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Tokio, Japonija — Pre- 
mieras princas Fumimaro 
Konoye ir jo vyriausieji 
ministeriai parliamente 
pareiškė, kad Japonijai 
reikia daugiau vyrų ir 
daugiau pinigų tęsti karą 
Kinijoj, nes karas tęsis 
dar ilgai.

Japonų finansų ministe
ris pareiškė, kad valdžia 
turi būtinai pakelti mo
kesnius savo gyventojams 
ir išleisti bonus.

L. D. S. Centro ir “Darbininko”
ATSISAUKIMAS

J Franco Triuškina Radikalu
b

Jėgas Visuose Frontuose
{Sveikiname Federacijos

Amerikos žydų bendras 
komitetas, kuris skirsto 
aukas žydų labdarybei, 
nustatė kvotą §5,100,000 
sukelti šiais metais užsie
nių žydų šelpimui. ..

Taigi turi būti nėra ki
tos tautos, kuri taip gau
siai šelptų savuosius, kaip 
žydai.

B

Šiomis dienomis gavome 
kun. J. šupšinskio, Sugav 
Notch, (Pa.) lietuvių par. 
klebono laišką, kuriame 
tarp kitko rašo: “Jei dar 
l.’ko kiek “Darbininko” 
egzempliorių sausio 4 d. 
š-ų 1938 m. No. 1, tai ma
lonėkite man 50 kopijų to 
numerio atsiųsti, o jei tu
rite gana daug, tai kad ir 
150 kopijų. Yra rimtas ir 
įdomus to numerio turi
nys. Noriu jį paskleisti do
vanai tarp žmonių mūsų 
parapijoje. “Darbininkas” 
visad yra turiningas, bet 
ypač įdomus tas numeris”.

Iš Waterbury, p. Uršulė 
Liutkevičienė prašo siųsti 
“Darbininką” į Lietuvą, 
Vilkaviškį savo broliui, ir 
rašo: “Darbininkas” labai 
pagerėjęs, nes daug žinių 
paduoda iš visų kolonijų. 
Lai Dievulis jums pade
da”.

Connecticut LDS Apskri
tis viešai užgyrė “Darbi
ninko” turinį.

Gauname ir daugiau lai
škų. kuriuose komplimen- 
tuoja “Darbininko” turinį, 
bet visus įtalpinti trūksta 
vietos. Vienu žodžiu, visi 
džiaugiasi “Darbininku”, 
išskyrus tuos, kurie jo ne
skaito. Taigi dabar yra ge
riausia proga užsiprenu
meruoti laikrašti “Darbi
ninką”. nes sausio ir vasa
rio mėnesiuose prenume
ratos kaina tik $3.00 me
tams: pusei metų $1.50 
Vajui praėjus prenumera
tos kaina vėl bus $4.00 
metams. Pasinaudok i t e 
nupisrinimu. Užsiprenume
ruokite dabar. Siuskite pi
nigus adresu: Darbinin
kas. 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 
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Kreipiamės į Tamstą labai svarbiu katalikišku ir patriotir^u rei
kalu: padėkite “Darbininkui” įsigyti naują Intertype bei raidžių rin
kimui mašiną, naujausio, patobulinto tipo, kuria daug greičiau ir gra
žiau bus galima sustatyti laikraštį. Senasis intertype jau atgyveno 
savo dienas, nebetarnauja kaip rei kiant ir dažnai genda. Ilgai su 
juom vargome, bet dabar matome, kad būtina Įsigyti naujas.

Intertype tik mašina, bet mašina, kuri suka žmonijos istoriją, nes 
ji pagamina spaudą, gi spauda šiandie yaldo pasaulį. Ji nustato žmo
nių nuomones, sudaro partijas, išjudina viešąją opiniją, turi savvje 
tiek galios, kad jos bijosi karaliai ir diktatoriai. Spauda iškelid viešu
mon visus juodus darbus, todėl net tamsiausi nusikaltimai, nu^dėmin- 
giausi užsimojimai bijosi jos balso. Soauda tai abiem pusėm : kertas 
kardas — dešinėn ir kairėn, vadinasi, tarnauja geriems ir blogiems 
tikslams Gerai būtų, kad visa spauda būtų gera. Deja, taip: nėra. 
Spauda yra tokia, į kieno rankas ji pakliūva. Šiandie mes turime vi
sokios spaudos, daugiau blogos, negu geros. Ką blogoji sugadina, tą 
geroji turi atitaisyti. Blogoji soauda stengiasi iškreipti mūsų nuomo
nę, nuslopinti sąžinės balsą, skleisti visokį melą, žodžiu, panaikinti ti
kėjimą ir dorovę ir įgyvendinti bed'evvbę su ištvirkimu. Geroji spau
da turi su tuom nuolatos kovoti ir niekad rankų nenuleisti. Iš čia aiš
ku, kaip svarbu mums katalikams palaikyti gerą ir teisingą spauda, 
kuri ir katalikybę gintų ir lietuvybę išeivijoje palaikytų. Tas lygiai 
taip pat svarbu, kaip statyti ir palaikyti bažnyčias, mokyklas, prie
glaudas, ligonines ir kitas labdaringas įstaigas.

Tad, gerbiamasai, prisidėdamas prie palaikymo mūsų spaudos me
džiaginio ar dvasinio 
patobulinimo, dirbsi 

s apaštalavimo darbą ir 
daug, daug pasitar
nausi katalikiškai vi
suomenei.

Naujas Intertype 
mašinos fondo vajus 
jau paskelbtas-.— Pra
šome visų LDS aps
kričių, kuopų, draugi
jų ir visų geraširdžių 
pavienių asmenų pa
dėti tą mašiną įsigyti. 
Prašome paskirti di
desnę ar mažesnę do
vanėlę ir ja prisiųsti 
“Darbininkui”, 366 W. 
Broadway, So. Bos
ton, Mass. Kad ir ma
žiausia dovanėlė bus 
įrašyta i naujos maši
nos pirkėju sąrašą i»- 
pinigai padėti į atski
rą Intertype fondą.

:•

I

į Tarybos Suvažiavimą
TEISMAS APKALTINO
ALIEJAUS KOMPANI
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Naujas Intertype

Susirinko Lietuvos Seimas
Kaunas, Sausio 24 d. — 

Šiandien, prezidento Sme-j 
tonos dekretu, susirinko j 
seimas. Seimo sesijos tęsis! 
iki vasario 1 d. Svarsty
mui pateiktas naujos kon
stitucijos projektas, kurį 
paruošė tautininkų val
džios ministerių kabine
tas. Naujos konstitucijos 
projekte yra radikalių 
permainų, būtent, jei vals
tybės prezidentas išbuvo 
tris terminus, tai jis auto- 
mačiai tampa prezidentu 
iki gyvos galvos. Kadangi 
prez. Smetona, nors ir ne
rinktas, jau baigia neva 
trečią terminą, tai aišku, 
kad bus paskelbtas prezi
dentu iki gyvos galvos, o 
gal net karalium, kaip kad 
buvo žinių.

Prez. Smetona yra kar
tą išsireiškęs, kad jeigu 
pavyktų atgauti Vilnių, 
tai jis prašytus karūnos. 
Bet, matyt, kad jis nori 
užsidėti karūną Vilniaus 
neatgavęs.

Daug ginčų buvo spau- 
doje dėl eivilės metrikaci
jos įvedimo. Naujame kon-

I
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stitucijos projekte esą pa
ragrafas, kuris nusako at
skirti Bažnyčią nuo vals
tybės, o jau tuo pačiu Įve
dama ir civilė metrikacija. 
Daug ir kitokių naujany- 
bių esą naujame konstitu
cijos projekte.

PLIENO TRUSTAS SKI
RIA $80 MILIJONŲ 

REMONTUI

Washington, D. C. — U- 
nited Statės Steel korpo
racijos prezidentas parašė 
laišką Senato Nedarbo 
Tyrinėjimo komitetui, kad 

Apie Bažnyčios atskyri- toji korporacija pasiryžus
mą nuo valstybės jau yra | iki rugsėjo pirmos dienos
pareiškęs pereitais metais 
besilankantis Lietuvos sei
mo atstovas, p. Kviklys. 
Taigi Lietuvos tautininkai 
sistematingai ėjo prie to
kios tvarkos, kaip kad y- 
ra protestantiškose arba 
stabmeldiškose valstybėse. 
Dabar jie tą tvarką griež
čiausiu būdu vykdo. Tik 
dėl “svieto” akių pavedė 
tą tvarką užgirti seimui, 
kuris yra panašus į sovie
tų Rusijos dabartinį sei
mą. Ar seimas priims tau
tininkų valdžios pateiktą 
konstitucijos projektą? 
Neabejojame, kad priims, 
nes ne seimas kontroliuo-

išleisti $80,000,000 plieną 
liejyklų remontui.

________ i
CIO PRALAIMĖJO

Madison, Wis., Sausio 
24 d. — Federalis teismas, 
kuris svarstė 16 aliejaus 
kompanijų bylą, rado jas 
kaltas už sąmokslą gazoli
no kainų manipuliavime. 
Jos nusikalto taip vadina
mam Sherman anti-trust 
įstatymui. Bausmės kol 
kas dar nepaskyrė, bet ga
li būti baudžiamos po 
$5,000. Taipgi buvo kalti
nami ir kompanijų virši
ninkai, kurių 30 pripažinti 
kaltais. Jiems didžiausia 
bausmė, įstatymu numa
tyta, gali būti $5,000 ir 
metai kalėjimo.

SEKRETORIUS ICKES 
ĮSPĖJA J. V. ŽYDUS
IVashington, D. C. — J.

V. sekretorius Ickes, kal
bėdamas žvdų nacionalėje 
konferencijoje. pareiškė, 
kad ir Jung. Valstybių žy
dai gali atsirasti pavoju
je, kaip iF kitos mažumos, 
nes ir čia smarkiai veikia 
demokratijos priešai.

Konferencija priėmė re
zoliuciją. kuria atsišaukia 
į šios šalies žydus sukelti 
$4 500,000 šiais 1938 me
tais pastatymui namų Pa
lestinoje žvdams, ištrem
tiems iš Rumunijos, Vo
kietijos ir Lenkijos.

FEDERALIS TEISMAS 
UŽGYRĖ TV A ELEK

TROS GAMYBĄ

Šiandien, Pittsburgh, 
Pa. įvyksta ALRK Fede
racijos Tarybos suvažia
vimas. Federacijos sekre- 
lorijatas praneša, kad su
važiavimo svarbiausias 
hkslas apsvarstyti aktua
liuosius mūsų tautos ir vi
suomenės reikalus. Koki 
gi tie aktualieji reikalai9 
Svarbiausia tai mūsų ka
talikiškos organizacijos ir 
spauda; Lietuvos katali
kams daromos skriaudos 
1 .ietuvoje. Pasitikėkime, 
kad mūsų centras visus 
tuos svarbiuosius klausi
mus išspręs taip, kad bū
tų nauda Bažnyčiai, Lietu
vai ir visai mūsų išeivijai. 
Šiais sukrėtimo laikais 
būtinai reikalingas ben
dras visos mūsų išeivijos 
katalikų organizaci.ių ir 
oavienių vadų galingas 
žodis minimais svarbiais 
klausimais.

Mūsų organizacijos, mū
sų spauda turi rasti prita
rimo ir paramos visų lie
tuvių katalikų vadų ir or
ganizacijų. Lietuvos kata
likai, kurie dabar neturi, 
nei spaudos, nei susirinki
mų, nei žodžio laisvės turi 
susilaukti iš mūsų išeivi
jos nuoširdžios medžiasū- 
nes ir moralės paramos.

Taigi ir linkime, kad 
Federacijos tarybos suva
žiavimas būtų turiningas 
nutarimais, ir kad tie nu
tarimai visu būtų nuošir
džiai priimti ir įgyvendin
ti.

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Gen. 
Franco kariuomenė smar
kiai atakuoja radikalų ka
rines jėgas Teruely. Smar
kūs mūšiai eina ant saus- 
žemio ir ore. Iš Zaragoza 
pranešama, kad Ispanijos 
sukilėliai sunaikino bom
bomis 100 radikalų val
džios sunkvežimių, ku
riais vežė kareivius i Te
ruel frontą. Sakoma kad 
žuvo apie 3000 kareivių. 
Keletą svarbių pozicijų 
sukilėliai atsiėmė.

Į

Chattanooga, Tenn. —
Kaip jau buvo pranešta 18 
elektros gamybos kompa
nijų buvo iškėlę prieš fe- 
deralę valdžią bylą. Reika
lavo, kad teismas išduotų 
draudimą ir tuomi uždrau
stų šalies valdžiai gamin
ti ir pardavinėti elektrą iš 
Tennessee Valley Autho- 
rity tvenkinių ir elektros 
gamybos projekto. Kom
panijos įrodinėjo, kad val
džia kenkia 
tuomi laužo 
tuciją.

Federalis
klausęs abiejų pusių argu
mentų, kompanijų bylą 
panaikino, pareikšdamas, 
kad valdžia gali gaminti 
elektrą ir pardavinėti šios 
šalies gyventojams.

Kompanijos planuoja ta 
bylą įnešti į Aukščiausiąjį 
Teismą.

VĖL AREŠTAVO 400
DARBININKŲ

Washington, I). C. —
Sovietų Rusijos komisarai 
atsisakė duoti leidimą 
Jung. Valstybių ambasa
doriui pasimatyti su Mrs. 
Ruth Marie Rubens, kuri 
yra areštuota Rusijoje ir 
Įtariama šnipinėjime. So
vietų komisarai pranešė, 
kad jie neduoda leidimo 
nei vienos valstybės atsto
vams pasimatyti ir kalbė
ti su kaliniais kalėjimuo
se. Taigi ir Jung. Valsty
bėms esą negalima daryti 
išimtis.

Pereitame “Darbininko” 
numery mes ir paabejojo
me, kad sovietų valdžia 
duotų leidimą. Sovietai bi
jo, kad kas sužinojęs apie 
sovietų kalinius nepa
skelbtu tų žinių viešai. 
Kaip žinome, visi sovietij 
Rusijos kaliniai “prisipa
žįsta” daugiau, negu juos 
kaltina.

Spėjama, kad Jung. Val
stybių valdžia pareika
laus griežtai paleisti iš ka
lėjimo Mrs. Rubens arba 
leisti su ja pasikalbėti a- 
pie padarytą jos “nusikal
timą”.

jų bizniui ir 
J. V. konsti-

teismas, iš

Detroit, Mich. — Fordo 
dirbtuvėse priėmus dau
giau darbininkų, unija at-! 
naujino organizavimą dar
bininkų. Unijos darbinin
kai dalino prie Fordo dirb-i ADF TARYBA SVARSTO 
tuvių atsišaukimus į dar-j 
bininkus, kad jie prisidėtų! 
prie unijos. Fordas nusi-: 
statęs neįsileisti unijos. 24 d. — Čia prasidėjo A- 
Pereitą penktadienį po, merikos Darbo Federaci- 
pietų policija areštavo a- 
pie 400 plakatų dalintojui.

CIO KLAUSIMĄ

Miami, Florida, Sausio

Marlboro, Mass. — Cur- 
tis, National ir Sulkis 
dirbtuvėse įvyko darbinin
kų balsavimai, kurią uni
ją jie pasirenka sau vadu. 
Dauguma balsų pasirinko 
Shoe Workers Associa- 
tion, kuri yra lokalė unija. 
Tik Ornsteen . dirbtu ver
da rbininkai dauguma bal
sų pasirinko United Shoe 
Workers of America uni- 

kuri priklauso CIO. 
vadovavo 
Tautinės

PRANEŠIMAS 
“ŽVAIGŽDES” IR “MISI

JŲ” SKAITYTOJAMS

MEKSIKOS DARBININ
KAI REIKALAUJA 

$1,444,579

ią. 
Balsavimams 
Dr. A. Meyers,

ja valdžią, bet valdžia sei- Darbo Santykių Tarybos 
mą. ; viršininkas.

Užsisakydami “žvaigž
dę” ar “Misijas” šiems 
1938 metams, prašomi sių
sti laiškus: T. Y. Kidykas, 
S. J. ne į Brooklyn, N. Y., 
o adresuoti: 1076 W. Roo
sevelt Road, Chicago, UI.

Mexico City, Sausio 24 d. 
— Meksikos aliejaus in
dustrijos, kurią kontro
liuoja užsienio kompani
jos, darbininkai reikalau- 

! ja iš tų kompanijų atlygi
nimo užsilikusių mokesnių 
sumoje $1,444,579.50, ku
rie jiems teisėtai priklau- 

į so nuo gegužės 28 dienos 
pagal arbitracijos tarybos 
sprendimo. Federalė Dar
bo taryba įsakė kompani- 

i joms paduoti savo sąly
gas, bet jos atsisakė pakol 
Aukščiausias teismas iš
neš savo sprendimą.

i jos tarybos posėdžiai. 
Svarbiausiu klausimu yra 

į CIO. Kaip žinome, Ameri- 
j kos Darbo Federacijos va
dai yra nusiteikę išbrauk
ti visas unijas, priklausan
čias prie CIO. Bet didelė 
dalis darbininkų yra lin
kę, kad tuodvi organizaci
jos sudarytų vieningą! 
frontą. Kaikurios unijos 
vra suspenduotos už tai, 
kad jos prisidėjo prie CIO, 
Pavyzdžiui United Mine 
Workers ir Amalgamated 
Clothing Workers unijos 
suspenduotos du metai at
gal, bet jos dar nėra iš
brauktos. ADF vadai yra 
nusistatę tas unijas iš
braukti ir jų vietoje orga
nizuoti naujas unijas. La
bai gaila, cįarbininkai ne
gali sudaryti vieningo 
fronto kovoje už gerbūvį.

I



Antradienis, Sausio d-, .1938

[vietines žinios
VYSKUPAS DŽIAUGIA

SI S. B. PARAPIJOS
CHORU Sausio 23 d., mirė, mies

to ligoninėje, Vincentas 
Šiomis dienomis kun. P. Našlėnas, 45 metų, gyv. 

Virmauskis, Šv. Petro lie- 232 Gold St. Paėjo iš už-, 
tuvių parapijos klebonas uguosčio parapijos, 
gavo J. E. vyskupo M. 
Reinio įspūdžius, kuriuos 
jis išsivežė iš South Bos
tono. Garbingasis Ganyto
jas tarp kitko rašo: “Daug ryte, iš šv. Petro parapl- 
gavau įspūdžių, būdamas jos bažnyčios, Naujos Kal- 
Bostone, ypač puikus Jūsų 
choras”. Tai didelis kredi
tas muzikui art. Rapolui 
Juškai ir jo vedamam 
chorui.

v —
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Ame
rikoje pragyveno 30 metų. 
Paliko moterį Oną (Klina- 
vičiutę) ir dukterį. Laido
jamas sausio 26 d., 9 vai.

»

MIKE

varijos kapuose.

Lietuvių Mokytojų Sąjungos metinis atstovų suvažiavimas: viršuje suvažia
vimo prezidiumas. Antras iš dešinės švietimo misterijos gen. sekretorius K. Ma
siliūnas. Apačioje suvažiavimo dalyviai.

- * t*
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LDS 1-mos KUOPOS SU
SIRINKIMAS

Įvyks antradienį, s
25 d., 7:30 vai. vakare. Šv. 
Petro par. salėje, 492 E. 
7th St., So. Boston, Mass.
Tai metinis kuopos susi
rinkimas. Kviečiami visi 
nariai dalyvauti. Valdyba.

Sausio 20 d., miesto ligo
ninėje, mirė Juozapas Da- 
vulis, gyv. 124 Bowen St., 
49 metų amžiaus. Paėjo 

~ —._ Pabaisko parapijos. Ame
rikoje pragyveno 37 me
tus. Paliko žmoną Pran- 

sausie cįšką (Brikaitę) ir du sū- 
• nu. Palaidotas su iškilmin

gomis šv. mišiomis, sausio 
24 d., 9 vai. r., Naujos 
Kalvarijos kapuose.

aača

i

MIRĖ

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W Broadway. So Bostoi
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, boo 
I 30 iki 6 Ir nuo 6:3O Hd 9 v. v 
Seredomis u no 9 Iki 12 v. dieną 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakar. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai dienu 

(papai sutarti)

Sausio 20 d., mirė Anta
nas Ivaška, 47 metų am
žiaus, gyv. 503 East 5thi 
Street, So. Boston, Mass., 
susirgęs plaučių uždegi-į 
mu. Paliko nuliūdime žmo
ną Ona (Gricaitę), ir sūnų 

| Joną. Velionis gimęs Lie- 
jtuvoje, ir pragyvenęs 25 
metus Amerikoje, o šešio- 
liką metų Bostone. Palai
dotas sausio 23 d., Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

iir
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 

VALDYBA

Kun. P. .Juškaitis — Pirmininkas; 1*. Maukus — I Vice-Pirminin- 
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavaekas — Raš
tininkas, 7 Mott St., tVorcester, Mass.; O. Sidabriene — Iždininkė, 
6 Cvmm<mwea1th Avė., AVorcester, Mass.; A. Zaveckus ir P. Ma
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

jus metus — ir žadame 
taip ir toliau veikti. Linki
me naujai valdybai ge
riausių pasekmių darbavi- 
masi blaivybės labui.

D — s.

Alkoholis atrodo kaip 
vanduo — veikia kaip ug
nis. i

ro. Prie to, abiem save^. 
dukterim, kurios dabar y- * 
?a seniai ištekėjusios ir 
turi dideles šeimynas, be
tekant už vyrų, dar ir di
deles joms pasogas, ji yra 
davusi.

Joskevitch laisvu save 
noru policijai pripažinusi, 
lad per visą savo gyveni- 
ną, ji keliolika tūkstančių 
kišenvagyščių yra pasek
mingai ir laimingai įvyk- 
džiusi, ir visa turinti na
muose esančiose užrašų 
knygose surašiusi, kuo
met, kur, ką ir kiek (tan
kiausiai pinigų) žmonėms 
iš kišenių yra pavogusi. 
Kai policija didžiausiai 
nustebinta taip didelia ir 
ilga jos kišenvagiliavimo 
karjera būdama, jos pa
klausė, kokiu būdu ji da
bar policijai į rankas ga
lėjo pakliūti, 
Joskevitch 
atsakiusi, 
laiku, ją ūmai pagavęs ne- 
labasai Reumatizmas, dė- 
Tei ko, ji ūmai nustojusi 
kišenių kraustymo amate, 
čampijoniškos savo ‘krab- 
rasties’, todėl taip ūmai 
policijos rankosna ir pa
kliuvusi...

J. Butkevičius

GRABORIAI :♦a

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS'

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISE.”

254 W. Broadway, So Boston 
Tel Šou Boston 2590 

(ivven vieta: 838 Dorchester *•- 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER ]

MŪSŲ ŠVENTĖ

Teresa 
kategoringai 

kad paskutiniu

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway 
South Boston, Mass. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Besidence: 198 M St.
Tel. SOū Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį j

TeL Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M, D.
(REPŠYS) ,

LIETUVIS GYDYTOJAS

i »*i«i Valandos: 2—4 ir 6—h

1 278 Harvard Street,
Ump (nman arti Centrai Sq

Cambridge, Mass.

KRIKŠTAS

Sausio 22 d., tapo pa- 
: krikštytas sūnus Prano ir 
J Jonės (Agurkytės) Šau- 
j čiūnų vardu Pranas. Kū- 
: mai buvo Jonas Šaučiūnas 
; ir Marijona Agurkytė.
IiI ŠLIŪBAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
NENUSIMINK!

Jeigu bandei be pasekmių vais
tus. tai dabar pabandyk Deksnio 
Galingą Mostį, kuri tūkstančiams 
pagelbėjo nuo reumatizmo, ran
kų. kojų tirpimo ir atšalimo, ne
uralgijos, šalčio, dieglių ir nuo
vargio. Garantuojame pasekmes 
ar grąžiname pinigus. Kaina 75c. 
$1.50 ir $3.00. Dekens Otmeiit 
parsiduoda visur —

DEKENN'S OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

Sausio 23 d., priėmė Mo
terystės Sakramentą Bo
leslovas D. Česnulevičius 
su Petronėle Šimonyte, 
gyv. 178 Bowen St. Liudi
jo A. J. Pignato ir Karoli
na Barulytė.

Taip pat susišliubavo 
Jonas Alukonis, gyv. 3 Ba- 
teman PI., su J. E. 
Donald. Paliudijo J. W 
Doran ir M. Doran.

•J

S?

i

įrašusios naujus narius 
malonėkite pranešti Cent
rui, kad Susivienymas 

Daug draugijų, susiben- bendrai galėtų pasidžiaug- 
dravimų, bendrovių, ir pa- ti narių skaičiaus augimu, 
našiai, turi savo metines Tad sujungtomis speko- 
šventes. L. K. Blaivininkų mis pasidarbuokime! Pir- 
Susivienymas turi savo Ji- — visuomet!
dėlę dieną. Šįmet vasario ■ 
6 dieną blaivininkų metinė ir Kelias, 
šventė. Tą dieną jie pride- 
ramiai švęs. Tą dieną kuo
pos užprašo Šv. Mišias sa- 

i vo parapijose ir “in corpo- 
! re” dalyvauja dieviškai- 
karališkoje puotoje, pri
imdami Šv. Komuniją, ir 
bendrai atnaujindami blai
vybės prižadus. Vakare 

! kuopos telaiko prakalbas 
ir linksmą programą.

Per metinę šventę pra
dedamas blaivybės vajus- 
surasti naujų blaivininkų. 
Kiekvienas narys ir narė 
gali ir turėtų surasti bent 
vieną naują narį. Kuopos

Mac-

SUGAVO BANDITĄ

<

Kad Jis, Kurs yra Švie- 
, mums paro

dytų kaip visuomet eiti su 
Juomi ir Jame!

V. J. Blavackas,
L. K. Blaivininkų Sus. 

Centru »raštininkas.

(

t

Garsioji operos artistė 
ponia Ernestina Schu- 
mann - Heink, mirė sulau
kusi 75 metus. Kelios sa
vaitės prieš mirtį ji parei
škė: Ilgai gyvenau, nes 
tvarkingai praleidau savo 
dienas. Niekad nerūkiau ir 
negėriau svaigiu ančių, 
“vandenų”. Ir nesigailėjau 
ir nesigailiu”.

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Mass. ir 

N. H. Apskr. Kuopoms

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

DIRBAME
25-ta 

Mass..

Automobilių vairuotojai 
yra mokomi, būk visur ir 
visuomet gąsdinąs ir al
koholis negali būti maišo
mi.

Naujorko valstybės sta
tistikos rodo, kad atšau
kus prohibicijos priedą 
ten mažiau pieno suvarto- 

1 jama. Kodėl?

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Paskutiniame mūsų ap
skričio suvažiavime, Na
shua, N. H., nutarta reng
ti išdirbinių paroda N. A. 
Lietuvių dienoje, 4-tą lie
pos 1938, Marijanapolio 
Kolegijoj t. y. jei Tėvai 
Marijonai sutiks.

Šį mūsų užmanymą Ko
legijos Rektorius kun. Dr. 
J. Navickas maloniai už- 
gyrė ir pažadėjo užleisti 
tinkamą vietą Sąjungie- 
tėms išstatyti savo išdir
binius.

Gerb. Rektorius Tėvas 
Navickas ragino Sąjungie- 
tes Mass. ir Conn. apskri
čių bendrai išsirikiuoti į 
eiseną parodą tą dieną, a- 
•ūe ką teks pakalbėti se
kančiame apskričio suva
žiavime.

Bet dabar jau laikas 
pradėti rengtis prie Išdir
binių Parodos, nes darbas 
didelis. Mūsų Sąjungietės 
yra gana gabios ir neabe
joju, kad jos savo gabu
mus sugebės parodyti N. 
A. Lietuvių Dienoj, 4-tą 
liepos, Marianapolyje.

Kadangi Tėvų Marijonų 
Kolegija randasi Conn. 
Valstybės rybose, tad 
kviečiame ir Conn. apskri
čio Sąjungietės į šį bendrą 
darbą. Susibūrę į krūvą 
lig bitelės galėsime daug 
naudingo darbo nuveikti. 
Vienybėje galybė! Tad Są- 
jungietės visos į darbą.

L. V. Venčienė,
Mass. Apskr. Rašt.

JVAIRŪS skelbimai

L. K. Blaivininkų 
kuopa, Worcester, 
laikė savo metinį susirin
kimą sausio 14. Susirinki
me dalyvavo skaitlingas 
skaičius narių, tat ir nu
tarta daug ko gražaus. iriSFiHJAMI X i aini Visi yra pasiryžę dirbti NĖ KIStrlVAGly čAMPr 
kiek tik išgalės. Nutarta 
ruoštis atatinkamai švęsti 
metinę šventę — vasario 
6 dieną. Tą dieną 9:45 ry
te, parapijos bažnyčioje 
bus laikomos Šv. Mišios 
blaivininkų intencijai, lai
ke kurių visi nariai ben
drai priims Šv. Komuniją. 
6 valandą vakare, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje 

i rengiama iškilminga puo- *m. amžiaus be jokios prie-

SUAREŠTUOTA PASAULI
•

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadway 
So. Boston, Mass.

JDNĖ!turėjo tuščią revolverį. 
Policijos šūviai sukėlė vi
są apylinkę. Sugautasis 
banditas esąs tūlas J. Jas- 
trenski - Ryan, gyv. Sa- 
iem. kuris du metu atgal 
paleistas iš Charlestovvn 

i kalėjimo, kur jis buvo nu
teistas už apiplėšimą.

Sekmadienį, sausio 23 d. 
du banditu užpuolė Gandy 
Mart, Everette (Bostono 
priemiesty) ir pasigrobė 
$53.00. Žmonės, pastebėję 
kas dedasi krautuvėje, pa
šaukė policiją, kuri ant 
karštų pėdų užklupo ban
ditus ir vieną iš dviejų su
gavo. Sugautasis buvo pa
sislėpęs pu sunkvežimiu ir

L. L. BENO VEIKLA

Reuterio Telegramų A- 
gentūra iš Belgrado Jugo
slavijoje praneša, kad Bel
grade policija nesitikėtai 
suareštavo Teresą Joske
vitch, — 70 m. amžiaus se
nutę, kuri kaip vėliau pa
aiškėjo, būdama palikta 2

I BIG SAVINCTo^ FACTORY FO« 200 OTHU MMNSSCCmU 
MEMORIAL GRANITE CO.-1 

NAMCOCK 
Quincy, Mass. ■■v

ta ir programa. Bus ir žiūros ir globos, ilgainiui
Amerikos Legijono, Ste- prakalbų. Bilietai jau pla- pradėjusi pinigus, ir visa 

pono Dariaus Posto Nr. tinami su dideliu pasiseki- kita, žmonėms iš kišenių 
317 benas pakviestas ket- mu. 25-tos‘kuopos gaspa- vogti, kad turėtų kuo mai- 
_ oi.— >4 n . v. —* 1 “ “__ ________ _____ .___ • 1 * _ 1_________

DIDŽIAUSIAS BARBENĄS

BATCHELDER WWTTEMORE CTAL CO.
\ •

We Recommend 
and

Guarantee

New

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

♦ ♦ *

FUCLFOR
Modem

108 Dorchester Avė.. 
So. Boston, Mass.

' Tel. 1830 SOUth Boston. 
rr: . ”W" ‘3« > . -? -

! • "t ' {*f . • * -*■■» • t t

virtadienio vakare daly
vauti įpareigavimo Dr. 
Keenan Posto Nr. 278 va
dovybės iškilmėse, Fanui 
eil Hali svetainėje, Bosto
ne. Jie buvo kviesti daly
vauti programoj Columbia 
Posto, Municipal Svetai
nėje, So. Bostone trečia
dienio vakare, bet kadan
gi tą vakarą numatyta 

‘paskutinė repeticija prieš 
ijų koncertą, kurį ruošia 
i lietuviams sausio 30 <1., 
Lietuvių svetainėje, benas 
turėjo atsisakyti dalyvau-

dinės, darbščios ir geros 
virėjos jau rūpestingai 
ruošiasi, kad ko geriausiai 
svečius bei narius pavai
šinus. Blaivininkų paren
gimai visuomet būna pa
sekmingi. • Tikimės daug 
svečių. Įžanga 50 centų vi
siems. Skaitlingai daly
vausime. ihhu savu ainavc , cuip is-

Tarp kitko išrinkta se- silavino, ” "
kančioji valdyba 1938 me- pasaulinė l~" . _ o
tams: čempijonės titulą. Jos vo-
Kun. K. Krušnauskas — gimo techniką taip aukš- 
Dvasios Vadas; P " 
kus — Pirmininkas;

tintis, ir vogusi be jokios 
pertraukos veik per išti
sus 76 metų, t y. per visą 
savo amžių! Tame krimi- 
naly savo amate, ji tokį 
pasisekimą turėjusi, kad 
nė vieną kartą per visą sa
vo gyvenimą, nebebuvusi 
vagiant sugauta. Ji paga- 

jliau savo “amate”, taip iš- 
». jog pilnai įgijo 

i kišen vagių

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

P. Man- tai buvo pastatyta, jog ne 
J M. tik bevagiant ją sugauti,

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, storas ir 5 šeimy

nos. Storas Į>er 35 metus išrendavntas 
aptiekos bizniui, labai įgyvendintas, 
ypatingai daug lietuvių apgyvento) 
vietoj. Perdėm atnaujintas iš vidaus 
ir lauko. Nauji aržuollniai “floorai” 
per visą namą, 5 baltos sinkos, 5 
nauji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingoms šeimynoms, visas Jšpo- 
pieruptas, išpentintas iš vidaus ir iš 
Jauko. Rendų atneša $1,438.00 į metus. 
Apmokėjus visas išlaidas gryno pelno 
lieka arti $1,000.00 per metus. Yra f- 
važiavimas automobiliams. Rusas su
stoja aiti namo.

Galima mainyti ir ant farmos. No
rintieji pasinaudoti šiuo nepaprastu 
bargenu, tuojaus kreipkitės pas:

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu 

j timu 20c. Rašykite:
Jos ka’na 15c., su prisiun-

1 332
A. J. KUPSTIS

West Broadway, So. Boston, Mass.
Telephone ŠOU 9423

ti. Sekmadienį, sausio 30 Piktalytė — Vice - Pirm.;' — bet net ir mažiausios 
d. Lietuvių svetainėje, E J. Svirskas — Nutarimų 
St., South Bostone benas 
išpildys koncertą lietu
viams. Jokios įžangos ne
bus. Benas nori kiekvie
nam lietuviui sutelkti pro
gą pasiklausyti ir pamaty
ti kokią pažangą vieninte- rys; V. Rimša — Vėliavos 
ils lietuvių benas yra pa-

- JJR

raštininkas, V. Blavackas 
— Turto raštininkas, M. 
.Ščiukienė — Iždininkė; 
P. Mažiuknaitė ir M. Pik- 
talienė — iždo globėjos: 
J. Slavickas — Tvarkda-

< • nešėjas.
Gražiai pradėjome nan-

nuožvalgos ar įtarimo, ją 
kišenvagia esant, niekas 
jokiu būdu anU jos pada
ryti nebegalėjo. Kišenva
giliavimu Teresa. Joske- 
viteh ne tik sau pačiai ir 
savo vyrui, kurs tik prieš _ ___ _ >
kelis metus mirė, bet ir n^lug įr biznierius, kurie 
dviem savo dukterim, vi- savo skelbimais remia 
są amžių duoną uždirbda- “Darbininką”.

* «

PARSIDUODA KARMA — vi
liai netoli miesto, 25 aktarai geros 
žemės, 200 vistų ir inventorius, 
iriobos geros, garu apšildomos
gyvenamas namas. Parduosiu ne
brangiai, nes turiu greitai išvyk-

Remkite tuos profesio-
6 i Lietuvą. Kas interesuojatės 
šiuo pirkiniu, prašome kreiptis 
“Darbininko” adminstracijon, 
866W. Broachvay, So. Boston, 
Mass.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
DARBININKŲ PRAKALBOS - 

GRAŽIAI PRAĖJO
Muz. Žemaitis, taręs ke

letą raginančių žodžių 
remti “Darbininką”, baigė 
dainų programą sudainuo
damas net tris solo.

3

PASŲ REIKALE

Indianapolis Valstybe-

i ko, jau
po 24 valandų* lai-1 

__ , „__ buvo lygiai 6 pėdų) 
s: pirm. Andrius LIETUVOS PILIEČIAMS 
vice-pirm. — A-j narni nr lirai r [valandų, jis užaugo 10 co-l CREMO ALE

Nuo gruodžio 9 d., 1537 
m., pagal paskelbtą Lie-j‘ 
tu vos Vidaus Reikalų Mi-Sekmadienį, Sausio 23,! 

š. m., 4:00 vai. vakare, Šv. 
Kazimiero parapijos salėj,’ 
Worcester, Mass., LDS 7 į 
kp. vadovybėje surengtos | 
Darbininkų Prak a 1 b o s j 
gražiai praėjo. Žmonių' 
prisirinko pusėtinai daug.. 
Kleb. kun. A. Petraitis j 
pradžioje perstatė kun. K. 
Krasnauską, kuris gražiai , 
nušvietė atskirais pavyz-! 
džiais Kat. Spaudos rėmi
mo reikalingumą. Po to 
kleb. kun. Petraitis perda
vė vakaro vedimą LDS 7 
kp. pirmininkui p. Rimšai. 
P-nas Rimša nuoširdžiais 
žodžiais paaiškino prakal
bų reikšmę, pranešė, kad 
bus išpildyta be kalbų dar 
ir dainų programa vado
vybėje nuoširdaus lietuvy
bės rėmėjo muz. Žemaičio. 
P-nas muz. Žemaitis, pirm 
pradedant programos pil
dymą, praneša, kad dai
nuos jaunu iu Sodaliečių 
choras. Ir ištikrųjų paki
lus uždangai pasirodė 
skaitlingas jaunųjų daini
ninkių būrvs (apie 50). 
Gražiai sudainavę keletą 
liaudies dainelių, taipgi 
gražiai sugiedojo “Marijos 
Varpelis”, rodos Seselės 
vedamos.

Sekė kun. A. Morkūno 
kalba, kuris labai iškalbin
gai išaiškino Kat. Spaudos 
rėmimo reikalą ir ragino 
lietuvius katalikus remti 
savąją Kat. Spaudą.

Po to kleb. kun. A. Pet- 
laitis, išaiškino “Darbi
ninko” istoriją, nuo Įsi- 
steigimo ir paaiškino pa
vyzdžiais apie būtiną rei
kalą įsigyti “Darbininkui” 
naują mašiną. Ir kaipo te
kį svarbų Katalikiškos 
labdarybės reikalą nuo
širdžiai pats remdamas 
pažadėjo su visa parapija 
gausiai prisidėti — prisių
sti “Darbininkui” — gerą 
“Kiškio Pyragą”.

Perstatytas kalbėti J. 
Kumpa, kuris peržvelgęs 
bendrai spaudos reikšmę, 
nušvietė ir “Darbininko” 
reikalus bei naujos maši
nos pirkimo reikalingumą.

Baigiant kalbas, kun. K. 
Krasnauskas, dar kartą 
padarė keletą pavyzdžiais 
nurodymų, kaip yra būti
nas reikalas remti Kat.
Spaudą.

Kuopos sekr. p-nas Bla- 
vackas, visą laiką per pra
kalbas ir po prakalbų už
rašinėjo naujus ir atnau
jino senus “Darbininko” 
skaitytojus bei narius.

Baigė nuoširdžia padėka 
kp. Pirm. p. Rimša, klebo
nui už nuoširdų parėmimą 
LDS reikalų ir visiems 
kalbėtojams, dainų prog
ramos pildytojams ir taip
gi visiems atsilankiusiems 
i šias darbininkiškas pra
kalbas.

Žmonės skirstėsi į na
mus pakilusia nuotaika, 
t ikrai pasiryžę remti savą
ja Kat. Spauda, o ypač 
iaikraš. “Darbininką” ir jo 
i steigtą Mašinos Pirkfrno 
fondą.

Buvęs.

GREENFIELD. MASS.

svarbiŲTdalykų ir išrinkta CVARRIK PRANEŠIMAI džio, 0 P° 24 valandų* lai 
valdyba 1938 m. Valdybą rnAHLiimAd R
sudaro šie 
Dėdinas; * 
domas Budrevičius; ižd.— 
Vincas Aguonis; fin. sekr. 
Juozas Urbonas; prot. 
rašt. — Pranas Aguonis; 
iždo globėjai — Ipolitas 
Grigaravičius: maršalka
Jurgis Dagilius.

S. Š. V. J. dr- ja mini sa
vo 25 metu gyvavimo jv- 
bilieiu. Vasario 12 d. už
prašė šv. mišias draugijos 
intencijai Švč. Trejybės 
airiu par. bažnyčioje, 9 va
landą ryta. Kviečia visus 
lietuvius ir lietuvaites da
lyvauti šv. mišiose.

Vasario 13 d., Knights 
of Columhus svetainėje i- 
vyks jubiliejaus draugijos 
ir Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas. Progra
mą pranešime vėliau.

LDS 113 kuopos sureng
tas Naujų Metų balius 
puikiai pavyko. Dalyvavo 
daug svečių ir viešnių. 
Stalai buvo išpuošti ir 
skaniais valgiais apkrauti. 
Laukėme Naujų Metų su 
pasninku, o sulaukę, pra
dėjome Naujus Metus su 
dešromis.

Pasakyta daug gražių 
•kibelių ir nuoširdžių lin
kėjimų.

Rengimo komisijoje bu
vo šios: pp. M. Vaičiulie
nė ir E. Aguonienė. Garbe 
jom už surengimą tokie 
puikaus baliaus. Komite
tas dėkota visiems ir vj. 
°oms už dalvvavimą ir 
^rįsidėjimą prie šio ba
liaus.

S. Š. V. J. draugijos me
dinis susirinkimas įvyko 
«ausio 2 d., Kni^hts o F 
Columbus svetainėj. Prieš 
rusirinkimą visi nariai 
’pivo nufotografuoti. Susi
rinkime nutarta daug

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenne, 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA MOTINOS ŠV6.

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

Tel. So. Boston 1298
Vlce-pirm. — Ona JankienS,

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot Rašt. — Bronė Cunlenė, 

29 Gonld St., W. Rorhury, Mass. 
Tel. PAR 18G4-W.

Fln. RaM. — Marijona Markonlntė,
4115 IVashlngtor.i St.. Roslindale, Mass. 

Tek Park vra y 09,’l8-W
Udlnlnkė — Ona Stanlnllntė,

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

1512 Colnmbia Rd„ So. Boston. Mass.
Kasos Globėja — Ona Siaurienė.

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

antra utarnlnk* mėneMo.

SV. JONO EV. BL. PAS ALPINI 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Švagždys,
601 6th St.. So. Boston. Mass. 

Vfre-Plrm. Albinas Neviera,
16 IVInfield St, So. Boston, Mass. 

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

Pin. Raitt Aleksandras IvnSka,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass 

Tkdininkas Pranas Tulelkls,
109 Bowen St. So. Boston, Maaa 

Maršalka Jonas Zalkls,
7 VVtnfleld 81., So. Boston. Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą nedėldlenj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 49!

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

7:30 vai. vakare, pobetnyrlnėj sv< 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolą raitininką.

lių. Patelė su patinėliu į- 
Kainuojami po 500 sv., o

»«■» —ti.

fiukas, 200 svarų sterlin-
I

nisterijos naują įstatymą,
Lietuvos konsulai Ameri- je, Amerikoje, viena 18 m. 
koje negalės išduoti Lie- amžiaus motinėlė . ’ "T—a ą -w—v >• •

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

»

LDS 113 ko. metinis su
sirinkimas įvyks sausio 
30 d., 2 vai. po pietų pp. 
Vinco Aguoniaus namuo
se. 14 Lincoln Street.

Kviečiu visus narius 
būtinai dalyvauti ir užsi
mokėti mokesnius, išrinkti 
naują valdybą 1938 m. 
urime ir daugiau svarbiu 
reikalų. Susirinkimui pasi
baigus, įvyks “beano” žai
dimas, kuri rengia dp. V. 
Aguonienė ir J. Vaičiulie 
nė. A. Dėdina^.

v •

koje negalės išduoti Lie- amžiaus motinėlė Mrs 
tuvos piliečiams pasų be Earl Doyle, pagimdė kar- 
ministerijos leidimo. Lie- tu 4 dukreles. Tačiau po 2 

----i— -za]andų laiko, visos ketu
rios vargšelės mirė.
— Reutero Telegramų A- 

gentūra iš Milbourne, Au- 
I stralijoje, pranešė, kad iš 
Milbourne miesto viena 
škote ponia su savo giml- 

i naičiu, nuvažiavo į Kilc- 
undą, praleisti Naujųjų 
Metų atostogas. Nuvažia
vę vieton, jiedu greitai iš
ėjo šaudyti. Bešaudant 

i ponios šautuvo paleista 
kulipka netikėtai pataikė 
į ten netoliesia stovėjusi 
anglų kasyklos gelignito 
sandėlį ir uždegė 20 dide- 

| lių dėžių gelignito. Vienu 
akymirksniu kilo pasibai
sėtinas sprogimas. Išlėkė 
į padebesius ne tik pats 
gelignito sandėlis, bet ir 
dveji ten stovėjusieji na
mai, paliko visiškai su
griauti. Pati ponia, kuri 
tą nelaimingą šūvi palei
do, paliko 90 jardų nu- 

; blokšta į jūres, o jos gimi- 
į naitis sprogimo baisumo, 
buvo vietoje į gabalėlius 
sudraskytas.
— Prieš kiek laiko, Buc- 

fast Abbey, katedros Vie
nuolyne, Anglijoje, mirė 
vienas iš seniausių visoje 
Didž. Britanijoje Katali
kų Bažnyčios kunigas, -- 

j vienuolis Tėvas Dom Ed- 
mund Boussard (prancū
zų tautybės), sulaukęs 98 
metus amžiaus. Kun. Bou
ssard, su Tėvais Benedik
tinais, atkeliavo iš Kana
dos Didž. Britanijon ly
giai prieš 50 metų. Po į- 
vairių dvasinių pareigų ė- 
jimo, pagaliau kun. Bous
sard buvo paskirtas Buc- 
fast Abbey Benediktinų 
Ordino vienuolyno prioru. 
Jo pastangomis ir bendru 
rūpesčiu, — per 25 metus 
laiko, tapo išriaujo atsta
tyta ir pati garsioji Buc- 
fast Abbey, — benedikti
nų ordino vienuolyno ka
tedra. Tą visą milžinišką 
atstatymo darbą, kuoge- 
riausia 
šia atliko patys vieni be £uo> kai liūtas ant jų me- 
kitų pagalbos, vienuolyno -„ėsi, ir jie vos spėjo nuo 
broliai benediktinai. jo apsigynti. Jie įvairiais

~------------ būdais bandė įpykusį šu-
fČTI^IMA? ČIINEI K 7 ' nuraminti» tačiau visos iollMIYlAd dUHLLIO I j jų pastangos nuėjo veltui.

DIENAS SAUGOJO SAVO Negalėdami patys nieko 
padaryti, — jie vėliau pa
sikvietė Royal Service 
Pravention Cruelty of A- 

Greenock mieste, Škoti- nimals, aficierą. Pastaro
joje, ant West Blackhall^ sis kaip ir patys policistai, 
Str., viena atskirai nuo nebegalėdamas nė prie po- 
kitų žmonių savo viloje, nios lavono prieiti, nė nie- 
gyveno ponia Mary Dūri- ku būdu įpykusį šunį nu- 
can, — 70 metų amžiaus raminti, — tiksliu revol- 
senelė. Kadangi ji nuoša- verio šūviu, vargšą ištiki
mai nuo kitų gyveno, tat mų šunelį, pagaliau turėjo 
mažai kas apie senelę ži- ant vietos nudėti. Atvykęs 
no jo ir ja rūpinosi. Tar-; gydytojas vėliau nustatė, 
naitės ji nelaikė. Kad ne- kad ponia Duncan lygiai 
bijotų vienui viena, tarsi: 7 dienos laiko, kai buvo 
kokia dvasia, namuose mirusi, šunelis dėl to toks 
gyventi. — ponia Duncan žiaurus ir atkaklus pasi
jau nuo keletos metų lai- darė, kad visą savaitę nie
kė savo namuose didelį ko esti nebebuvo gavęs, 
šunį, kurį ji skaitė geriau- Jei mirusioji būtų dar il
siu ir ištikimiausiu savo giau nebebuvusi atrasta, 
draugu ir prietelių. Ji — tai sulig gydytojo nuo- 
taipogi turėjo padariusi monės, šunelis būtų miru-

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

|:
tuvos konsulai galės- tik 
atnaujinti tokius pasus, 
kurie pasibaigė nedaugiau i 
prieš du metu laiko.

Lietuviai atvykę į Ame
riką prieš karą a^ba ir po 
karo, kurių pasai yra už
sibaigę prieš porą metu, 
norėdami vykti į Lietuvą 
apsigyventi arba aplanky
ti savuosius, turi siųsti 
prašymą Lietuvon užsie
nio ministerijai, kad ji iš
duotų pasą. Ųavimas pa
so užims du ar daugiau 
mėnesių laiko.

Taigi, Lietuvos piliečiai, 
kurie manote šią vasarą 
vykti Lietuvon, tai nelau
kite ilgai — tuojau kreip
kitės į DARBININKO 
Laivakorčių Agentūrą, 
kuri Jums išpildys dėl iš
gavimo paso tam tikras 
aplikacijas.

Lietuvos piliečiai, norin
tieji gauti Lietuvos pasą, 
turi turėti gimimo metri
kas arba seną rusų ar vo
kiečių pasą. Jei moteris iš
tekėjusi, reikia turėti ir 
jungtuvių metrikai.

Lietuvos piliečiams pa
sai yra duodami' nemoka
mai.
“Darbininko” Laivakorčių 

Skyrius.

I
t

I

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

v • Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

UŽDARĖ, KAD ŽIURKĖS; 
SUĖSTŲ

Prieš kurį laiką Lvovo 
pirklys Lazeris Feibišas | 
nasisamdė 19 metų bedar
bį Maksą Hofmaną savos 
imonei oaaarbininku. Dar 
dėl neišaiškintų Driežas- i 
čiu vieną dieną Feibišas : 
nusivedęs vyruką į palėpę 
kur buvo įrengtas vienas | 
kambariukas, užrakino jį 
ir laikė keturias pąras. 
kol ketvirtos dienos vaka
re Febišienė atsitiktinai 
išgirdo silpną išbadėjusio 
Hofmano pagalbos šauki
mą.

Nelaimingasis taip buvo 
sukandžiotas žiurkių, kad 
skubiai reikėjo gabenti jį 
į ligoninę, kur paaiškėjo, 
kad jo kraujas jau užnuo
dytas. Kiek laiko pasikan
kinęs Hofmanas mirė nuo 
žiurkių padarytų žaizdų, 
Feibišas suimtas.

v •

27 DIPLOMATAI ATSISA 
KĖ GRĮŽTI Į MASKVĄ

TRUMPOS ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

— Didžiajame VVhipsna- 
de Žvėryne, Londone, vie
na Birango Provincijos 
girafė patelė, atsivedė 
tain sakant vaikutį. Kai 
atsivedė, girafiukas turė
jo 5 pėdas ir 2 colius dy-

“Uusi Suomi” Maskvos 
koresponedntas praneša iš 
patikimų šaltinių sužino
jęs, jog sausio m. prasidė
sianti didelė byla; bus tei
siami 10 Sovietų polpredų 
(pasiuntinių) ir 14 atta- 
che ir kitokių diplomati
nių tarnautojų. Byla ei
sianti uždaromis durimis; 
laukiama daug mirties 
sprendimų.

To paties laikraščio ži
niomis, slaptame teismo 
posėdy jau nuteistas ir su
šaudytas buvęs užs. reik, 
komisariato Vid. Europos 
skyriaus vedėjas Dovydas 
Šteroas, apkaltintas šnipi- 
nėjęs Vokietijos labui. 
Laukiama, kad bus at
šaukti į Maskvą Sovietų 
atstovas Romoj Šteinas ir 
Sofijoj

Toliau “Uusi Suomi 
šo, jog 14 Sovietų diplo
matų sėdi garsiajame Lu- 
biankos kalėjime. Užsieniu 
reikalų komisariate kal
bama, jog 27 Sovietų di
plomatai, esą Tižsieny, bu

Raskolnikovas. 
” ra

vę Įkviesti į Maskvą, bet 
atsisakė grįžti.

Anglų ‘Daily Telegraph’ 
patvirtina žinią, jog bu
vęs polpredas Norvegijoj 
Jakubovičius tikrai atsisa
kė grįžti į Maskvą. Jis ap
sigyvenęs nedideliame vie
šbuty Oslo apylinkėse. 
Buv. polpredas pareiškęs, 
jog į Maskvą negrįšęs dėl 
to, kad žinojęs būsiąs su
šaudytas dėl santykių su 
Trockiu, kuriuos jis kalti
namas palaikęs tais lai
kais, kada Trockis gyveno 
Norvegijoj. Jakubovačius 
labai rūpinąsis likimu sa
vo dviejų sūnų, kuriuos 
turėjo palikti Maskvoj.

Litvinovas niekaip nebe
galįs padėti savo bendra
darbiams, nes Stalinas da
vęs Ježovui visišką veiki
mo laisvę.

Susisiekimo komisariato 
organas “Gudok” rašo, 
kad suvedant petilietkos 
atskaitomybę padaryta iš
vada, jog šiame komisa
riate yra susisukusi lizdą 
liaudies priešų gauja. 
“Gaujai” priklauso buvę 
partkomo pirmini n k a i 
Progrevinskis ir Vachru- 
ševas, buv. komisariato 
politinės sekcijos pirmi
ninko pavaduotojas By- 
chovskis, “Bolševik Tran
sportą” laikraščio redak
torius Dolmatovas, keli to 
laikraščio redakcijos ar
timi bendradarbiai ir part
komo nariai.

*

sų tartį su vieno' škoto ne- 
toliesia nuo jos namų gy
venančiu vaikučiu, kuris, 
kaip škotai vadina, buvo 
ponios Duncan “Message 
Boy“. Jis po kartą arba 
rečiau savaitėje, ateidavo 
pas ją ir visa, kas tik gy
venimui yra reikalinga, 
toliau iš miesto jei parneš
davo. Tai buvo jos kon- 
i.raktuotas ir apmokamas 
pasiuntinys.

Vieną kartą kai papras
tai, jos pasiuntinys pas ją 
atėjęs, pradėjo skambinti 
duryse esantį varpelį, kad 
pastarąsias jam atidarytų. 

I Neveizint to, kiek jis 
skambino ir šaukė, tačiau 

1 ponia Duncan durų jam 
neatidarė; tik vidui esąs 
šuva, piktai lojo ir stau
gė... Vaikutis nebežinojo 
kas čia atsitiko? Jis grei
tai parėjęs namon, prane
šė tai savo tėvui, o pasta
rasis nieko nebelaukda
mas, pasikvietė policiją. 
Kai policija atvykusi iš
laužė vilos duris, — ji at
rado ant žemės sugriuvu
sią, kniūpščią begulinčią 
ponią, o pas jos šaltą, su
stingusį lavoną, ant žemės 
besėdinti ir lojantį įpyku-

I sį jos šunį. Policija greitai 
i puolėsi prie ponios Dun- 

ir pasekmingiau- can lavono. Bet įpykęs

i

siosios savo ponios lavo
ną, iš bado pradėjęs dras
kyti.’

J. Butkevičius.

STOJA Į ‘DARBININKO’ ■: 
PLATINTOJŲ EILES i

Nevv Britain, Conn. — 
LDS Garbės Narė ir nuo
latinė “Darbininko” pla
tintoja p. B. Mičiūnienė 
rašo: “Jūsų laišką, kvic- 

i čiantį prisidėti prie plati/; 
nimo “Darbininko” gava'J 
Stengsiuosi padirbėti tiek. ; 
kiek mano pajėgos leis. ■ 
Nors pas mus sunkūs lai
kai, bet manau vis-gi šį-tą 
padarysiu — jei naujų 
skaitytojų negausiu, tai 
ųors išrinksiu mokesčius 
už senas prenumeratas”.

Chicago, III. — Šv. Pet
ro par. vargonininkas K. 
Raila rašo: “Tamstų pa
kvietimą platinti “Darbi
ninką” priimu su nuošir
dumu. Dabar eina “Drau
go” vajus, taigi man bus 
gera proga dirbti abiems 
laikraščiams. Nors pas 
mus darbai mažai eina, 
bet mūsų parapijoje žmo
nės yra susipratę ir no
nai rašysis “Darbininką”. 
Taigi, tikiuosi kad nema
žai gausiu Jums nauji] 
prenumeratų”.

Detroit, Mich. ..— Ilga
metis Darbininko skaity
tojas S. Leinartas rašo: 
“Labai dėkui
už reguliarų Darbininko 
siuntinėjimą. Siunčiu $3. 
00 už laikraštį ir 50c. lino- 
typo fondui”.

Darbininko vadovybe 
nuoširdžiai dėkoja p-niai 
Mičiūnienei ir p. Railai 
už pasižadėjimą platinti 
Darbininką, o p. S. Lei
nartui už auką masinos 
fondui.

Kearney, N. J. — Nuo
širdus “Darbininko” rė
mėjas ir platintojas M. 
Kauklis rašo: “Laišką ga
vau; dėkui. Prašau prisių
sti kvitų knygelių. Platin
siu “Darbininką” kiek ga
lėsiu. Nors čia žmonės ne
visi susipratę — daugelis 
skaito geltonąją spaudą, 
bet aš bandysiu kiek ga
lima plačiausiai paskleisti 
“Darbininką”.

I
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broliai benediktinai.

MIRUSIAI PONIA

, — tiksliu revol- 
Kadangi ji nuoša- verio šūviu, vargšą ištiki-

Tamstoms

i
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Antradienis, Sausio 25 8., 1938

DARBININKAS
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Published every Tuesday and Friday ezeept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indenendence Day, 

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

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

Mass. under the Act of March 3, 1870
Aeceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8. 1917, authorlzed on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ........................... $4.06
Foreign yearly ........................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KATNA;
Amerikoje metams .................
Užsieny 1 kart savaitėj metams 
Vieną kart savaitėje metams 
Užsieny metams ......................... ;
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&.00
$2.50
$2.00
$5.00

306 West Broadway, South Boston, Mass.
. Telephone SOUth Boston 2680

Žūsta ir Tautą Žudo

jjj; Kun. A. T. (Samata)

Donas Bosko, Žurnalizmo 
lt Šventasis

Katalikai žurnalistai tu- išsišakojo ir spausdino to
ri gerą priežastį teikti y- kius milžiniškus leidinius, 
patingą pagarbą šventą- kad tiesiog nustelbė tuo- 
iam Jonui Donui Bosko metinį jauną kunigą Achi- 
už nepaprastą uolų atsida- liesą Rattį, o dabartinį Po- 
vimą katalikų spaudos pli- piežių Pijų XI-ktąjį, kurs 
timui, ir jį galime teisėtai 
pripažinti kartu su Šven
tuoju Pranciškų, Salezie
čiu kaip bendrąjį žuma-

svečiavosi pas Tėvą Joną 
Doną Bosko.

Tėvas Jonas Donas Bos
ko daug kuomi panašėjo ir 

iistų patroną arba globėją, supuolė su gerbtinu a-
Mes turime su didele pa- sumpcijonistų Tėvu Vin- 

garba įvertinti Joną Doną 
Bosko ne vien už jo akty- 
vę propagandą katalikų 
spaudai, bet ir dėl to, kad 
jis pats buvo išimtinai

i

Pastaromis dienomis išsivystė smarki polemika 
tarp tautininkų ir katalikų laikraštijos ryšiumi su 
tautininkų valdžios žygiais prieš katalikų veiklą Lie
tuvoje. Polemika nemalonus dalykas kultūringam 
žmogui. Profesinis peštukizmas mūsų spaudoje gero
kai sumažėjo, nes palaipsniui šiek tiek kultūrėjame, 
taigi jei kokia polemika iškyla, tai tur būt yra dėl ko 
pasiginčyti. Tai ytin ryšku kalbamoje mūsų su tauti
ninkais polemikoje. įgudę polemistai ar duelistai 
(pav. kapitonas Jurgėla) žino savo dalyką. Jie suran
da silpnesnę oponento vietą ir ten taiko lemiantį smū
gį. Nesigilinsime čia į asmeninę polęmikos kryptį ir 
paliksime kiekvienam duelistui džiaugtis savo laimė
jimais, nes tie dalykai svarbūs tik patiems kovoto
jams, ne visuomenei. Pasistengsim dirstelėti į tai, ką 
jie dažniausia palieka nuošaly, t. y. į pačią polemikos 
priežastį. Jei nesutikimo priežastis bus pašalinta, tai 
ir pats nesutikimas savaime likviduosis. Ar toji kal
bamosios polemikos priežastis iš tikrųjų yra, ar ji tik 
įsivaizduojama? — Taip, ji yra ir labai stambi. Ji glū
di tautininkų politikoj Lietuvoje. Dėl jos tai laužo
mos amerikoniškų riterių jėtys.

Nuašaliam stebėtojui tie ginčai gali atrodyti ne 
tik bereikalingi, bet ir skandalingi. Kam čia mums 
peštis? Lietuva laisva ir žengia pirmyn. Ją valdo tau
tininkai. Reiškia, jiems garbė ir šlovė, o mums džiaug
smas. Taigi ar ne dėl pavydo kimbama į tautininkų 
valdžią ?

Dieve duok, kad Lietuvoje viskas eitų garbingai. 
Dieve duok, kad mūsų priekaištai būtų neteisingi. Net 
ir juodą pavydo dėmę šiaip taip sugrumuliuotume, jei 
būtų ko pavydėti. Deja, tautininkų politika nepatie
kia priežasčių pavydui, jų darbui ir net jų padėtis ne
pavydėtina. Kol kas rodoma linksmą nebojamą miną, Į 
Triukšmavimu ir išorine pažanga norima išpūsti ta- i 
riamą gerovę. Bet tai daro ir sovietai, o kokia gi so
vietuose gerovė ? Mes čia anaiptol nelyginam Lietu
vos prie sovietų, tik norime pripuolamai pastebėti, j 
kad išorinė pažiba bei medžiaginės pažangos paviršu- 
tinumas dar nesudaro tautos gerovės. Kaunas ne pro
vincija, miestas ne kaimas. Tikroji gerovė kur kas 
gilesnė ir patvaresnė. Ji ne šiam tik momentui kuria- qqq 
ma. Ateities rūmai gilių pamatų reikalingi. Tikroji įatalikų iafea"šč7ui? 
gerovė bei kultūra tai dorovinis tautos atsparumas,, 
jos moralinė sveikata, pagaliau, žodžio, asmens ir są
žinės laisvė. Gi šiais atžvilgiais tautininkų valdžia ant 
kiekvieno žingsnio nusideda, ir jos šeimininkavimo 
pasėkos šiuo žvilgsniu pačios apverktiniausios.

Ir vėl perdėta, ir vėl pavydas — sakysite. Deja, 
ne tik ne perdėta, bet toli gražu ne viskas pasakyta, 
tik šis tas prisiminta. Tikrenybėje, tautininkų šeimi
ninkavimas eina tokia pavojinga kryptimi, kad apie 
tai net baugu rašyti. Tačiau reikia gi bent kiek visuo
menę perspėti, kad slaptai varomas jų darbas ne- j 
sprogtų kaip iš oro kritusi bomba ir neatneštų Lietu
vai tragingą katastrofą. Kol kas užteks tik štai ką 
paminėti.

Rimtesni dešinieji tautininkai yra neabejotinai 
patriotingi ir trokšta Lietuvą pakelti. Bet jie yra de- 
speratingoj mažumoj ir jokiu būdu negali atsilaikyti 
prieš kitas dvi susidariusias tautininkuose grupes, 
griežtai internacionalinio pobūdžio. Dešinieji tautinin
kai paliko tik bejėgiais kairiųjų “žygdarbių” stebėto-^ 
jais. Iš kur gi tie kairieji atsirado? Nerašau čia isto
rijos. Nėra kur nė kaip viską nuodugniai išnagrinėti, 
taigi patys skaitytojai lai spėlioja. Gal, anot Evange- rfajį bet 1883 metais taip pYž^tAaVp^r^kosT/šo- 
lijos, šeimininkui bemiegant, atėjo nelabas žmogus ir ---------------------------------- -----------------------------------
prisėjo į kviečius kūkalių bei raugių. Tik čia vargiai tiems perspektyva: pakliūti į Federatyvę SSSR Są- 
tas prilyginimas betiks, nes šiuo atveju tas nelabasis jungą... f
yra kaip tik šeimininko sėbras, tai gal jį tiesiog pasi- Su savo talkininkais bolševikai ceremonijų neda- 
kvietė į savo kviečius? Kaip ten bebūtų, kairiųjų tiek ro. Vargu esamiesiems valdžioje tautininkams tektų 
priviso, kad šeimininkams pasidarė ankšta. — Priei
ta prie to, kad tautininkų viršūnėse įsikūrė komunis
tų jačeika, po kitokiu vardu ir obalsiu, žinoma, bet 
visa Lietuva iš jų darbų tuoj juos pažino. Bematant 
pasireiškė bezbožnikų veikla, ir tarsi iš gausybės ra
go pasipylė viens po kito gerai suplanuoti ir vis drą
sesni katalikų varžymai, kuriems nemmato galo. Ką 
gi daro dešinieji tautininkai? Nieko. Žiūri ir stebisi. 
Ar džiūgauja? Tai jiems žinoti. Greičiau, kad ne, nes 
iš po bolševikų veiklos kyšo nelabai įauki jiems pa-

centu Pauliu Bailly, įkū
rėju prancūzų katalikų 
laikraščio “La Croix”. Per 
tris savaites prieš to laik
raščio pirmojo numerio

katalikiškasai žurnalistas, pasirodymą, Donas Bosko 
Dar pirma Dono Bosko 

laikų, katalikų dvasiški ja 
dažnai atsiliepdavo, kad 
per ilgai leidome mūsų 
priešams naudotis tuo ga
lingu dvasiniu ginklu, bū
tent, spauda. Anose dieno- tą kelią, kuriuo jų apašta- 
se Abbe Verreyve rašė: lavimas turi būti vykdo- 
“Ką sakytum apie Euro- mas.
pos tautą, kuri ligi sieliai Tėvas Donas Bosko ir 

| atsisakytų naudotis gar- Tėvas Bailly, abu turėjo 
laivių? Taip pat yra lygiai tą patį objektyvą, būtent, 

i kvaila, dar labiau smerk- populiarės opinijos laimė
tina, nesinaudoti ta didele jimą; ir abu pasiekė savo 
Apvaizdos dovana, būtent, tikslą. Jų abiejų raštai y- 
spauda”. Ir Donas Bosko ra vaizdingi,

kartu su asumpsijonistų 
generolu buvo apsigyvenę 
Paryžiuje, ir sakoma, kari 
Donas Bosko uoliai dirbo, 
prašalinant pasitaikiusias 
kliūtis, ir drąsiai nurodant

f

spauda”. Ir Donas Bosko ra vaizdingi, mokinanti, 
skelbė panašų pamokslą, dvasiniai, be jokių tuščių 
Tačiau, jis nepasitenkino literatinių pretensijų; tuo 
vien skelbti, bet tuo pačiu pačiu gyventi realybę, ir 
atžvilgiu jis pats pratinosi visame reiškiasi reale žur- 

Įir uoliai dirbo veikliame nalistinė nuotaika, 
kultūriniame spaudos dar
be.

Jis troško tvirtais pa- kad savo mokslą, eduka- 
grindais sukurti gerąją ciją, gavo iš Dono Bosko 
spaudą prieš blogąją sūnų. Apie tris metai at
spaudą, ir išleido skaitlin- gal katalonietis rašytojas 
gų populiarių spausdinių, Ruiz y Manent viename 
kad kovoti protestantų rašte, kalbėdamas apie 
propagandą. Jau 1853 me- savo bičiulį Kapdevilą, 
tais, jis leido pirmąjį po- taip pat prisimena apie į- 
puliarų katalikišką perijo- takingą katalikų dienraš- 
dinį laikraštį Europoje, ir tį “EI ’ Mati”, išeinantį 
apie tą patį laiką pradėjo Barcelonoje, ir nušviečia 
taip pat leisti “Skaitymai istoriją to dienraščio, ku- 
Katalikams”, būtent, šeri- rio gyvenimas bendrai 
jines knygutes, kurioms prasideda su kai kuriais 
skaityti netrukus užsisakė Saleziečių leidiniais, ir nu- 

• prenumeratorių, rodo galingą Saleziečių i- 
, kad taką, kuri padrąsino dien- 

i ir perijodiniam arba šeri- raščio “EI Mati” leidėjus 
Įjinių knygučių plitimu, ištęsėti kilniame ir tiks
luose denose tiek skaitv-: 
tojų įgyti trumpame lai-j 
ke, tai tiesiog stebėtina! 
O visgi tai ne pasaka. Pa
tys faktai kalba už save.

Padrąsintas tokiu pasi- 
sekimu, Donas Bosko į 
skyrė spaudos apaštalavi- žangojė, jį įstatė į daugelį 
mą į jo Saleziečių Kongre- pavojų. Kadangi Dono 
gacijos veiklą. “Aš prade- Bosko leidiniai tapo labai 
siu su mano snaustuve”. n/motiame i ’ ’ ' ‘

Daugelis Europos žurna
listų laiko sau už garbę,

lingame žygyje.
O kiek atsitiko tokių pa

našių įvykimų kūrybinėje 
spaudos istorijoje?!

Drąsūs Dono Bosko už
simojimai kūribinėje kata
likiškoje žurnalizmo pa-

kiu su mano spaustuve”, populiarūs ir kadangi vi- 
“paskui padidin- sada turėdavo vis didesni 

siu; ir vėliau turėsiu jų pasisekimą naujų leidiniu 
daug ir didelių”. Ir šian- pūtimui, ’

Idien Saleziečiai gali pasi- duolių priešų,

jis tarė,

atsirado pavy- 
kurie nu- 

didžiuoti padaryta didele samdė žudiką, kurs turėjo 
įtaka kultūrinės spaudos jį nušauti. Pasitaikius ge- 

- - / _ rai progai, šūvis buvo taipažangoje. _ rai progai, šūvis buvo tai-
Pirmasis jo spaustuvės įgytas į Doną Bosko, bet 

įrengimas buvo elementą- kįjjjpka prašvilpė pro jo

būti komisarais. Prieš akis stovi Kerenskio likimas. 
Jis gerai atliko prirengiamąją rolę ir nustatė tiltą ko
munizmui (jučiomis ar nejučiomis, čia nesvarbu^, 
bet bolševikams valdžią paėmus, buvo gaudomas su
šaudyti ir, vos tesuskubo pasprukti, pasidėkojąnt mo
teriškiems drabužiams, kuriais iš baimės apsitaisė 
(liųrbišfcai karjerai tinka bobiškas finalas). Tuo bū
du, tautininkai, katalikams duobę bekasdami, gali pa
tys į ją įkristi. Nedaug kas jų tepasigestų, tik bėda, 
kad visą tautą su savim į pražūtį traukia. K.

v •

no be kūno sužeidimo, iš
skiriant, kad sutona tapę 
sudraskyta. Tai nenubai- 
dė drąsuolio įtakingo 
spausdinto žodžio karžy
gio, ir jis, nusišypsoda
mas, vien prasitarė, kad 
jo priešai nemokanti gerai 
šaudyti.

Jis, kaip rašytojas, uo
liai dirbo kultūriniame 
spaudos darbe, ir praleido 
daug ilgųjų naktų be mie
go. Kaip daugelis katalikų 
žurnalistų, taip pat ir Do
nas Bosko buvo neturte-į 
lis; lygiai kaip jie, jis nie-į 
kada nesitikėjo pralobti 
iš pasiaukojimo katalikų 
spaudos tarnybai.

Jonas Donas Bosko su
silaukė 73 metų amžiaus, 
ir kas dieną uoliai dirbda
vęs 19 valandų. Jis gimė 
neturtėlis ir mirė neturtė
lis. Milijonus, kuriuos su
rinko, jis išdalino skaitlio- j 
goms Įstaigoms, kurias Į-i 
kūrė dėl 100,000 Kristaus 
mažutėlių, išsisklaidžiusių! 
po platųjį pasaulį.

Naudingame savo ilga - 
me gyvenime, Jonas Do
nas Bosko nenuilstančiai 
dirbo ir daug nuveikė Die- į 
vo garbei ir žmonijos ge
rovei. Jo gyvenimas paro
do, ką galima nuveikti 
vienybėje su Dievu, tikėji
mo ir meilės galybe, dva
sia ir auka To, Kurs yra 
Prisikėlimas, Tiesa, Gyvo-Į 
nimas ir Kelias. Pasaulie
čiai, net Bažnyčios prie
šai, jį skaitė šventuoju ir 
vadino stebukladariu. Po- 
piežius Pijus IX jį pripa
žino Italijos garbe, gi Po
piežius Leonas XIII kar
totinai kalbėjo, kad jis 
šventasis.

Jonas Donas Bosko gi
mė rugpiūčio 16 dieną, 
3 815 metais, ir palaimin
tai atsiskirs iš šio pasau
lio sausio 31 dieną, 1888 
metais, Turine, Italijoje.

Prieš mirsiant, jis kal
bėjo savo sekėjams: “Jei 
mano malda išklausyta, 
jūs turėsite laimingą gy
venimą; gyvenimą, pripil
dytą nuopelnais; vainikuo
tą tą dieną, kurią Dievas 
paskyrė, teisingojo mirti
mi.. Tuo tikslu Saleziečiai j 
ir visi mūsų įstaigų auklė-' 
tiniai kasdieniai jungia sa
vo maldas su mano, ir 
mes, per užtarymą *Mūsų 
Ponios, Krikščionių Pa
galbos, ir Šventojo Pran
ciškaus Saleziečio, turime 
tvirtą ir maloningą viltį, 

i kad visi būsime suvienyti 
amžiname palaiminime”.

1934 metų Velykose, Po
piežius Pijus XI plačiam 

į pasauliui šventuoju pa
skelbė Tėvą Joną Doną 
Bosko. Visą krikščioniją 
užliejo džiaugsmo banga. 
Bažnyčios ir Saleziečių 
Kongregacijos metraščiai 
tą dieną aukso raidėmis į- 
iašė į savo puslapius.

Čia mums prisimena lie
tuviai maldininkai, gyve
nantieji Romoje, kuriems 
tais metais vadovavo Jo 
Ekscelencija, vyskupas T. 
Matulionis, kurio asmeny
je Šventasis Tėvas mato 
ne tik žydinčio tikėjimo 
vyrą, bet ir tikrąjį tikėji
mo išpažintoją, kankinį, 
kuriam ir maldininkams 
Popiežius Pijus XI kalbė
jo, laimindamas žymėti- 
niais žodžiais: “Mes lai
miname jus visus čia esan
čius, kiek tiktai galime, y-

patingai gi laiminame Stu- arkivyskupas Jurgis Ma 
dentus Marijonus ir Sale- tulevičius, Dievui taip pa 
ziečius, Šventojo Jono Do
no Bosko sūnus, kurie jau 
daug dirba ir karštai ruo
šiasi mokslu-ir dvasia, kad 
galėtų padaryti labai daug, čionims.
gero jūsų brangioje tevis- Kas yra susijomėjęs nu 
kėje (Lietuvoje) .• ; veįktajs šventojo Jono Do

Tie Šventojo Tėvo laimi- no Bosko darbais ir Sale- 
nimo žodžiai, pasakyti lie- ziečių Kongregacijos veik 

;-tuviams maldinink a m s,' la, ir kas norėtų daugiai 
turi gilios reikšmės, ir lie- žinoti apie tuos lietuviu 
tuviams duoda džiaugsmo 
ir maloningo pasitikėjimo, 

} kad iš paminėtų kongre
gacijų ateityje susilauksi
me ir lietuvio didelio

: Šventojo, kurį katalikų 
pasaulis gerbs ir į jį kreip-

I sis, melsdamas galingo už-s laikotarpis, grynai tautiš 
tarymo. Iš Marijonų gali
me jau tikėtis, kad jų Or
dino atgaivintojas, a. a. Žinių” mėnraštį.

rėdant gyvenimo šventu 
mu ir daug išganingų dar 
bu nuveikė ne vien Lietu 
vai, bet ir pasaulio krikš

kunigus, kurie uoliai dai 
beiojasi Saleziečių Kongre 
gracijoje, bet savo darbuo 
tę plečia ir Lietuvoje, ku 
rių pastangomis ir rūpės 
niu prasidėjo naujas Lie 
tuvių Saleziečių istorijo

ka. kryptimi, su atsidėji 
mu teskaito “Saleziečii

Nepaprstas Jubiliejus
Šį mėnesį sukako lygiai Smalenskiūtę, su kuri. 

40 metų, kaip dabartinis augina gražiai 3 sūnus i 
“Draugo” redaktorius Pet- dvi dukteri.
ras Tumasonis - Brandu
kas — Lapšiaus vaikas, 
pradėjo savo lietuviškąjį 
literatinį darbą. Ir taipgi 
pereitais metais sukako 25 
metai, kai p. Brandukas 
dirba dienraščio “Draugo” 
redaktorium.

Petras Tumasonis gimė 
lygiai 63 metai tam atgal, 
rugsėjo 4 d., Lapsiu kai
me, Seirijų parapijoje, A- 
įytaųs apskr., Dzūkijoje. 
Pirmutinius mokslus ėjo 
namie ir Seirijų valse, mo
kykloje. Kiek vėliau Sei- 

i nuošė ir Suvalkuose. 1897 
metais buvo Dašauktas ru- 

j sų kariuomenėn ir pasiųs- 
j tas į Liepojų (dabar Lat
vijoje), kur po kiek laiko 
buvo priskirtas prie ka
riuomenės raštinės, kur ir 
išbuvo visą savo tarnybą, 
čia, toje raštinėje ir pra
dėjo savo literatinį darbą 
lietuvių kalba. Sausio mė
nesio 1898 metais jis para- 

į še, kelių puslapių, mėn
raštį, kurį pasiuntė į tė- viskas 
viškę savo broliui Jurgiui, į tėviškėje buvo tos apylin 
kad tasai paskaitytų jo kės: (Seirijų. Slabadc: 
parašytas žinias, patari- Šventežerio, Metelių, Le 
mus ir dainas namiškiams palingio, Kapčiamiesčic 

i ir kaimo visuomenei. To- Liškiavos, Merkinės) lie 
kius sąsiuvinius siųsdavo' tuviškų knygų ir laikraš 
broliui Jurgiui į Lapšius’čių kontrabandos centras 
kiekvieną mėnesį regulia- Petro brolis (jau miręs 
liai iki 1900 metų navasa-! Karolis (jį visi vadindav 
rio. Jo brolis Jurgis ir po! dzūkiškai Karalius ir til 
šiai dienai dalį jo tų sąsiu
vinių pas save laiko, kaip 
kokią brangenybę.

1901 metais, pabaigęs 
kariuomenės tarnybą, at-.: 
vyksta Amerikon. Pir
miausia apsistoja Brook- ’ 
lyne ir čia gauna < 
vienur, kitur, galop gauna' KT o . .. ,., , ’ . .’ ®. ... . Nors Seirijuose ir apyludarbą pne Žvaigždes, tuo- ... . , J , . , . .x / i i j-- • ir buvo kiek lengviamet tik ką pradėjusios eiti . .v,
t-, ,, r, i i • J su lietuviškumu, nes čia i
. ro? Jne\ e, ’ i jioMcija buvo lietuviai. b< žvaigždę j Ph-ladelphia. broUsKarolis juos gtr( 
Pa. pyksta ten ir Petras . . , •. , x . piai saugodavo ir persiu:ir ten dirba redaktoriaus j i u • __ *, davo labai atsargiai t< 
darbą* i liau. Tokiose aplinkybėj

1906 metais Petras atsi- Petras būdamas įgavo li< 
sako nuo žvaigždės reda- tuviškumo ir noro dirb 
gavimo ir vyksta į Chica- lietuvybės labui.
go, IH. ir stoja prie reda- Sveikinu p. Petrą Bran 
gavimo tuomet ėjusios sa- dūką - Tumasonį su šion 
vaitraščio 
sumaniai 
1912 metų.
jis parašė gana daug kny
gelių ir bendradarbiavo 
kitiems lietuvių laikraš
čiams. Čia pat 1907 metais 
Petras vedė Marijoną

Kadangi Petras Tumaso 
nis yra ramaus pobūdži* 
ir nenori save girti, arb; 
ieškoti sau garbės, tas jc 
parašytų raštų ir išleisti 
knygų mažai kas tėmyja 
Jis daugiausia pasirašyda 
vo Brandukas, Lapšiau 
Vaikas ir kitais slapvvar 
džiais. Jo parašytos ir Ka 
t ai i ko spaustuvėje išleis 
tos knygos yra šios Chr<? 
stomatija I ir II dalis 
Skaitymui knyga III da 
lis; tos trys knygos bu ve 
skiriamos lietuviu mokyk 
loms ir Jas vartojo Chica 
goję. Taipgi pasakiška 
knygas: Pūščios Dvasia 
Trys Keleiviai, Maldos ga 
lybė ir kitas.

Petrui Tumasoniui lietu; 
vybės dvasią ir norą ja 
pasitarnauti Įkvėpė dai 
jam jaunam esant, nu 
1890 - 1897 metų šie ivy 
kiai: tais metais ne ti 
Kauno gub. ir Suvalkijoje 
bet ir Dzūkijoje kilo lieti 

judėjimas. Petr

t

■ ( IH .■■U- ss

I

tuo vardu jį žinodavo, ne 
jis apylinkėje buvo popu 
liarus: jis buvo Seirijų p? 
ra pi jo j vyriausias Choris 
tas, jis vesdavo maldini* 

j kus į Vilniaus Kalvarij 
į ir kitur) buvo lietuvišk 
knygų ir laikraščių perle 

- dimo ir dalinimo širdų

Kataliko, kurį Į labai retai įvykstančiom 
redagavo iki sukaktuvėms ir linki 

Čia būdamas gražios sveikatos, kad g 
lėtų, bedirbdamas katal 

! kiškoje dirvoje sulauk 
kito, brangesnio jubili 
jaus. Ad multos annos!

Br. 4



Antradienis, Sausio 25 d., 1938
=

DARBINJNKAd
mNaaaMvfijiifiKkM

Atsisveikinimo kalba per 
Philadelphijos lietuvių ra

dio valandą.

ir
Jūs

Brangiosios sesers 
broliai amerikiečiai! 
gerai žinote ir labai myli
te tą šalį, kur lygūs, pla
tūs laukai, kur banguoja 
Nemunėlis, kur lakštutės 
gieda ir jaunimo dainos! 
aidi per girias plačiausias.. 
Už tą mylimą šalį mūsų] 
bočiai daug kraujo išliejo.' 
už tą šalį prieš 19 meti? 
šimtai geriausių bernužė
lių savo galvas paguldė. 
Toji jūsų mylima šalis y- 
ra laisvoji, nepriklausomo
ji Lietuva. I 

Kodėl šiandiena kai ku-i 
įlos didelės tautos neturi | 
laisvės, o lietuvis, nugalė
jęs visus priešus atstatė! 
savo nepriklausomą vals- j 
tybę? Išsipildė šventai lie-! 
tuvio giedami žodžiai: 
“Dievas mūsų prieglauda 
ir stiprybė”! Aišku, kad 
Lietuvai prisikelti padėjo 
pats Dievas. Todėl didieji 
mūsų patriotai jau tuojau 
po karo iškėlė minti, kad 
reikia pastatyti vieną di
dingą paminklą, kuris 
reikštų visos mūsų tautos 
padėką Dievui už atgautą
ją nepriklausomybę. Ši 
mmtis daugeliui labai pa
liko. Netrukus buvo su
šauktas didžiulis susirin
kimas iš rinktinių visuo
menės atstovų, kurie ir 
nutarė pastatyti laikino
joj Lietuvos sostinėj Pa
minklinę Prisikėlimo baž
nyčią.

Pažymėtini Lietuvos 
venime 1934 metai, 
metų birželio mėnesio 
30 ir liepos mėn. 1 diena 
Įvyko Kaune pirmasis Lie
tuvos Tautinis. Eucharisti
nis Kongresas. Į laikinąją 
sostinę iš visų Lietuvos 
kampelių suplaukė tūks-

gy-
Tų

29.

Kun. J*. Kapočiui ,turą. Šiandieną Lietuva' maldos, veikimo ir meilės 
j. , ; jau nebe toji, kokią pah- frontą. Statomoji Kaune
CVyilfejG j kote išvykdami Amerikon. Paminklinė Prisikėlimo 

šiandiena Lietuva turi iš- bažnyčia bus tikroji visos 
auginusi stiprią ir gerai mūsų -tautos šventovė, 
apginkluotą savo kariųo- gražiausias mūsų laisvės 
menę, kuri ištikimai sau- paminklas, visų mūsų 
goja tėvynės sienas. Visa džiaugsmas ir pasididžia- 
Liet-uva sėte nusėta tūks- rimas. Greitesnis jos pas-

mantinės žmonių minios. 
Atvyko daug svečių iš už
sienio, tarp kurių buvo 
Amerikos, Anglijos ir ki
tų kraštų lietuvių atsto
vai. Per tą kongresą buvo tančiajs pradžios mokyk- i.atymas yra mūsų tautos 
pašventinti Paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios pa
matai ir pasirašytas
šventinimo aktas: “Lietu
vių Tauta, sutrupinusi
šimtmečių vergijos pan
čius ir garbingai nugalė
jus daug galingesnius už 
save priešus, dėkodama 
Dievui už atgautą laisvę 
ir prašydama saugoti ir 
globoti per amžius laisvą 
ir nepriklausomą valstybę, 
stato Kaune Kristaus Pri
sikėlimo bažnyčią — mū
sų tautos prisikėlimo sim
bolį.”

Gilų ir neišdildomą Į- 
spūdi visiems paliko Pa
minklinei Prisikėlimo baž- 

: nvčios pamatų pašventi
nimas. Dar gilesni įspūdį 
padarė paskutinioji kon
greso diena. Tą dieną kon
greso dalyviai, suklaupę 
prieš Švč. Sakramentą, vi
są lietuvių tautą ir valsty
bę paaukojo Švč. Jėzaus 
širdžiai ir Kristų paskelbė 
vyriausiuoju savo Viešpa
čiu ir Valdovu. Po pasiau
kojimo dokumentu pasira
šė Bažnyčios, Vyriausy
bės, Kariuomenės, Įvairiu 
organizacijų ir kongreso 
aT stovai.

Šventasis Tėvas Pijus 
XI, sužinojęs apie toki lie
tuvių tautos nutarimą, at
siuntė pasveikinimo teto- 
vramą, palaimindamas šį 
žygi ir linkėdamas pašto- 
t.yti savo Tautos Šventove.

Lietuvių tauta, laimėju
si sunkiąsias kovas už sa
ve laisvę, dabar jau atsis
tojo šalę kitų didžiųjų pa
saulio tautų ir valstybių dringais laikais visi lietu- j ryšiai su brangiąja mūsų 
Palyginti trumpu laiku ’’iai katalikai turime su-( tėvyne Lietuva”. Taip jie 
lietuviai sukūrė savo kul- ' daryti tvirtą, vieningą Įrašė i Šv. Tautos Knygas.

lų, dešimtimis gimnazijų ir valstybės garbės re.ika-. 
ir profesinių mokyklų. 
Lietuvos Universitetas. 
Žemės Ūkio Akademija 
Dotnuvoje ir dvi aukšto
sios mokyklos Klaipėdoje 
turi per 5000 studentų.

Nutiesta naujų geležin
kelių, vedami nauji plen- gos — lietuvių pasiaukoji- 
tai, vieškeliai, kuriais Į 
mažiausius miestelius -va
žinėja autobusai. Pastaty
ti Klaipėdos ir Šventosios 
uostai, sparčiai auga mie
stai. Kaunas jau iškilo i 
modernišką miestą su as
faltuotomis gatvėmis, e- 
lektriniais keltuvais i kal
nus. Lietuva turi puikius 
savo 
dyklas; 
dūktai išvežami 
sias pasaulio valstybes. 
Turime savo audeklų, po- 
pieros, cukraus, geležies, 
cemento ir kit.
Lietuvos pinigai 
na yra stipriausia valiuta 
pasauly. Kas prieš 20 mo 
tų galėjo pamanyti, kad 
laisvosios Lietuvos vėlia
va plevėsuos Berlyno, Pa
ryžiaus, Maskvos, Londo-

las.
Paminklinė Prisikėlimo 

bažnyčia bus mūsų tautos 
šventoji Jeruzalė, o jos al
toriai — lietuvių sandaros 
arka su Dievu. Joje bus 
sudėtos Šventosios Kny-

Klausimai ir Atsakymai Apie NedarbąIj.'S’S" 

' Apdraudos Įstatymą - ;X‘es“vi^iak" 
. ar darbininkas privalo •statymo liečiamas 1938^^^, 

metais. Bet jei jis turės 
keturis ar daugiau darbi-; Ataakyąna*. Taip, jei 
ninku, bet kurioje dieno- ! , a “tinkamas darbas”, 
je laike dvidešimti savai- ■ -statymas nustato, 1 
cių 1938 metais tai jis bus darbininkui negali b 
Įstatymo liečiamas prade- mokama apdrauda, ku 
dant Sausio 1, 1939. be svarbios L “

w <itsisako imti4. As gyvenu <Jarbą nors tas darbas
i

as
su.

su-

be svarbios priežast 
atsisako imti tinka

mo Jėzaus Širdžiai para
šai. Prie šitos arkos kar
tais susirinks viso pasau
lio lietuvių atstovai pa
reikšti V. Dievui savo išti
kimybės ir dėkingumo. 
Faminklinė Prisikėlimo 
bažnyčia ypatingu būdu 
išreikš tikrąją tėvynės 
meilę. Ant josios paplokš-

stokjardus — sker- čio stogo bus galima pa- 
iš jų mėsos pro- 

i didžią-

fabrikus, 
šiandic-

kilti specialiais elektri
niais elevatoriais. Ten au
kštai bus Įrengta graži 
koplyčia su amžinąja ug
nele, pašvęsta tiems, kurie 
kentėjo ir mirė dėl tėvy
nės ir bažnyčios. Taip pat 
ten bus įrengti Kristaus 
Kančios keliai, šalia kurui

,?land • vatetybė*'’ būtu pas darbdavį, kp 
bet 1937 metais nuo sau- n-pa istat Iiečiamas 
šio iki spalių menesio dir-. * ________
bau Massachusetts valsty- 

tei- bėję. Aš mokėjau Į Massa
chusetts Nedarbo Apdraų- 
dos Fondą. Ar aš -turiu 
kreiptis į Massachusetts' 
Kad gauti apdraudą?

Atsakymas. Taip. Tams-' 
ta privalai užsiregistruoti tas i Jung. Valst. 
artimiausiame darbo sura- studentas? 
dimo biure Massachusetts Atsakymas_  Toks
valstybėje, ‘kad gauti ap- muo turį būti suvirs 
draudą. . metų, ir jis privalo žin

Klausimas. 5. Iš savo re- j užtektinai anglų kali 
gistracijos blanką grąži-įkad galėtų suprasti ki

turis darbininkus 1938 
metais bus Įstatymo lie
čiamas. Ar tai tiesa?bus atvaizduoti ir kruvini

mūsų tautos keliai i laisve Atsakymas. Ne. Tas 
ir neprklausomybęi! ’ ’ faktas- kad Tamstos darb- 

įdavys turi keturis ar dau- 
no ir Vašinstono gatvės-'’ . B,ran?us mUS“ y,Zį"?O|3iau darbininkų 1938 me- 

vasmgtono gatves. broliai lr Vykda- tais nereiškia, kad jis bus
Tačiau, garbingai nuga- mas iš Lietuvos į Ameriką j_______ ..

Įėjus mūsų išorės priešus, jus aplankyti pasakiau.! kurias parvešiu Lietuvon 
atsirado jų iš vidaus. Ti-i kad noriu parvežti Į Lietu.-! ir padėsiu ant paminklinės 
kėjimo ir dorovės smuki-'vą jūsų meilės. Ir tikrai,' šventovės altoriaus — kai
mas, nesantaika mirtimi čia atvykęs, be galo daug po jūsų neužgestamos 
graso jaunai mūsų valsty- patyriau karštos jūsų Die- Dievo ir. tėvynės meilės 
bei. Tai supratusi mūsų ve ir Tėvynės meilės. Juk dokumentą, 
tauta * kreipėsi Į Dievą, didelė turi būti ta meilė. 
Pasiaukodama Jėzaus Šir- kurią išreiškė jūsų vaikai, 
džiai ji lyg padarė sutarti savo akimis Lietuvos dar 
su Dievu.
vykdymas
mūsų visų.

Šitos sutarties nematę: ‘‘Greičiau išdžius 
pareina nuo . Atlanto vandenynas, ne
sunkiais au-;gu nutruks mūsų meilės 

Į rvšiai su braneiaia mūsų

Klausimas 1. Sausio 3 d. 
aš nuėjau užsiregistruoti 
Į vietiną armory įr savo 
aplikaciją išpildęs grąži
nau tą pačią dieną. Ar aš 
turiu vėl ten nueiti?*

Atsakymas. Tamstai bus 
pranešta kada ateiti 
darbo suradimo biurą.

Klausimas 2. Jeigu 
nebūsiu patenkintas 
man skirta apdraudos
ma ką aš turiu daryti, 
kad apsaugoti savo 
sės?

Atsakymas. Jeigu Tams
ta neesi patenkintas su
ma apdraudos skirta Tam
stai, laike septynių dienų 
nuo dienos išsiuntimo 
Tamstai pranešimo gali 
paduoti raštu prašymą, 
kad Tamstos byla būtu 
persvarstytą.

Klausimas 3. Mano darb
davys 1937 metais nebuvo 
nedarbo apdraudos istaty- nau Į biurą sausio 4 d. Ka-! są. Jis turi būti priimt 
mo liečiamas kadangi jis < 
turėjo tik'keturis darbi- apdraudos čekį?

ka'bap: Atsakymas. Tamsta ne-,
kal S-’U gauti apdraudos žekio j

prieš sausio 31, 1938.
Klausimas <6, Aš neto- j 

kau darbo sausio 4 d. i 
Darbdavys man išdavė j 
blanką vadinamą “Separa- 
tion Report”. Ką aš turiu 
su ja daryti?

Atsakymas. Tamsta pri-i 
valai daryti taip, kaip nu-' 
rodoma atvirkščioje blaš
kos pusėj, būtent, nusi
nešti blanką i artimiaurį 
darbo suradimo biurą ir į 
užsiregistruoti, kad gauti! 
darbą ar apdraudą.

Jei turi kokių paklausi
mų apie nedarbo apdrau
dą parašyk redakcijai ar-= 
ba Massachusetts Unern- i

I

Compensation , mokyklą, kurią užlaiką 
1 Statė St,1 merikos taksų - mokė! 

Mass. 1 jai.

Klausimas — Kaip j; 
nas žmogus gali būti įk 

kai

da aš galėsiu gauti savo kaipo studentas vienoje 
1200 užgintų Amerikos i 

! švietos Įstaigų. Jam reil

Tegu Tautos šventovės 
statymo proga užsimezgę 
tarp mūsų meilės ryšiai 
palieka tokie stiprūs, kad 
jokios audros jų niekuo
met nepajėgtų nutraukti. |

Sudiev! Iki pasimatymo ployment
Lietuvoje, i kurią daugelis Commission, 
iš jūsų rengiatės atvykti. Boston,

Paraše Rt. Re v. Msgr. Fulton J. Sheen, f). 1).

Laisvė Komunizmo Rojuje
3- Vertė Kun. A. T. (Samata)

Kun. Juozapo A. Karaliaus 
Įiremijnotas vertimas

Darbininkai turi mažiau laisvės Komu
nizmo Rojuje nekain po kapitalizmo aršiau
siomis formomis. Komunizmo Rojuje vien 
Valstybė turi pilnas teises.

“Tikroji laisvė egzistuoja vien ten, kur 
išnaudojimas buvo panaikintas, kur neegzis
tuoja kai kurui žmonių priespauda per Ir
tus, kur nėra nedarbo, kur nėra skurdo, kur 
asmuo nedreba (ir nesibijo), kad rytoj gali 
netekti savo darbo, savo namu, savo mais
to”. — (Stalinas — Interview by Rov Ho- 
ward).

“Laisvė nėra vien, kad ten Nehūtų teisė
tu uždraudimu prieš pačiu žmonių pasilinks
minimus... bet kad ten būtu gana pasilinks
minimo vietų, pakankamos ir gana pigios 
transportacijos i laukus, pakankamu ir ga
na pigiu cinemų ir vietų teatruose ir tam pa
našiai” — (Strachey — The Tncory and 
Practice of Socialism).

LAISVĖ NE TURTAI
1. Tai yra karvių laisvė dobiluose, vaikų 

laisvė marmeliado pakrikuose, negru vaikų 
laisvė arbūzų daržuose, varnų laisvė kuku
rūzų laukuose ir kovojančių bedievių drau
gijos pirmininko laisvė sanktuarijume. Tai 
yra filosofija, kad laisvė glūdi gausybėje 
medžiagiškų daiktų, kurių žmogus apsčiai 
turi. Tačiau, jei tai yra laisvės esmė, tuomet 
ten nėra skirtumo tarp katės, kuri pilnai 
prisisotina kanarkomis, ir komunisto, kurs 
pilnai prisisotino kaviaru. Abu yra laisvi.

nes abu yra pilni arba sotūs. Tokis žvilgsnis 
sumaišo laisvę su patogumu, ir norėjimą su 
turėjimu.

2. Toliau, tokis laisvės nuvokimas klaidin
gai identifikuoja kai kurias laisvės materia
lines sąlygas su pačia laisve. Abu nėra tas 
pats. Nes yra galima suprasti žmogų esanti 
materialiniai apleistą arba vadinamą skur
džium, įr dar esantį dvasiškai laisvu, pav. 
mūsų Viešpats prikaltas prie Kryžiaus buvo 
laisvas tuose Dvasios aukštesniuose esimno- 
se, kurie vinimis nepažeidžiami. Netgi gali
ma suprasti žmogų esantį materialiniai tur
tingą vaidinimo dirvomis ir cinema ti kietais 
ir geru darbu ir vis dar esantį vergu, pav. 
komunistai, kuriuos Stalinas tam skirtu lai
ku galabina arba žudo. Jie turėjo raudonųjų 
vadų visas “privilegijas”, bet jie nebuvo lai
svi manyti priešingos minties priešais Sta
liną. ■ ' .

Tas skirtumas tarp materialinių sąlygų, 
kurios daro tam tikros rūšies eksternai? ar
ba išorinę laisvę, ir tarp nebuvimo arba sto
kos prievartos, kurios sąlygų vidujinė laisvė 
yra svarbi. Tarus kitais žodžiais, laisvė ne
ateina iš pripildyto pilvo, bet ji eina iš dva
sios, t. y. žmogaus teisė pasirinkti gėrį, ne
žiūrint, ar jo pilvas yra pripildytas arba tuš
čias. Nelaisviai, kuriuos gerai užlaiko jų 
valdovai, turėjo visus komunizmo materiali
nius patogumus, bet jie nebuvo laisvi many
ti save esant laisvais žmonėmis. Kokį geri 
duos materialiniai patogumai, jei žmogus 
negali būti laisvas paneigti, kad Valstybė 
yra visagalinti? Šaulys gali turėti pripildy
tą pilvą, tačiau — argi jis yra laisvas, jei tu

ri šauti Į žmogų, kuri Valstybė Įsako jam 
nušauti?

Daugelis žmonių Rusijoje atsižadėtų sa
vo cincma suolų, kad galėtų būti gana laisvi 
išleisti bent viena gersų ir galingą šauksmą 
iš savo krūtinės, ką jie tikrai mano apie Sta
liną! Dievas, kurs yra Visagalis, duoda ta 
laisvę net kvailiams, pav. laisvę sakyti, kad 
nėra Dievo. Ir komunistinė valstybė nebus 
laisva koliai nepavelys net skapams tarti, 
kad komunizmas yra blogas ir klaidingas. 
Tai vra dėl to, kad aš visada apgailestauju 
Rusijos komunistų, nes jie niekada negali 
tarti “ačiū” už komunizmą, bet jie būtinai 
turi jį mylėti!

3. Komunistai pamiršta, kad priežastis 
šerti karvę nėra ta pati kaip pasotinti žmo
gų, nežiūrint tiesos, kad komunizmas tiki, 
jog Abu gali būti ,‘melžiami” Valstybės nau
dai. Iš tikrųjų, skirtumas yra tas, kad kar
vė yra šeriama tam. kad daugiau duotų pie
no, bet žmogus sotinamas dėl to, kad leisti 
jo‘dvasiai būtiTaisva. Materialinių reikalų 
patenkinimas yra vien neigiamas žmoguje 
tuo supratimu, kad prašalina kai kuriuos iš
siblaškymus jo dvasioje; ir jį paliųosuoja 
nuo retežių ir leidžia jam įeiti į tuos jo pri
gimties slaptus darželius, kur jo galybė tar
ti “ne” duoda tiek daug žavumo jo norui 
sakyti “taip”.

LAISVE mm ŽMtKJUM
Pavyzdžiui, Bažnyčia leidžia kai kuriems 

savo nariams imti neturto įžadą, bet per 
neturtą ji nereiškia skurdo. Geriau sakant, 
ji trokšta, kad jos vaikai turėtų gyvenimo 
reikmenų, būtent, gana pasisotinimui, ir vie
tą poilsiui. Ir ji tvirtai stovi už.|ą minimu
mą, kad, būnant laisviems nud rūpinimosi 
apie materiališkumus, jos vaikai būtų lais
vi mąstyti apie ką kitą. Jie turi pakanka
mai turėti debito gyvenimui, būtent, turi pa
togiai gyventi, tačiau — jie turi mąstyti a-

i save užsilaikyti, arba ti 
! turėti giminių arba dra 
gų šioje šalyje, kurie 
pildys afidavitą prižad 
darni ji užlaikyti. Jei 
bus reikalinga, tai jam į 
velys dirbti kelias vak 
das, pamokoms užsih 
gus ir vakacijos laiku, j 
gu tik tokis darbas nes 
sikirs su pilnu kursu d 
nos sesijoj.

Svetimi studentai 1 
laikinai Įleisti, ir turi z 
leisti Jung. Vajstyb 
kuomet užbaigia studi 
kursą. Jie gali prisirašą 
prie taip vadinamų “vie 

'' Į mokyklų”, bet tik mokj 
’Jlose, kurios reikalauja 1 

mokesties. Negali lanky 
i mokyklą, kurią užlaiką

pie ką kitą, o ne vien apie dobilą arba pa4 
gų gyvenimą.

Priešingai, komunizmas laiko materia 
nius patogumus kaip savo tikslą; Bažnyč 
juos laiko kaip pradedančias priemones « 
siekti tikslą. Komunistai tiki, kad menini 
kas yra laisvas, jei turi pakankamai tepi 
ku tapymui: krikščionis tiki, kad menmi 
kas yra laisvas, jei gali tapyti bent kurį vi 
zdą. kuri pasirenka arba pasiskiria. Kom 
nistas tiki, kad laisvė laikosi prievartos Ė 
buvime arba stokoje. Nors tokia ideale r 
jiška valstybė, kaip Stalinas vaizduoja, k 
daise ir įsikurtų. nors ten ir nebūtų neda 
bo, nebūtų skurdo, o apsčiai būtų “tran: 
portacijos Į laukus” ir “pasilinksminimo 
tų”, visgi piliečiai būtų dar nelaimingi,® 
su visu tuo lobiu, jie vis dar norėtų piri| 
arba gauti ką tokio, ko komunizmas negį 
parduoti, nė duoti, nes neturi to, būten 
laisvės būti žmogum.

4. Komunisto laisvės žvilgsnis krinta a 
ba puola į liberalizmo priešingą klaidą. Sk< 
lastikai kalba apie dvi laisvės rūšis, būtėrii 
pasirinkimo laisvę, ir nepriklausomybė 
laisvę. Pirmoji laisvė buvo priemonėmis k 
tai ta prasme, kad laisvė pasirinkti tarp v 
sokeriopų geru dalykų galutinai baigėsi T< 
buto Gėrio pasirinkime, kas būtų asmenybė 
tobulybė ir nesibaigiama laimė. Aę galiu pi 
sirinkti pietums valgyti špinako vietoje mi 
tingų pupų, bet tai vien priemonės, kurto 
mis aš galiu vakarienėje pasirinkti kito! 
valgi. Jei gyvenimas būtų kas kita be pas 
rinkimo tarp nykstančių, pragaištomų. n< 
patenkinančių ir neaiškiu daiktų, galutini 
turi ateiti pasirinkimas Tobulojo, kurs du< 
da ne vien laimę, bet ir atilsį. Laisvė yrą ą 
vien visą 'gyvenimą besitęsianti draugyst 
su mylimais daiktais, bet yra skirta baigti 
susituokimu su Meile.

(Bus Daugiau) JgUf
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Philadelphijos Sv. Kazimiero Mokyklos 
Sidabrinis Jubiliejus

i r______ _

(Pradžia pereitame numery) »

DAINUOJA DAINĄ kurių ir kun. Albinas Pu- 
“1919 metai” su džiaug-!Iokas, neseniai laikęs mū-

smu pranešė, kad pradžio- bažnyčioje primicijas ir į 

je tų metų buvo pastatyta «J°nas Mickūnas, dabartį-
mokykla ir įrengti šeši 
kambariai, tačiau dar jie 
netalpino visų mokinių; 
taigi dar tapo įrengti 4 
kambariai po .bažnyčia. 
Tačiau tie metai 
niams ir Seserims 
drauge ir liūdesio 
nes vasario mėn. 
susirgo ir mirė a. a. Sesuo 
Elena, kuri čia darbavosi 
penkerius metus. Tarp ki
tų — šiais metais baigė 
mokyklą Petras Žitkus, A. Į 
Noreika ir Alb. Mickūnas. I 
dabartinis dentistas Phi-j 
loję.

“1920 metai” pranešė, 
kad jų metais mokyklą 
lankė su viršum 300 vaikų 
ir jau darbavosi 8 Seserys. 
Tarp baigusių mokykla 
žymesni šie: Ona Medžiū- 
tė, Marė Rimkiūtė, Ignas 
Paulauskas ir Jurgis Mau
kus, gydytojas Rhode Is- 
land Valstybėje ir kad tais 
metais atvyko prižiūrėti 
bažnyčią ir mokyklą da
bartinis zakr. Kazys Ki
sielius.

“1921 metai” su pasige
rėjimu pranešė, kad jli 
metais mokinių skaičius 
pasiekė 470 ir kad mokino 
jau 11 Seserų. Tai buvo 
aukščiausias mo kini ų 
skaičius. Tais metais gavo 
diplomus 9 mokiniai.

1 “1922 metai” pasigyrė, 
kad jų metais baigė moky
klą net 19 mokinių, tarp

moki- 
buvo 

metai, 
staiga

Keliaukite j Lietuvą

važiuojant labai 
šia linija, 

iš N«*w Yorko 
m.:

Balandžio 9 
Balandžio 23 
Balandžio 26 

Gegužės 7
Gegužės 21 

< Jegužė

Th« Fhgship S.S. Statend*n»

I’atogūs, greiti ir švarūs laivai. Į 
Lietuvą važiuojant labai paranku 

'yra važiuoti
Laivai išplaukia 

1938
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VOLENDAM 
STATENDAM 
VEE.NDAM . 
NEVV AMSTERDAM
VOLENDAM Gegužės 28

Visais kelionės reikalais kreipkitės 
r pas vietinius mūsą autorizuotus a- 

gentus arba į

HOLLAND-AMERICA LINE
Į Artimiausią J. A. V. Ofisąž

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

, LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORVOOD. MASS 
TEL. Nonrood 1503 

Montello Office: 
10 Intervale St 
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nis mūsų vargonininkas.
SVEIKINA

Išklausiusi šį pranešimą 
vėl stojasi Motinėlė-Mo- 
kykla ir sveikina kun. A. 
Puloką ir p. J. Mickūnų, 
pirmą jam linkėdama gau- 

i sios Dievo palaimos jo ( 
| darbe, gi antrajam — il
giausiai darbuotis šioje 
parapijoje, taip pat ir dė
kingumą visai tai klasei 
už gražu pasveikinimą 
kun. A. Puloko, jo primi
cijų proga.

“1925 metai” pasigyrė, 
kad ir jie išleido 13 moki
nių, tarp kitų ir Oną Jur- 
gaičiutę, kuri įstojo į Ka
zimieriečių vienuolyną ir 
šiandien,, kaipo Sesuo M. 
Dovydą moko vaikučius 
Šv. Kryžiaus par. Mt. Car- 
mely. Pa.

“1926 metai” pranešė į- 
domių žinių, būtent, kad 
jų mokyklos Seserys jau 
pradėjo darbuotis ir šv. j 
Andriejaus par., kur kleb. 
kun. J. Čepukaitis taipgi 
įsteigė lietuvišką mokyk
lą, kad tais metais aplan
kė ju mokyklą garbingas 
Svečias iš Lietuvos a. a. 
Arkiv. Jurgis Matulevi
čius, suteikdamas palaimi
nimą, kad iš šešių merge
lių, baigusiu mokyklą, 
viena įstojo į Kazimierm- 
čių vienuolvną, kuri šian
dien kaino Sesuo M. Fran- 
cina mokina mažyčius šv. 
Jurgio mokykloje Shenan- 

i doriuje, Pa., kur klebo
nauja darbštus veikėjas 
kun. J. A. Karalius. Gi iš 
bernaičių tarpo vienas, 
Sahamonas Mažeika, įsto
jo į šv. Karoliaus semina
riją Overbrook, 
šia vasarą jau 
primicijos.

“1927 metai”
kad Dievas laimino ir jų 
metus. Pranešė, kad jų 
metais mokykla padarė 
Intronizaciją Švenč. Jė
zaus Širdžiai, kuriai mo
kykla ir ligi šiol rodo savo 
ištikimybę ir kad jų me
tais baigusios mergelės 
mokyklą — 2 iš jų įstojo 
i Kazimieriečių vienuoly
ną: Ona Klimaitė, Sesuo 
M Hilda ir Elena Buro- 
kiūtė, Sesuo M. Sabina. 
Pirmoji moko Mt. Carme- 
ly, Pa., antroji — Shenan- 
dorį, Pa.

“1928 metai” pranešė, 
kad ir jie galį pasigirti sa
vo baigusiais mokiniais, 
nes iš 19 mergaičių baigu
sių mokyklą šiandien yra 
daug chorisčių ir net 4 vie
nuolės: Pranė Jablonskai- 
tė, — Sesuo M. Klarisa, 
Ona Žitkiutė, — Sesuo M. 
Edmundą, Ona Juškaus-

I

I

Pa., kurio 
irgi bus

PICKNICK 
ALE

Dealeriai Myli Užgirsti 
Jus Užsakant PICKWICK, 
Jie Žino, Kad Jis Patenkins

Jus!

Buteliuose
(12 oncų ir pilnomis Kvortomis)

Iš Krano

B8EWERS SINCE 1870.

PARODYK KRANA

i

I. Valančiūnas so tėvelių širdyse Dievo 
ugnis?... 

Ateityje, prisiminus šių 
dienų neištikimumą kaiku- 
rių tėvų, ar nesigėdys jų
jų ateinanti karta? Pa
mąstykite brangieji, ir gi
liai įsitikinkite, kad nėra 
tikros meilės be pasišven
timo... Tat į darbą... Moti
nėlė - Mokykla: Mano 
brangūs vaikeliai, kuriuos 
globojau per tiek metų ir 
Jūs, geriausi mano prieta
kai kurie atjautėte kiek
vieną mano reikalą, nega
liu tikėti, kad po šio Jūsų 
išreiškimo taip širdingos 
ir ištikimos man meilės, 
kada nors užmirštumėte 
mane visiškai. Šios moky
klos ateitis netik mūsų, 
bet ir Dievo rankose. To
dėl giedant giesmę mūsų 
chorui į šv. Kazimierą 
maldaukime, kad per šv. 
Kazimiero, mokyklos glo
bėjo užtarymą, Dievas lai
mintų mus ir ateityje... 
Choras gražiai pagieda 
Šv. Kazimiero giesmę. Po 
giesmės dar prakalba kle
bonas, kun. I. Valančiū
nas. dėkodamas gerb. Se
selėms už gražų vaikelių 
auklėjimą ir už surengi
mą šio jubiliejaus, para
pijiečiams už mokyklos 
rėmimą ir palaikymą ir* vi
siems svečiams už atsi
lankymą į šį jubiliejų ir 
mokyklos pagerbimą. Ju
biliejaus minėjimas už
baigtas tautos himnu. 
Plačiau aprašiau šį šv. Ka
zimiero parapijos mokyk
los jubiliejų, nes iš jo gal 
oasimokinti ir kitos iric- 
kvklos, rengiant panašius 
jubiliejus, kuriuo publika 
labai buvo patenkinta. 
Garbė Seselėms Kazimie- 
rietėms, kurios savęs išsi
žadėjusios, motiniškai 
moka pasišvęsti mažutė
liams ir taip gražiai juos 
auklėti ir šviesti katalikiš
koje ir tautiškoje dvasio
je. Garbė klebonui kun. I. 
Valančiūnui, kuris antTsa- 
vo pečių neša mokyklos 
išlaikymo sunkumą ir jo 
padėjėjui kun. dr. V. Mar- 
tusevičiui. Garbė ir šv. 
Kazimiero parapijiečiams, 
kurie jau 30 metų užlaiko 
savo katalikišką ir lietu
višką mokyklą. Duok Die
ve, kad ir amžius ji čia 
gyvuotų!... Valio Seselės 
Kazimierietės! Valio šv. 
Kazimiero parapija!...

Pabaiga
Bijūnas.

Kardinolas Dougherty tis šios mokyklos? Ar teks 
drauge su Jo Eksc. Vysku- jai sulaukti auksinio jubi- 
pu Matulioniu. Taip pat liejaus? Kas bus užrašyta 
pažymi, kad jų klasė, ku.- kas metai priklausys nuo 
rioje buvo 18 mokinių, tu- šios parapijos narių, kain 
rėjo laimės prisidėti prie ir nuo mokinių. Šiandien 
J. E. Vysk. Matulionio iš- ją lanko tik 130 mokinių— 
leistuvių. Jų klasės moki- mažas skaičius sulyginus 
niai uoliai darbuojasi i- su praeities metų skai- 
vairiuose parapijos paren- čiais. Ar tik tiek yra lietu- 
gimuose ir visi priklauso vių katalikų vaikučių šioje 
tai prie šv. Vardo dr., tai parapijoje? Jei yra dau- 
prie Sodaliečių. Tais me- giau, tai kur jie? Ar užge- 
tais kun.
drauge su kun. J. Čepukai- ir Tautos meilės 
čiu išvyko į Pasaulinį Eu
charistijos Kongresą Ma
niloje (Filipinų Salose), 
apkeliaudami didesnę pu
sę pasaulio, ir aplankyda
mi Šventąją Žemę ir mūsų 
tėvynę — Lietuvą. Kun. 
Valančiūną pavadavo kun 
A. Bublys, gi kun. Čepu- 
kaitį kun. D. Mikšys, ku
ris dabar važinėja po lie
tuvių kolonijas, rinkda- ’ 
mas aukas atstovybės į- 
«teigimui prie Kristaus 
Karsto Jeruzalėje. Šitą jo 
žygį visi tautiečiai turėtų 
įvertinti ir lietuviško vie
nuolyno įsteigimui Jeruza
lėje noriai ir duosniai au
koti, kad jis ten būtų ū- 

i mai ir įsteigtas.
“1937 metai” pranešė, 

kad tik prieš šešetą mėne
sių šią mokyklą baigė ir 
atsisveikiho 20 mokinių,: 
žadėdami ištikimybę Moti- 
nėlei-Mokyklai, nes visi 
dalyvauja šiame progra- 
me ir visi pasiryžo dar
buotis obalsiui: “Dievui m 
Tėvynei”.
KOKIA BUS ATEITIS?

Ir vėl atsistoja Motinė- 
lė-Mokykla ir prakalba: 
Šv. Atminties mūsų Tėve
lis a. a. kun. Kaulakis šir
dingai mylėjo Švenč. Pa- 
nel? Mariją ir jo paragini
mu beveik kiekvienais 
metais baigusieji mokyk- 

! !ą išsirinkdavo ją savo 
globėja. Mylėjo Tėvelis 
Mariją, mylėkime ir mes. 
O kad neužmirštų baigu
sieji savo Šventos Globė
jos pagiedosime jumis 
giesmelę. Ir užtraukia 
gražiai choras ir “metai” 
giesmę “Marijos Varpe
lis”. “Praeitis”: Trisde
šimties metų praeities 
darbas užbaigtas ir praei
ties knyga uždaryta. Ten 
stovi jums dar nepažįsta
ma “Ateitis”. (Eina prie 
jos ir sveikina): Brangioj 
Ateitie! Pavesdama Jums 
savo pareigą sveikinu Jus 
širdingai. Man teko pri
dengti praeities darbą si
dabrine skraiste. Jums lin
kiu geriausio pasisekimo 
ateityje ir laimės sulaukti 
tos garbingos valandos 
kada Jūsų metų darbai 
bus padabinti aukso vaini
ku... “Ateitis“: Tyliai, bet 
atydžiai klausiaus šv. Ka
zimiero Mokyklos Praei
ties Istorijos.

>nan užrašyti 
šventės? Kokia bus atei-

I

i

■ Į

■ kaitė, 
(visos 
Saliome Mažeikaitė — Se- tuomet 
šuo Annunciata (Jėzaus 
Nukryžiuoto vienuolyne), i

“1929 metai” pažymi, 
kad jų metais baigusieii 
mokyklą visi prisideda 
prie katalikiško veikimo:

!

Sodaliečių, kiti prie šv. pažymėjo, kad ir tais me- 
Vardo draugijos. Iš ju Te- tais mokyklą baigė 20 ir 
klė Balčiūnaitė vra choro kad iš baigusių mergai- 
pirmininkė ir Elena Pu- čių dvi: Adelė Mažeikaitė, 
naitė Sodaliečių pirminiu- — Sesuo M. Bernalda ir 

' kū. gi Elzė Jurgaičiūtė — Bronė Valionytė — Sesuo 
slaugė (dirba Šv. Agnietės M. Liucilė įstojo į Kazi- 

I ligoninėje). Petras Būro- mieriečių vienuolyną ir a- 
kas yra parapijos spaus- bidvi darbuojasi Chicago- 
tuvės vedėjas.

GAISRAS BAŽNYČIOJ
“1930 metai” pasigyrė, 

kad jų metais žymiausias 
skaičius baigė mokyklą, 
viso net 34. Tarp jų —Pra
nė Mažeikaitė, slaugė, v
Juozas Burokas jau kėt- nuolė - Sesuo M. Gonza- goję. Be to, pranešė, kad 
virti metai šv. Karoliaus 
seminarijoje. Taip pat ir 
iš šių metų yra ir prie 
choro ir prie Sodaliečių ir 
prie šv. Vardo draugijos. 
Tais metais ištiko parapi
ją didelė nelaimė, nes bir
želio 12 d. sudegė bažny
čia. Po ja kambariai buvo 
neprieinami, taigi moki
niai buvo padalinti į dvi 
grupes: vieni mokėsi ry
tais, kiti — po pietų, taip 
ir pratęsė mokslo metą.

“1931 metai” nusiskun
dė, kad dėl gaisro sumažė
jo mokinių skaičius, kad 
net šimtas jų negrįžo, nes 
dar nebuvo atremontuoti 
po bažnyčia kambariai. 
Tačiau pažymėjo, kad ir 
jų metais baigė mokyklą 
net 33 mokiniai. Dvi iš 
mergaičių tarpo: Emilija 
Timinskaitė ir Marė Bau- 
baitė įstojo į vienuolyną, 
Baubaitė, Kazimierietės, 
Sesuo M. Demetrija ir ant
roji — Timinskaitė — Jė
zaus Nukryžiuotojo vie
nuolė — Sesuo Bernadeta. 
Tie metai buvo mokyklai

daugelis verkia). Toliau 
kalba į dabartinj kleboną:

- Sesuo M. Joaneta sidabrinio jubiliejaus me- išmelsite mums Dievo pa- 
Kazimierietės) ir tai, tačiau dėl gaisro nieks laimos tęsti toliau Jūsų 

apie jubiliejaus pradėtą darbą. (Publikoje 
šventimą nei negalvojo.

“1932 metai” pažymėjo.
kad mokykla vėl tapo at- O Jūs, mūsų mylimas Tė- 
remontuota, bet nusiskun- | veli, D. gerb. Kunige Va 
dė, kad vaikų skaičius su- lančiūne, sveikiname, šir 

~_ ________ mažėjo, kad mokyklą lan- dingiausiai ir dėkojame i
vieni prie choro, kitos prie kė tik 200 vaikų. Tačiau Jums už visą Jūsų pasi-i ... .... . v - - - 1-1 • __ i x__ a:__ 4. • ~_ A. __

Į

i

pasigyrė,!
I

t

\ BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUB 

Corner Main and Court Streets
Deposits Received from $1 to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000
“THE BANK ON THE HILL”

šventimą, triūsą ir rūpes
ti, kurį rodote mums kas
dien. Linkime Jums geros 
sveikatos ir laimės dar
buotis ilgiausius metus 
mūsų labui, kad kartu ga
lėtume susilaukti ir švęsti 
šios mokyklos auksinį ju
biliejų.

“1934 metai” pranešė, 
zad jų metais baigė mo
kyklą 27 mokiniai, kurių 
tarpe Pranas Statkus Šv.

je, IH.
MIRĖ MOKYKLOS 

ĮSTEIGĖJAS
“1933 metai” pranešė.

kad jų metais baigė mo- Karoliaus seminarijoje ir 
kyklą 23 mokiniai. Viena Elena Paulauskaitė Kazi- 
— Juzė Paulauskaitė, vie- mieriečių noviciate Chica- 
nuolė — Sesuo M. Gonza- ■ goję* Be to, pranešė, kad 
ga. Toliau pranešė, kad tie tais metais rugsėjo mėn. 
metai mokyklai,< taip ir sulaukė asistento asmenv- 
visai parapijai buvo džiau-, je kun. Dr. V. Martusevi- 
gsmo metai, bet drauge ir, čiaus.

Tr vėl Motinėlė - Mokyk
la atsistoja ir sveikina a- 
sistentą kun. Dr. V. Mar- 
tusevičių dėkodama už jo 
gerą širdį ir nenuilstamą 
darbuotę ir linkėdama 
kuoilgiausiai čia pasilikti.
SVEČIAS IŠ LIETUVOS

“1935 metai” pranešė, 
kad vasario mėn. aplankė 
mokyklą garbingas Sve-

gsmo metai, bet drauge ir 
didelio liūdesio metai. 
Džiaugsmo metai, nes lie
pos mėn. klebonas kun. J. 
Kaulakis šventė 40 metų 
kunigystės jubiliejų, gi 
didelio liūdesio ir skaus
mo pilni metai, nes rugp. 
15 d. mirė taip visų myli
mas Tėvelis. Rugsėjo mė
nesį sulaukta naujo klebo
no kun. Igno Valančiūno,

I

kuris čia prieš 14 metų ( ^įas Lietuvos Vyskupas 
darbavosi kaipo asisten-j 
tas.

NAUJAS VADAS
Dabar vėl Motinėlė-Mo-

kykla atsistoja ir sveikina

kankinyns T. Matulionis, 
gražiai prakalbėdamas į 
vaikučius ir juos laimin
damas ir kad tais metais 

________ .............. ...... .. baigė mokyklą 22 moki- 
abu garbingus Tėvelius, niai ir kad visi bernaičiai 
Pirmiausiai prakalba į prisirašė prie šv. Vardo 
mirusį a. a. Kun. Kaulaki: draugijos, gi mergaitės — 
Kaip linksma būtų mums prie Sodaliečių. Jų 3 ber- 
visiems jei galėtumėm iš- naičiai kas sekmadienis 
vysti šią valandą mūsų uoliai platina “Darbinin- 
tarpe Jus, Tėveli, kuris čia 
dirbote per 40 metų mūsų 
labui. Nesulauksime šian
dien tos laimės, bet tiki
mės, kad savo maldomis

ką”.
“1936 metai” su pasige

rėjimu pranešė, kad kovo 
mėn. vėl aplankė juos gar
bingi Svečiai: Jo Em.

Ką teks 
nuo šios

Katalikiškų Draugijų, Kuopų
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1938 m., Nekalto Prasidėjimo P. Mari
jos parapijos mokyklos salėje, 432 Windsor St., Cam
bridge, Mass. Prašome gerb. draugijų, kuopų ir veikė
jų išrinkti atstovus į seimelį ir pagaminti įnešimus.

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdyba: 
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.
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Žydas Pas Sv. Antaną
Šviesiausios atminties 

popiežius Leonas XIII bu
vo savo laiku pasakęs kun. 
Locotelli, vėliau kardino
lui, kad Paduvos stebukla
darys yra “Šventas visam 
pasauliui”. Ir ištikrųjų 
taip yra, nes apie šv. An
taną žino ir gerbia visas 
pasaulis, bet jo stebuklų 
garsas yra taip didelis, 
kad ne tik katalikai, bet 
ir žydai jieško pas jį pa
galbos. Tai įrodo sekantis 
tikras įvykis:

Porą metų prieš Did. 
karą vienas pirklys iš Pa
kalnės prie Krokavos pir
ko javus Vielički apylin
kėj ir, duodamas rankpini
gius, pametė laukuose di
delę pinigų sumą. Koks 
buvo jo nuliūdimas, kai 
namo sugrįžęs, pasigedo 
pinigų. Grįžta atgal į tas 
vietas ir nueina pas savo 
pažįstamą žydą, prašyda
mas jį nuvesti pas vietinį 
kleboną. Matydamas užsi
mąsčiusi Vieličkos žydo 
veidą, paaiškino jam, kad 
nori paprašyti kunigo, 
kad artimiausiam sekma
dienį paskelbtų iš sakyk
los apie pamestuosius pi
nigus ir prašytų radusį 
grąžinti.
— Nėra reikalo eiti pas 

kleboną, — sako Vieličkos 
žydelis — nes jei dalykas 
eina apie pametimą, tai y- 
ra čia Pranciškonai, taip 
pat kunigai, bet persijuo
sę virvėmis ir turi jie pas 
save poną Antaną, kuris 
viską randa, kas kam žū
va, Čia visoj apylinkėj 
kiekvienas katalikas net 
ir žydelis, jei kas prapuo-' damas įtikinti 
la ar vagis ką pavagia, ei-1 kad negali kalbėti 
na tiesiog prie pono Anta- Antanu, nuvedė juos baž- 
no, o jis viską kiekvienam nyčion prie jo altoriaus 
atranda. Jis net yra dak d ir rodydamas 
taras — ai, vai! ir dar 
koks daktaras! Jis ir be 
vaistinės gydo. Jis yra 
toks pranciškonas su vir-

šaukia 
— Juk

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBL1AUGKA"
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

Žinios Iš Lietuvos
VILKAI SUDRASKĖ 

MOKINI
ve, bet jis toks geras, kad 
net žydus gelbsti. Einame 
pas pranciškonus, pas po
ną kunigą Antaną ir pa
prašykime jo, o jis tai ras 
tavo pinigus...

Prie vienuolyno durų 
paskambino du žydai. Pa
klausti brolio durininko, 
su kokiu reikalu ateina, 
atsakė: — Mes čia atėjo
me pas poną kunigą Anta
ną svarbiu reikalu.
— Pas kokį Antaną? Čia 

nėra jokio kunigo Antano.
— Kaip nėra? — 

žydas iš Vielički.
jūs čia turite poną Anta- ' 
ną, kurs viską atranda, 
kas kam dingsta ir net 
gydo įvairias ligas.
— Tai šventas Antanas! :
— Nu, taip, jis yra šven- į 

tas, jis yra labai didelis 
šventasis, ir mudu brolio 
labai prašome, nes mes tu
rime labai skubų reikalą 
prie jo, mes norime su juo 
vieną žodelį pakalbėti, tik 
vieną žodelį.

Brolis durininkas, nega-| 
lėdamas su jais susikalbė
ti, paprašė Tėvą Gvardi jo
ną, kuriam žydeliai pakar
tojo savo reikalą.
— Bet ponai, — kalbėjo 

T. Gvardijonas — su šv.' 
Antanu pakalbėti negalite, I 
nes jis yra bažnyčioj. Pa
sakykite man, kokį turite' 
prie jo reikalą?
— Ai, mes turime labai 

skubų ir malonų reikalą. 
Nes mums atsitiko didelė 
nelaimė. Mes būtinai turi
me su juo pakalbėti, mes 
eisime pas jį bažnyčion.

T. Gvardijonas, negalė- 
žydelių, 

su šv.

I

GEGUŽES-MAY14 D.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRTTANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 210.s - - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

G’EGUŽĖS-MAY 21 D., - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos laivu —NIEW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čių ekskursija.

GEGUŽĖS-M AY 22 D.,
Cunard Linijos laivu — 
persėdimo į Klaipėdą.

HEPOS-JULY10„ Švedų AmeHkos laivu — GRIPSHOLM.

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai 
“Reentry Permit”.

LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be
t

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Darbininko Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

Netoli vieno Vilniaus 
krašto kaimo vilkų gaujos 
buvo užpltas ir sudrasky
tas dešimties m. amžiaus 
berniukas. Vaikas buvo 
tą., dieną iki 7 vai. vakaro 
paliktas po pamokų nuo j< 
kaimo atokiau esančioje 
mokykloje. Vaiką, grįž
tantį namo pakeliui esan
čiame miške, ištiko ši bai
si nelaimė.

107 METŲ SENUTE

• LELIŪNAI. Stabalnukių 
km. gyvena 107 metų se
nutė Gnobužienė Rozalija, 
kuri yra seniausia šioje 
apylinkėje. Senutė dar si- 
pri ir dirba įvairius dar
bus. Gerai prisimena bau
džiavos laukus, nes ji pati 
eidavusi dirbti ponui.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ

linti tėvo šimtinę ir kad 
nebereiktų toliau tėvo 
karšinti.

Policija, apklausus! kai
mynus ir pravedusi kvotą 
areštavo abu brolius. A- 
pylinkės žmonės pasipikti
nę tokiu žiaurių vaikų 
darbu. Žudikams, be abe
jo, gręsia labai sunki bau
smė.

• b >

AUKSUČIUI MIRTIES 
BAUSMĖ ĮV YKDYTA

Gruodžio 21 d. 8 vai. 
rytą, Briedžių šeimos žu
dikui Auksučiui įvykdyta 
mirties bausmė, nunuodi
jant jį dujų kameroje.

MIRĖ 115 METŲ
SENELĖ

i

SAPNAGIAI, Šiaulių val
sčiaus. Praeitą savaitę šio 
kaimo du broliai nužudė 
savo tėvą, gyvenusi kieme* 
mažoj trobelėj, ir padegė 
trobelę, norėdami paslėpti 
savo baisų darbą. Nužu
dymas padarytas susita
rus po tėvo mirties pasida-

Švėkšnos vi., Kerpiškių 
km., mirė 115 metų senelė 
Urbienė. Priešpaskutinę 
dieną ji dar pėsčia nuėjo 
10 km. Urbienė žinojo 
daug tautosakos, kurios 
didelė dalis, jai mirus, li
ko neužrašyta.

KERŠTAUDAMAS PA
DEGĖ KAIMYNO NAMĄ

»! 
paveikslą 

tarė: į
— Štai šv. Antanas! Sa

kykite ko iš jo norite.
Žydas iš Pakalnės nusi

vylęs sako:
— Tai juk jis tik nupieš

tas, tai jis, matyt, mano 
pinigų neras..
— Tu nieko nesakyk, — 

padrąsino jį žydas iš Vie- 
lički, — nes tu nieko neži
nai. Jis nupieštas, bet jis

maitina vargšus ir varg
šams duonai norėtų ką 
nors gauti.
— Nu, aš žinosiu daly

ką, aš duosiu 10 procentų 
ir seniams, tegu tik jis at
randa. Kada aš turiu atei-' 

T. Gvardijono, ti atsiimti savo pinigų? ■
— Ateikite , pone, sek

madienį, gal iki to laiko 
atsiras pinigai.

Grįžo žydai su džiaugs
mu, kad pamesti pinigai 
atsiras. Artimiausiam se
kmadienį T. Gvardijonas 
po pamokslo paminėjo, 
kad net žydai kreipiasi 
prie šv. Antano; papasa
kojo apie pamestus pini
gus ir prašė radusį gra
žinti. Po pamokslo, kai T.

šventas, jis labai didelis 
šventasis, tai jis, tur būt, 
tavo pinigus suras, tik pa
sakyk T. Gvardijonui savo 
reikalą.

Pirklys papasakojo a- 
pie savo pinigų pametimą 
ir prašė

! kad užtartų jį pas šv. An
taną.
— Bet šv. Antanas ne- 

jieško veltui — juokėsi T. 
Gvardijonas.
— Nu, aš žinau, aš duo

siu 10 procentų, tegu tik 
jis suranda pinigus.

10 procentų priklauso 
tam, per kurį šv. Antanas 
pamestus pinigus ras, nes. 
-aip ponas matote, pats 
ieškoti negalės. Bet jis

Gvardijonas išėjo iš sa
kyklos, paprašė jį viena 
kaimietė mergina valandė
lei pasikalbėti apie svar
bius reikalus ir, visa dre
bėdama, tarė.

Tėve, tai aš radau tuos 
pinigus. Susirišau su vienu 
vyru ir jo įkalbėta turėjo
me abu už tuos pinigus 
važiuoti Amerikon, kur 
žadėjo su manimi susi
tuokti. Ir kaip tik šią sa
vaitę turėjome išvykti. 
Bet šiandien išgirdusi iš 
sakyklos apie tuos pames
tus pinigus, pajutau bai
sius sąžinės priekaištus; 
kažkas sieloj garsiai sušu
ko: atiduok pinigus, ne° 
jie tau nelaimę atneš!

■

Štai, Tėve, yra visi pini
gai, nes keisti į stambius 
pinigus bijojau.

Su šiais žodžiais ištrau
kė suvyniotus pinigus ir 
grąžino T. Gvardijonui.

Koks buvo žydų nustebi
mas, ypatingai pirklio iš 
Pakalnės, kai atėję tą die
ną vienuolynan gavo pa
mestus pinigus. 10 procen
tą gavo ta mergina, kaip 
radybas, ir taip pat, gavo 
T. Gvardijonas šv. Antano 
vargšų duonai.

Gale žydas iš Vielički 
kreipiasi į savo draugą, ir 
sako:
— O ką?

kad tas ponas kunigas An- kio metu jis kai kur bu
tanas, nors jis tik nupieš- vęs, bet nesisekė. Kauno 
tas, bet jis visiems pa- Apygardos Teismas Uk- 
mestus daiktus atranda— mergės sesijoje Stašeli nu- 
iis net vargšą žydelį iš- baudė ketvertais metais 
gelbsti!.. P.P.

Siesikų valšč. Gružų k., 
vieną naktį apie 24 vai. 
užsidegė Dzigo gyvenama
sis namas. Ten gyvenęs 

! Balandis iš degančio namo 
išsigelbėjo iššokdamas 
pro langą. Sudegė namas 
ir Balandžio visas turtas. 
Išaiškinta, kad namą pa
degė Vladas Staselis. Jis 
ankščiau su Balandžiu bu
vo susimušęs ir nuo to lai
ke kerštavo. Porą dienų 
prieš gaisrą ties namu bu
vo iškabinti grąsinanč’o 
turinio rašteliai P°s Ša
šeli buvo rastos kebo- 
neles, kokiomis prikalint 
grasinamieji rašteliai. Su
laikytas Staselis gynėsi,

Nesakiau tau. stengėsi įrodyti, kad įvy-

i

sunk, darbų kalėjimo.

' Darbininko' Knygyne Galite 
Gauti Sekančių Knygų

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

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

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS Ž0-
DINĖLIS ................................... 75c.

AR SOCIALIZMAS ĮVYKDO
MAS? 24 pusi. Kaina ............... 10c.

ATSARGIAI SU UGNIMI!— apie 
spaudos itekmę, 41 pusi. Kaina 10c.

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

COOPERATION AMONG THE 
LITHUANIANS IN THE UNI- 
TED STATĖS OF AMERICA, 
parašė Kun. F. Kepiėšis 86 pus
lapiai ----- --------- ----------------  25c.

“DARBININKAS” IR JO REI
KALAI. Parašė Kun. K. Urbo
navičius, 16 pusi. Kaina ........... 5c.

DANGAUS KARALIENĖ, pada
vimai apie Švč. Paną Mariją, 
157 pus.l. drabužio apdarai. Kai
na ..............................................  $1.00.

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ.... $1.00 
DIEVO KARALYSTĖ JUMYSE 

YRA. Vertė Kun. P. L. 73 pusi. 
Kaina ........     15c.

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

DORYBĖS, parašė Kun. Dr. K- 
Matulaitis, MIC. gen.* apda
rais. 189 pusi. Kaina .'...... .... $1.00.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. 
Tomas III, kietais apdarais, 
267 pusi. Kaina............................75c.

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS, I 
dalis Negyvoji gamta: Žemė, 
vanduo ir Oras, paraše J. Ba
ronas, 112 pusi. Kaina .......  30c.

GAMTA IR ŽMOGUS. Parašė Dr. 
S. Šultė 20 pusi. Kaina ............ 5c.

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

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

GERAS IR BLOGAS AUKLĖJI
MAS PAVYZDŽIUOSE. Vertė 
Bendruskis, 84 pusi. Kaina........25e.

GYVENIMO GABALĖLIAI, 50 
pusi. Kaina ..............................  20c.

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

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

JONO K MITO EILĖS, 189 pusi, 
popieriniais apdarais ......... 50e.
Storais drabužio apdarais.----- $1.00

KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGA
LĖJO, parašė Pr. Mašiotas, 44 
pusi. Kaina........................ 20e.

KATALIKŲ TIKYBA sulig Apaš
talų sudėjimo. Parašė Vyskupas 
P. Bučvs, MIC. I Tomas. 215 
pusi. Kaina.... ...................... —— 75c.

KATORGOM! Atsitikimai Murav
jovo laikais Vilniuje. Parašė P.
B. 18 pusi. Kaina......................... 10c.

TRUMPAS KATEKIZMAS, vado
vėlis pradžios mokykloms ir pir
mai vaikų išpažinčiai. Parengė 
Kun. J. B. Končius, S.T.D., Kai
na .......................... .*......................... 20c.

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

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

KAUKAZO LEGENDOS, 30 pusi. 
Kaina .......  -........— IGe.

KULTŪROS VIEŠPATIJA, para
šė J. Jakštas, 23 pusi.................  10c.

LEGENDOS APIE KRISTŲ. Iš
vertė Kun. A. Alekna, 136 pusi. 
Kaina .....-.......  — 35c.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REI
KALU, Parašė Kan. Prof. F. 
Kemėšis, 15 pusi. Kaina ........... 5c.

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJE 
KARĖJE, Parašė Kun. J. F. Jo
naitis, €4 pusi. Kaina ............... 16c.

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

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

MŪSŲ JAUNUOMENĖS IDEA
LAI. Parašė Pr. Penkauskas, 68 
pusi. Kaina .....................................10c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS, vertė Jenas 
M. Širvintas, 100 pusi. Kaina.... 35c.

MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE, 216 
pusi. Kaina 35c.

MARIKĖ, parašė Vargšas. 60 pus
lapių. Kaina ............................... 10c.

NAUJOS EILĖS IR DEKLAMA
CIJOS. parašė P. P. Mikalaus
kas, 92 pusi. Kaina —.....;-----  25e.

NOVENA prie šv. Pranciškaus;A- • - 
syžiečio. Vertė K........... !.............. ; 15c.'

NUSIŠYPSOK. Surašė J. K M. 
Joje tilpsta daugybė juokų. Ge
ri audeklo, apdarai, 150 puri. 
Kama ...... 60e.

PAMALDŲ VADOVĖLIS, stacijos 
ir graudūs verksmai, sutaisė

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

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

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

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, pa
raše Gerutis, 87 pusi. Kaina .... 20c.

PRAMONĖS DEMOKRATIJOS 
PAGRINDAI. Parašė Uosis, 146 
pusi. Kaina -..........  35c.

RELIGIJOS MOKYMO METODI
KA, sutaisė K. J. Skruodys, 157

4 pusi. Kaina ;--------------------------50c.
ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠ

TAI. Parašė Pr. Mašiotas, 67 
pusi. Kaina........................ -.......... 20c.

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

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

rius ir Girėnas. Parašė kap. P. 
Jurgėla, gerais apdarais,, pavei- 
kstaeta. Kaina......... ......._..........$!A0

ŠVENTIEJI METAI IR KATA
LIKIŠKOJI AKCIJA. Kaina .... 5c.

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖ
JAS, 137 puri. Kaina ............... 25e.

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

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

TRUMPA LIETUVOS ISTORIJA 
PAVEIKSLUOSE 13 - 7 - 1937, 
paTašė Kun. M. Urbanavičius, 
MIČ., Kaina ....... .............. „......  50c.

VAIKŲ DARBYMEČIUI, J. Mur
ks, vaikams skaitymų knyga,

' 164 puri. Kaina .’.---------iž—: 46c.
VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ 

PRIŽIŪRĖJIMAS, 215 pusi.

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

VIENUOLINĖ LUOMĄ, parašė 
kun. P. Saurusaitis, 191 pusi.
Kaina .......................................... 35c.

ZOOLOGIJA. Parašė Jurgis Eliso
nas. Kn.yga iliustruota įvairiais 
paveikslais, 272 pusi. Kaina....... 75c.

MALDAKNYGĖS
AUKSO ALTORIUS maža knyge

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

dos apdar..................................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, eeliuloi-

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

apdarais ...........................   75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 

celuiloido apd.............................. 90e.
PULKIM ANT KELIŲ, skuros 

juodais apd................ .-...............  $2.50
TINKAMI , SCENAI VEIKALAI 

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvi- 
das. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 ak
tų. Vaidina 2 vyrai ir 7 mote
rys. “FABIOLA”, 5 aktų. Vai
dina 12 asmenų ir grupė. Daly-

* vauja 7 vyrai, 5 moterys, minia, 
sargai ir kareiviai. “LIURDO 
STEBUKLAS ”, 4 aktų drama. 
Dalyvauja 21 moteris. Šios kny
gutės kaina ............................... 65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE 
TARNAUJA, parašė Sofija 
Čiurlionienė. Tilpsta monologas 
ir laiškai. Kaina ....... — 15e.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V.
Kovas. Joje tilpsta vakarų pro- 
gramams prakalbsiu, monologų, 
dialogų ir deklamacijų ...........  30c.

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

L. Vaičekauskas ....................... 10c.
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų 

komedija ir CICILIKAS, mono
logas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 
6 vyrai ir 3 motervs ...............  15c

TŠGAGNYMO APSIREIŠKIMAI 
arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė 
V. Juozas K-s. Vaidinimas su 
dainomis. Dalyvauja 65 asmenys
ir ehoras ....................................... 50ė.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto 
komedija. Sulietuvino Gineitis. 
Vaidinime dalyvauja 4 asmenys 
3 vyrai ir 1 moteris. Kaina....... 15c.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. 
Vertė V. Akelaitis. Dalyvauja 
6 asmenys — 3 vyrai ir 3 mo
teris .....   35ė.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRU
MAS, 3 veiksmų komedija, pa
rašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot. 
Kaina .......................................... 25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RA
BINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja
4 asmenys — 4 vyrai ............... 15e.„

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ - 
BALIUS, vienoje knygoje dvi 
komedijos su dainomis. Parašė 
Seirijų Juozukas. .Ubagų Aka
demijoje dalyvauja 5 asmenys 
ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje 
dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti 
3 asmenys. Kaina.............-..........35e.

VAIKŲ TEARAI. Tilpsta trys 
veikalėliai: “Ištyrsime paskui”, 
“Antanukas našlaitis” ir “Mė
ginimas”
Visus užsakj-mus prašome siųsti; 

“DARBININKAS”

... 15c.

366 W. Broadway, So. Borion,

i
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Antradienis, Sausio 25 d., 1938

LDS Connecticut Apskričio
45 Suvažiavimo Protokolas
LDS Connecticut apskri 

čio metinis suvažiavimas 
įvyko lapkričio 28 d., 19v7 
m., Šv. Trejybės parapijos 
salėje, Hartford, Conn.

Pirmininkas Jonas Mon
čiūnas pradėjo suvažiavi-į 
mo sesijas 1:30 vai. po 
pietų. Jis pasveikino nuo
širdžiai atvykusius atsto
vus. Pranešus, kad nesą 
namie vietinių kunigų, 
maldą atkalbėjo pirminin
kas bendrai su atstovais.

Suvažiavimą sveikina! 
J. Bernotas, S. šrupša, A. 
Mazalas, B. Šilkauskas, A. 
Kaunietis.

Iššaukta apskričio val
dyba. Pasirodė, kad nesi
randa vice-pirmininko ir 
vieno iždo globėjo, kiti vi
si yra. Seka šaukimą.; 
kuopų. Dalyvauja trys, 
būtent, 5-ta kp., Waterbu- 
ry; 6-ta kp., Hartford, ir 
36 kp., New Britain.

Vienbalsiai išrinkta į 
prezidiumą pirm. J. Mon
čiūnas; vice-pirm. — J. 
Bernotas; raštininkė — B. 
Mičiūnienė; Tvarkdarys— 
S. šrupša; raporteris— A. 
Pateckis. Mandatų bei įne
šimų Deržiūrėjimas paver
ta raštininkei.

Seka atstovų registravi
mas. 5-ta kp. Waterburv: 
— B. Šilkauskas, M. Kari- 
nauskienė, U. Liutkevičie- 
nė, J. Bernotas, P. Joku- 
bauskas. 6-ta kp. Hart 
ford: — K. Tamošiūnas, 
A. Pateckis, J. Leonaitis,
A. Mazalas, S. šriupša, P. 
Ambrozienė, A. Kaunietis. 
36-ta kp., New Britain;
B. Mičiūnienė. Dalyvauja 
keturiolika atstovu ir du 
svečiai, J. Barolis, K. Bal
čiūnas. Atstovams ir sve
čiams suteikta, ženkleliai, 
kuriuos pagamino vietinė 
LDS 6-ta kuopa.

Svečiams leista pataria
mas balsas. Perskaitvtas 
protokolas iš pusmetinio 
suvažiavimo. Prii m t a s 
kaip skaitytas. Seka val
dybos raportai.

Pirmininkas nare’škė, 
kad jisai veikė dėl gerovės 
LDS., ypatingai sustipri
nime LDS kp. bei nauju, 
kp. Bet darbas pasilikęs 
be sėkmių, nes negavęs 
pritarimo iš parapijos va
dų. Veikė bendrai su aps
kričio organizatorium.

Vice-pirmininko nebuvo,

nei raporto nepridavė.
Raštininkė, savo raporte 

pažymėjo, kad veikė pasi
tarus su pirmininku, susi
lasinėjo su kuopomis. Pa
rašė,. net 16-ką laiškų.

Iždininko raporto ištrau
ka. Pereitame pusmetinia
me suvažiavime balansas 
buvo 67 dol. 35c. Laike su
važiavimo išmokėta $3.25 
B. Šilkauskui už prirašy
mą naujų narių; LDS Val
dybos kelionės lėšos $3.0G. 
LDS 5-tai kp. už užkan
džius $5.00. Liepos mėn. 
auka LDS Seimui 10 dole
rių. Viso išmokėta 21 dol. 
25c. Liko ižde $46.00. Gau
ta už L. P. Bono kuponą 
$5.00; nuošimtis už padė
tus pinigus banke $1.02. 
Dabar pas iždininką ir 
bankoje randasi $52.12. Iž
do globėjai pilnai sutiko 
su iždininko raportu.

Organizatoriaus rapor
tas. Dirbęs pasitardamas 
su pirmininku sustiprini
me kuopų bei organizavi
me naujų, bet darbas liko 
be sėkmių, negavus prita
rimo. Valdybos raportai 
priimti.

Komisijų raportai: Sero 
iždo perėmimo komisija 
praneša, kad kol kas rei
kalas vietoje, bet vis tyri
nėjama. Raportas priim
tas ir paliktas toliau tyri
nėti, tai pačiai komisijai, 
būtent, J. Bernotas, A. 
Šambaris, A. Mazalas ir 
darinkta Į šią komisiją po
nia M. Karinauskienė.

Trilypės Gegužinės pa
sekmes plačiai raportavo 
B. Mičiūnienė. Ji pranešė, 
kad apskričiui liko pelno 
80 dol. 40c. Raportas pri
imtas su pagyrimu.

Seka kp. raportai. Wa- 
terbury 5-tos kp. rapor
tas: prisirašė 9 nauji na
riai; suspenduota 15; iš
braukta 6; pilnai užsimo
kėjusių 68. Surengė du va
karu ir vieną išvažiavimą. 
Aukavo labdarybės drau
gijai ir šv. Juozapo para
pijai. Kp. ižde randasi 
$155.17; L. P. Bonas 106 
dolerių, užprašė šv. mišias 
už mirusius narius.

Hartford — 6-ta kp. ra
portą išduoda žodžiu— 
Veikė, rengė vakarus, ir 
visuomet kuopa rėmė lab
darybės darbus.

New Britain, 36 kp. ra
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DARBININKAS

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH PHONE
1410 Columbia Rd., So. Boston

Sontb Boston 2271

portuoja žodžiu, kad kuo
pa neskaitlinga nariais, 
bet veikia LDS gerovei, 
platinant organą “Darbi
ninką”.

Kuopų raportai priimti 
su pagyrimu, ypatingai 5 
kp. raportas.

Seka kuopų įnešimai — 
5 kp. įneša, kad apskritys j 
skirtų 50c. užrašyto jui; 
nuo kiekvieno naujo nario,! 
prirašyto prie LDS vajaus 
metu. Palikta pereitų me
tų nutarimas, mokėti 25c. 
nuo kiekvieno nario.

5 kp. įneša, kad apskri
čio raštininko alga būt su
mažinta iki $5.00. Nutar
ta palikti po senovės $10.

5 kp. įneša, kad apskri
tis suteiktų piniginę auką 
Amerikos Lietuvių Kolegi- ■ 
jai. Įnešimas priimtas ir 
paliktas svarstymui laiško 
tuo pačiu reikalu, kuris y- 
ra prisiųstas iš Mariana-1 
polio.

6 kp. įnešimai. 1) Kad 
LDS Connecticut apskri- į 
tis rengtų bendrai trilype ; 
Gegužinę; 2) Kad apskri-j 
tis pasiųstų pagyrimo lai
šką Centrui už pagerinimą 
“Darbininko”. Priimtas į- 
nešimas ir užgirtas “Dar
bininkas”; 3) Kad apskri
tis surastų būdą, kaip pa-Į 
gerbti atsižymėjusius as
menis. Įnešimas priimtas,! 
ir paliktas ansvarstvmui 
tokiam reikalui atsitikus' I 
4) Kad visos kolonijos bei 
kuopos įsiūlytų “Darbiniu-j 
ką” katalikiškoms draugi-;

joms. Priimta ir palikta 
kuopoms tame pasidar
buoti; 5) Kad apskritis 
pasiųstų sveikinimą vie
tos Vyskupui. Priimta ir 
nutarta pasiųsti tarpinin
kaujant kun. J. Kripui.

Atstovų įnešimai. — 1) 
įnešta ir paremta, kad 
icngiant trilypę Gegužinę, 
skirti nuošimtį LDS Cen
trui. Nutarta palikti žiū
rint kokios bus to paren
gimo pasekmės; 2) — I- 
nešta ir paremta, kad LDS 
apskritis įsigytu VVS pa
ša. Nutarta isigyt pasą 
už $1.00 ir ženklelių už 
$1.00. Perskaitytas laiš
kas, prašant paramos Ma
rianapolio Kolegijai. Nu
tarta paaukoti 25 dolerius. 
Nutarta kitą susivažiavi
mą laikyti New Haven, 
Conn.

Seka Valdybos rin’’:mas 
sekantiems metam Vien
balsiai išrinkt?: n” Va
das— Kun. J. ^mhntas;v 
pirm. — J. Monč’ūnas. vi- 
ee-nirm. — J Pinotas; 
iždininkas — K. Tamošiū
nas; rašt. — B. Mičiūnie
nė: iždo globėjai — V. Pe- 
trukevičienė ir A. Maza
las; organizatorius — B. 
Šilkauskas.

Suvažiavimo sesijas už
baigė . 6-tą vai. vakare 
malda, kuria sukalbėjo 
pirm. J. Mončiūnas.

Jonas Mončiūnas,
Apskričio pirm.

B. Mičiūnienė,
Raštininkė.

Rytinių Valstybių Žinios
NEWARK, N. J.

Sausio 15 d., įvyko L. 
Vyčių 29 kp. šokiai, Šv. 
Jurgio draugijos svetainė
je. Dalyvavo apie 400 
žmonių. Šokiai buvo sėk
mingi.

Kuopa dėkoja šokių ren
gimo komisijai už pasidar
bavimą. Šokių komisiją 
sudarė šie: Adelė Bara
nauskaitė, pirm.; Pranciš
ka Bernotaitė; Anita Kar- 
čauskaitė; Pranas Vaš
kas; Juozas Banys; Vitas 
Barkauskas. Kuopa taipgi 
dėkoja visiems, kurie da
lyvavo šokiuose, o ypač 
kaimyninėms kuopoms.

Kuopa reiškia padėką 
“Darbininkui” už išgarsi
nimą šokiu ir ragina rem
ti “Darbininką”. Narys.

Šį metą mūsų kolonija 
minės Lietuvos nepriklau
somybės 20-ties metų su
kaktuves, vasario 20 d., 
Šv. Jurgio draugijos salė
je, 180-2 New York, Avė. 
Kalbėtojai jau pakviesfi. 
Dainuos Šv. Cecilijos cho
ras. Vėliaus bus pranešta 
visa programa. Newarko 
ir apylinkės lietuviai tą 
dieną dalyvaukime tame 
paminėjime.

Nevvarko Lietuvių 16 
Vasario rengimo komite
to raštininkas,

Juozas Krukauskas.

ADOMAS IR IEVA
Ateinančią savaitę, sau

sio 30 d., parapijos salėj 
įvyksta vaidinimas ADO
MAS ir IEVA, kurį rengia 
šv. Cecilijos choras, vad. 
A. Stanišauskui. Operetė 
parašyti a. a. M. Petraus
ko, ir bus suvaidinta dar 
pirmą kartą mūsų koloni
joj. Vaidintojai yra labai 
gabūs ir gražiai vaidina.

I
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Lietuvių Komunistų Vadas Išsitraukė 
iš Komunistų Partijos

Adomas — J. Spranaitis 
iš Patersono, N. J.; Ieva— 
R. Jurkaitienė; grafas — 
J. Krukauskas; newarkie- 
čiai ir kiti choro nariai. 
Šie vaidintojai jau vaidi
no Linden, N. J. ir sausio 
9 d. Paterson, N. J. kur 
publika buvo labai užga
nėdinta. Taipgi dainuos 
choras. Po visko bus šo
kiai. Visi pamatykite šį 
gražų vaidinimą.

Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų minėjimas, 
rodos, įvyks vasario 20 d. 
Komitetas labai gražiai 
darbuojasi, kad prirengus 
tą vakarą iškilmingai.

Vasario 13 dieną bus pa
rapijos “Bingo” vakaras, 
kur gausime gražių dova
nų. Nugirdę

Brooklyn, N. Y. — Sau
sio 14 d. įvyko Amerikos 
Darbo partijos lietuvių 
skyriaus susirinkimas, ku
rio tikslas buvo tą skyrių 
perorganizuoti taip, kad 
jis galėtų veikti kaip par
tijos lietuvių skyrius. Ta
me susirinkime kilo du 
svarbūs klausimai, būtent, 
ar gali šiam skyriui pri
klausyti asmenys, kurie 
nėra darbo unijų nariai ir 
asmenys priklausą kitoms 
partijoms?

Lietuviai komunistai, 
kuriems vadovavo ju va
das, Antanas Bimba, rei
kalavo, kad į Amerikos 
Darbo partiją būtų prii
mami tik unijistai. Bet A- 
merikos Darbo partijos 
konstitucija to nereikalau
ja, ir todėl komunistai tu
rėjo pasiduoti konstituci
jai.

Daugiausia ginčų kilo 
tai dėl antrojo klausimo, 
būtent, ar asmenys pri
klausą kitoms partijoms 
gali būti nariais ir Ameri
kos Darbo partijos? Čia 
irgi komunistai būtinai 
norėjo pravesti, kad gali. 
Bet vargšams nepavyko, 
res tos partijos konstitu
cijos 6 paragrafas 11 sky
rius sako: “No person 
shall be eligible to become 
or remain a member o< 
the Party while affiliated 
with any other political 
party”.

Vadinasi, ir tuo klausi
mu lietuviai komunistai 
turėjo nusileisti. Kadangi 
tame skyriuje yra lietu
vių komunistėlių ir net jų 
vadas Antanas Bimba, tai 
pagal to paragrafo 11 sky
rių jie visi turi išsibrauk- 
ti iš Amerikos Darbo nar-
tijos arba Komunistų par- j 
t i jos. Antanas Bimba ir jo i 
pasekėjai, pasilikdami A- 
merikos Darbo partijoj, 
automačiai išsibraukė iš 
komunistų partijos.

Labai abejojame, kad 
Antanas Bimba, lietuvių 
komunistų organo redak
torius, būtų pamainęs sa
vo kailį? Greičiausia, kad 
įsakymas jam buvo duo
tas iš aukščiau išsižadėti 
komunistų partijos ir 
briautis į nekomunistinę 
partiją, kad ja sukomunis- 

tą sausio 6 d. 3 vai. po pie
tų laivu S.S. Marieholm, į 
Stockholmą atvyko sau
sio 7 d. 3 vai. p. p. Iš Sto- 
ckholmo vyko geležinkeliu 
apie 6 valandas laiko per 
gražiąją ir Lietuvai drau
gingą Švediją į Gothen- 
burgą, čia viešbuty per
nakvojo ir sausio 8 d. iš
plaukė į New Yorką. Pa
pasakojo kelionės įspū
džius, kuriais yra visi pa
sitenkinę ir taipgi linijos 
patarnavimu. Ypatingai į- 
domi kelionė vykstant per 
Švediją iš vieno uosto į 
kitą, moderniškam Švedi
jos elektra varomam trau
kiny. Kartu atvyko viena 
jauna mergaitė vos 12 me
tų, iš Lietuvos. Tas paro
do, kad jaunoms kelei
vėms ir vienoms yra sau
gu keliauti švedų Ameri
kos Linija.

Žinių Rinkėj**.

ATVYKO Iš LIETUVOS
Sausio 17 d. 8:30 vai. ry

te ŠVedų Amerikos Lini
jos laivu S. S. Drottning- 
holm į New Yorką atvy
ko iš Lietuvos per Švedi
ją sekanti keleiviai:

Aguonis Jonas, Ashley, 
Pa.; Balčiūnas Povilas, 
New York, N. Y.; Barz
daitė Barbora, Chicago, 
III.; Bertulis Antanas, Cle
veland, O.; Cinelevičiutė 
Barbora, New York, N. 
Y.; Grubliauskaitė Janet- 
te, New Haven, Conn.; 
Jackevičius Jonas, Mon- 
treal, Canada; Jaskūnienė 
Ona, Chicago, III.; Pasau- 
sis Ona, So. Boston, Mass. 
Pasaulis Katerina, So. 
Boston, Mass.; Petraus
kaitė Genovaitė, Amster- 
dam, N. Y.; Piliponis Ma
ry, Amsterdam, N. Y.; 
Sinkevičiūtė Nancy, A.. 
Amsterdam, N. Y.

Šie keleiviai iš Lietuvos 
išvyko per Klaipėdos uos-

tinti arba palaikyti ją ne- 
priešinga komunistų par
tijai. Vienu žodžiu užkrės
ti kitus komunistinėmis i- 
dėjoms. Ar Bimbai ir ki
tiems pavyks tą padaryti, 
tai priklausys nuo kitų A- 
merikos Darbo partijos 
lietuvių skyriaus susipra
timo ir sumanumo. Rap.

‘MOTINĖLĖS’ VAJUS
Amerikos Lietuvių Ka

talikų Dr-ja ‘Motinėlė’ lei
džia neturtingus gabius-es 
studentus-es aukštiems 
mokslams eiti. Kadangi 
vienuolės - mok y t o j o s 
daugiausiai yra pasidar
bavusios Amerikos lietu
viams švietimo srity j, mo
kytojaujant parapinėse ir 
aukštesnėse mokyklose, 
todėl dr-ja pasiuntė į Lie
tuvos Universitetą Šv. 
Kazimiero, Šv. PranTfiš- 
kaus ir Nukryžiuoto Jė
zau Seseris — mokytojas 
studijuoti lietuviu kalbos, 
literatūros, istorijos ir pe
dagogikos ; jos Lietuvoj j 
su didžiu pasišventimu 
darbuojasi atsidavusios 
mokslui ir užtai universi
teto profesoriai, Užsienio 
Lietuviams Remti Dr-ja. 
ir plačioji visuomenė labai 
prielankiai į jas atsineša 
ir teikia visokeriopą net 
paramą. ‘Motinėlės’ Dr-jos 
nirmininkas, kun. Dr. J. B. 
Končius, praeitą vasarą 
atsilankęs Lietuvoj, paty
rė minėtąjį prielankumą 
“Motinėlės’ Dr-jos veiki
mui. Lietuvoj gerai su- 

| prantama, kad seserys — 
mokytojos, grįžusios į A- 

į ineriką, skleis mažutėlių 
■ ir jaunuomenės tame Die
vo ir lietuvybės meilę.

Šiais mokslo metais dr- 
ia pasiryžo pasiųsti į Lie
tuvos Universitetą pasau-

I

I

i

8
liečius gabius-es studen
tus-es, kad išauklėjus mū
sų katalikiškai išeivijos 
visuomenei gerus katali
kus ir patriotus veikėjus 
bei vadus. Kad atsiekus 
mūsų prakilnius siekimus, 
tam yra reikalinga lėšos 
ir visuomenės materiale ir 
moralė parama.

“Motinėlės” Dr-jos val
dyba nuolankiai prašo 
gerbiamos dvasišk i j o s, 
draugijų ir plačiosios vi
suomenės paremti mūsų 
dr-ią, įsirašant į jos na- 
rius-es bei suteikiant au
kas.

Garbės nariai skaitosi 
paaukoję $100.00. Pilni na
riai moka į metus $10.00 
arba $5.00. Šelpėjai nariai 
moka į metus $3.00.

Šis Amerikos Lietuvių 
Katalikų Apšvietos Dr-jos 
“Motinėlės” Vajus yra 
skelbiamas iki kovo 1-mai 
dienai. Aukas bei nario 
mokesčius malonėkite sių
sti iždininkui. Rev. N.'Pa- 
kalnis, 259 No. 5th St.. 
Brooklyn, N. Y. arba, ku
riems yra patogiau, įteiki
te bile kuriam valdybes 
nariui.

Su gilia pagarba, 
VALDYBA:

Kun. Dr. J. B. Končius,
Pirmininkas,

Holy Cross Church 
Mt. Carmel, Pa.

Kun. J. Vaičiūnas, 
Vice-Pirmininkas, 

4943 W. 15th St.
Cicero, UI.

Kun. P. Lekešis, sekr.
64-65 Perry Avė. 

Maspeth, N. Y.
i Kun. N. Pakalnis, ižd.

259 No. 5th St. 
Brooklyn, N. Y.

Kun. A. Jurgutis,
Iždo glob.

Box 542
Bridreville, Pa.

Kun. F. M. Juras,
Iždo glob.

94 Bradford St. 
Lawrence, Mass.
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SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!
Šiuomi “Darbininkas” skelbia Sausį ir Va- j 

1 sarį kaipo Katalikiškos Spaudos mėnesius — Į 
Į vajų. Per tuos porą mėnesių Darbininko kaina i 
| sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę metų — Į 
i $1.50. Sykį i savaitę metams $1.50. Į Lietuvą j 
Į metams $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skai- Į 
į tytojų pasinaudoti šia proga — atnaujinti p re- j 
Į numeratą iki vasario 28 d.
» x

Primename ir LDS kuopų nariams, kad i 
j nevilkintų savo duoklių, bet pradžioje metų ap- i 
i simokėtų už organą “Darbininką”.
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U LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

•Tei ke'iausite ekspresiniais garlaiviais

■ W BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kau.ių.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEWYORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas 15 Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbAsIme jums išgauti svečių ir 
immigracijos visas dėl jflsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBUBG-AMEBICAN Lili 
NOBTH GEBMAN LLOYB




