir dalyvauti kitatikiai 
— pravoslavai. Kongrese 
dalyvavo apie 50.000 žmo
nių. Didelis skaičius buvo 
organizuotų. Tik vienos 
Josvainių parapijos buvo 
2000 organizuotų, Šėtos— 
1.040 organizuotų. Nema
žiau organizuotų buvo iš 
Vabalninko 
Pijų-

Kongreso 
daug parėjo 
kariuomenės 
liečiu prisidėjimo. ___
širdžią padėką kongreso jos armijos vadas atsakęs 
komitetas reiškė kariuo
menės viršininkui pulk. 
Įeit. Jesulaičiui. geležin
kelio ruožo viršininkui p. 
Durickiui, miesto burmis
trui p. Povyliui. Įsidėmė
tini vysk. Paltaroko žo
džiai, tarti Kongreso pa
sisekimo padėjėjams: Per 
tokias šventes, mes gyve- 
na?e jaus-;
mMs visi te sfartumo pa- £otorizuotam

mas dirbti ir netrukus jį 
Xinkr™p P^tysime Kauno pa-
b“ Unmkad U|da"^se. Tsb.

vienybes jausmas ir nu
sistatymas dirbti vie-; 
ningą darbą neišnyktų 
ir neštų palaimą.

OinO TRAUKINIO NE
LAIMĖJE MIRĖ 5

ir kitų para-

pasisekimas 
nuo vietos 

ir geležinke- --- _ NuoJ

Tientsin, Kinija, Liepos 
26 — Japonų armija ap
mėčius Kinų tvirtoves 
bombomis ir apšaudžius 
Kinų kariuomenės sargy
binius, pridavė Kinijos 
valdžiai griežtą reikalavi
mą atšaukti visus karei
vius iš Peiping apylinkės. 
Jeigu tas reikalavimas 
nebus išpildomas, tai Ja
ponija pradės naują stip
resnę pabaudos kampani
ją. Jau dabar kareiviai 
surikiuoti.

Visą laiką mūšiai tę
siasi apie Langpang. iš 
kur pranešama, kad šim
tai kareivių ir civilių 
žmonių užmušta. Vakar a- 
pie vidurnaktį prasidėjo 
kruvini mūšiai toje vieto
je, ir Kinų pozicijos vi
siškai sunaikintos.

Nepatikrintomis žinio
mis pranešama, kad Kini-

vienu žodžiu į Jaųonu rei- 
kalavimus: “Priešinki
mės”.

NETRUKUS PRADĖS 
SKRAIDYTI MOTORI

ZUOTAS SKLANDYTU
VAS

Kaunas — Šiomis dieno
mis Lietuvos aeroklubas

PRANCŪZIJOS PRE- 
MIERAS NEMAINYS

, ' PLANŲ

Lima, O, — Liepos 25— 
Pennsylvanijos geležin
kelio pasažierinis trauki
nis, pervažiuodamas sker- 
skeli, sudaužė bevažiuo
jantį automobilį ir užmu
šė penkis juo važiuojan
čius žmones. Užmuštieji 
buvo: ūkininkas C. Getz, 
jo žmona, ir trys vaiku
čiai. .

Paryžius, Liepos 25 — 
Prancūzijos premi eras 
Chautemps šiandieną pa
reiškė, kad jisai nemainy
siąs savo nustatytų planų 
Prancūzijos ekonominės 
būklės pagerinimui. So
cialistai 'PTancūzijos ka
binete reikalauja paleng
vinimo Chautemps prog
ramos. Socialistų vadas, 
buvusis premjeras beori 
Blum, priešinasi dide
liems valdžios budžeto 
mažinimams.

i

ALEKSANDRAS STULGINSKAS
Lietuvos Steigiamąjį Seimą išrinkus ir sušaukus, ge
gužės 15 d., 1920 m. tapo išrinktas demokratiniu bū
du Lietuvos Valstybės prezidentu, kurio pareigas ėjo 
iki 1926 m. Gerb. A. Stulginskio prezidentavimo me
tu pravesta žemės reforma, įkurtas Lietuvos litas 
(valiuta), išgauta didžiųjų valstybių, tarp kurių ir 
Jung. Valstybių Lietuvos pripažinimas.

Stalinas Pradėjo “Valyti” Spaudą"*
Maskva, Liepos 25 — 

“Pravda”, komunistų o- 
ficialus organas, vedama
jame straipsnyje praneša, 
kad šiomis dienomis pra
dedama griežtas ir visuo
tinas spaudos valymas. 
Straipsnyje telpa atsišau
kimas. kad visus komu
nistinėmis idėjomis prie
šingus laikraščius ir žur
nalus uždarytų, jų redak
torius iš vietų prašalintų 
ar įmestų į kalėjimą. Pat
sai Stalinas, žinodamas 
spaudos galybę, to valy
mo reikalauja. Jisai buvo 
pavadinęs soaudą “stip
riausiu ir aštriausiu ko
munistų partijos ginklu”.

Sovietų spaudos valymo 
procesas prasidėjo perei
tą kovo mėnesį po Centra- 
linės komunistų komisijos 
plenumo, kuris įsakė vi
soms organizacijoms plės
ti spaudos propagandą, 
tobulinti laikraščius ir su
daryti glaudesnius santy
kius su redaktoriais. 
“Pravda” sako, kad tie Į- 
sakvmai nebuvo vykdo
mi. Visa atsakomybė bu
vo palikta redaktoriams ir 
kai kurie iš jų pasirodė 
neištikimi ir pradėjo tal
pinti valdžiai kenksmin
gus straipsnius ir žinias. 
Tie redaktoriai įmesti į ka 
lėiimą. Toliau “Pravda” 
rašo, kad dabar Rusijoje 
yra trūkumas žurnalisti
niu jėgų. Yra tokiu jaunu 
naiėgru dabar dirbančiu 
dirbtuvėse, kurie turėtu 
žurnalistiniu darbu užsi
imti. “nes žmonių priešai 
tuos žemyn stūmė ir net 
kankino”.

Šis beširdis “valymas”
* ‘ • i ”

i

parodo kokią laisvę turi 
spauda Sovietų Rusijoje.

Sovietų Rusijoje yra tik 
komunistinė spauda. Sta
linui ir toji spauda pasi
darė nebeištikima.

PROTESTANTŲ VADAI 
VOKIETIJOJE AREŠ

TUOTI

Berlynas, Liepos 25 — 
Iš patikimų šaltinių gauta 
žinios, kad min. W. Nie- 
moeller, brolis protestan
tų vado Martino Niemoe- 
ller, ■ kuris sėdi kalėjime 
už ugningą pasipriešinimą 
Vokietijos prieš - bažny
tiniams įsakymams, irgi 
areštuotas ir padėtas į ka
lėjimą.

Min. W. Niemoeller bu
vo užėmęs jo brolio saky
klą ir pasakė trijose vie
tose pamokslus prieš Na
cių valdžią. Jį sugavo 
slaptoji policija. Visai 
mažai žmonių Vokietijoje 
žino, kad jisai kalėjime, 
nepaisant to, kad bažny
čios, kuriose jisai sakė 
pamokslus, buvo prisi- 
kimšusios žmonių. Jisai 
yra kaltinamas: skaity
me laiško žmonėms nuo 
savo brolio iš kalėjimo; 
sakyme valdžiai priešingų 
pamokslų.

KONFISKUOTI BAŽNY
TINĮ TURTĄ

Daug Sovietų ateizmo 
sąjun&rų pasiuntė Stalinui 
ir Molotovui prasvmą 
konfiskuoti visus bažny
tinius turtus ir brangeny
bes, kurių vertė, parda
vus, siekianti 120 mil. ru
blių.

Antradienį, liepos 27 d., 1922 m. Jung. Valstybės 
oficialiai pripažino Lietuvą nepriklausomą, kuri save 
nepriklausomybę paskelbė pasauliui—vasario 16 d. 
1918 metais. *

Didžiųjų valstybių, o ypač Jungtinių Valstybių 
pripažinimas Lietuvai buvo labai svarbus ir reikalin
gas. Visa mūsų tauta, išskyrus tuos, kurie traukė 
Lietuvą į Maskvą, gyvai ir energingai darbavosi, kač 
išgautų Lietuvos pripažinimą. Tuolaikinis Lietuvos 
Prezidentas Aleksandras Stulginskas paskyrė Pa
siuntiniu Amerikai gabų diplomatą p. Voldemaru 
Čarneckį, dabartinį atstovą Italijai, kuris čia sukvie 
tė sau į talką žymiausius mūsų išeivijos vadus, bū
tent, adv. B. F. Mastą (Mastauską), adv. A. Milerį 
kun J. J. Jakaitį, MIC., kan. Dr. F. Kemešį ir kitus.

Gerb. Voldemaro Čarneckio iniciatyva liepos 1£ 
ir 20 d. d., 1922 m. įvyko Lietuvos Paskolos stočių at
stovų suvažiavimas. Kadangi vadinamieji tautinin 
kai - sandariečiai buvo nepatenkinti Lietuvos Pasiun
tinio permaina (Lietuvos Pasiuntinys p. J. Vileišis 
metai prieš tą įvykį buvo atšauktas ir Pasiuntiniu 
paskirtas p. V. Čarneckis), tai jie tą suvažiavima 
boikotavo, naująjį atstovą, o kartu ir tuos, būtenl 
katalikus, kurie jam padėjo dirbti sunkų lietuvybės 
ir Lietuvos pripažinimo išgavimo darbą šmeižė ir dar 
bą trukdė. Bet suvažiavimas buvo gausus ir sekmin 
gas. Tomis dienomis Washingtone įvyko trys svarbūs 
lietuviams ir Lietuvai nuotikiai, būtent: 1. Paskolos 
stočių atstovų suvažiavimas ir aukso ir sidabro auki 
Įteikimas: 2. Atsilankymas delegacijos pas J. V. Pre 
zidentą; 3. Harriso paminklo atidengimas.

Suvažiavimas plačiai apkalbėjęs apie tolimesn; 
Lietuvos reikalų rėmimą, pažadėjo dirbti visus Lietu
vos Valstybės per jos Pasiuntinį uždėtus darbus; at 
sižvelgdami į tuolaikinę Lietuvos padėtį nutarė pa 
dėti Lietuvai įkurti savo valiutą, kuri šiandien tebė 
ra stipri ir pastovi; atsižvelgdami, jog Vilnius ir Klai 
pėda prie Lietuvos dar neprijungti (Vilnius tebėrs 
neprijungtas) nutaria uoliai remti antrąją Lietuvoj 
Paskolą; pasmerkia tuos lietuvius, kurie ne tik nere 
rrna trfetuvos, bet°tterf prieš ją ir jos Atstovybę Ame 
rikoje įvairiais būdais agituoja ir šmeiždami trukdc 
Lietuvai naudingus darbus; nutaria tęsti Aukso ir Si 
dabro Fondo vajų; užgiria pilietybės registravimo į 
statymą. Toki tai svarbiausi to suvažiavimo nutari 
mai.

Iš suvažiavimo dalyvių buvo išrinkta delegacijž 
iš 30 asmenų, kuriai vadovavo Lietuvos Pasiuntinyj 
p. Voldemaras Čarneckis, kun. J. J. Jakaitis, MIC. 
adv. B. F. Mastas (Mastauskas) ir adv. A. Mileris 
Delegacija pas J. V. Prezidentą Warren G. Hardingą 
pas Senatorių Henry Cabot Lodge iš Massachusettj 
ir kitus lankėsi liepos 20 d., 1922 m., 1 vai. po pietų.

Delegacijos vardu turiningą sveikinimo ir prašy 
mo kalbą pas Prezidentą pasakė adv. Antanas Milerh 
?š Worcester. Prezidentas Hardingas, atsakydamas 
adv. Milerio kalbą, tarp kitko pareiškė: “Aš turiu vii 
ti. kad Lietuva gaus Amerikos pripažinimą labai ar 
timoje ateityje”.

Tą pačią dieną. 3 vai. po pietų įvyko a. a. leite 
nanto Harriso paminklo atidengimas Arlingtono ka 
puošė. (A. a. Įeit. Harris žuvo Lietuvos laukuose ko 
vose dėl Lietuvos nepriklausomybės).

Suvažiavimo atstovai grįžo iš Washingtono pil 
nai patenkinti, nes gavo užtikrinimą, kad Lietuva bui 
pripažinta.

Tuoj po suvažiavimo laisvamanių spauda (sočia 
lįstų ir sandariečių) dar labiau pradėjo šmeižti su 
važiavimą, jo dalyvius ir Lietuvos Pasiuntinį. Ypa< 
visus stebino tautininkų - sandariečių organo “San 
daros” atkaklus puolimas katalikų ir jų vadų kunigą 
už tai, kad jie nuėję pas J. V. Prezidentą Hardingą ii 
kaikuriuos Senatorius Washingtone prašė Lietuv? 
pripažinti nepriklausomą de jure. Tas laikraštis “San 
dara”, rašydamas apie įvykusią konferenciją liepo: 
19 ir 20 d. d., 1922, Washingtone, pareiškia: “Tėve 
liai... lankėsi pas prezidentą ir kaikuriuos senatorius.. 
Sunku yra manyti, kad “tėvelių” tas slenkščių try 
nimas ką nors galėtų padėti Lietuvos klausimui”. Be 
tas tėvelių lankymasis pas prezidentą ir senatoriuj 
laimėjo Lietuvos pripažinimą.

Liepos 27 d., 1922 m. J. V. Valstybės Depart 
mentas paskelbė formalį Jung. Valstybių pripažinimu 
taip vadinamoms Pabaltijos valstybėms, būtent, Lie 
tu vai. Latvijai ir Estonijai ir Albanijai. Šią žinią pa 
skelbė visa Amerikos spauda. Lietuva ir visa išeiviji 
užsidegė džiaugsmu. Suruošta milžiniškos manifesta 
cijos Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai buvo didelis moralis laimėjimas visos mūši 
tautos ir lietuviškos kantrybės, pasiryžimo ir pašiau 
kojimo vaisius.

Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo de jun 
sukaktuvių proga sveikiname visus tuos, kurie auko 
mis ir darbu kovojo dėl Lietuvos Nepriklausomybėj 
ir jos pripažinimo.
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Antradienis, Liepos 27 d., 1237
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{vietines ŽINIOS
ADF SUSPENDAVO 49 

CIO UNIJAS

<ru»'

bėję Seselės Perdėtihės. 
Jtrfhs labįi patiko Vasari
nės Mokyklos tvarka.

NUBAUSTAS KLEBO
NAS ZAREMBA

Okupuotoje e
2

Boston, Liepos 22 — A- 
merikos Darbo Federacija 
Massachusetts valstybėje 
viešai išėjo į kovą prieš 
CIO, suspenduodama 49 
vietines kuopas tautinių 
unijų, kurios priklausė 
prie CIO. Šį suspendavimą 
įsakė ADF prezidentas 
Wm. Green, po pasitarimo 
su savo veikiančia taryba. 
Suspenduotų unijų vadai 
žada kovoti prieš suspen
davimą net ir ADF Suva
žiavime, kuris įvyks rug
piūčio 2 dieną, Lowellio 
mieste. Naujosios Angli
jos CIO vadas M. Widman 
Jr., pareiškė spaudai, kad 
tas įvykis yra tiktai kitas 
įrodymas, kad ADF ir 
prez. Green nori skelti 
darbo eiles.

Iki šiol, Massachusetts 
valstybėje ADF leido CIO 
unijoms priklausyti prie 
ADF, nes manė, kad ne
susipratimai galės būti iš
aiškinti ir bus galima CIO

kaip nors sutaikinti su 
ADF. Prez. Green pareiš
kė, kad susitarimas dabar 
neįmanomas, tai remian
tis ADF konstitucija te
kis suspendavimo žygis 
buvo reikalingas.

“PADĖKIME JOMS,.. 
KURIOS GERĄ DARO 

MUMS”

SODALIEčiŲ - SUSIRIN
KIMAS

_ _-----—— už tai, kad Paringio pa-
Višos Sodalietės prašo- rapijos knygose rado kaž- 

mos susirinkti Vyčių kokio Jankovskio pavardę 
kambaryje, East 7th St. i užrašytą lietuviškai “Jan- 
šalėj svarbiam susirinki- kauskas”. Lenkų spauda 
mui trečiadienio vakare, Į išvadino nuteistą kleboną 
7:30 valandą. Valdyba.! it vomanu.■■■ i

EKSTRA SUSIRINKI 
MAS TRIJŲ DRAUGIJŲ

Mirė puniškis,

ūkininkas, karštas lietu
vis, uolus liet, spaudos 
platintojas. Savo kaime 
jis buvo labai gerbiamas 
ir ilgus metus buvo per
renkamas seniūnu.

TAIP KURIASI NAUJOJI 
LIETUVA

Viensėdžiais išskirstyto 
kaimo vaizdas

CHULIGANIZMAS

DAKTARAI
B................................ F

Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS

ĮOPTOMETRISTASi ' ’i
i
i koše (aklose)
| šviesą tinkamu laiku.

į

Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir

akyse

Z 

akiniusf 
akis atitie-i 
ambiijoniš-Į 

sugrąžinu!

Į J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. | 
= 447 Broadway, South Boston |

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė) 

Concord Rd. Billerica, Mass. 
Tel. BiD. 619.

534 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.
■_______________ ...„-„.m.....—-
TeL So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M. V. CASPER)
Arti MunicipaI Buildirig | 

525 E. Broadway, S. Boston Į 
Ofito Valandot

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 lkl| 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
gas uždarytas subatos vakarais Ir j 
nedčldieniais, taipgi seredomis nuo j 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir K-Ray g

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. Šo. Boeton 2300
414 Broadway, Šo. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare. Šventų dienų 

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2600
Lietuvis Dantistas ,

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, Bo. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 ▼. vj 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dien*. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Kedenomls nto 9 IU 12 VaL <fleiik.

(pagal sutartų

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)s’V" . • - . I

LIETUVIS GYDYTOJAS

OCeo Valandos: 2—4 k 6-4

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

Cambridge, Mass.

Bubelių, Krasnavo vaJ., 
Apaštalystės Maldos Suvalkų ap. pavyzdingas 

draugijos, Amžino Ro- ........ -■ ----------
žančižttts ir Tretininkų ko susirinkimus ir veikia 
brolijos nariai ir narės sutartinai. Galima tikėtis, 
yri prašomi susirinkti į kad parengimas bus labai 
ba^iytinę salę, West 5th pasekmingas, kad visi tė- 
Sti^t. trečiadienio vaka- heliai praleis dieną su sa
rę, 7:30 vai, liepos 28 d. vo vaikučiais.
Svarbus reikalas. ! Kunigai ragino, bažny-

Komitetas. čioje, kad šis parengimas 
__________ i būtų tikrai So. Bostono 

APSIVEDĖ ŽYMUS L1E- vaikų ir tėvų diena. Jie 
TUViš PROFESIONA- prašė susirinkti tan pa-

v*

Tuo šūkiu liepsningai 
užsidegė šv. Petro parapi- 
još Lietuviškos Vaširinės 
Mokyklos prietemai, kada 
jie susirinko pasitarti a- 
pie Mokyklos užbai'ginio 
parengimą.

Pirmadienį, liepos 19, 
įvyko susirinkimas Vasa
rinės Mokyklos prietelių, 
kad sugalvojus geriaūsius 
būdu surengti Mokyklos 
užbaigimą ir tuomi padėti 
Seselėms.

Pradžioje Tėv. Klebonas
išaiškino susirinkimo tik- i 
slą ir pakvietė. Mokyklos! 
Vedėją, stud. A. Jurgelai
tį pateikti planą ir jį 
smulkmeniškai išaiškinti. 
P. Jurgelaitis pranešė a- 
pie rengiamą “Vaikučių 
Dieną”. Po to vienas tė
velis, kurio du vaikučiai 
lanko mokyklą atsistojęs 
širdingai pritarė tiems! 
planams, gyvai raginda
mas susirinkusius: “Pa
dėkime Joms (Seselėms), 
kurios gerą daro mums”. 
Tai buvo susirinkimo o- 
balsis. Tuojau pasižadėjo 
aukomis: pp. Jalmokienė, 
M. Stankienė, Zukevičie- 
nė, Balčiūnienė, Aleksiu- 
nienė, Ivanauskienė, Ku- 
darauskienė.

Į komisijas apsiėmė p.p. 
Nanartavičienė, Aleksiū- 
nienė, Jalmokienė. Jonas 
Kumpa taipgi apsiėmė pa
dėti tą dieną.

Galutinai pasiryžta rin
kti aukeles iš Seselių ir 
mokyklos prietelių, kad 
kuosekmingiaus i a i su
ruošus “Vaikučių Dieną”.

LANKĖSI ARTISTAI 
ČIŽAUSKAI

• v

puoštan kieman visus vai
kus - mergaites ir tėvus 
ir padaryti šį parengimą 
visiškai visuomenišką.

Teatemie vaikučiai ku- 
vasarinės

Teko sužinoti, kad ke
lios savaitės, atgal, nuvy- 
kęs į Pa. valstybę apsive- j rfe'^r nelankė^“^2.1TL 
dė Bū lietuvaite Dr. Jonas mofcykios įr jų tėveliai, 
A. Tarutis (Tarule). kunigai sakė.

Dr. Tarutis 1936 m. bai
gė Harvard’o Universite- j 
te dentistęrijos skyrių su 
CiĮm Laude. Jis tapo pa-. LįepOS 25 d., ištekėjo 
kviestas tos pačios moky- ju]ijona Račkauska i t ė, 
klos profesoriauti Jis; K st už Vin.
taipgi Commonwealth A- cento 0>Neil Liudijo Ta. 
ve. (No. 358) atidarė ir Į^otertson ir jauno- 

i saVo ofisą, kur atliekamu, sjog BroniSlava.
laiku užsiima praktika. jaunosios tėvai iškėlė ves-

Musiškiai So. Bostono tuvi bali 
profesionalai turėtų pasi- _________
rūpinti labiau įtraukti Dr. UŽDRAUDĖ DĖVĖTI 
Tarutį į lietuvišką veiki- “HALO” ANT GALVOS 
mą.

trijų Draugijų 
piknikas

Kruvinai sumuštas Pe
lesos vargonininkas ' V. 
Jakutis. Jį užpuolė žinomi 
lenkininkai, trys vyrai, 
be jokios priežasties kely. 
Bet kadangi nebuvo liu
dytojų, tai sunku bus ką 
nors iš jų pešti per teis
mą.

Panašiai Gervėčiuose 
grįžtantį iš vakaruškos 
liet, jaunimą užpuolė len
kai mušeikos ir vertė mū
siškius jiems pasiduoti... 
Dabar atėjo iš Storastijos 
paliepimai sumokėti bau
das už viešo ramumo 
drumstimą užpultiesiems 

1 Akminiui. Jankavičiui ir 
Steponavičiui. Nubausti 
prašo pravesti tikrą tar
dymą. Klevuose nei vienos 
vestuvės nepraeina be sa- 
magono ir peiliavimosi. 
Tai todėl. 
Krasnapolio
žmonės daugiau yra linkę 
prie kortų ir degtinės, ne
gu prie spausdinto žodžio

I

kad visame 
vals č i u j e

A.

ŠLICBAS

UŽDRAUDĖ DĖVĖTI

BAŽNYČIOJE
I

LENKIJOJ LABAI BLO
GAS DERLIUS

Trečiadienį, liepos 21 d. 
“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi pp. Jonas ir Mari
jona Čižauskai iš Worces- 
ter. Ponai Čižauskai yri 
žymūs artistai - daininin
kai ir muzikai. Dabar dar
buojasi Worcestery Auš
ros Vartų lietuvių parapi
joj pas kleb. kun. K. Vasį. 
Worcesterie Čiai džiau
giasi sulaukę artistų Či- 
žauskų. Jie tą džiaugsmą 
jau yra pareiškę Spaudo
je, o pp. Čižauskai džiau
giasi Worcesteriu, neš ra
do plačią dirvą Šav6 artis
tiniam darbui.

P-hai Čižauskai apžiu
rėjo “Darbfntįko”. spaus
tuvę ir džiaugėsi, kad ka
talikai turi tokią įstaigą. 
Linkėjo ‘Darbininkui’ sti-' 
preti fr plėstis. Mes taipgi 
palinkėjome pp. čiauš
kant geriausių sėkmių 
naujoje vietoje.

S

Trys stambios So. Bos
tono lietuvių draugijos, 
būtent: šv. Jono K v. BĮ. 
Pašalpine, D. L. K. Kęstu-j 
Čio ir Šv. Kazimiero Ry
mo Katalikų bendromis 
jėgomis ruošia didelį pik
niką, kurio pelną skiria 
Vilniaus vadavimo reika- j 
lams. Piknikas įvyks sek
madienį, rugpiūčio 1 d. 
Kęstučio parke, (Oakiand!

Šios vasaros moterų 
skrybėlės (“Halo”, pana
šios į vainikėlius) nėra 
tinkamos nešioti bažny- 

I čioje laike pamaldų, nes 
jos neišpildo Bažnyčios į- 
sakymų, kad laike pamal- 

i dų moterų galvos būtu 
pridengtos, taip pasakė 

! kun. F. Barry, Šv. Aida- 
no bažnyčioje. Brookline, 
Mass., sekmadienio rytą 
laike pamokslo.

Kitose bažnyčiose Jung-,

Šiemet Lenkijoje grūdų 
ir pašarinių javu derlius 
numatomas labai blogas, 
o išteklių iš praė jusių me
tų nėra. Dobilų ir maišy
tų pašarinių javų derlius 
taip pat būsiąs blogas. 
Manoma, kad žemės ūkio 
produktai labai pakils.

Dėl pašaro trūkumo gy
vulių ūkis Lenkijoj smar
kiai sumenkėjo. Pabrango 
ir pašarai. Trumpalaikiai 
kreditai nieko negali pa
dėti. ūkininkai reikalau
ja pašarų išsimokėtinai.

Lietuvos vaizdas kasmet 
sparčiai keičiasi. Naujoji 
Lietuva auga ir kasdien 
gražėja. Metai po metų 
šiaudinė pastogė, senovės 
lietuvio dainoj apdainuo
ta, pakeičiama nauja, sau
lėtu, pastatu. Kaimai, kur 
buvo nepaprastas trobe
sių sugrūdimas, skirstosi 
vienkiemiais. Sodybos ke
liamos į šių dienų gyveni
mui palankesnes vietas.

Dirba matininkai išsi
juosę ir nespė ja patenkin
ti prašymų kaimus išskir
styti vienkiemiais.

Tik spėjus matininkui 
nusinešti įrankius nuo iš
skirstyto kaimo, žiūrėk 
jau čia kultūrtechnikai 
skaičiuoja, kur vesti grio
vius, kad naujai įsikūręs 
ūkininkas galėtų išnaudo
ti kiekvieną savo žemės 
pėdą ir kad jo pasėliams 
lietingais metais negrėstų 
pavojus.

— Kaip gera, kad, paga
liau, visus rėžius suvari- 
nėsim į vieną vietą, — 
džiūgauja ką tik į vien
kiemius išskirstyto kaimo 
ūkininkai. Jų tas džiaugs
mas, pažvelgus į buvusių 
rėžių nepaprastą maišatį, 
darosi suprantamas.

Pažvelgus į viensėdžius 
skirstomo kaimo vaizda, 
matysime, kiek iki šiol ū- 
kininkai be naudos yra iš
lieję prakaito su dalgiu, 
arklu bei grėbliu laksty
dami iš rėžio į rėžį. O tai 
pamačius bus supranta
ma. kodėl ūkininkas norė
jo būti viensėdyje, kodėl 
iki šiol buvo apleisti jo 
trobesiai ir suirusios apie 
sodybas tvoros.

Pažiūrėjus į tą rėžių 
tiesiog galva 

1S11-
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v — Metai po metų

Profesionalai, tsiznieriai. pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbki t ?s “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
nęomuu paiAc, yudAmim ,. - Valstvbėse iau qp-

< Grove) E. Dedham, Mass.l . se eJau fe
Programa sušidės iš dai- mau uzdraude nešioti to- tfė^Vairiu sportišku Wk-ikias 9krVbeles be viršelių-& ri^siarba iš kasp’n5-nų, įvairiu Sportiškų lShk-i ra“ skryneles oe virsenų 
t$fių - žaislų, virvės'.arba suP,ntus 18 kasP,ne- 
traukimo ir t. p. Grieš A. lų*
Stėvens orkestras Vai- pENKI NUSKENDO 
kanas dus centų linkimas.
-1^’ - ____ 1 — ~~Bus išbarstyta keli šifntai
centų po pievą ir vaikai Pereitos savaitės pabai- 
galės juos susirinkti. goję penki žmonės besi- 

Visi kviečiami atsilan- maudydami prigėrė. Buvo 
kyti ir tuomi paremti vii- daugiau prigėrusių, bet 
mečių kovą prieš lenkus, policijai ir ugniagesiams 

Rengėjai, pavyko juos atgaivinti. 
-------------- Buvo du toki atsitikimai 

DIENA SU VAIKUČIAIS lpswich ir Groton. Vienas 
vyras, kuris įpuolė į van
denį iš vaitelio, Santiago 

Jis yra

PAIEŠKAU savo puseserės Ro
žės Mikalauskiūtės, paeinančios 
Marcinkonių bažnytkaimio. Gir
dėjau, kad prieš 25 tartus gyve
no Conn. valstybėje ir esanti Ve
dusi. Prašome jos pačios ar kas 
apie ją. žinote man pranešti se
kančiu adresu: Juozas CeleVi- 
čius, 56 Woran Avė., Chelsea, 
Mass. (26-30-2)

REIKALINGA dvi moteriškės 
ar merginos prie siuvamos maši
nos siūti maišų. Atsišaukite tuo
jau: General Wool Co., 171 West 
First St., So. Boston. (23-27)

J-- - ' ■ - ------- ,f

painiavą 
svaigo: vienas eina 
gai, antras įstrižai, tre
čias skersai. Ir taip jie 
painiojosi be jokios tvar
kos po neišskirstvtų kai
mų laukus. Kokia darbo 
sparta ir koks žemės įdir
bimas gali būti tokiame 
rėžyje, kuriame sunku ap
sisukti su akėčiomis.

Žiūrint būrelį ūkininkų, 
apstojusių matininką ir 
maloniai žvelgiančių į 
vienkiemiais išskirstyto 
kaimo plotą, atklysta 
mintis, kad taip, be šūkio, 
tyliu darbu kuriama Nau
joji Lietuva. Netrūkus rė
žių niekur nebus. Išaugs 
naujos gražios sodybos, 
sužaliuos jauni sodai prie 
saulėtų grįčių. Tsb.

v •

JUOZAS M. DUS
LAIKRODININKAS

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

366 w. Broadway 
So. Boston, Mass.

LSt. LIQUOR STORE i 
Parduodam geriausius įvai- Ų 
rių rūšių TONIKĄ, DEG- X

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. (J
Visokiose jtalpose: Bonkoms, A 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. y 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- X 
mas didžiausias ir Įvairiausias. A 
POKILIAMS, VESTUVĖMS, V 
NAMUOSE VAISEMS ir BA- T 
LIAMS. Specialiai kainos su- O 
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki A 
11 vak. y

Pašaukit SOU-th Boston 4147 Ą
Pas J. STRIGUNĄ O 

195LST., SO. BOSTON, MASS. ?

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SDUARE 
MOTORS 1NC., 

554 DORCHESTER AVĖ. 
SO. BfJ-STON. MASS.

Prieš Aidrew Sq.,
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus ”

$149

MEMORIAL «IIANITE Cfl,.

GRABORIAI

vvSrSSS.v<vS.v~v'S?vš.'Vv'vvvv'x.vvv

JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY public 
494 East Broadway 

Sotrth Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boeton 1437 
Residence: 198 M St. 
TeL ŠOU Boston 3900

Patarnavimai Dieną ir Xaktf

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Hrthe ir Res. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

VALGIŲ GAMINIMASSIUVĖJAS
Siuvame naujus ir pataisome 
senus drabužius kaip vyrams 
taip ir moterims. Taipgi par- 
duodkme naujus vyriškus dra

bužius.
J. EHJUKAS

Liepos 30 d. baigiasi So. ... |
Bostono lietuvių parapi- Collaso, ispanas.

mokyklos vienintelis iš 8 narių šei
mos, kuris išliko gyvas ir 

Liepos 31 d., Seselių mo- yra Ispanijos pabėgėlių, 
kytojų vadovybėje, įvyks- Vienas mažas vaikutis 9 
ta tos vasarinės mokyk- metų amžiaus prigėrė Re- 
Įdš užbaigimo parengi
mas, parapijos salės kie
me, 492 E. 7th St. Ten tai
somos bazarėliuį krautu
vės, statoma lauke vaidin
tojams estrada.

Nuo 3 vai. p. p., bus va
romis jormarkas.

5 Vai. p. p., vieši vaiku- 
Čiartfs kvotimai ir dainos.

7:30 suaugusiems prog
rama —teatras lauke.

šiemet ir tėvai priside
da darbu ir aukomis prie 
vasarinės mokyklos už
baigos parengimo. Jie lai-

jos vasarines 
kursai.

vere Beach

Ketvirtadienio rytą, lie
pos 22, lankėsi ŠV. Petito 
parap., LietuVSkPje Vai
rinėje Mokykloje dvi Se
seles Kazimfėrietės, bū
tent, Seselė Viatora ir "Se
selė AmeRa. Jos aplanke 
visus kambarius, vadovy-

TfcŠ LANk W VASA1 
NĖJfc MOKVkLOJE

DR. LANDŽIUS PRITAI
KO AKINIUS

Dr. J. Landžius nevien 
yra baigęs medicinos mo
kslus, bet taipgi jis yra 
baigęs ir akių gydymo ir 
akinių pritaikinimo kur
są. Taigi, kurie norite įsi
gyti gerus akinius ir iš
egzaminuoti akis, kreipki
tės pas Dr. Landžių, 534 
E. Br6adway, So. Boston, 
Mass.

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Užsakymus su pinigais siųski
te “Darbininkas”, 366 West 
Broadvay, So. Boston, Mass.

P. J. AKUNEV1CH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERT AKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
238 W. BR0ADWAY, 80. BOSTON, MASS. 

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

• v

KLAIPĖDA

• v

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Padarome Įvairius
SUIMTAS MIRONOVAS

Spaudos Darbus
ATEIZMO KATEDRA Kaip Tai:

Vestuvėms užkvietimus,Atsišaukimus,

Laiškus,Korteles,

Konstitucijas,Atvirutes,

Programus, Posterius,

Tikietus, Blankas,

Vizitines korteles, ir t.t. ir tt.

KRISTUS TURĖTŲ 
UNIJOS KORTELĘ 

SAKO KUNIGAS

Į LIETUVĄ VIS DAU
GIAU ATVEŽA BRAN

GIŲJŲ AKMENŲ

spe- 
ku-

Alaus varyklų industri
joje šiais metais darbinin
kams bus išmokama virš

^ODĖL STALINAS NE
DALYVAVO PASAULI

NIAME KARE

ELEKTRA UŽMUŠĖ 
VAIKUTĮ

J. V. KONGRESAS PER
SVARSTO WAGNERIO 

ĮSTATYMĄ

BALTGUDIJOJ NAUJI 
AREŠTAI

ALAUS VARYKLŲ IN
DUSTRIJOJE ALGOS 

VIRŠIJA 80 MILIJONŲ 
DOLERIŲ

Pristatau Ice Creamą ir užkau 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

LIKVIDUOTAS KON
FLIKTAS TARP ARK. 

SAPIEHOS IR VYRIAU
SYBĖS

*

“Kristus, sunkiai dirb-

Varšuvos laikraštis ABC 
Draneša, kad jau susitarta 
bažnytinės ir valstybės 
vvriausvbiu dėl ginčo per
kėlus Pilsudskio kūną. 
Netrukus laukiama pas
kelbiant ark. Saniehos lai
ško prezidentui. Laiško 
turinys patenkinsiąs abi 
nusi. Rvšium su tuo, sei- 
sijos sušaukimas, esą, da
rosi neaktualus, Marš. 
Pilsudskio karstas niekur 
nebūsiąs keliamas iš da
bartinės vietos.

Eastern - Information a- 
gentūra praneša iš Rygos, 
kad šiomis dienomis buvo 
suimtas Maskvoje Miro
novas, užs. reikalų m-jos 
spaudos skvriaus direkto
riaus padėjėjas ir ateisti
nės spaudos direktorius. 
Mironovas kalti namas 
priešrevoliuci n i u veiki
mu.

ĮVAIRIOS ŽINIOS j

Haverhill, Mass. — Kariuomenė s gydytojai skiepija WPA darbinin
kus nuo karštligės prieš pradedant Nashua upės potvynio kontroliavimo 
projekto darbą.

Btrrlington, Vt. — Lie
pos mėn. — Basomis ko
lomis ir visas šlapias po 
maudvmosi netolimoje u- 
pėje, Roger Begin, 8 metu 
amžiaus berniukas, nore-

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jp skelbimą matėte “Darbininke”.

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

Kaip statistika rodo, 
1931 m. brangiųjų akme
nų į Lietuvą įvežta už 189 
tūkst. Lt., 1932 m. — tik 
už 32 tūkst., o pernai jau 
už 430.500 Lt. Šiemet tik 
per tris pirmuosius mene 
sius brangiųjų akmenų 
(papuošimui) įvežta net 
už 246.800 Lt., t. y. žy
miai daugiau kaip pernai.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

Upių 
viršini n k a s 

kaltinamas 
transpo r t o 

12 fabrikų

REIKIA 3,000,000 NAMŲ

Telefonas: Plaza 1350.

IONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

v •

v •

I
i

ŠIAULIETIS lietuvis 
IŠRADĖJAS PARYŽIU
JE SUDOMINO UŽSIE

NIEČIUS

;me” (Kettleris).

v •

v •

v •

KALINIŲ STREIKAS tas teismui. Ryšium su 
---------- j šiuo išaikvojimu suimtas

South Pittsburgh, Tenn. komisariato buhalteris ir 
— Kalinių prižiūrėtojas, Pankratovas, sąskaitinin- 
H. Minnis džiaugiasi, kad kas Neieris ir dar keli 
kaliniai, kurie sustreika- tarnautojai, 
vo reikalaudami nemoka- Į 
mai tabako ir leidimą sė
dėti vakarais priešais ka
lėjimo ant verandos, strei
ką likviduoja.

Aną dieną visi 12 kali
nių atsisakė dirbti mieste
lio gatvėse ir atsisėdę ce
lėse sustreikavo. Jie sa
kėsi esą unijos darbinin
kai streikuojantieji 
tabako ir kitu privilegijų, versiteto vyrų dekanas, 
Gavę progą visi pabėgo iš kalbėdamas šv. Patriko 
kalėjimo ir prisigėrė. Vi- katedroje pereitą sekma- 
si girti grįžo į kąlėjimą. ’ dieni. 
Sargybiniai tuojau juos!
užrakino ir davė jiems damas Palestinoje, netu- 
valgvti tiktai duonos su rėjo nė apsaugos nė pra- 
vandeniu. Streikierių va-; gyvenamosios algos. Jo 
das atsipeikėjęs atšaukė, širdis ir šiandiena užjau- 
streika. Dabar tuos kali-1 čia skriaudžiamus ir sun- 
nius teis už pabėgima iš kiais darbais apkrautus 
kalėjimo. Daugiau sargy- darbininkus”, 
bos pastatyta, kad kali
niai vėl nepabėgtų ir ne-! darbini n k u 
pasigertų.

Sovietų Rusijoj areštai 
nesibaigia. “Rabočii” ra
šo, kad Baltgudijos žemės 
ūkio komisaras Benekas 
ir švietimo komisaras 
Diakovas pašalinti iš pa
reigų. kaip “liaudies prie
šai”. Baltgudijos geležin
kelių viršininkas Vladi- 
mirskis kaltinamas orga
nizavęs geležinkeliu o s e 
kariškųjų traukinių kata
strofas.

Mišrios pramonės trosto 
direktorius Šapira ir miš
kų pramonės įgaliotinis 
Rozinas kaltinami fabri
kų padeginėjimu, 
transporto ' 
Golovanovas 
organizavęs 
paraližavimą. 
direktorių ir 16 jų padėjė
jų suimta, kaip kontrare- 
voliucijonieriai.

Krymo socialinio drau
dimo komisaras Ziumbi- 
lovas ir jo padėjėjas 
Mainovas, kaip išeikvojęs 
413,000 rublių valdžios pi
nigų, suimtas ir perduo-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininke — Eva Markalen*.
625 E. 8th St., So. Boaton. Maaa. 

TeL So. Boston 1298
Vlce-plrm. — Ona JanklenA.

1428 Columbia Rd., S. Boaton, Maaa.
Prot. RaSt. — Bron? Cunlene,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. PAB 1864-W.

Fln. RaSt. — Marijona MartonlntS, 
4115 Waahington 8L, Roallndale, Maaa.

TeL Parkway 0558-W
BdlnlnU — Ona StanfulIutS,

105 Vest 6th St, So. Boaton. Maaa.
Tvarkdart — Ona Mla<1rdien5,

1512 Columbia Rd„ So. Boston. Maaa.
Kaso* Globėja — Ona Siauriene,

443 E. Tth St. So. Boaton, Maaa.
Draugija aavo auairtnktaua laiko kaa

New York, Liepos 22 — 
“Jeigu Kristus šiais lai
kais gyventų pasauly, tai 
Jisai nešiotų unijos kor
telę”.

I Taip pasakė kun. J. B. 
.. Delauney, Portland Uni-

“Jeigu Kristaus laikais 
i organizato

rius, dievobaimingas ir 
sąžiningas, būtu bandęs 
dirbtuvių darbininkus or
ganizuoti, Kristaus var
das būtų buvęs narių są
raše.

“Jisai pats būtų buvęs 
darbini n k ų organizato
rium. nes Jo užuojauta, 
išmintingumas ir patrau
kiantis oavyzdvs būtu lai
mėjęs Jo bendradarbinin- 
ku pasitikėjimą”.

Baigdamas, kun. Delau- 
nev pareiškė, kad Kris
taus gyvenimas, kain ir 
o-vvenimas šių dienu dar
bininkų būtu monotoniš
kom darbuotės.”

Kokios kilnios mintvs 
mūsų dienų darbinin
kams!

Darbininkas Alliiujevas. 
Stalino velionės žmonos 
tėvas. “Raudonojoje Žvai
gždėje” rašo aoie savo 
žentą Staliną, tam kitko 
pažvmėdamas, kodėl jis 
nedalvvavo kautynėse per 
pasaulini karą.

Prasidėjus didžiajam 
karui, Stalinas gyveno 

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tv. JONO EV. BL. PAtALPnre 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Avajrtdya, • 
601 6tb St. So. Boston, Mass.

Vlce-PIrm. Albinas Neviera, 
16 tVlnfiold St, So.' Boston, Mass.

Prot. RaSt Jonas Gllneckls, 
5 Thotnas Pk., So. Boston, Mass.

Fln. RaSt Aleksandras IvaSka, 
1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuletkls, 
I 109 Bowen St, So. Boston, Mass.
, Maršalka Jonas Zalkts,

7 W1nfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tse 

«« nedėldienĮ kiekvieno mėnesio 
. 2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 492
E. 7tb St, So. Boaton, Mass.

Turuchanske, kur jis buvo 
ištremtas. 1916 metais 
Stalinas buvo pašauktas 
karinę prievolę atlikti ir 
stojo į Krasnojarsko nau
jokų ėmimo komisiją, ku
ri tačiau rado į karo tar
nybai netinkantį, nes jo 
kairioji ranka buvusi dar 
mažam esant sulaužyta ir 
blogai sugydvta. Kaip ne
tinkantį fronto tamvbai 
Staliną pasiuntė i Ačins- 
ka. kur jis vis dėlto kuri 
laiką tarnavo nesikiuotės 
kuopoje.

Didžiulis Gaisras Heide- 
bergo Dvare

Klaipėdos Vakarai rašo, 
kad Heidebergo dvare Pa
birių valsčiuje kilo gais
ras. Užsidegė daržinė. Dėl 
didelės sausros gaisras iš
siplėtė labai greitai ir 
r^simetė i kitus trobe
sius. Sudegė dvi daržinės 
— viena 90 m ilgio, kita 
25 m ir 75 m ilgio arkli
dės. Drauge sudegė praei
tu metų šiaudai, didesnė 
dalis siu metų šieno, ūkiš
kos mašinos, padargai ir 
3 telyčios.

Trobesiai buvo apdraus
ti. Gaisro priežastis neiš
aiškinta: spėjama, kad
netyčiomis darbiniu k a i 
galėjo berūkydami padeg
ti, kurie vėlai vakare dir
bo daržinėje prie šiaudu.

Gaisro gesinti buvo nu
važiavusios visos apylin
kės gaisrininkų koman
dos.

damas skiepą apšviesti 
palietė elektros šviesos 
kaušelį (socket) ir ant 
sykio buvo elektros jėgos 
užmuštas. Jo riksmas pri
šaukė jo tėvelį, kuris už
daręs jėgą atitraukė vai
kutį, bet jau vaikas buvo 
negyvas. Reikia saugotis 
šlapiomis rankomis liesti, 
kad ir šviesos grandinėlę. 
Kartais šviesa negerai su
taisyta, siekia gyvą vielą,; 
tai tuojaus gali nelaimė 
ištikti.

Washington, D. C. — J. 
V. Kongresas pradeda 
peržiūrėti Wagnerio įsta
tymą, kuris leidžia darbi
ninkams laisvai organi
zuotis į unijas. Taipgi 
Kongresas svarstys naujų 
pigių butų statybos planą

Washington, D. C.—Na
mų statybos ekspertai 
Washingtone parei š k ė, 
kad per ateinančius pen
kis metus reikės statyti 
3 milijonus naujų namų. 
Iš to skaičiaus aoie 80% 
reikalauja statyti namus, 
kurių kaina nebūtų aukš
tesnė kaip 5000 dolerių.

Spėjama, kad šiais me
tais pastatys 500,000 nau
jų namų.

Sovietų vyriausybė pri
ėmė maišalo Vorošilovo 
pasiūlymą U. S. S. R. ka
ro akademijose įsteigti a- 
teizmo katedras. Ateizmo 
kursas būsiąs privalomas. 
Jis turėsiąs penketą pa
grindinių punktų: 1. ate
izmo istorija, 2. staliniz
mas ir leninizmas, kaip 
doktrinos kovai su religi
ja, 3. bažnyčia, kaip ko
munizmo priešas, 4. reli
ginis užsienio padėjimas, 
5. ateistinio auklėjimo į- 
taka masėms.

Albany, N. Y. — New 
Yorko bedarbių šelpimo 
apsaugos fondas pervirši
ja visus spėjimus. Jisai 
pasieks 100,000.000 dole
riu sausio pirmą diena, 
arba 10 milijonų doleriu 
daugiau, kaip tikėtasi. 
Priežastis šio fondo padi
dėjimo tai yra pramonės 
pagerėjimas. Darbininkai 
pradės gauti pašalpa nuo 
sausio pirmos, 1937 m.
— Dabar visos valsty

bės turi nedarbo pašalpos 
planus. Pereita savaite Jl- 
linois valstvbė paskuti
nioji pridavė pi ana So- 
cialės Apsaugos Tarybai, 
kuri buvo priimta. Anip 
21 000 000 darbininku bus 
anrūnint.i nedarbo pašal
pomis. Visose valstybėse, 
išskvrus astuonias vien 
darbdaviai moka i tą fon
dą. Kitose valst. moka 
darbininkai ir darbdaviai.
— Detroite šiomis dieno

mis prasidės teismas Ford 
Motorų kompanijos 8 vir
šininku. Jie kaltinami su
mušime. ar isakvme su
mušti CIO uniios narius 
nrie dirbtuvės Dearborne. 
laike streiko ^emižės 26 d 
Tuo laiku Fordo komoani- 
ios viršininkai sakė, kad 
tie sumušimai buvo pada- 
rvti ištikimu darbiniuVn. 
kurie nenorėję uniju kiši
mosi. Paveikslai nutrauk
ti tu susirėmimų parodė, 
kad iš tų “ištikimų” dar
bininkų kišenių kišojo 
ranku grandinės (hand- 
cuffs) ir kitoki ginklai. 
Tyrinėjimas vėliau dar 
daugiau įrodinėjimu su
rado, kad tie “ištikimi 
darbininkai” buvę pasam
dyti mušeikos.

80 milijonai dolerių, ne- keleivis nė kiek nesušlam- 
skaitant 25 milijonų do- pa ir patogiausiai sausas 
lerių, kurie bus išmokami gali ant vandens laikytis, 
ofisų darbininkams ir Šį išradimą pats išradė- 
kompanijų viršininkams. ■ jas pademonstravo Vidur- 
Daugiau kaip 23,000 dar- žemio jūroje. Bandymas 
bininku šiais metais gaus visiškai pavyko. Tai pri- 
$166.40 daugiau kaip per- pažino vietos valdžios or- 
nai. Šie algų pakėlimai y- ganai, surašę apie tai ati- 
ra pasekmės naujų kon- tinkamą aktą, 
traktų, kurie buvo suda-' 
ryti su unijoms ir darbo 
vadais. Kaipo pavyzdi, 
parodyti kaip aukštai al
gos pakilo, palydinant šių 
metų algas su 1914 metų 
algomis, pasirodo, kad jos 
beveik padvigubėjo. Tais 
metais algos darbinin- •
• • j * • • . * 1 KUNIGU SEIMO REIKALUj savaitę, o siais metais 
paprastas darbini n k a s 
gauna apie $35.00 į savai
tę.

Paskutinysis išradimas 
yra masiškai praktiškas 
ir ji išradėjas numato ar
timiausioje ateityje pra
dėti eksploatuoti. Tam, 
kaip tenka patirti, yra no
rima sudaryti specialę 
bendrovę.

DALYVAUS DU 
VYSKUPAI

Kunigų Vienybės Sei
mas prasidės liepos 28 d., 
10 vai. ryto (saving time) 
su pamaldomis Seserų 
Pranciškonių vienuolyno 
Koplyčio j e, Pittsburgh, 
Pa. Mišias laikys Jo Eks-. 

i celencija Vysk. M. Reinys 
ir pasakys pamokslą. Sei
mo sesijos įvyks vienuo-

Pasaulinės Paryžiaus 
parodos proga Paryžiuje 
buY° ,^ure,n^tas, ir. pasau‘ lyno kapelianijoje, kuri y- 
hms išradimų konkursas. ra toliau nuo vienuolyno 
Jame su savo išradimais, ūkyje Seime taipgi daly- 
jų^ modeliais bei apara-'vaus Jo Ekscelencija Pitt- 
tais dalyvavo ir lietuvis sburgho vyskupas Hugh 
B. Vaicekausku is Siau- c Boy]e, D D Pats gei_ 
liu. Su savo išradimais, mas tą pačia die-
kaip gaunamos žinios, jis na Lieoos d bug kon. 
Parvziujejrana nlaciai su- ferenciia atskirais katali- 
domino užsieniečius. kų veįkįmo klausimais. A-

Svarbiausieji jo nusiga- bi dienas aktyviai daly- 
bentieji ir ten parodytieji jvaus Jo Ekscelencija Vvs- 
išradimai 
kuriu pagelba galėtu išsi-Jma 
gelbėti '______________
lakūnai ir keleiviai, lėktų-! 
vą ištikus 
krentant 
ir išradimas saugiai van-! važiuoti per Liberty Tu- 
denyje išsilaikyti nelaimei 
ištikus vandenyse laivą.

Pirmajam išradimui pa
rodyti buvo išstatytas a- 
titinkamas lėktuvo mode
lis. Išradimas yra labai 
svarbus ir jis iš tikro la
bai daug ką sudomino. 
Rimtai, išradimas gali 
būti viena iš priemonių 
padaryti galimesniam ir 
saugesni a m transatlan
tiniam susisiekimui. Pa
gal jį hidroplaną ar šiaip 
lėktuvą, skrendanti per 
vandenis, ištikus nelaimei, 
keleiviui automati š k a i 
paspaudus vienam kuriam 
mygtuką, atsiranda 
cialiuose maišuose, 
riuose patogiausiai gali 
laikytis ant vandens. Už 
šį išradimą B. Vaicekaus- matome žmonių gyveni- 
kis gaus net medalį.

Antrasis išradimas bu
vo pademonstruotas pačiu 
aparatu. Juo yra pavadin
tosios “gelbėjimosi kel- 
n ė s”, (‘costumebones’). 
Jos yra tuo įdomios, kad 
su jomis įšokęs į vandenį

yra prietaisai, i kūpąs M. Reinys. Kviečia- 
dvasiški ja gausingai 

transatlantin i a i suvažiuoti.
Pittsburghan automo- 

nelaimei irjbiliu važiuoti galima Rou- 
jam į vandenis. te 30, 22 arba 51, Mieste

bes. sekant Route 58, ir 
važiuoti į Castle Shannon. 
Privažiavus Saxonwa 1 d 
greenhouses ,didelis gėlių 
namas apie 4 mylios nuo 
Liberty Tubes) pasukti 
kairėn į kalną ir vienuo
lyną pasieks. Imant taxi, 
prašyti važiuot į Castle 
Shannon per Liberty Tu
bes.

Kun. Jonas Balkūnas, 
KVC. Pirmininkas.

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandvmų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo
gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa- 

- vyzdžiu, kaip tik dabar v
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as seeond-riass matter Sept. 12, 1915 at the post offlee at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870

Palestinos Problema
Palestina būsianti padalinta į 

iaurinė dalis teksianti žydams, pietinė a- 
rabams, o pats vidurys bus anglų nuosavybė, — Taip 
planuoja Anglijos vyriausybė tuo tikslu, kad galuti
nai pasiliautų nuolatinės riaušės tarp žydų ir arabų, 
kurie per 13 metų negali sutvarkyti savo santykių ir

Šventoji žemė 
tris dalis:

Acceptance for malling at spėriai rate of postage provided for in Section 1103 ; veda griežtą kruviną kovą UŽ Žemę ir prekybą. Po pa-
Act Of October 8, 191«, authorized on July 12, 1918 couliiain i

SUBBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly ..........................
Foreign yearly
Domestic once

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. $4.00

saulinio karo, kada Palestina perėjo iš turkų rankų į 
Anglijos globą, prasidėjo smarki žydų imigracija į

fįoo ūfeieny'-’i kar?IZaitėj $^50 senąją tėvynę. Arabai, kurie po turkų valdžia beveik
per week yearly $2.00 . -n - - - ' -

Foreign once per week yearly $2.50

sius, lyg norėdami jiems 
priduoti jėgų.

Aš tuo metu buvau Ka
raliaučiuje. Tragingąją 
naktį' drauge su visais 
bendradarbiais budėjome 
prie telefono ir radio apa
ratų. Susinešėme su aero
dromo Komendantų, kuris 
už kiek laiko pranešė, kad 
jis susirišo su Dancigu, 
Berlynu ir Kaunu ir per
duos mums kiekvieną 
gautą žinią. Jei tik kur 
orlaivis bus pastebėtas, 
bus stengtasi jam signa
lais padėti. “Gaila, kad 
skrendantieji neturi ra
dio aparato”, tarė susirū
pinęs Komendantas. “Ar 
jie turi bent prožektorių, 
kad nušviesti sau kelią?” 
Atsakiau kiek žinojau, 
kad lakūnai visą svarbą 
dėjo — kuo daugiau vie
tos gazolinui, — ir turi 
tik rankinį prožektorių. 
Senas, prityręs lakūnas 
ponas Holtz nutylėjo. Jis 
matomai nenorėjo mus 
gąsdinti, nes tuomi nieko 
jau nepadėsi, o kelias ties 
Štetinu, Dancigu jam bu
vo gerai žinomas — kal
nai, miškai ir ežerai. Ne
tik nakty, bet ir miglotą 

iki 8000 me- dieną ties ta vieta yra pa-

I

rSykamrtp^ritg]e metams vieni buvo Palestiną apgyvenę, pradėjo smarkiai ne- 
rymastauti, kad vis didėjąs žydų skaičius, su jų pre- 

366 West Broadway, South Boston, Mass. kybiniais gabumais ir stambiais kapitalais, užtvenks
Telephone SOUth Boston 2680 Palestiną visiškai ir jiems, arabams, nebus galimybės

’ ten išsilaikyti. Taigi jie pradėjo žydus pulti ginklais 
ir organizuoti kruvinus, pogromus. Anglijos valdžia 
visokiais būdais mėgino sulaikyti tas dvi nesuderina- 

i mas ir nesugyvenamas tautas, bet tas nepavyko. Galų 
gale sumanė Palestiną padalinti, kad kiekviena tau
ta atskirai tvarkytųsi.

Ar tas sumanymas pavyks? Tenka labai abejoti.
Jau sukako 15 metų, kai Amerikos vyriausybė Nugirdę apie tą projektą, žydai smarkiai protestuo- 

pripažino Lietuvos nepriklausomybę de jure. Tai mi- ja, sakydami, kad jiems daroma didelė skriauda. Jie 
nint, tenka pasidžiaugti, kad to istorinio žygio išju- nurodo, kad žydų kapitalas padarė didelę pažangą 
dinimas labai stambiam laipsny priklauso Massachu- i Palestinoje. Padidėjo pramonė, išsivystė prekyba, 
•setts valstijos darbuotojams. Tuometinis Lietuvos! miestai sumodernėjo, susisiekimas susitvarkė — žo- 
atstovas Washingtone p. Čarneckis per savo pagelbi- džiu, Palestina, pasidėkojant žydams, virtusi kultū- 
ninką advokatą Mastauską sužinojo, kad tame klau- ringą šalimi. Dabar, viskam taip puikiai progresuo
sime labai palankus ir lietuviams prieinamas Massa- .jant, anglai sumanė skaldyti tą šalį, kuris netolimoj 
chusetts senatorius Henry Cabot Lodge. P. Mastaus- į ateity virs visiškai žydiška, nes ten kasmet gali atsi
kąs atvyko į Bostoną, kur, pasitaręs su vietiniais vei- ’ kraustyti 60,000 žydų. Tas ypatingai jiems pravartu 
kėjais, suorganizavo bendrą lietuvių su anglais mi-! siais laikais, kada eina žiaurūs persekiojimai žydų 
tinga, kurs įvyko viešbuty pokylio metu. Čia reikia j Vokietijoj, Lenkijoj ir kitose Europos šalyse. Jeigu 
pažymėti, kad adv. Mastauskas sužavėjo anglus savo ! apribojus žydų imigraciją Palestinon l----------------_ }
iškalba. Bostonui lietuvių reikalai buvo gerai žinomi, tams, kaip planuoja Anglija, tai persekiojamiems žy- vojmga skristi.

DARBININKAS

Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukaktis

Į

nes Massachusetts valstija jau buvo pripažinusi Lie- dams nebus kur dėtis. Prie to, Anglija dalindama Pa- ( 
tuvos nepriklausomybę. Tuo būdu Bostone, Amerikos tęstiną, pasilieka sau mažiausią teisę, bet svarbiau-
“laisvės lopšyje”, užsimezgė ir Lietuvos laisves pri
pažinimas.

Išvykęs iš Bostono, adv. Mastauskas nesnaudė ir 
vis primindavo senatoriui Lodge Lietuvos klausimą. 
Galop dalykas tiek pribrendo, kad jau susidarė gali
mybė išsiųsti Washingtonan lietuvių delegacija, ku
rios priekyje stovėjo kun. J. J. Jakaitis, dabartinis 
Marijonų Provincijolas ir adv. A. Mileris iš Worces- 
ter, Mass. Ta delegacija, tarpininkaujant atstovui p. 
Čarneckiui, pasimatė su Prezidentu Hardingu, kurs, 
atsakydamas į žavėjančią adv. Milerio kalbą, pareiš
kė, kad Lietuva greitu laiku susilauks pripažinimo. 
Ir iš tiesų, neilgai trukus, liepos 27 d., 1922 m. Ame
rikos vyriausybė oficialiai pripažino, kad Lietuva 
turi pilną teisę vadintis nepriklausoma valstybe ir A- 
merika ją įskaito į laisvųjų šalių šeimą. Tas Ameri
kos žingsnis padarė didelio įspūdžio pasaulyje. Apie 
lietuvių džiaugsmą nėra ką ir bekalbėti. Visose kolo
nijose buvo rengiamos garsios demonstracijos. Mes 
gerai atsimename, kaip kelios dešimtys tūkstančių 
organizuotų lietuvių milžiniška eisena apsupo didžiu
lį miesto parką, Boston Common, kur buvo pasaky
tos patriotiškos kalbos.

Laisvamaniai buvo besišaipą iš katalikų pastan
gų. Girdi, “tėveliai” (

v •

Savo gamta ta vieta y- 
ra panaši į vietą ties Pitt- 

sią dalį, patį industrijos centrą, su sostine Jerozolima sburghu, Amerikoje. Pa- 
ir geriausiu portu Jaffa. menu ir aš skrisdamas su

Žydų argumentai atrodo labai reikšmingi, ypač iakūnu dienos metu,
kuomet stiprus rūkas pri
vertė lakūną kiek nusilei
sti, kas tai sužaliavo prieš 
akis, orlaivis kaip kulip- 

i ka staiga pašoko į viršų— 
tai kelius metus regulia- 

■ riai skraidantis tai*p Mas- 
; kvos ir Berlyno lakūnas, 
i pamatęs medžių viršūnes, 
i paskutiniu momentu iš- 
! gelbėjo keleivius. Vėliau, 
ties ta vieta kelias mylias 
prieš Štetiną vokiečių tri-

kad jie bus paremti stambiu kapitalu ir pasauline 
spaudos įtaka. Įdomu, kaip anglai galų gale pasielgs.

K.

Lietuvos Konsulo Kalba
Lietuvos Generalinio Kon
sulo KALBA Pasakyta 
per Radio Stotį WMBQ 

š. m. Liepos 20 d. Dariaus 
Girėno Žuvinio Minėjimo 

Proga

Brangūs Klausytojai!

vo susirūpinimo, liepė ap
šviesti aerodromą, kad 
orlaivis galėtų orientuo
tis, bet pagaliaus pranešė, 
kad vilties nėra — jei iki 
šiol lakūnų nėra, tai, ar 
jie pasirinko kitą kelią, 
arba... juos ištiko nelai-' 
mė. Tolimesni įvykiai 
Jums jau žinomi.

Pažįstu puikius bruožus 
Dariaus sielos. Kaip da
bar prieš mane stovi Klai
pėdoje kap. Darius: “Ma
no atostogų laikas baigė
si, aš turiu grįžti į Kauną 
— jei Tamsta randi, kad 
mano darbas čia naudin
gas, prašau užtarti”, kuk
liai pareiškė kapitonas, 
dvi savaites prieš sukili
mą.

Panaudoti gautas atos
togas sunkiam darbui ir 
kuomet artinosi spren
džiamoji valanda, atsisa
kyti nuo teisės matyti už
baigą savo padėto triūso, 
ar tai ne pavyzdys draus
mės, didelio sielos tauru
mo, to kilnaus žmogaus?!

Visu savo trumpu gyve
nimu Darius įrodė, kad ne 
asmeniškos gerovės ir 
garbės jis ieškojo, bet vi
sus jo žygius lydėjo ir 
skatino meilė prie visiems 
mums bendros Motinos 
Lietuvos. Ta meilė atvedė 

i jį iš Amerikos į Lietuvą, 
.vėliau vedė į Klaipėdą.

Sugrįžęs vėl Amerikon
Į suranda draugą, užkrečia i, krai skaitlinga ir galinga, 
jį savo idėja, patraukia į Dabar Vengrijoj išeina 13 

i naują didelį žygį ir, pasi-' katalikų dienraščių, 33
tikėdamas vien savo ir sa-' savaitraščiai, 3 dvisavai- 
vo draugo pasiryžimu iritiniai, 7 pusmėnesiniai, 
narsumu, nugali vandeny- 49 mėnesiniai žurnalai, 21 
ną. Nugalėję, jie žuvo be
veik ant Tėvynės slenks
čio, bet, kaip apibudino 
Lietuvos 
va: “ 
didybė 
mirtis...

Karžygių Dariaus ir Gi-, 
rėno vardai suvienijo A- 
merikos karius lietuvius 
po vieną vėliava. Ir šian
dieninis minėjimas paro
do, kad jų šviesi atmintis 
gyva tarpe mūsų. Keturi 
metai-atgal ant Lietuvos 
dangaus užsižiebė dvi 
naujos žvaigždės, kurios 
Lietuvos vaikams nušvies 
gyvenimo kelią, kad ir jie, 
imdami sau tuo3 didvy
rius už pavyzdį, eitų pasi-

75 MT. KATALIKIŠKA
JAI VENGRIJOS SPAU

DAI
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Vengrijos 
rija yra neatskiriamai su- 

■ sijusi su katalikiškosios 
spaudos istorija, nes Ven
grijos spauda bendrai pa
kilo tik tada, kai atsirado 
katalikiškoji spauda. Tai 
įvyko praeitojo šimtmečio 
antroje pusėje. Dar pir
moje praeitojo šimtmečio 
pusėje Vengrijos katali
kiškoji spauda buvo ski
riama grynai bažnyti
niams reikalams. Tačiau 
nuo laisvės karo (1848 
metų) ligi šešiasdešimtų
jų pereito šimtmečio me
tų, t. y. ligi to laiko, kai 
Vengrijos katalikiškosios 
spaudos pionierius Anta
nas Lohkay išleido pirmą- 

: ii katalikiškąjį laikraštį 
J “Idok Tanuja” — “Laiko 
i Liudininkas”, ji pradėjo 
I bujoti. Šis laikraštis nuo 
i pirmesnių jų skyrėsi savo 
' visuomeniniu pobūdž i u. 
j Lonkay padarius pirmąjį 
j žingsnį, atsirado ir dau- 
i giau pasekėjų, kurie vie
nu ar kitu būdu prisidėjo 

' prie katalikiškosios spau
dos plėtimo. Pradėjusi sa
vo gyvavimo periodą, 
Vengrijos spauda spar- 

j čiais žingsniais žengė pir
myn ir šiandien ji yra ti-

spaudos isto- 
skiri

i

žurnalas išeina keturis 
kartus per metus. Tokiu 

Į būdu iš viso Vengrijoje 
Valstybės Gal-j išeina 130 periodinių lei- 
—---- djnįų, kurių bendras meti

nis tiražas 85.368.660 eg
zempliorių. Dienrašči a i 
kasdieninio tiražo turi 
217.000 egzempliorių, sa
vaitraščiai 280.950, o žur
nalų tiražas nuo 9.650 egz. 
siekia ligi 259.140 egz.

Tokia katalikiška spau
da Vengrija gali didžiuo
tis.

įdėjo daug sielos, ]-----
liaus, daugelis iš Jūsų pa
žinojo juos asmeniškai, 
padėjo ruošti skridimą ir 
buvo liudininkais išskri
dimo.

Jūs, išleidę Darių ir Gi- jų motorų orlaivis žuvo, 
rėną, nekantriai laukėte atsitrenkdamas 
tolimesnių žinių, 
napus vandenyno — jų žmonių, 
prisiartinimo — pasirody- pasakoju, 
mo.

į vieną 
Mes, a- tokių kalnelių. Žuvo 12 

Jei aš tą Jums 
gerbia m i e j i 

Tai vėl buvo vienas klausytojai, tai tik tam, 
iš gražiųjų momentų, kilo- kad geriau supažindinti su 
met visus lietuvius sujun- vieta, kur žuvo didvyriai, 
gė bendras siekis. Visi kurių šviesią atminti mes 
jautė ir pergyveno tą rim- šiandieną minime.
tį, visų veiduose matėsi f Komendantas laiks nuo 
susikaupimas — susirū- 1 laiko telefonavo, bet, dė- 

somybęi, bet jiems nepatiko, kad katalikai pirmieji šviesdamas tiek didvyrių ! pinimas. Visi įtemptai ja, žinių neturėta nei iš 
‘ - - - -................................. | gyvenimą, tiek patį žygį, I mintyse lydėjo drąsuo- kur. Ir jis jau neslėpė sa-

- —-----.»

Gyvenimas ir pats žygis 1 
didvyrių, kurių garbingą 
atmintį mes šiandieną mi
nime, kurių laimėjimu di
džiuojasi visa Lietuvių 
Tauta, Jums pakankamai 

(suprask" — dvasiškija)" trina žinomas. Žinomas iš spau- 
prezidento slenksti, bet iš to nieko neišeisią, nes jie dos, iš gražaus leidinio 
nepajėgsią politiško egzamino išlaikyti. Ne tai, kad ‘Sparnuoti Lietuviai’, kur 
’aisvamaniai būtų buvę priešingi Lietuvos nepriklau- autorius visapusiškai nu-

v •

• w

v •pradėjo tuomi rūpintis. Tačiau katalikai ne tik rūpi
nosi, bet ir išsirūpino. Dabar visi tuomi naudojasi. 
Tik gaila, kad jau pradedama pamiršti tą milžinišką 
katalikų nuopelną lietuvių tautai. K.

Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Shecn, D.D.

MARCONI Komunizmo Taktika

Jų ypatinga žygio 
— jų tragiškoji M

I

• v

LENKAI IŠTRĖMĖ

iš Okupuotos Lietuvos
šventimo ir Tėvynei pasi- mokytoją lietuvę Mar. Sa- 
aukavimo takais! balytę su manta.balytę su manta.

Neperseniai Romoje pasimirė bevielinio telegra
fo ir radio išradėjas Guglielmo Marconi. Jie gimė Bo- 
logna mieste, Italijoj, bal. 25, 1874 m. Ėjo mokslus 
Leghorne ir baigė garsų Bclognos universitetą. Jo tė
vas buvo bankininkas ir norėjo, kad ir sūnus pasi
rinktų tą pačią karjerą. Bet jaunas Marconi turėjo 
nepalaužiamą palinkimą į inžinieriją. Tėvas tam ne
pritarė ir nedavė jam lėšų. Tada sūnus susikalė sau 
iš lentų lūšnelę ir ten darė visokius eksperimentus su 
telegrafu. Taip bepraktikuodamas netikėtai pastebė
jo, kad aparatas gali veikti ir be vielos. Tas jam davė 
akstiną tolymesniems eksperimentams ir 1895 m. jis 
paleido į pasaulį pirmą žinią: “aš išradau, kad gali
ma telegrafuoti be vielos”.

Anglija pirmoji suprato naujo išradimo svarbą 
ir davė Marconiui patentą. 1899 m. bevilinis telegra
fas jau veikė tarp Anglijos ir Prancūzijos, o 1901 m. 
jau susikalbėta be vielos per Atlantiką. 1907 m. Mar
coni įsteigė pastovų bevielinį telegrafą tarp Anglijos 
ir Amerikos. Dabar jis veikia visame pasauly.

Marconio išradimai sudaro epoką pasaulio istori
joje. Bevielinis telegrafas ir radio atneša nesuskaito
mą naudą. Pasidėkojant tam išradimui, tolimiausios 
pasaulio šalys kalbasi tarp savęs, kaip artimi kaimy
nai.'Ypač jūroje‘bėvielįnis telegrafas atneša be galo 
daug naudos, nes ne vienas laivas buvo per jį iš ne
laimės išgelbėtas.

Prie tų visų nuopelnų ir teikiamos jam pasauli
nės pagarbos, Marconi buvo labai kukius ir pasižemi- 
rcf žmoeus. Tai tikro k- nožvmis. K.

Kun. Juozapo A. Karaliaus 
Premijuotas vertimas

Jo Malonybė monsignoras Fulton J. 
Sheen, D. D., nuodugniai studijavo ko
munizmo raštus ir tiksliai suvartojo 
komunizmo atstovų išsireiškimus. Tuo 
žvilgsniu monsignoras parašė tris ats
kirus svarbius kūrinėlius, iš kurių pir
mąjį dabar duodame skaitytojams įsi
skaityti ir tikroje šviesoje pamatyti to 

pragaištingo slibino vyliūgingumą ir grę
siančius žūtbūtinius pavojus pasaulio 
žmonijai.

Kiti du monsignoro kūrinėliai šiose 
skiltyse pasirodys bent kiek vėliau.

Vertėjas.

rui-, anot Lenino, Stalino ir Btowderio žo
džių: “Mes turime kiekvieną imperialistinį 
karą paversti į civilinį karą”. Jie nesiprieši
na civiliniams karams ir revoliucijoms, ku
rios veda į komunizmą. Karai prieš komu
nizmą jiems yra visada blogi.

31. KI. Ką komunistai nori išreikšti, kuo
met jie vartoja žodį: “Taika?”

Ats. Taika reiškia komunistinės valdžios 
įkūrimą. Taika po bent kuria kita valdžia 
yra neįmanoma komunizmui. “Kova taikos 
palaikymui yra kova prieš fašizmą, kova, 
kuri yra esminiai revoliucinė”. (G. Dimi- 
trov: The United Stfttggle for Pėhce. p. 18, 
Wotkers’ Library edition). “Masių anti-ka- 
rinė kova turi būti artimai sujungta su kova 
prieš fašizmą (anti-komunizmą) ir fašistinį 
judėjimą”. (Septintojo Metinio Kongreso 
rezoliucijos iš “International Corresponden- 
ce”, rugsėjo 19 d. 1935 m., p. 1184).

32. KL Kaip turime suprasti, kuomet ko
munizmas persistato kaip karo ir fašizmo 
priešas, ir farmerio ir darbininko bičiulis?

Ats. Turime suprasti, kad komunizmas 
Į persimainė ne savo

1

i

28. Kl. Tat, kuri iš tų dviejų partijų yra 
didesnis pavojus Amerikai?

Ats. Komunistinė Partija, nes vykdo ko
munizmą. ir visada reikia atsiminti, kad pa
saulio politinė problema nėra pasirinkimas 
tarp komunizmo ir fašizmo. Be fašizmo, yra 
dar kitos valdžios rūšys, pav. mūsų pačiu 
Amerikos valdžios forma. Greičiau kova 
verda tarp komunizmo ir anti-komunizmo> 
nežiūrint kokias Saldžios formas galėtų Vė
liau prisiimti.

29. Kl. Ar konranistai kalba, kad jie prie
šinasi karui?

Ats. Taip. Ir dėl to jie sukūrė Lygą prieš
Karą.

30. KI. Ąr jie iš tikrųjų priešinasi karui? jų šeimas, jų vaikus, 
Tia titrai tiAoinrinimKuiam Vi. harnvČia ifiiražn i tv

t flrinčlpais, bet persimai
nė savo taktika. Kaa suprasti skirtumą, da- 
leiskime, kad A yra vagis iš užsiėmimo. Jis 
ryžasi apvogti B, C it D, per spėką arba 
prievartą įsilauždamas į jų namus, kiekvie- į 
ham užduodamas į galvą su lazda, ir paskui 
vagia jų gėrybėš. Jis fehgvai htigali B, bet! 
randa, kad C ir D rimtai p&siprieširta ir nu-1 
muša vagį, ir jie paskui nešiojasi ginklus, i 
kad apsisaugoti prieš vagystę ateityje. Ir! 
A dabar nusprendžia pamesti spėką ar prie- j 
vartą kaip vagystės priemonę. Ir jis rertgia- j 
si nauju būdu apvogti F ir Q. Jis kviečia 
juos pietums, ir jiems pasakoja, kad mylįs I 

is, su jais eina kartu į i 
______ _______ fnns nariu* enrslfn klubus.

ir galutinai jis yra į jų namus kviestas į sa
vaitės pabaigą, kuomet jis apvagia juos. 
Tėmyk, kad A gyvenimo principas pasilieka 
nepermainytas, bet jo taktika yra permainy
ta. Ir jis vartoja ne spėkos ir ne prievartos 
metodus, kad atsiekti savo tikslą.

Iš tikrųjų, tai yra tas pats, ką šiandien 
komunizmas daro. Jis pamatė, kad savo re
voliuciniu priėjimu buvo nesėkmingas. Kai 
kurie kraštai pasipriešino ir susijungė, ir 
dėl to komunizmas pasiryžo dabar permai
nyti savo taktiką ir vartoti nerevoliucinius 
priėjimus, kad atsiekti revoliucinius užda
vinius.

33. Kl. Ar taktikos permaina turėjo savo 
pradžią Amerikoje ar Rusijoje?

Ats. Rusijoje. Toji taktika tapo definity- 
vis reikalų vedimas Trečiojo Internacionalo 
septintame metiniame kongrese, kurs įvyko 
Maskvoje, liepos ir rugpiūčio mėn. 1935 me
tais. “Septintojo kongreso taktikos linija a- 
titinka judėjimo dabartinei lygybei ir komu
nistinių partijų galybei”. (D. Z. Manuilsky: 
The Work of the Seventh Congress, p. 65).

34. Kl. Kokis vardas duotas komunizmo 
naujai taktikai?

Ats. ‘'Suvienytas Frontas”, arba “Bend
ras Frontas”, arba “Liaudies Frontas”, ar
ba “Populiarus Frontas”.

35. Kl. Kaip komunistai proponuoja nu-* 
versti jau įkurtą arba įgyvendintą tvarka?

A ta. Į tai Komunistų Internacionalas at
sako: “Pirmasis reikalas, kuris turi būti at
liktas, reikalas, su kuriuo pradedame, yra 
sudaryti Suvienytą Frontą”. (G Dimitrovo 
raportas, išduotas Internacionalo Kongrese, 
rugpiūčio 2 d. 1935 m.).

36. Kl. Kaip komunizmas formuoja Su- 
i vienytą Frontą?

Ats. ‘Gaudamas viršenybės arba nirme-
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Amerikos Lietuvių Delegacijos Vadai Pas Prezidentą Hardingą, Liepos 20 dieną 1922 m.
Lietuvos Pripažinimo De Jure Reikalu Washingtone

VOLDEMARAS ČARNECKIS,
Lietuvos Atstovas Italijai ir tuolaikinis Lietuvos At
stovas Washingtone, kuriam vadovaujant išgautas 
Lietuvai Jungtinių Valstybių pripažinimas.

•>KUN. J. J. JAKAITIS, MIC
Tėvu Marijonų kongregacijos Amerikoj Provincijo
las, vienas iš žymiųjų vadų kovose, dėl Lietuvos Ne-

KAN. DR. F. KEMĖŠIS,
Dotnavos Akademijos Profesorius, LDS. Įsteigėjas ir 
Garbės Narys, daug pasidarbavęs mūsų išeivijoje ir į 
kovose dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir jos pripaži- spauda įtikinėja 
nimo.

Kibirkštys
Visa Amerikos protes-i 

tantų ir radikalų spauda 
rašo labai palankiai Ispa-j 
nijos radikalų valdžiai. 
Tai daro tur būti dėlto,- 
kad Ispanija yra katali
kiška šalis. Protestan
tams ir radikalams norisi 
Ispanijos katalikus ati
traukti nuo Katalikų Baž
nyčios. Kada mūsų spau
da parašo prieš tokios 
spaudos raudonąją pro
pagandą, tai bolševikai 
šoka ginti tą spaudą, 
nors ji yra ir kapitalisti
nė. Brooklyno lietuvių

1

bolševikų laikraštėlis ra- pietums pavadino, 
šo: “Kunigams, mat, kiek- pratę darbininkai 
vienas teisybės apie Ispa- bičiulystę smerkia, 
niją žodis yra “revoliuci
nis”, “raudonas”, “kūmu- , 
nistiškas”. Teisybės žodis 
yra brangus kiekvienam, 
šviesiam ir susipratusiam 
žmogui, tuo labiau kuni
gams. Bet bolševikai rašo 
ne apie teisybę, o tik apie 
raudonąją propagan d ą. 
Raudonoji propaganda y- 
ra opiumas, kuriuo nuo
dijama mažiau susipratu- 
dų, kuriuos platina anti- 
katalikiška spauda.

’ Į -

SUTARIA suorgani z u o t i Prahoj, priklausomybės ir jos pripažinimo
Šiais laikais labai susi- Briusely ar Liuksembur- 

giminiavo komunistų ir ge, ar gal net Prancūzijoj, 
kapitalistų spauda. Vienų 
ir kitų laikraščiai pučia į 
vieną dūdą Ispanijos i 
klausimu. Komu nistų

"t savuo
sius, kad kapitalistinė 
spauda rašo teisybę, žo- 
sių darbininkų širdis. Ka
talikų spaudos pareiga į- 
spėti žmones nuo tų nuo- •J v • a _ 1 >  A _ 1 i* _ X •  • •

~ i 
i 
I 
!

KONSTITUCINĖ8 LAIS
VES IR TIKROVĖS 

SUNKUMAI

turi galimybės šauktis 
kunigo.

v • v •džiu, toks tokį pažino ir
Susi- 
tokią

komu- BOLŠEVIKŲ PAŠALPA
LAISVAMANIAMS

Naujoji sovietų konsti
tucija garantuoja kulto 
laisvę, tik gyvenimas sa
ko ką kitą.

Neseniai įsakyta iš Mas
kvos per 3 dienas išsi
kraustyti 39 krikščionių 
dvasininkams (pravosla
vų ir katalikų). Palieka
ma teisė pasilikti Mas
kvoje tik tuo atveju, jei 
jie mes savo luomą. Nors 
buvo pažadėtos metu- 
siems kunigystę tarnybos,1

“Vienybės“ redaktorius 
p. Juozas Tisliava nervuo- 
jasi dėl “Dirvos” paskel
bimo, kad Baltimorės lie
tuviai tautininkai boiko
tuoja “Vienybę”.

U ,________

• y.

STACHANOVŠČINA 
NYKSTA

vos apavų fabriku “Pary
žiaus Komuna” ir rungėsi 
tarp sayęs iš paskutinių 
jėgų. “Skorochodas” var- kovose 
žytynėse net buvo gavęs priklausomybės ir jos pri' 
pereinamąją vėliavą. Į pažinimo metu buvęs Lie

Dabar, rašo ‘Kr. Gaz.’, tuvos Atstovybės juris 
konsultas, kurs savo di 
plomatiniais gabumais su 
gebėjo išgauti Lietuvos 
pripažinimą.

ADV. B. F. MASTAS
(Mastauskas),

dėl Lietuvos Ne

Centrinis Rusijos bedie
vių organizacijos komite- . * ...
tas nutarė skirti 200.000 delto ™l Paslhko„lsU- 
aukso rublių
1938 m. rengiamam ateis
tų kongresui. Kadangi 
Maskvoj rengiamas toks 
kongresas galėtų sudaryti 
sovietams politinių sun
kumų, tai* numatoma jį

“Krasnaja Gazieta” ra
šo, kad daugeli tu įstaigų, 
kuriose dar tik labai ne
seniai stachanovščina bu
vo pridariusi tiek daug 
triukšmo ir kuriose ja 
taip buvo didžiuojamasi, 
dabar jau nyksta. Lenin
grado stachanovščino lop
šys buvo apavų fabrikas 
“Skorochod”, kur po pir
mojo pasirodymo Aleksie
jaus Stachanovo atsirado 

(šimtai ‘stachanovu’, ‘Sko- 
mirštantieji ligoninėse ne-'rochod’ sudarė su Mask-

“i
į varžytinių sutartis guli 
, stalčiuje, pereinamoji per
galės vėliava taip pat kaž
kur dingo. Fabrike ne
tvarka, daug nelaimingų j 

■atsitikimų, cechų patalpo-'
se nėra ventiliacijos, daug cesterio, kuris liepos 20 d. 
mašinų neveikia. Popierių 
tai daug prirašoma, f 
čiau fabriko produkcijos Prezidentą Hardingą, kli 
pakėlimu nesirūpina ' * *
stachanoviai, nei fabriko dėl negalime įdėti, 
vadovybė, nei fabriko ko- adv. Mileris yra taip pat 
mitetas”. ’ f ....

(Adv. A. Milerio iš Wor

i 1922 m. buvo išrinktas de 
ta-Į legacijos oratorium pa:

nei šės dabar neturime ir to 
' ................Be

pašalpos saviems įsitikini-
Į mams.

— Komunistų partijos 
nariams draudžiama lan
kyti pamaldas, priimti 
šliūbą bažnyčioje. Net

nybės įtakų dideliose masinėse prol et ariad
nėse organizacijose: darbininkų unijose bei 
sąjungose, dirbtuvių komitetuose, koopera- 
tiviškuose rateliuose, sporto organizacijose, 
kultūrinėse organizacijose, ir t.t... miestelė
nų ir ūkininkų varguomenės masėse, nupuo
lusioje arba ištvirkusioje inteligentijoje, ir 
taip vadinamuose “prastuose žmonėse”. 
(Komunistų Internacionalo programa, p. 
77). “Komunistai turi įsteigti artimiausią 
kooperaciją su tais Kairiojo Sparno social
demokratais veikėjais, darbuotojais ir orga
nizacijomis, kurios kovoja prieš reformisti- 
nę veiklą ir pritaria Suvienytam Frontui 
kartu sti Komunistine Partija”. (Komunistų 
Internacionalo Egzukutyvio Komiteto ra
portas iš rugpiūčio 1 d. 1935 m. Originalas 
pažymėtas italikomis).

37. Kl. Ar Suvienyto Fronto taktika reiš
kia tai-, kad balsavimo metu komunistai su
sivienytų su bent kuria didesne partija su 
tikslu neleisti išrinkti anti-komunistinių 
kandidatų, nors patys komunistai turėtų net 
savo tikfetą arba kandidatus?

tikslu neleisti išrinkti 
kandida 
savo tikie _

Ats. Taip, “komunistai turi rūpintis įstei
gti Suvienytą Frontą su social-demokratų 
partijomis ir d&rbinihkų unijomis bėi sąjun
gomis (taip pat su organizacijomis datbi- 
ninkų, amatininkų, ir t;t.), it* įtempti visas 
spėkas, kad neprileisti teakeijoftieHų ir fa
šistų (antl-koftiUhištų) kandidato išrinkimo, 
jei matytųsi pavojus iš fašistų (anti-komu
nistų) pusės, komunistai, tada nasilaikyda- 
m|. politiškas agitacijos ir kritikos laisvę, 
dalyvautų rinkimų kompanijose bendroje 
platformoje ir su anti-fašistu fronto tikietu 
arba sąrašu, pasitikint Suvienyto Fronto i 
judėjimu didėjimu ir laimėjimu, taip pat pa

septintojo metinio kongreso rezoliucijos, 
‘International Correspondence’, rugsėjo 19 
d. 1935 m., p. 1179. Originalas pažymėtas i- 
talikomis).

38. Kl. At Suvienyto Fronto taktika reik
štų, kad komunizmas užsimotų įeiti į katali
kų organizacijas, kad gauti “viršenybės ar
ba pirmenybės įtaką?**

Ats. Taip. Jis įtemptų galingą įtaką į tarpus 
katalikų, anarkistų ir neorganizuotų darbi
ninkų, net ir tuose, kurie laikinai tapo fašis
tų (anti-komunistų) demagogijos aukomis”. 
(G. Dimitrov: The Wotking Class vs. Fas- 
cism, p. 32. Originalas pažymėtas italiko
mis).

39. KI. Ar Suvienyto Fronto taktika tai
koma net ir janimui?

Ats. Taip. “Jaunimo Komunistinio Ihter- 
nacionalo centralinis darbas yra įsteigti 
jaunimo judėjimo vienybę prieš fašizmą ir 
karą”. (O Kuusineno kalba Pasaulio septin
tame kongrese, “Jaunimo judėjimas ir kova 
prieš Fašizmo ir Karo pavojų”, rusų laidoje 
Spaustuvė No. 7, Maskvą, p. 24. Originalas

lams, suvienodinant juos su Komunistinio 
Internacionalo fundamentaliniais uždavi
niais”. (Program, p. 81. Originalas pažymė
tas italikomis). “Komunistinių Partijų tak
tikos svarbiausioji esminė dalis per visą 
priešrevoliucini laikotarpį yra suvienyto 
fronto taktiką”. (Program, p. 82. Originalas 
pažymėtas italikomis).

41. Kl. Taigi, Suvienytas Frontas tada y- 
ra prasėdamasis punktas revoliucijai sukel
ti?

Ats. Taip. “Partija sunaudoja savo ma
žesniuosius kasdieninius reikalus kaip pra
dedamąjį punktą, iš kurio kad darbininkų 
klasę vėsti į revoliucinę kovą dėl valdžios 
pagfobimb į save rankas”. (Program, p. 80. 
OriginalaB pažymėtai italikomis).

42. Kl. Todėl, taktikos permaina nereiš
kia, kad komunizmas bvvo permainytas?

Ate. Ne. Taktika, paprastai gali būti per
mainyta, bet Komunistinio Internacionalo 
pagrindinė linija, būtent, proletariatinė re
voliucija, pasilieka nepermainyta”. (D. Z.

daug pasidarbavęs kovos< 
— dėl Lietuvos Nepriklauso
anžvale-os mYbės Pripažinimo). Pla- 
tad tus Lietuvos Nepriklauso

no motinos testamentas mybes pnpazmimo sukak 
būtu tikras. Todėl paeita- tuvl« aprasymaj telpa ' 
vęs žinutę iš 'Darbininko' lr P'tmame puslapiuose. 
rašo: “Juk aišku, kad jos NET IR NACIAI B(JH- 
autonus yra Stahno prie- NASI VARGO ŽMONE.

MIS
Dr. Sitzler laikraštyj< 

Sociale Praxis” rašo, kad 
didžiausias iš visų skirtu 
mų tarp Vokietijos ir bol 
ševistinės Rusijos esant 
socialinė veikla.

Pagalba motinoms ii 
tvaikams Vokietijoj metai 
i iš metų auga. Motinų ii 
i vaikų sveikatos cento 
i skaičius per paskutiniu: 
1 metus išaugęs iki 21.935, 
kurios aplankė praeitai: 

’ metais 3.611.957 motinos, 
i o 2836 vaikų sveikatoj 
' centruose buvo suteikti 
‘ pagalba 1.100.00 vaikų 

Dėl šaudvmų nekaltų Darbo laike gavę užlaiky 
žmonių sovietu RuBijoie mą vaikų židiniuose ii 
Diktinasi ir “Naujienos”, prieglau d o s e 1.893.87: 
Rašo: “Darosi šlykštu, mažas vaikas. Vien til
diena iš dienos girdint a- į apsaugai nuo džiovos iš 
pie valdžios priešų žudy- leista esą daugiau 3 mili- 
mą Sovietų Sąjungoje/jonų markių. Dėl jaunuo- 
Net karo metu suimti be- menės priežiūros, įvsd 
laisviai nėra taip galabi- riems pabėgėliams, nelais 
jami kaip Stalinas galabi-, viams ir nelaimingiem: 
ia savo politinius oponen- atsitikimams esą išleisti 
tųs”. 23.500.985 markės. Iš vis<

Baigdamas straipsni šiems reikalams esą išlei 
stato T „ J i _ / , '
niekas negali to krauk) 
liejimą sustabdyti?” Gali, 
bet bėda, kad galintieji 
nebeturi jausmų ir sąži-

“Naujienų” 
rašėjas netiki 
no 1

šas — tai kaip galėjo 
toks žmogus patirti, ką 
Stalino motina pareiškė 
savo testamente? Jeigu 
Stalinas nenorėjo to tes
tamento vykinti, tai jisai 
jo, žinoma, nerodė nė vie
nam pašaliniam žmogui”.

Suprantama, kad to tes
tamento nematė nei ‘Dar
bininkas’ nei ‘Naujienos’. 
Bet galėjo patirti žmogus 
ar žmonės, kurie buvo ar
čiau Stalino motinos. Iš 
ko ‘Naujienoms’ ; 
kad žinutės autorius yra 
Stalino priešas? Į

—

The Work of the Seventh CDn- 
ka d suvie- 
mūsų pro- 

paskui eiti 
_ frontuose”.

(La Čottėspoftdence Intetnatfonate, rugpiū
čio 3 d. 1935 m.).

41 KI. Kuomet komunistai žada atideng
ti ar paskelbti wtvo revoliiieifiius principus?

Ats. “Kuoftiet Markso raštai įgys kelėtos 
metų įtaką, kitas iateraMfonąlds bus tiesio
giniai kotntmistišk&a it atvirai atidengs ir 
paskelbs Savo principus”. (The Correspon- 
ctencfe of Mkrx and Engels. p. 330).

Vertė — Kun. A. T. (Samn ta) 
zttita

pažymėtas italikomis). “jei Jaunųjų Komu- gtess, p. 65). “Mes turime kovoti, 
nistų Lygos atstovai Jungtinėse Valstybėse nodinti visas revoliucines galybes 
būtų nežinoję kaip draugingu būdu prieiti 
prie jaunųjų studentų, tai nebūtų buvę gali
ma jiems išplatinti suvienyto fronto didelio i 
veikimo tarp studentų, kas svarbiausia, kad 
prieš karą ir fašizmą, balandžio 12 dieną, 
1935 metais, įvyko studentų dideliausias 
streikas, kuriame dalyvumą ėmė 184,00G! 
studentai”. (Ten pat, p. 18).
...r40 Kl. Ar Suvienyto Fronto taktika reiš^ 

kia, kad masės bus laipsniškai vedamos į 
revoliuciją?

„ . „ „ ......__t ,__ M Ats. tjip- ‘Kojftunmtfaės Partijos turį
sitikint elektoralinės sistemos * veikimu”, j priskubinti dalintas šūkius ir reikmenis, kų-

— . atMHUUBft MSMtaAOSMMrlra A irt ktl Ir 4 cnri i o T-l, Tr/lr.,

H _ ..........................

būtų nežinoję kaip draugingu būdu prieiti 
prie jaunųjų studentų, tai nebūtu buvė gali-

klausimą: > “Argi sta nątionalsocialistištfoi
_ _ _1 • A. ~ ___* * « • a % • z"v A •« • •Vokietijos 225,9 milijohc 

markių. Nors reikia pri 
dėti, kad Vokietijos dar 
bininkams netrūksta savi
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Lietuvos Vyčių Seimo Išvakarėse
tuo jį įsąmoni

nant ir išauklėjant gerais 
‘ * i lietu

viais. O tame ypatingą 
svambią rolę lošia Lietu
vos Vyčių organizacijos 
23-jų metų mėnesinis žur
nalas “Vytis”. Tad ištik- 

, jei ši organizacija 
turės savo 25-tą jubilieji- buvo taip svarbi lietuvių 
nį seimą. tautai praeityje, tuo la-

Šis Lietuvos Vyčių or- biau ji yra svarbi mūsų 
ganizacijos jubiliejus išti- ateičiai — kaipo lietuvy- 
krųjų turėtų būti apvaik- bės palaikytoja šioje ša- 
ščiojamas ne vien tik pa-; lyje- 
čių Vyčių, bet bendrai ir į užtat sau už didžiausią 
visos plačiosios mūsų vi- pareigą mes turėtume lai- 
suomenės. Kadangi per, kyti, visomis savo išgalė- 
tuos 25-ius savo gyvavi-; mįs šią organizaciją rem- 
mo metus ši organizacija ti ir palaikyti! — Ir ją 
yra atlikus daug ir labai remti ne vien tik savo gra- 
svarbių mūsų tautai dar- žiais pažadais, bet dar
bų- bais! Mums reikia dėti pa-

Tik pažvelgkim, kiek ši stangas, kad visas mūsų 
organizacija yra išauklė- j jaunimas joj priklausytų, 
jus bei prirengus mūsų vi- kad kur dabar Vyčių kuo

pos mirę — jos būtų at-

Šiais metais Lietuvos veikimo, 
Vyčių organizacija ap-, 
vaikščioja savo veikimo ir susipratusiais 
25-ių metų sukaktuves, i 
To įvykio iškilmingas pa-' 
minėjimas įvyks š. 
rugpiūčio 3-4-5 d. Dayto- 
ne, Ohio. kur ši katalikiš
ka jaunimo organizacija rujų,

v •m.

suomenės darbui vadu: pos mirę _ jos * būtų at_ 
kiek, tūkstančių Vyčiai gaivintos, kur ji] nėra — 
savo eilėse yra turėję ir būtu organizuojamos, kad 
prirengę naudingam gv- vyčiai rastųsi kiekviena- 
venimui gražiausio rinkti- me šios šalies kampelyje 
rio lietuviško jaunimo; —jr lietuvybė Amerikoje 
kiek ši jaunimo organiza- bujos!
ei ja yra pasidarbavus sa-| Het tai dar ne visa. Dar 
vo senosios tėvynės Lietu- vienas svarbus — ir labai 
vos naudai karo metu 
kiek ji yra surengus eks
kursijų į Lietuva, priėmus 
iš Lietuvos svečių ir su
rengus jiems maršrutus 
po kolonijas: kiek pagel
bėjus kitoms organizaci
joms savo parengimais, ir
t. t., t. t.

O štai dabartiniu laiku, 
kada mūsų visų didžiau
siu susirūpinimu yra lie
tuvybės palaikymas šioje 
šalyje, ar Lietuvos Vyčiu 
pastangos yra be 
mės?

Ši, jau sėkmingai 
vavus 25-ius metus 
nizacija, visomis savo iš
galėmis stengiasi patrau
kti į organizuotą veikimą 
visą šios šalies jaunimą, 
jį palaikyti, supažindinti 
ir pratinti prie lietuviško

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

REKOLEKCIJOS MOTE-
RIMS IR MERGAITĖMS ^ **?*•. . _

jo jo giminaitis kun. pro
fesorius A. Krušas, kuris 
profesoriauja Klaipėdos 
Pedagogų Institute. Kun. 
prof. A. Krušui išvyks
tant į Lietuvą, pralotas 
savo klebonijoje iškėlė 
vaišes, kuriose dalyvavo 
ir svečiai iš Lietuvos.

JUOZAPO MARIJOS 
VĖLOJ

į Gaila, kad neužsirašė 
gana jaunikaičių, -nes ir 
jiems būtų buvę rengia
mos rekolekcijos. Gal ši
tokios rekolekcijos jiems 
naujenybė, tai nesupranta 
jų reikšmės.

MT. CARMEL, PA.

Pereitą metą rugsėjo 
mėnesyje, atlikote kun. 
A. Drazdžio vedamas, 
gražias ir šventas reko
lekcijas mūsų viloje. Bea- 
bejo, dažnai ir meiliai pri
simenate tuos garbingus 
ir įspūdingus sielos per
gyvenimus, kuriuos reko
lekcijos jumyse sukėlė.

Tai gi paskatintos Jūsų 
širdingu bei gražiu pata
rimu ir prašymu ‘Kas me
tą turėkite moterims re-, prie Federacijos Kongre- 
kolekcijas”, rengiame jas s0 koncerto, T * ' ’
ir šią vasarą. Rekolekci
jas duos kun. P. Aukšta
kalnis, Jėzuitas. Jūsų pa- I 
togumo dėliai, 
prasidės rugpiūčio 18 die- rengia nepaprastą‘‘menu’

Gerai žinoma uoli para
pijietė ponia E. švenčio
nienė pasidavė sunkiai o- 
peracijai. Duok, Dieve, 
kad kuogreičiausiai pa
sveiktų.

Parapijos choras padvi
gubinta energija rengiasi

kuris įvyks 
pirmą posėdžių dieną, 
rugpiūčio 24 d.

Ponia L. Venčienė su 
moterims saVo pagelbininkių štabu

NEPAMIRŠKITE RUG
PJŪČIO 1 DIENOS 

Kaip jau žinote ir girdė
jote, kad Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj, Mt. Carmel, 
Pa., įvks rugpiūčio (Au
gust 1 d., 1937 m. rengia
ma “Mock Wedding” juo
kų vesele, vakarienė ir šo
kiai. Šią pramogą rengia 
parapijos Sąjungietės pa
rapijos naudai. Visa šir
dimi jos darbuojasi, kad 
tik šis pokilis gerai pa
vyktų.

“Jei žmogus nori visuo
met jaunas atrodyti ir il
gai gyventi
linksmas ir šypsotis”. Jei; 
nori juoktis ir šypsotis, 
tai atsilankyk į šią juokų 
veselę, o čia besijuokda
mas ir šypsodamas pa
jaunėsi ir linksmesniu 
tapsi. Ištikrųjų, šis poki- 1 
lis bus seniems ir jau
niems juokų ir pasilinks
minimo vakarėliu. Nepra
leisk, nes “Garantuojame,,

rinio Jubiliejaus Proga”.Iną kasdien. Mokyklą lan- 
Jame buvo parašyta, “kad pantis vaikas, mažas ku
šio mėnesio 31 dieną, ku- dikis, jaunas vaikinas, 
rią atmintiną dieną išpuo-. raštinės darbininkas, ir 
la jo vardinių diena ir kiti kurie prie darbo daug 
kurią garbingai minės sa- sėdi, kurie sunkiai d* ’ 
vo kunigavimo 25 metų lauke, ir pati i___
Sidabrinį Jubiliejų...” ir — tie visi negali 

Į t t..
Kad nesuklaidinti visuo

menės, šiuomi “Darbinin
ko” skaitytojams pranešu 
gautas naujas patikrintas 
žinias, kad gerb. kunigas 
Ignas Albavičius .garbin
gai minės savo kunigys
tės Sidabrinį Jubiliejų 
šiais metais tik lapkričio 
25 dieną (Thanksgiving

I

ikiai dirba 
šeimininkė 

rasti 
sveikesnio gėrimo, kaip 
pienas. Tarpe valgių, kaip 
ir prie valgių, pienas at
naujina kaikurias kūno 
išsibaigusias daleles ir 
suteikia kūnui pasiprieši
nimo prieš ligas.

Galime vartoti pieną ir 
pieno produktus beveik 
visose virimo formose. 
Pienas su kiaušiniais su- 

Day). O liepos 30 diena. 8 daro svarbią, koncentruo- 
val. vakare. Piccadilly tą formą riebaus maisto, 
Hotel (Roof Garden), Lie- kuris reikalingas augimui 
tuvos valdžia per savo at- ir atnaujinimui kūno da- 
stovą ant jo bangios ir lėlių; su makaronais, 
prakilnios krūtinės iškil- “spaghetti” ir lašiniai yra 
mingai uždės D. L. K. Ge- energijos šaltinis; su dar- 
dimino garbingoji ordiną, žovėmis kaip žirniais, kor- 

Kun. A. T. (Samata) nais, žalioms pupoms, 
------------- žiedkopustais, morkoms,

• v

turi būti PIENAS - EKONOMIŠKASir pan- yr\.puiki k.ombi' ’ ikimv unviivmiunnv nacija svarbių maitinau-

MAISTAS čiu elementų.
Kiekviena šeimininkė ži- 

i no kaip pienas įvairina 
valgius. Svarbūs moksliš
ki tyrinėjimai parodo pie
no vertę. Vartojimas pie
no ir pieninių produktų, 
kaip maistą, vis auga. 
Bet vistiek randasi namų 
šioje šalyje, kur jokio dė
mesio nekreipia į jo var
tojimą.

Dr. John L. Rice 
New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisijonierius 
Labai daug šeimininkių 

turėjo ant tiek sumažinti 
šeimyniškus 
kad jos buvo priverstos 
su didžiausia ekonomija 

kad juoksies per visą me- pirkti valgomus daiktus 
tą! Bus šauni ir skani va- savo šeimynoms. Kaiku- 
karienė, įvairių gėrimu, rios šeimininkės bandė iš- 
kaip tai lietuviško mi- rišti problemą sumažinda- 
daus, gera muzika ir šo- mos duodamus šeimvnai 
kiai. Šioje juokų pramo- valgius. Bet tokia klaidin
goje dalyvaus apie ketu- ga ekonomija gali užsi- 
resdešimts porų lietuvai- baigti su nuostoliais. Gali- 
čių ir lietuvių jaunikai- ma visuomet pigiai nusi- 
čių, lietuvių vyrų biznie-, pirkti užtektinai maistin- 
rių ir moterų, pasirėdžiu- go maisto, j*:“* 
šių lietuviškais tautiškais mininkė nepatingės “ 
drabužiais.

Nepraleiskite šios pro
gos! Renkitės visi atsilan
kyti į ‘Mock Wedding’

ną ir tęsis tris^ dienas, antrai Kongreso dienai.
Trečios Kongreso die

nos vakare rengiami šo
kiai. Komisijose darbuo
jasi: J. Blaževičius^ J. 
Piušys, V. Butkevičius, O. 
Astrovakaitė, E. Butkevi- 
čiutė ir O. Viličkaitė.

Šioms užsibaigus bus mer
gaitėms, ir prasidės rug
piūčio 22 dieną. Jeigu tu
rite dukrelę baigusią aš
tuntą skyrių ir norite, 
kad ji pasinaudotų šia 
proga, galite lengvai ir 
patogiai susitva r k y t i, Kongreso posėdžiams ir 
taip, kad kuomet mašina parengimams mūsų klebo- 
važiuos Jus parvežti, tuo nas> kun. p. m. Juras pa- 
pačiu kartu galėsite, at- samdė gražiausią ir pato- 
vežti dukrelę ar pažista- gįausią Šv. Marijos sve- 
ma mergaitę ir ją palikti. fainę.

Nuoširdžiai kviečiame 
kiekvieną moterį ir mer
gaitę pasinaudoti šiomis 
rekolekcijomis. Jos bus 
Jums ne tik pasilsvs. bet 
geriau pažinsite Kristų, 
suprasite sielos reikalus 
ir atsinaujinsite dvasioje.

Kurios manote atlikti 
šias rekolekcijas, malonė
kite mums pranešti, ne 
vėliau, kaip rugpiūčio 15 
dieną.

svarbus klausimas Vy
čiams stovi prieš akis, tai 
didelis patyrusių vadų 
trūkumas. Seniau, kada 
Vyčiuose priklausė didžiu
moje iš Lietuvos atvykęs 
jaunimas, kada ten buvo 
susispietę įžymesnieji va
dai, ir pats veikimas tada 
buvo daug lengvesnis ir 
platesnis. Dabargi šioje 
organizacijoje randasi be
veik be išimties čia gimęs 
ir augęs jaunimas, men
kai tepažįstąs mūsų tėvy
nę Lietuvą, mažai prity
ręs organizuotai veikti, 
tad ir veikimas yra ypa
tingai sunkus.

Todėl štai šio mūsų jau
nimo organizacijos jubi
liejaus proga visi vadai ir 
visuomenės veikėjai, visi 
buvusieji vyčiai ir tie, ku
riems rūpi mūsų tautos li
kimas šioje šalyje nuošir
džiai kviečiami stoti vy- 

; čiams į talką, tampant ak
tyviais šios organizacijos 
rėmėjais. Be to, visi ma
loniai yra kviečiami da
lyvauti Lietuvos Vyčių 
25-tajame Jubiliejiniame 
seime, įvykstančiame š. 
m. rugpiūčio 3—5 d. Day- 
tone, Ohio ir bendrai su 
Vyčiais apvaikščioj ant 

. šias taip svarbias sukak
tuves. Šiame seime be 
daugelio kitų įžymių sve
čių dalyvaus J. E. vysku
pas M. Reinys ir Lietuvos 
skautų vadas Kazys Lau- 

■ cius.
Seimo Pramogos

Vietinė Daytono 96-ta 
i Vyčių kuopa seimo daly- 
I viams pagerbti rengia vi-

I
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biudže t u s,

VALSTYBIŲ NEDARBO 
KOMPENSACIJOS 

ĮSTATYMAI

išgy- 
orea-

• v ■
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JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NOKAVOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL Brockton 2<'O5

j

v •

NEBŪK NULIŪDĘS - - 
VISUOMET JUOKIS!

Jei žmogus nori visuomet jaunas atrodyti ir 
ilgai gyventi — turi būti linksmas ir visuomet 
šypsotis.

a

Jei nori juoktis ir šypsotis, tai nusipirk juo
kų knygą “NUSIŠYPSOK”. Joje tilpsta 160 įvai- 
rių-į vairiausių juokų. Ją parašė J. K. M.

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite. Tai reteny
bė mūsų kalboje. Jos kaina buvo $1.00, dabar par
duodame už 60c. Jų nedaug teliko. Siuskite užsa
kymus tuojau: Darbininkas, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

3 ~3I

Šv. Pranciškaus parapi
jos piknikas, įvykusis Pa
langoje, liepos 18 dieną, 
visais atžvilgiais pasisekė. 
Diena graži, žmonių pri
važiavo daug. Vadovau
jant muz. P. Sakui, cho
ras išpildė gražią progra
ma. Buvo ir juokingų dai
nelių.

Parapijos piknike dar
bavosi: F. Bruzgys, n.

Švento Kazimiero Seserys BaUša, o. Akstinienė. F. 
Vilią Joseph Marie Volungienė, K. Uždavinys. 

Newtown, Pa. g Vencius, Z. Bauba, P. 
-----  ■ Raznauskas, A. Marcinke- LAWRENCE, MASS. vičius' ,?• ZenaviSus, M.

Kozmaciener C. Arminai
tė. S. Rymaitė, E. Griške- 
vičiutė, J. Zinkevičiūtė, J. 
Savičiutė. E. Davidonaitė, 
Krancevičius, Ja n či u s, 
Uždavinienė, Grina, Petri-

Tėvas Aukštikalnis pra
leidžia su mumis visą mė
nesį. Jis labai gražiai dar
buojasi. Penktadienį, lie
pos 23 d., jisai pradėjo kienė, Alaknavičienė, Va- 
trijų dienų rekolekcijas langevičius, Savickas, J. 
merginoms, šv. Vincento Stanavičius, J. 
koplyčioje, Pala n g o j e. 
Skaitlingas pulkelis mer
ginų, kurios tenai gyvena

• V •

Kazlaus
kas, F. Lalis, Aurilienė, 
Griškevičienė, Slautienė, 
Venčienė, M. Andruškevi- 
čienė, O. Mockienė, O. Za- 
reckaitė, S. Kaziulonaitė, 
M. Kleponytė, I. Zolubai-

są eilę gražiausių pramo
gų - programą, būtent:

Pirmadienį, rugpiūčio 2, tė, A. Arlauskaitė, P. Re- 
d. vakare įvyks seimo da-l mekis, A. Pinaitė, J. Bud- 
lyvių susipažinimo vaka-| revičius, Čiras, Švenčio- 
ras su užkandžiai ir mu
zika parapijos salėje.

Antradienį, rugpiūčio 3 
d. po pirmosios seimo die
nos sesijų yra rengiama 
išvažiavimas į Dayton 
Gym Club, kur bus šokiai.

Trečiadienį, rugpiūčio 4 
d. vakare seimo daly
viams pagerbti yra ren
giama iškilminga vakarie
nė, kuri įvyks viename iš 
gražiausių Daytono vieš
bučių — Gibbons Hotel.

Paskutinės seimo dienos darbuotojui kun. Ig. Al- 
vakare, ketvirtadienį, į- bavičiui ir “Draugo1 
vyks iškilmingi užbaigtu- daktoriui p. 
vių šokiai Lakeside Par- šimučiui, 
ke, kur randasi viena iš Ketvirtadienį, liepos 22 
gražiausių visos Ohio vai-'d. Lietuvos sportininkai, 
stybes šokiams svetainė.' lydimi adv. K. Savicko iš- 
Be to yra numatyta ture- vyko į Detroitą, o paskui 
ti ir daugiau mažesnių vyks į Clevelandą. 
pramogėlių bei išvažiavi-j šiomis dienomis 
mų. * > w

nienė, B. Balys, R. Ger- 
čius, Teko nugirsti, kad 
pelno liko $578.

Dėkojame visiems.
Aušrelė.

CHICAGO, ILL.
Penktadieni, liepos 30 d. 

Piccadilly Hotel, 8 vai. 
vakare bus įteikta D. L. 
K. Gedimino ordenai ne
nuilstančiam visuomenės

_ •” re- 
Leonardui

pas
A. J. M., pralotą M. L.(Krušą viešė-

Klausimas — Ar patys 
darbininkai aukauja pini
gų, kompensacijos fon
dams Pennsvlvanijos ir 

jeigu tik šei- ohio valstybėse? Kiek 
visur (valstvbių reikalauja nuo 

I darbininkų pinigų tam ti
kslui?

Atsakymas — Tik dar
bo darbdaviai aukauja pi
nigų nedarbo kompensaci
jos fondui Pennsylvanijos 
ir Ohio valstybėse. 1. 8% 
algų surašo (payroll) 
1937 m., ir 2. 7% 1938 m. 
ir po tam. Iš 45 valstybių, 
kurios turi nedarbo ap
saugos įstatymus yra tik 
Alabama, California, Ken- 
tucky, Lousiana, Massa
chusetts, New HamDshi- 
re. New Jersey, ir Rhode 
Island reikalauja, kad 
darbdaviai ir darbininkai 
aukautų pinigų nedarbo 
fondui.

apsidairyti”.
Vienas iš geriausių ir 

pigiausių žinomų maistų 
yra pienas, kuris ištikro 

l Jisrengiamą su vakariene ir beveik visko pilnas. Jis 
šokiais, , ^um iyyks turi visus maistingumo e-

Sv- lementus, kurių žmogaus 
Kryžiaus par. salėj (Holv kūnas reikalauja. Vienas 
Cross Church Hali), 6th gtiklas pieno reiškia anie 
ant Poplar Sts., Mt. Car- ^25 “calories” energijos, 
mel, Pa. Pradžia 5 vai. no jįs ^urį kajki0> įr kįtų mį. 
piet. įžanga tik 50 centų neralų, riebumo, ir “car- 

bohydrates”. Pieną gali
ma vartoti kaipo gėrimą 
vien sau, arba su šokola
du ir kakao. Daržovės ir

niūčio (August 1 d.,

už viską.
Visus, ne tik Mt. Carme- 

lio. bet apylinkinių mies
teliu lietuvius, nuoširdžiai
kviečia rengimo sąjuniee- maistą jis padar0
cių komisija.

DETROIT. MICH.
Maniškis - -

. ■ Kiekvienas asmuo, nuo 
kūdikio iki seniausio žmo
gaus, privalo vartoti ple

Sveikiname bendradar
bi, vyresnį “Draugo” re
daktorių, L. Šimutį, kuris 
tapo apdovanotas už uolų 
nenuilstamą darbavima- 
si Bažnyčios ir tėvynės 
naudai, tarpe svetimųjų, j 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentas gerai supratęs 
mūsų ateities svarbą ir į- 
vertindamas p. Šimučio 
darbuotę Amerikos lietu-; 
vių tarpe, jį apdovanojo 
L. D. K. Gedimino ordinu.

Mes džiaugiamės ir svei
kiname nenuilstantį dar
buotoją ir linkime toliaus 
darbuotis su visuomene. 
Mums yra linksma čionai 
už jūrių, kad Lietuvos 
valdžia seka mūsų dar
buotę ir įvertina vadus, 
tinkamai juos pagerbda
ma už jų nuopelnus.

Juozas Jule Mediniai.

KLAIDOS ATITAISY
MAS

“Darbininko” skiltyse 
tilpo mano straipsnis 
“Gerb. Kunigo Igno Alba- 
vičiaus Kunigystės Sidab-

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271
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Dangaus Karalystė
. GINTARAS

ŠV. MARIJOS MOTINA .
Atskleidę šv. Rašto puslapius, rodosi, ten užtik

tum nemažai parašyta apie ŠV. Oną — Šv. Marijos 
Panos motiną. Bet ne. Anei žodžio nerasime apie šv. 
Oną, kuri apturėjo laimę pagimdyti ir išauginti Die
vo Sūnaus Motiną.

Vienok iš padavimo ir iš įvairių patikrintų šalti
nių, mes žinom, kad šv. Ona gimė Betliejuj maždaug 
70 metų pirm atėjimo Pasaulio šviesos. Tuoj krinta 
į akis šie lygiai supuolantieji faktai: jai teko užgimti 
tame pačiame mieste, kuriame gimė patsai Dievo Sū
nus; ji praleido daug metų Nazarete, kuriame per il
gą laikotarpį vėliau gyveno Viešpats Jėzus; pagaliau 
abiem teko mirti žydų sostinėj — V. Jėzui ant Kalva
rijos kalno, o šv. Onai pačiam Jeruzalės mieste.

ŠV. Onos tėvai kilo iš kunigaikščių giminės. Viso 
turėjo tris dukteris — Mariją, Sabę, ir šv. Oną. Mari
ja, apsivedusi su Kleofu, buvo apaštalų — Jokūbo, Si- 
mano ir Judo — motina. Sabe buvo motina Šv. Elz
bietos, kuri pagimdė šv. Joną Krikštytoją. Trečiąjai 
dukteriai — šv. Onai — buvo lemta tapti motina Dan
gaus Karalienės, iš kurios turėjo gimti pasaulio At
pirkėjas.

Jau iš jaunųjų dienų šv. Ona vengė visokių pra
mogų ir smaguriavimų, nes buvo linkusi prie švento
jo ir dorojo gyvenimo. Kadangi jinai turtinga buvo, 
tai tėvai išleido ją už Joachimo — pralobusio žydo iš 
Nazareto. Joachimo gyslomis irgi tekėjo karališkas 
kraujas, nes jis kilo iš Dovydo karaliaus padermės.

Šv. Ona, ištekėjusi už Joachimo, apleido Betlie
jų, ir atvyko į Nazaretą. Tame užkampyj juodu vedė 
pavyzdingą gyvenimą. Ir taip praslinko 40 *metų, bet 
vaikų vis dar neturėjo. Kaimiečiai juos dažnai pa
juokdavo ir paniekindavo, nes pagal žydų paplotį, ne
turintieji kūdikių buvo laikomi Dievo prakeiktaisiais. 
Dienos susijo su mėnesiais, o mėnesiai išaugo į me
tus, ir juodu visus pažeminimus kantriai^ nukentėjo. 
Žydų kunigai kartą net išvarė Joachimą is bažnyčios, 
sakydami: “Atsitrauk, seni bevaiki!” Bet ir tą panie
ką jis ramiai nukentėjo. Tačiau, jųdviejų gėda neuž
ilgo virto tiesiog laime.

Angelas jiemdviem apreiškė, ir laikui bėgant, iš
sipildė jo pranašystė. Šv. Ona pagimdė vienatinę sa
vo dukterį, iš kurios turėjo gimti Dievo Sūnus.

Deja, neilgai teko jai pasidžiaugti savo brangiąja 
dukrele. Jai suėjus treji metai, šv. Ona nuvedė ją Je
ruzalėn, ir pašventė ją tarnauti Dievui žydų bažny
čioje, prie kurios gyveno Dievo garbei atsidavusios 
mergelės. Šv. Marija ten išbuvo gan ilgą laiką, kol 
išaugo į žydinčią jaunatvę.

Joachimui pasimirus, Šv. Ona persikėlė iš Naza
reto į Jeruzalę, kad būti arčiau savo mylimosios duk
relės. Šiek tiek metų ten pagyvenusi, šv. Ona atsisvei
kino su šiuo pasauliu ir buvo palaidota taip pat Je
ruzalėj.

Kadangi šv. Ona buvo šv. Marijos motiną, todėl 
ji šeimose užima ypatingą vietą kaipo krikščionių tė
vų globėja. Gražiai ir dorai išauklėjusi savo vienati
nę dukterį, šv. Ona jau nuo senovės yra laimėjusi vi
sišką pasitikėjimą krikščionių tėvų, kurie savo vai
kelius pavesdavo ir tebepaveda ypatingai šv. Onos 
globai.

Ypač kanadiečiai yra labai prisirišę prie šv. O- 
nos. Kasmet liepos 26 d. iš visur suplaukia į Kanadą 
didelios minios žmonių, nes ten yra pagarsėjusi šv. 
Onos de Beaupre šventinyčia. Per jos užtarymą, daug 
išprašyta malonių ir stebuklingų gydymų.
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šventė Lietuvoje V-23 d.: 1. Viršuje iškilmingas 
kariuomenės ir visuomenės šventės aktas Vytauto Didžiojo universitete V. 22 d. 
Kalba krašto apsaugos ministeris brig. gen. Dirmantas. 2. Apačioje “Maisto” b- 
vės 10 kulkosvydžių ir 230 šautuvų^ kuriuos padovanojo kariuomenei. 3. Dešinė
je “Kauno Audinių” akc. b-vės darbininkai. . . . ?.

Kaunas turi nepaprastai Įėjimu įdomus visiems pa- 
gražias apylinkes: jis gu- matyti. Tsb.
Ii dviejų didelių upių Ne
muno ir Neries santako
je, o aplinkui iš visų pu
sių jį supa gražūs Alek
soto, Vytauto Didžiojo ir 
žaliasis kalnai. Vytauto 
Didžiojo ir Žaliasis kalnai 
apaugę šimtmečiais ąžuo
lais ir vasaromis šventa
dieniais į save

Tsb.

KAUNE ARTI 12.000 
MOKYKLINIO am

žiaus VAIKŲ

Prieš kiek laiko Kauno 
miesto taryba priėmė
naują turinčių I
Kauno miešto mokyklas

b sutraukia vaikų !
daug miestiečių pailsėti valomą nutarimą. Pagal jį
ir gražia gamta pasigro
žėti. Kaunas turi gražią ir 
garbingą praeitį. Dar ir 
dabar pačioje Nemuno ir 
Neries santakoje tebesto
vi didingi garsiosios Kau
no pilies griuvėsiai. Ta pi
lis gynė lietuvius nuo kry- 
žuočių ordinų užpuldinėji
mų. Rusai, okupavę Lie
tuvą, ilgainiui Kaune į- Senamiestyje 
rengė pirmasios rūšies sa- Panemunėje 498, ŠAnČiuo- 
vo tvirtovę (krepostį). se 2.306, ------
Tos tvirtovės įrengimas 1.867 ir 
rusų valdžiai kaštavęs 2.592, tuo 
daug šimtų milijonų rub- 11.643 vaikai. 
Jių. Ji taip pat turėjo gin- --------
ti imperiją nuo vokiečių. DAUG VOKIEČIŲ NORI 
Tačiau ji tos savo paskir- VASAROTI LIETUVOS

PAJŪRY

taryba priėmei 
turinčių lankyti 

’ ’ ’ » 
surašinėjimui pri-!

. -‘'»y — - — i

šiemet mokyklinio am
žiaus vąikai jau ir buvo 
surašinėjami. Dabar tas į 
surašinėjimas baigtas. Jo 
duomenys tokie: buvo pa
tikrinta ir naujai užrašy
ta turinčių lankyti moky-i 
klas vaikų Aleksote 745 
vaikai, Karmelitų rajone 
539, Naujamiestyje 802, 

s 1.271, A.

V •

t
dyti. Filmos gaminimo 
darbas pradedamas atei
nančią savaitę. Filmuos1 
gražesnias istorines ir1 
šiaip dėmesio vertas Lie- 1 
tuvos vietoves. Turinyje ; 
bus pavaizduotas Lietu-' 
vos kaimo ir miesto gyve
nimas, jos santykiai, kul
tūrinė raida. Filmo pra
džia bus surišta su Lietu
vos didinga praeitimi. 
Gamtoje nuotraukos Lie
tuvoje bus daromos vasa
rą ir žiemą, o oteljinės 
nuotraukos bus gamina
mos Vienoje. Filmą į Rin
ką tikimasi išleisti apie a- 
teinančių metų vidurį.

Tsb.
DARBININKAMS IŠMO
KĖTA APIE 40 MIL. Lt.

UŽ LAUKŲ NUSAUSI
NIMĄ

Liepos mėn. 5 d., apie 14 
vai. Kaune staiga širdies 
liga mirė nepaprastas 
Lietuvos pasiuntinys Lat
vijai inž. Vytautas Vilei
šis. Jis gimė 1887 m. lap
kričio 11 d. Rusijoje Ufos 
mieste, kur jo tėvas inž. 
Petras Vileišis (žymus 
lietuvių spaudos atgavimo 
kovotojas) tuo metu sta
tė didelį geležinkelio tiltą. 
Vytautai Vileišis mokėsi 
Petrapilio ir Vilniaus 
gimnazijose ir 1909 m. 
Vilniaus gimnazijoje gavo 
brandos atestatą. Aukš
tuosius mokslus ėjo Miuh- 
chene Politechnikume, ir 
nuo 1911 m. Petrapily, su
sisiekimo inžinierių insti
tute, kurį 1917 m. nebai
gęs turėjo apleisti ir iš
vykti į Kaukazą pas savo 
tėvą, kuris Gruzijoje ve
dė didelius geležinkelio 
darbus. Iš Kaukazo grįžo

Lietuvon 1921 m. ir baigė 
Vytauto Didžiojo Univer
sitetą 1925 m. įgydamas 
inžinieriaus vardą.

Sugrįžęs į Lietuvą pra
dėjo tarnauti Lietuvos ge
ležinkelių žinyboje.

1929 m. rugsėjo 24 d. 
Respublikos Prezide n t o 
aktu 396 Nr. Juozo Tūbe
lio sudarytame Ministerių 
Kabinete buvo paskirtas 
susisiekimo minister i u. 
1934 m. Vm. 1 d. buvo 
paskirtas nepaprastu pa
siuntiniu ir įgaliotu mi- 
nisteriu Latvijai.

Velionis pAIaidotas vals
tybės lėšomis.

LAIKINOJI LIETUVOS 
SOSTINE

Kaunas, laikinoji Lietu
vos sostinė, yra vienas di
džiausių ir gražiausių ne
priklausomos Lietu vos 
miestų. Tik lenkų okupuo
toji Lietuvos sostinė Vil
nius savo didumu ir gra
žumu pralenkia Kauną.

statymas, tačiau plates
niu mastu nusausinimo 
darbai, kaip minėta, pra
dėti tik 1927 metais.

Anksčiau žemės nusau
sinimo darbams buvo ski
riama per metus apie 4 
milijonus litų, bet dabar 
atpigus darbo jėgai, ski
riama mažiau, t. y. 2 — 
2% milijono.

Nusausinti plotai tuo
jau kultūrinami. Ateity 
kultūrinimo darbai bus 
dar labiau praplėsti. Tuo 

j būdu dar lieka nusausinti 
ir sukultūrinti 40% sau- 
sintinų žemių.

Smulkesnieji nusausini
mo projektai ir žemių kul
tūrinimas dar užtruks ke
liasdešimt metų.

Vykdant plačiu mastu 
šiuos nusausinimo dar
bus, atsiliko kiek griovių 
remontas. Dabar šie dar
bai taip pat paspartinti. 
Senieji kanalai, kurie bu
vo iškasti per 10-ties me
tų laikotarpį, dabar bai
giami remontuoti. Netru
kus tikimasi ir kitus užsi
likusius griovius atremon
tuoti.

Visiems darbininkams 
iki šiol Žemės Ūkio Minis
terija išmokėjo apie 40 
milijonų litų.

—
Nuo 1927 m. visose Lie-! 

tuvos vietose vyksta dide
li nusausinimo darbai. Lig 
šiol nusausinta apie 420. 
000- ha žemės t. y. 60% vi
sos šausintinos žemės. At
virais grioviais nusausin
ta 410.000 ha ir apie 
000 drenažu.

Nusausinimo darbai 
vo pradėta vykdyti 
1921 m., kai buvo išleistas 
pirmasis melioracijos į-

nijos ir iš Lietuvos.
Mūsų šokėjai, tautiškais 

apdarais apsirengę, pašo
ko “Jonkelį” ir “Blezdin
gėlę”. Lietuviški šokiai 
publikai labai patiko, y- 
pač “Blezdingėlė”. Be to, 
studentų choras, p. Ka- 
vecko diriguojamas, pa
dainavo keletą skambių 
liaudies dainų. Gausin
giausias skaičiumi ir ge
rai išlavintas, mūsų stu
dentų choras “tautų šven
tėje” neturėjo sau lygių 
konkurentų. Lietuvių dai
nomis ir ypač jų geru iš
pildymu publika buvo tie
siog sužavėta. Nors maža 
buvo laiko, nes turėjo pa
sirodyti dar daugelis kitų 
tautų, tačiau mūsiškiai, 
publikai smarkiai plojant, 
turėjo net bisuoti. Tokio 
didelio pasisekimo neturė
jo nei viena kita tauta. 
Birželio mėn. 29 d. mūsiš
kiai turėjo progą antrą 
kartą pasirodyti ir taip 
pat susilaukė nemažesnio 
pasisekimo.

Tarptautinės 
akivaizdoje mūsų 
ir daina buvo tinkamai re
prezentuoti. Tiems, kurie 
tą pasirodymą organiza
vo, sumanė ir vykdė, v- 
pač mūsų studentams, vi
si lietuviai turi būti dė
kingi., nes jie iškėlė lietu
vių garbę ir puikiai atsto
vavo pasaulio “tautų 
šventėje”.

I

Vilijampolėje 
Žaliakalnyje 

būdu viso

ties neatliko. 1915 m. vo
kiečių gen. Litzmannas 
Kauno tvirtovę paėmė be
veik be didesnio mūšio.

Rusai Kaunui neleido 
plėstis, todėl jis daug me
tų buvo paprastas guber
nijos, miestas. Susikūrus 
nepriklausomai Lietuvai, 
Kaunas pradėjo smarkiai 
plėstis ir augti. Kas Kau
ną matė prieš karą, tas 
dabar nebegali jo beatpa- 
žinti. Per dvidešimt nepri
klausomo gyvenimo metų 
Kauno plotas beveik ke- 
lioliką kartu padidėjo. 
Pavyzdžiui, 1914 m. Kau
nas teturėjo 386 ha ploto, 
o jau 1932 m. — 3983 ha. 
Pačiame centre ir jo pa
kraščiuose pa statyta 
daug gražių ir didelių rū
mų. Centralinės gatvės iš- 
meksfaltuotos ir jose, vie
toje senosios Ironkes, šusi- 
siekimą palaiko moderniš
ki autobusai. Mieste įren
gta daug puošnių aikščių, j 
kuriose kauniečiai Ąd dar
bo gali pailsėti. Svetim
taučiai, matę Kauną pir
maisiais nepriklausomo 
gyvenimo metais ir dabar, 
negali atsistebėti jo pa
žanga ir nuolatiniu mo-____ ____________________
dernėjimu. Paskutiniu tų liaudies meno — šokių 
metu Kaune vyriausybė ir dainų rungtynės. Jo- 
pastatydino modemiškus še 12 tautų studentai i'e- 
Kauno Kultūros Rūmus preZefitaVO tautinius šo- 
ir prie jų įrengė didžiulę kius ir Riųidtes dalijas, 
visoms sporto šakoms ui- Čia publika buvo rinktinė 
kštę. Vasaromis Nemunas ir jos sudėtis, tautiniu at- 
ir Neris teikia daug malė- žvilgiu, labki įvairi, "neš 
numų vandens sporto mė- parodos proga buvo Atvy- 
gėjams. Kaunas savo gra- kusių svečių beveik iŠ vi- 
žiomis apylinkėmis, savo ! so pasaulio valstybių, 
naujoviška statyba ta Taip pat nemažai laivo ir 
nuolatiniu smarkiu fobu-1 lietuvių iš Paryžiaus kolo-

Iš Berlyno pranešama, 
j Klaipėdos krašto

S •••'

publikos 
šokiai

10.

bu- 
jau

SMAGU MELSTIS
IŠ GEROS MALDAKNYGES 

“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ

“MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

“PULKIM ANT KELIŲ’’

Juodais odos apdarais — $2.50
IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
“DARBININKAS”

— So. Boston, Mass.

1- 
kad 
vasarvietes norį vykti vo-j 
kiečiai nebegauna leidimų 
išsivežti 200 markių. Nors! 
Vokietijos banko atitin
kamas įsakymas tuo rei-i 
kalu dar nėra oficialiai 
atšauktas, tačiau nei Vo
kietijos devizų kontrolės 
įstaiga, nei Vokietijos tu
rizmo biurai prašymų pi
nigams išvežti nepriima. 
Prašymus padavu šieji! 
gauna atsakymus, kad 
Vokietijos banko leistieji 
kontingentai Lie t u v a i 
(Klaipėdos kraštui) esą 
išsemti. Ttio tarpu pareiš
kiama, kad nesą galima 
pasakyti, Ar nauji kontin- 
gefitai LretutAi iš viso 
bus skiriami, nes Vokieti
joje jaučiamas didelis de
vizų trukumas.

PRANCŪZAI GĖRISI 
MC8Ų DAINOMIS IR 

ŠOKIAIS

• v

DIDELE AUDRA TIRKŠ
LIUOSE

Pro Tirkšlių valsčių ėjo 
didelė audra, kuri Lėlai
čių, Pumpurų ir šerkšnė- 
nų kaimuose nuvertė kelis 
pastatus ir pridarė daug 
kitų nuostolių.

DIDELE GARSINE FIL
MĄ Iš LIETUVOS 

GYVENIMO

Vienos filmos gaminimo 
b-vė “Ekranas” pasiryžo 
pagaminti garsinę filmą 
iš Lietuvos gyvenimo. 
Reikiami leidiniai jau 
gauti. Scenerijų parengė 
ir vyr. režisierium bus 
valstybinio teatro režisie- 

šventę”. Tai"buvo 12 tauerius B. Dauguvietis. Tech
nikiniu režisierium bus 
b-vės režisierius Aleksan
dra® Gorskis. Be to, b-vė 
atsiųs savo operatorius ir 
kitą technikinį personalą. 
Vaidins, dekoracijas ga
mins, muziką ir dainas 
'fHmai parengs miųšy me
nininkai. Filmą bus gami
nama vokiečių ir anglų 
kalbomis. Ji bus norma
laus dydžio, dviems va
landoms kino ekrane ro-

Birželio mėn. 20 d. “La 
Renaissance Francais®” 
surengė Paryžiuje “tautų

i 366 Broadnay,
. ........................**■**■..........»««« ••«•••« >t i
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KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI

SUGRĄŽINIMAS ATEI
VIO Į SAVO ŠALĮ

Klausimas —Imigrantas 
kuris per ilga laiką gauna 
valdžios pašalpą, dabar 
nori grįžti atgal į savo ša-i 
lį, bet neturi iš ko. Neturi: 
jokiu pinigų išvažiavimo I 
iškaščiams. Jo visi drau
gai ir giminės gyvena Eu
ropoje ir jis žino, kad jam 
tenais būtu dausr geriaus 
gyventi negu šitoje šalyje. 
Jis atvvko i Ameriką le-| 
gališkai dešimts metu at
gal. Ar šios šalies valdžia 
negalėtų apmokėti to 
žmogaus išvažiavimo iš
laidas? Tas ji atimtų nuo 
pašalpos sąrašo.

Atsakymas — Pagal į- 
statymą, Kongreso priim
tą ir prezidento užgirtą, 
valdžia autorizuota užmo
kėti transportacijos išlai
das bile biedno ateivio, | 
kuris nori grižti į savo! 
šalį. Iki šiam laikui tik a-Į 
teiviai, kurie gyvena; 
Jung. Valstybėse mažiaus j 
kaip tris metus galėjoj 
prašyti sugražinti, dabar! 
ne svarbu kaip ilgai atei
vis gyveno šitoje šalyje.' 
Bet reikia aiškiai supras-j 
ti, kad tokis sugražini-j 
mas įvyks tik jeigu atei-i 
vis pats to prašo. Jeigu j 
valdžia sugražina ateivi į t 
savo sali, užmokės io ke-Į 
Jionės iškaščius tokis a- 
teivis niekad negalės su
grįžti į Jung. Valstvbes^ 
tik jeigu jis aaus leidimą ! 
nuo Valstybės Sekreto-' 
riaus arba Darbo Sekreto
riaus taip daryti.

IMIGRANTU PROBLE
MOS

_________ .
I 

Kontraktinio Darbo Įsta
tymas Neliečia Kaikurių 

Ateivių

Klausimas Imigrantas j 
čionais atvykęs svečiuo
tis, apsivedė su Amerikos 
piliete, ir dabar jis ketina 
išvažiuoti Europon, kad j 
gavus regularišką kvotos j 
vizą dėl legališko nuolati
nio apsibuvimo. Jis čio-; 
nais turi gerą darbą. Ar 
svarbu jam minėti tą fak
tą Amerikos konsulatui? 
Ar tas sulaikys jo sugrį
žimą kaipo “kontraktinio 
darbininko” ?

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Atėję j tavermis ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.

I

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

Atsakymas — Jis gali 
paminėti faktą, kad jis 
turi užtikrintą darbą 
Jung. Valstybėse ir dar 
gali pristatyti jo darbo 
kontraktą arba certifika- 
tą pranešimą nuo jo darb
davio — tas parodys, kad 
jis čion atvykęs netaps 
visuomeniška sunkenybe, 
kad save galės užlaikyti.

Darbo Department a s 
dabar sako, kad ateivis, 
kuris bando atvvkti pas 
žmoną arba vaiką, lega- 
liškai gyvenant Jung. Val
stybėse, gali pristatvti 
kontraktą, kuris užtikri
na jam darbą kuomet jis 
bus Įleistas i Jung. Vals- 
tvbes. Kada jo nirmas tik
slas atvykti i šitą šąli v- 
ra tikslas vykti pas gimi
nes, laikyta, kad tokis 
kontraktas neperžengia 
imigracijos įstatymo kon
traktinio darbo aprūpini
mų.

PILIETYBES REIKA
LAVIMAI MOTEREI 
IŠTEKĖJUSIAI UŽ 

AMERIKOS PILIEČIO

Grįždamas iš Anglijos karaliaus vainikavimo iškilmių SSSR karo laivas 
“Maratas” padarė vizitą Lietuvai, sustodamas 1 dieną Klaipėdos uoste. Laivas 
turi per 1.200 Įgulos. Ovale matyti laivo vadas Ivanovas. Laivas Klaipėdoje bū
vi iškilmingai sutiktas.

KUR MOTERYS UŽDIR
BA VYRAMS DUONĄ

Klausimas — Atvykau 
i Jun?. Valstybes legališ- 
kai 1913 m., bet 1930 m 
neo-alėiau gauti atvažiavi
mo certifikata. 1936 m. aš 
ištekėjau už Amerikos pi
liečio (mano vyras šioie 
šalyje gimęs). Ar aš da
bar galiu tapti Amerikos 
pilietė be atvažiavimo 
certif ikato ?

Atsakymas —Kaip žmo
na Amerikos piliečio tam
stai nereik prašyti dekla
racijos intencijos (pirmų į 
popieru). Tavo liudininkai 
turi prisiekti, kad tu per 
tris metus gyveni šitoje 
šalyje; jeigu ansivedimas 
su Amerikos piliečiu bū
tu ivykes prieš gegužės; 
24 d., 1934 m. tai būtų rei
kalinga tik darodvti vie
no meto rezidencija. Bet 
kadangi tamsta atvažia
vai Į Jung. Valstybes no 
birželio 29 d., 1906 m. vis- 
tiek reikia pristatyti at-! 
važiavimo certifikatą. Pa
siųsk visas informacijas 
apie tavo atvažiavimą or
ganizacijai — Foreign 
Language Information 
Service, ji gal pagelbės į- 
rodyti atvažiavimo dieną, 
arba patars ką daryti le
galizuojant tavo buvimą 
šitoje šalyje tikslui Įgyti 
Amerikos pilietybę.

F. L. I. S.

Tolimojoj Indijoj arba 
Indo — Kinijoj yra Bir
mos valstybėlė, kurią val
do anglai. Birma užima 
750.000 kv. kilometrų plo
tą ir turi apie 15 milijonų 
gyventojų. Šioje šalyje y- 
ra labai keistų papročių, 
kurie stebina europiečius. 
Vaikščiojant Birmos sos
tinės Ranguno gatvėmis, 
retai galima sutikti bent 
vieną vyrą. Krautuvėse 
prekiauja moterys, Įstai
gose dirba tik moterys, Į- 
monėse ir ūkiuose visur 
triūsia tik moterys. Resto
ranuose ir smuklėse irgi 
vaišinasi tik moterys. Jos 
geria iš ryžių ir vaisių pa
gamintus svaigalus ir rū
ko storus vietinio tabako 
cigarus. O kągi veikia Bir
mos vyrai? Jie lindi savo 
šeimų lūšnelėse; ten pri
žiūri vaikus, kartais išver
da valgį, o dažniausia išti
sas dienas guli medžių pa
vėsyje ir miega arba čiul
pia vaisius. Toks jau čia 
paprotys, kad vyrai darbą 
laiko negarbingu dalyku. 
Užtat Birmos vyrai nei 
šeimoje nei viešajame gy
venime neturi beveik jo
kių teisių. Viską valdo ir 
tvarko moterys.

Bet yra tokių “amatų”, 
kuriais verčiasi išimtinai 
vyrai — tai dramblių gau • 
dymas ir gyvačių jaukini
mas. Birmiečiai yra gar
siausi pasaulyje gyvačių 
gaudytojai ir jaukintojai. 
Net ir Europos bei Ameri
kos cirkuose ir žvėrynuose 
galima rasti birmiečių gy
vačių ramdytojų. Sugavę 
nuodingiausias gyvates jie 
neišlaužia joms nuodingų 
dantų, kaip tai daro Euro
pos gyvačių jaukintojai ir 
ramdytojai. Bet prijauki
na nuodingas gyvates ir 
išmoko jas klusniai vyk
dyti visus jaukintojo įsa
kymus. Birmiečiui pradė
jus dainuoti arba švilpti 
tam tikras meliodijas, 
nuodingosios gyvatės iš
lenda iš savo narvų, šliau
žioja aplinkui, apsivynio- 
ja aplink griežiko rankas 
ir kaklą. Liepiamos jos iš
kelia galvas ir šokinėja 
aukštyn, o paskui ir vėl 
ramiai šliaužia į savo nar
vus. Žiūrovai stebisi, kaip 
birmiečiai gali prijaukinti 
tokias pavojingas gyvates, 
kaip kobros, kurios nė iš 
tolo neprisileidžia žmo
gaus ir įgelia jį vos tik 
jam prisiartinus. O kobros 
įgėlimas yra mirtinas, ir 
jokie vaistai nuo jo nega
li žmogaus išgelbėti. Bet 
birmiečiai žino gyvačių 
jaukinimo paslaptį, kurią 
tėvai perduoda savo vai

kams. Europiečiai tos pa
slapties negali sužinoti.

Dramblių Birmoje yra 
labai daug. Dažniausia jie 
naudojami darbo arklių ir 
autobusų vietoje. Jie pade
da žmonėms išversti miško 
medžius ir raičioja storus 
rąstus, jais gabenamos 
prekės, jie suka ratus van
dens siurblių ir atlieka ki
tokius darbus. Turtingieji 
birmiečiai laiko dramblius 
kelionėms ir pramogoms. 
Be to, Birmoje labai mėg
stamas dramblių sportas. 
Kaip pas mus žaidžia fut
bolą (kojomis spardo ka
muolio žaidimas) jauni 
vyrukai, taip Birmoje fut
bolą spardo drambliai. Į 
pramogų aikštes atvaro
ma 6 — 8 drambliai ir 
jiems paritinamos didžiu
lis odos sviedinys. Mokyti 
drambliai greitai pagauna 
ji savo straubliais ir mėto 
vienas kitam arba spardo 
kojomis, žaidžia jie ra
miai, gražiai, be triukšmo. 
O baigę žaidimą, pradeda 
garsiai trimituoti. Didžiu
lės minios žiūri dramblių 
sporto ir moka už tai pini
gus. Dramblių futbolas — 
mėgstamiausias birmiečių 
sportas ir pramoga. Bet ir 
Į tą pramogą susirenka 
daugiausia moterys._____ ■

IŠRADO KIŠENINĘ 
krosnį

Z

Jau seniai žmonės galvo
jo, kad būtu nebloga iš
rasti tokį šildymo aparatą, 
kurį galima būtų visur ne
šiotis su savimi. Daugelis 
panašių išradimų buvo už
patentuota. bet pasirodė, 
kad praktikoje jie visai 
netinka vartoti. Dabar 
vienas vokiečiu inžinierius 
paskelbė, jau išradęs tokią 
krosnelę, kurią galima ne
šioti su savim ir šildytis 
nuo jos kelionėje. Ta kros
nelė šildoma benzinu, šil
dyti ją reikia tik 20 minu
čių, o po to ir užgesinta ji 
išbūva karšta keletą va
landų. Jos įšildymui su
vartojama vos y4 dalis lit
ro benzino, kuris kainuo
ja tik 20 centų. Krosnelė 
labai maža — 12 centimet
rų ilgio ir 8 cm. pločio bei 
aukščio. O benzino indas 
atsargai dar mažesnis. To
dėl visą krosnį ir indą su 
porcija benzino jos įšvldv- 
mui lengvai galima įsidėti 
į kišenę, ir šalčių metu ke
lionėje arba šaltose patal
pose puikiai pasišildyti.

Toliau paaiškinama, kad 
krosnies negalima įkaitin
ti per daug: jos karštis 
pakyla tik tiek, kad gali
ma gerai šildytis, bet ne
galima nusvilti nei užsi
degti. Net ir tokios me
džiagos, kurios užsidega 
nuo mažo įkaitinimo, nuo 
tos krosnelės negalinčios 
užsidegti.

VAIKAS, KURIS MATO 
KAKTA

“Royal Hospital” viršininkas 
medicinos gydytojas Cecil Rey- 
noldas iš Amerikos Į Londoną 
parsikvietė 13 meti) berniuką 
Patą Markizą, kuris vadinamas 
“vaiku su radio akimis”. Šis 
berniukas nuostabus tuo, kad jis 
mato užrištomis akimis. Net jei
gu jam užriša akis absoliučiai 
nepermatoma medžiaga, jis vis- 
tiek gali skaityti, rašyti, pasaky
ti, ką jis mato, vairuoti automo
bilį, žaisti bilijardą, tenisą ir tt.

Šį berniuką dr. C. Reynolds 
sutiko būdamas 1934 metais Ka
lifornijoje; apie jį jau tada jis 
buvo girdėjęs iš mokslininką 
nuostabią dalykų. Kalifornijoje 
su berniuku jis atliko tokius mė
ginimus: akis apdėjo storu vatos 
sluoksniu, ant jo uždėjo gabalą 
storokos gumos ir užrišo paga
liau stora nepermatoma juoda 
medžiaga. Ekspertai pripažino, 
kad pro tokį užrišalų sluoksnį 
bet ką matyti neįmanoma, nes 
pro jį negali prasiskverbti joks 
šviesos spindulys. Tačiau, kai 
vaikui su šitaip užrištomis aki
mis padavė skaityti laikraštį jis 
jį puikiausiai skaitė, rašė neda
rydamas jokių klaidų, skaičiavo, 
papasakojo, kaip atrodo pirmą 
kartą matomi žmonės, jų drabu
žiai ir t.t. Pagaliau tuo nesiten
kindamas, dr. Reynolds nuvedė 
vaiką į bilijardinę, kur jis lai
mėjo partiją su prityrusiu bili
jardo žaidėju. Po to neliko jokiu 
abejonių, kad vaikas tikrai pui
kiai mato.

Dr. Reynolds tada pradėjo 
vaiką tyrinėti, ir pasirodė keis
tas dalykas. Kai vaikui užuot 
akių užrišo kaktą, jis nieko ne
matė. Po šio eksperimento dr. 
priėjo išvadą, kad vaikas mato 
ne akimis, bet... kakta. Pasirodo, 
kad šviesa į optinį nervą paten
ka ne pro akis, kaip pas visus 
žmones, bet pro kaktos kaulą, 
kuris yra permatomas. .To per
matomumas toks jautrus, kad 
net kaktos oda ir nors ir ploni 
raumenys netrukdo prasiskverb
ti šviesai. Kitaip tariant, vaikas 
mato... kakta.

Dabar dr. Reynolds darys toli
mesnius tyrinėjimus su minėtu 
berniuku ir stengsis išaiškinti 
tokio keisto išsigimimo priežas
tis. Šiaip vaikas visiškai norma
lus.
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“The Human Bodv”, pa- 
briežia, kad net 7y2 sva
rų žmogaus kūno, kuris 
sveria 150 svarų, suside
da iš mineralinių druskų. 
Tos druskos yra — kal
kės, geležis, fosforas, na- 
tras, kalis, siera, varis ir 
jodą, ir jas visas pristato 
kūnui gerai subalansuo
tas valgis. Ir mes privalo
me tik savo valgyje imti 
tuos mineralus į kūną; ė- 
mimas jų kitu būdu turi 
būti pagal šeimyniško gy

dytojaus patarimų. Kūnas 
negali vartoti mineralų jų 
grynoje formoje. Imami 
maiste, jie pamainyti į 
medžiagą, kurią pilvas 
lengvai virina ir ji pavir
sta į formas,, kurias kū
nas sugeria.

Kaulai ir dantys reika
lauja kalkio ir fosforo. 
Todėl yra svarbu jog lau
kdama motina savo val
gyje pridėtų to maisto, 
kuris turi kalkio ir fosfo
ro, duoti savo kūdikiui 
gerą pradžią su drūtais 
kaulais ir dantimis. Ir 
dėl pačios priežasties, au- 
gantieji vaikai privalo 
valgyti maistus turinčius 
tų mineralų. Daug pieno, 
vaisiai ir daržovės prista
tys tų mineralų.

Geležis vaidina ne vieną, 
bet tris roles. Yra svar
biausias kraujo elemen
tas, neša oxygeno kūno 
celėmis; kontroliuoja kiek 
nors svarbesnius veiki
mus celėse.

Rasta, kad kūnas reika
lauja mažą dalį vario, su
vartojimui geležies iš 
maisto. Normališkai veik
ti, kūnas reikalauja io- 
dos ir sieros.

Another of the sensational new 1937 E AŠY 
Washers that are breaking all records for 
public acceptance. Model 5D is the KING of 
all vashers with its

EASY SPIRALATOR WASHING ACTION that washes 50% 
more clothes, savęs % to % vashing time—savęs % to % 

washing wear—savęs l/3 soap. 
hot water.

jr
PAY NO 
MORE THAN FOR 
ordinary washers

%

k k

EASY
WASHERS
1937

UNION ELEGTRICAL SUPPLY CO. ING.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS. 

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas. 
Telefonas Liberty 2337
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Šituos visus mineralus 

galima gauti iš pieniny- 
čios, grosernės. mėsininko 
ir vaisių ir daržovių krau
tuvėse — ne iš aptiekos. 
Jeigu tik šeimininkė savo 
šeimynai duos balansuotą 
valgį, tikrai žinos, kad ji 
jiems duoda visus minera
lus, kurių jų kūnas reika
lauja, kaip ir vitaminų, 
kurių sveikata reikalau
ja.

Geležį pristato kiauši
nio trynys, kepenys, inks
tai, špinakai, ir vaisiai. 
Sieros duoda riebus mais
tas kaip kiaušiniai ir pie
nas. Kepenys pristato va
rio, kurio mes reikalauja
me. Pienas turi kalkio ir 
fosforo. Jodos gauname 
maiste iš jūrių.

Pristatyti mūsų kūnams 
tinkamo valgio vartokime 
kiaušinių kelis kartus Į 
savaitę, lapuotų daržovių 
kasdien, mėsos kasdien, 
žuvies nors sykį į savai
tę. Kiekvienas žmogus, 
jaunas ir senas turi gerti 
nors kvortą pieno kas
dien. Turime valgyti vai
sių, šviežių ir virintų, 
kasdien, ir kepenų arba 
inkstų nors sykį Į savaitę.

EASY DAMP-DRYER WATER 
EXTRACTOR that vvhirls 25% 
more water from clothes than old 
squeezing methods. Guaranteee 
absolute personai safety— 
brecdm no buttons—egueezes no 
hard-to-iron vrrinkles in clothes.




