
JUNG. VALSTYBĖS 
RUOŠIASI KARUI

| DABARTIES
? BILDESIUOSI

“Sočiai Justice” savait
raštis rašo, kad prezidento 
pastangomis Jung. Valsty- 
bi u neutralumas sugriau
tas, nežiūrint ar tas patin
ka ar ne šios šalies gyven
tojams. Prezidento Roore- 
velto rekomendacijos Kon
gresui esą aiškus nukrypi
mas nuo neutralumo ir 
ruošimasis karui.

KUKLUS ŽURNALISTAS
“Darbininko” No. 7 tilpo 

straipsnis antrašte: “Ne
paprastas Jubiliejus”. Tuo 
straipsniu atžymėtas n. 
Petro Tumasonio, dienraš
čio “Draugo” redaktoriaus 
jubiliejus. Petras Tuma- 
sonis nerėžtais metais mi
nėjo 25 metų sukakti kai 
jis dirba dienraščio ‘Drau
go’ redakcijoj ir pereitą 
mėnesį minėjo 40 metų 
savo literatinio darbo su
kaktį. Tai dvigubas jubi- 
lieius.

Tokių spaudos darbinin
kų kai n. Petras Tumaso- 
nis mažai turime. Jis dir
ba daug ir savo darbais 
nesigiria, nesireklamuoja. 
Gal todėl mūsų visuomenė 
tokių darbininkų kaip p. 
Petras Tumasonis nei ne
pažįsta, nei tinkamai neį
vertina, nors jo darbais 
naudojasi.

Sveikiname p. Petrą Tu • 
masonį - Branduka ir jo 
šeimynėlę ir linkime i1- 
giausiu metų!

LENKIJOS UKRAINIEČIAI 
REIKALAUJA AUTONO

MIJOS
Ukrainiečių spauda pra

neša. apie nutarimus, ku
rie buvo priimti penktame 
d i tižiausios ukrainiečių or
ganizacijos UNDO kon
grese Lvove. Šiuose nuta- 
umuose svarbiausieji rei
kalavimai yra: ukrainie
čiu sritims Lenkijoje, ku
rios užima ketvirtą dalį 
viso valstybės ploto, reika
laujama teritorinės auto
nomijos ir savojo seimo, 
savosios vyriausybės ir te- 
r itorinės kariuom e n ė s. 
Seimo ir senato rinkimų 
tvarka turinti būti pakeis
ta ta prasme, kad rinki
kams būtų patikrinta le
miama įtaka renkant kan
didatus Lvove turi būti j- 
steigtas ukrainiečių uni
versitetas.

Lenkų ministeris pirmi
ninkas Skladovskis prane
šė, kad jis ateinančiame 
atstovų rūmų biudžeto ko
misijos posėdyje sausio 
24 d. pasisakys dėl ukrai
niečių klausimo ir UNDO 
atstovų reikalavimų.
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudas, neturi teisės Ta- 
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680
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KAINA 5 CENTAI

Perversmas Vokietij oj Šukele
Įvairių Spėliojimų

ŽEMES DREBĖJIMAS 
IŠGĄSDINO TOKIO GY

VENTOJUS

TRYS DIDŽIOSIOS VAL
STYBES PASIUNTĖ NO

TAS JAPONIJAI

NEKANTRIAI LAUKIĄ 
HITLERIO NAUJI1 

VEIKSMU
Washington, D. C. — 

Jung. Valstybių, Angį i j 
ir Prancūzija 
griežtas, 

i turinio,
! kuriose
Japonija 
dabar 
karo laivus, didesnius kaip 

l 35.000 tonų įtalpos. Jeigu 
toki laivai statomi Janori- 

i joj. tai ir tos trys valsty
bės pradės statyti. Reika

lą11 D.ego, Cal. — Pe- Jauja, kad Japoniia atsa- 
i eitos savaitės pabaigoje Rytų iki vasario 20 d. 
apie 70 mvliu jūroje susi
mušė du dideli Jung. Vals
tybių karo orlaiviai. Or- 

; važiavo 14 žmo-
. trys iš-

Tokio, Japonija,, vasario 
7 d. — Čia ir apylinkėje 
buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas. Gyventojai 'bai
siai išsigando ir bėgiojo 
ieškodami saugios vietos. 

. Firmosios žinios nepaduo
da ar žuvo kas iš žmonių, 
ar ne.

■

I SUSIMUŠĖ DU J.
ORLAIVIAI

N.

Klaipėdoje, jai prisijungus prie Lietuvos, buvo įsteigta daug lietuviškų mo- laivinis
kyklų. Čia matome gražius Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmus, kuriuos puošia nju; n užmušta.
V. Kudirkos parašyto Lietuvos himno žodžiai: “Ir šviesa, ir tiesa, mūs žingsnius gelbėti. ____

, lyvavo karo laivyno ma- 
nievruose Kalifor n i j o s 
vandenyno pakraščiuose.

I

V. Kudirkos parašyto Lietuvos himno žodžiai: “. 
telydi”.

ISPANIJOS SUKILtilAI : KATALIKAI GRIEŽTAI 
LAIMI TERUEL FRONTE
Hendaye, Prancūzijos- 

Ispanijos rubežius, vasario 
7 d. — Ispanijos sukilėliai 
visu Teruel 25 mylių fron
te pasivarė pirmyn. Radi
kalų kariuomenė buvo pri
versta trauktis. Sukilėliai 
koncentruoja savo karines 
pajėgas ir nori atkirsti 
Valenciją nuo Katalonijos.

PROTESTUOJA VOKIETI
JOJE

RUSIJA PROTESTUOJA
PRIEŠ ITALIJAv

NUŠOVĖ PROTESTAN
TŲ PRYČERĮ

St. Simons Island, Ga..— 
Vasario 7 d. — šeštadienio 
vakare, kada protestantų 
pryčeris Dr. Charles H. 
Lee, 71 metų amžiaus, sė
dėdamas ruošė sau pa
mokslą, nežinomas pikta- 
daris paleido į kambarį 
šūvį, kuriuo jį mirtinai nu
šovė. Paleista du šūviai. 
Prvčerio žmona sako, kad 
ji girdėjusi šūvius būdama 
viršuje kambary, ir kada 
atbėgo į kambarį, kur sė
dėjo jos vyras, tai oro lan
gą ji matė nuvažiuojantį 
automobilį, kuriuo, spėja
ma, piktadaris ar piktada
riai pabėgo.

St. Simons sala turi a- 
pie 19,000 akerių ir anie 
1,000 gyventojų.
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pasiuntė 
beveik to paties 

notas Japonijai, 
reikalauja, kad 
atsakytų ar ji

stato didžiuosius
i

SUKILĖLIAI VĖL AP
ŠAUDĖ.MADRIDĄ

Madrid, Ispanija — pe
Abu orlaiviai da- įeitos savaitės pabaigoje 

Ispanijos sukilėliai ka- 
nuolėmis apšaudė Madri
dą. Žuvo keliolika žmonių.

RIAUŠES RUMUNIJOJEŽEMES DREBĖJIMAS 
COLUMBIA

Quito, Ecuador, vasario
5 d. — Pietinėje ColumbiaMunich, Vokietija, vasa

rio 7 d. — Katalikų Vys-i 
kupai Bavarijoje išleido 
protestą prieš Vokietijos 
valdžią ir įsakė kunigams ,
skaityti tą protestą bažny- ■vo statytojų reikalavimą, 
čiose. Protestas pareikš- Italijos statytojai statė 
tas dėl Vokietijos slapto- ■ karo laivą Rusijai ir uz 
sios policijos veiksmo, ku--statybą nesumokėjo. Todėl 
riuo jie suardė katalikų | 
įaunimo organizaciją ir j 
konfiskavo jos nuosavybę.!—

Maskva, Rusija — Sovie
tų valdžia pasiuntė pro- ______ ________ ......
testą Italijos valdžiai dėl' dalyje įvyko smarkus že- 
nusavinimo Rusijos fondo, mės drebėjimas. Daug na- 
kuris esąs Milano bankoje, mų suardyta ir du žmonės 
kad patenkinti Italijos lai- užmušti. Columbia žemės 

drebėjimas buvo jaučia
mas ir Kalifornijoj.

I

Bucharest, Rumunija.— 
Vasario 5 d. — Vakar taip 
vadinama “geležinė gvar
dija” sudarė demonstraci
ją prieš žydus. Policija 
demonstrantus sula i k ė. 
Kilo riaušės. Mūšyje su 
policija sužeista apie 50 
demonstrantų ir keliolika 
policininkų.

Joachim von 
nesuardytų 
santy k i ų, 

beužsimezgą 
laikais tarp

NUPIRKTAS RAMBYNO 
KALNAS

Italijos valdžia ir konfis
kavo Rusijos pinigus, ku
rie buvo padėti Mila.no 
bankoje. Rusija sako, kad 
toks užgrobimai esą lau
žąs Sovietų - Italijoš pre
kybos sutartį.

t 
I 
I

FHA PLANUOJA TEIK
TI PAGELBĄ NAMU 

SAVININKAMS

Kaunas — Šiomis dieno
mis Švietimo M-ja iš “Au
kuro” d-jos nupirko Ram- 
byno kalną, kurį draugija 
1922 m. buvo gavus iš 
Stiklioriaus, Meikio, Bubio 
ir k. Šie Maž. Lietuvos vei
kėjai kalną buvo nupirkę 
iš Vokietijos valdininko 
Gilaičio. Dabar šviet. M-ja. 
kalną puošti ir tvarkyti 
pavedė Pagėgių jaunimo 
keliavimo k-tui, kuris ant 
kalno pastatys ekskursijų 
namus.

I

JAPONIJA LAIMI ŠIAU
RINĖJE KINIJOJE

RUSIJA SUTIKO ĮSI
LEISTI J. V. ATSTOVĄ 

PAS RUBENS

I

VIMAS
su-

Shanghai, Kinija, vasa
rio 7 d.
menė smarkiai puola ki
niečius palei Hwai upę ir 
žygiuoja pirmyn i šiaurę 
link Kurhen. Kiniečiai, 
kurie gynė Kwaiyuan, a- 
pie 10 mylių į vakarus 
nuo Pengpu, tapo sumuš
ti ir japonai užėmė tą mie
stelį. taip praneša Japoni
jos žinių agentūra. Kitos 
Japonijos kariuomenės 
dalvs briaujasi į centrai i- 
ne Kinija.

Kiniečiai stipriai laikosi 
palei Hwai upę ir neleidžia 
japonų pereiti.

Japonų kariuc-

Maskva, Rusija — Sovie
tų valdžia praneša Jung. 
Valstybių valdžiai, kad ji 
sutinka įleisti jos atstovą 
i kalėjimą pas tūla Ru- 
bens, kuri buvo areštuota 
ir įtariama kaipo šnipė, ir 
dabar laukia teismo. Ru- 
bens yra Amerikos pilietė.

Bet vėliausios žinios pra
neša, kad įsileidimą truk
do ir atidėlioja.

Užsienio spauda prane
ša, kad 1937 m Sov. Rusi
jos slaptoji policija (GP 
U) sušaudžiusi 4,800 žmo
nių, taigi beveik po 100 
žmonių per savaitę.

Vilnius — Lenkai 
stabdė Vilniaus - Švenčio
nių lietuvių Ryto Švietimo 
Draugijos veikimą, uždarė 
Šv. Kazimiero Draugiją: 
padarė kratą Lietuvos 
Mokslo Draugijoje. Lenkai 
visuomet tvirtino, kad lie
tuvių Vilniuje kaip ir nė
ra. Dabar, pradėję perse
kiojimus, jie patys įrodo 
pasauliui kiek daug tų lie
tuvių ten turi būti, jei jie 
net okupacijos laikais su
tvėrė tokią daugybę įvai
riausių draugijų: kultūri
nių, mokslo, ūkiškų, pa- 
šalpinių ir kitokių, daugy
bę skaityklų, knygynų. Jei 
nebūtų interesantų, tai tos 
skaityklos, gimnazijos ir 
kitokios įstaigos turėtų 
pačios savaime užsidaryti 
Vienok jos per ilgus metus 
laikėsi ir progresavo. Ir. 
štai, Lenkija, besigirdama 
esanti aukštos kultūros 
valstybė, elgiasi su kitos 
tautos mokslo ir kultūros 
įstaigomis barbariškai, 
kaip viduramžių Tamerlp- 
no totoriai.

Washington, D. C. —The 
Vienas Vyras Kelias Die- Federal Housing Adminis- 
nas Atsilaikė Prieš Visą ,tration skelbia naujų dide- 

Armiją lių namų statybos projek
tų programą. Paskolas, 
kurios užtikrintos namais, 
apdraus iki 80 nuošimčio 
ir net tokias paskolas, ku
rių suma sieks iki 85,000. 
000.

Pagal naują programa 
yra nustatyta, kad priva
čios paskolų agentūros už 
paskolas negalės imti 
daugiau kaip 4^2 nuošim
čius, ir FHA ims pusę vie 
no nuošimčio už apdraudą. 
kuri padengs neatmokėtą 
dali paskolos.

Tokiu būdu federalė val
ku- džia nori pagelbėti namu 

savininkams pasistaty * i 
į naujus ir pasitaisyti senus 
namus.

Užsienio spauda aprašo 
retą įvykį, kur vienas vy-, 
ras sugebėjo kelias dienas 
spirtis prieš visą priešų 
armiją. Jam savotiškai 
“padėjo” kovoti jo kritu
sių kovoj draugų įgula.

Teruely vienas naciona
listų karys priešų apsup
tas kelias dienas laikėsi 
istoriniam raudonajam 
bokšte net prieš artilerijos 
ataką.

Mat, jis bokšte turėjo 
kelis kulkosvaidžius, L._ 
rių kulkos siekdavo aplink 
bokštą einančias gatves 
Kairiesiems atrodė, kad 
tame bokšte dar yra gana 
daug įsitęirtinusių priešų, 
nes visuos languose, kurie 
buvo apkrauti smėlio pil
nais maišais, buvo matyt 
žmonių veidų ir iš tų lan
gų nuolat šaudydavo.

Tačiau, kai būrys kairių
jų su rankinėmis .granato
mis puolė tą bokštą ir jį 
užėmė, pasirodė, kad bok
šte tėra tik vienas vyras. 
Jis prie kulkosvaidžių lan
guose buvo pastatęs save 
draugų'lavonus, kad atro- 
dvtų. jog bokšte labai 
daug kareivių, o šaudė jis 
nnts vienas, -pribėgdamas 
rvHe kiekvieno kulkosvai
džio.

t

DARBININKŲ DEMON
STRACIJA DETROITE

Detroit, Mich. — Perei
tos savaitės pabaigoje au
tomobilių pramonės darbi
ninkai suruošė demonstra
ciją ir masini susirinkimą, 
kuriame priėmė protesto 
rezoliuciją prieš automo
bilių industrijos savinin
kus dėl darbininkų atleidi
mą iš dirbtuvių. Susirinki
me dalyvavo keliasdešimts 
tŪKstančių darbininku. 
Darbininkai taip pat rei
kalauja laikinai paskelbti 
skolų ir nuomų nemokėji
mą, nes neturėdami darbu 
neturi iš ko užsimokėti. 
Darbininkams vadovavo 
CIO vadas Homer Martin.

Berlynas, Vokietija, va
sario 7 d. — Visoje Vokie
tijoje dėl permainų val
džioje eina nerimas. Bet 
daug daugiau nerimauja 
užsienis. Spėjama, kad pir
masis naujos valdžios žy
gis bus atsiimti prieškari
nes kolonijas. Kolonijų 
klausimas esąs pribrendęs.

Diktatorius Hitleris, ga
vęs pilna savo kabineto 
pasitikėjimą ir užgyrimą 
riarvti griežtas permainas 
valdžioje, išvyko i Bavaii- 
ioc kalnus poilsiui. Dabar 
Hitleris turi pilną kontro
le valdžios, kariuomenės ir 
užsienio atstovybių.

Anglija prisibijo, kad 
naujas Vokietijos atsto
vas Anglijai, 
Ribbentrop 
draugingumo 
kurie buvo 
pastaraisiais
Angli jos ir Vokietijos.

Hitlerio snoksma nas 
Berivne pareiškė, kad Vo
kietijos taikos klausimu 
nusiteikimas nepasikei- 
siąs. Tačiau yra tvirtini
mu, kad Vokietija dabar 
dar labiau stengsis susiar
tinti su Anglija, o per ją 
ir su Prancūzija. Tai dar 
nereiškia, kad Hitleris iš
sižadėtu Italijos. Išrodo, 
kad Hitleris nori sudaryti 
stiprų keturių valstybių 
f rentą.

Spė jama, kad kariau jant 
Japonijai su Kini j a, 
Vokietijos diktatorius ma
no kad dabar yra geriau
sia proga susitarti su An
glija ir Prancūzija, nes jos 
turi daug interesų Kinijo
je ir Japonijoje.

Kaip ir kur pakryps Vo
kietija ilgai laukti nerei
kės.

KINIJA GAVO AMUNI
CIJOS METAMS

Shanghai, Kinija, vasa
rio 7 d. — Pranešama, kad 
šiomis dienomis iš Britų 
Hongkong pervežė amuni
ciją į Hankow, Kinijos 
provizionalinę sostinę, ku
rios užteks gen. Chiang 
Kai-Shek armijai per vi
sus metus karui su Japo
nija. Pervežimas amunici
jos užbaigtas, nežiūrint į- 
vairių daromų kliūčių iš 
Japonijos.

VĖL VIENĄ ANGLIJ 
LAIVĄ NUSKANDINO

Barcelona, Ispanija, —. 
Vasario 7 d. — Dviem or
laiviais atlėkė iš Balearick 
salų ir kulkosvaidžiais 
bombardavo ir nuskandi
no Anglijos prekybinį lai
vą AJrica. Tuo laivu vežė 
anglis Ispanijos radika
lams. Laivo įgula 25 asme
nys išgelbėti. Ispanijos ra
dikalai praneša, kad tą lai
vą nuskandino sukilėlių 
lakūnai. Orlaiviai esą bu
vę itališkos išdirbystės.

Mila.no


Antradienis, Vasario 8 d., 1933
M

VIETINĖS ŽINIOS
>»

JUBILIEJAUS MINĖJIMO 
EIGA

Vas. 13 d., 1938, So. Bos
tono lietuviai, turėsime 
gražios progos reikšmin
gai minėti 20 metų Lietu- 
-vos nepriklausomybės Ju
biliejų.

Visą dieną prieš tąją ju
biliejinę šventę, 6 kunigai 
klausys, Šv. Petro bažny
čioje, jubiliejantų išpažin
tis.

Vas. 13 d., 7:30 vai. ryt... 
apart pavienių katalikų, 
priims Šv. Komuniją Am
žinojo Rožančiaus draugi
ja, Blaivininku kuopa ir

DAKTARAI
PRANEŠIMAS

Tretininkų Brolija.
8:30 vai. ryt., eis prie Šv. 

Komunijos Marijos Vaike
lių draugija, parapijos 
vaikai, ir Maldos Apašta
lavimo draugija.

Nuolankiai prašome tė
vus tą dieną suvesti visus 
So. Bostono lietuvių vai
kus į lietuvių bažnyčią, 
Jubiliejaus proga. Ir juos 
kiek galint papuošti lietu
viškai — bent lietuviško
mis varsomis. Ir juos bent 
kiek supažindyti su šiuo 
reikšmingu tautos Jubilie
jumi. ...

Lietuviškų spalvų, vaikai 
; ir suaugę, galės gauti baž- 
į nytinėje salėje, vas. 11 d., 
i po šv. Valandai, visą šeš- 
I tadienį ir sekmadienį. Kas 
; žinotų gerų lietuviškų var
sų bei ženklų, tepraneša 
Federacijos skyriui.

9:30 vai. ryt., eis prie 
: Dievo Stalo profesionalai, 
i kolegistai ir kolegistūs. 
Kviečiami ir tie, kurie nė
ra dar pakviesti. Norinti 
jie gali gauti informacijų

I

LIGONIAI SVEIKSTA 1 
Sekmadienį, vasario 6 d., į 

Jūsų korespondentui teko- 
laimės apsilankyti St.' 
Margarets ligoninėje, Dor- j 
chester, Mass., kur aplan
kė ligonius, būtent: p-nią > 
Marcelę Širkienę, kuri 
sveiksta su savo mažąja 
pirmgime dukrele. Tai 
žmona Šv. Petro parapijoj 
žinomo veikėjo p-no Vinco 
Širkos. Antras ligonis p- 
nas Juozas Jeskevičius, 
kuris po apendicitis opera- i 
cijos jaučiasi šviesiau. Po
nas Jeskevičius yra LDS i 
organizacijoje žymus vei
kėjas. Lankant ligonius; 
teko sutikti: p-nia Jeske-' 
vičienė, p-lė Zuzana Žu-į* 
kauskaitė, p-nia Gailiūnie-j 
nė, Vincas Valatka, Sta-( 
sys Griganavičius ir Jonas i 
Kumpa. Lankytojai linkė
jo ligoniams greito išsvei- 
kimo.

pasažierius sunkiau sužei
sti. Lengviau sužeisti pen
ki kiti pasažieriai.

Lietuvos Nepriklausomy
bes dvidešimtmečio minė
jimo iškilmių ir viešųjų 

pasirodymų

KALENDORIUS 1938 M.

2
šventė visoje Lietuvoje 
(centrinės iškilmės laiki
nojoje sostinėje Kaune).

Rugsėjo 20
Teatro ir muzikos festiva
lis Kaune.

Spalių 9 d. Vilniaus mi
nėjimas (visoje Lietuvo
je).

Lapkričio 23 d. Kariuo
menės šventė. .

30 d.d.

Šiuomi pranešama, 
Dr. Antano J. West, 
Gallivan Boulevard, 
chester, ofisas bus i . Jiv &<X11 uuv^u.ų
rytas nuo Vasario 10, ligi( pac komisiją: Dr. Kaspar, 
Kovo 14 d. š. m. Pp. dak-. Jakmauh, Adv. K. Ka
taras su žmona praleis sa-, Įįnauską ir mok. panelę 
vo vakacijas per tą lai Ką Duobaitę. Tuojau po 
F-Įpridoj-_______________ i šv. Mišių ši minima grupė
--------------------———— i £u gavo svečiais turės pus- 

; ryčius ir programėlę.
Per šias šv. mišias taip- 

pat priims Eucharistinį 
Kristų Sodalietės, Choras, 

i Vyčiai ir Šv. Vincento 
į Paupiečio dr-ja.
i 11 vai. ryt., įvyksta Ju
biliejaus padėkos pamal- 

i dos. Mišios bus giedamos, 
su asista. Pamokslą sakys 

i kun. Pr. Aukštikalnis, S. 
J. Apart visuomenės, val
dybos oficialiai atstovaus 
23 draugijos. Pamaldos 
baigsis palaiminimu su 
švenčiausiu.

Tą dieną sekmadienč-s 
mokyklos vaikams nebus. 
Norima, kad visi vaikai 
dalyvautų koncerte.

2 vai. p. p., Municipal 
salėje įvyks Jubiliejaus 
koncertas su viena, kita 
kalba. Koncertą rengia Šv. 
Petro parapijos choras, 
vadovybėje R. Juškos. Su
dainuos ir viešnios: ponia 
M. Mazgalienė ir panelė 
mokytoja Dravinskaitė 
Kalbą pasakys kun. K. 
Krušniauskas, p. K. Čibi
ras ir gal Mayoras Tobin 
Įžangos į koncertą nėra. 
Visi lietuviai 
yra kviečiami 
į Jubiliejaus 
pamaldas.

Gaminama 
knygelė, kurioje sekančios 
draugijos garsinasi ir 
sveikina Laisvą Lietuvą: 

į Maldos Apaštalystė, Šv. 
! Vincento Pauliečio, LRK 
Saldž. Šird. V. J., Lietuvos 
Dukterų po Globa Dievo 
Motinos, Tėvų Marijonų 
Rėmėjų, Studentų, Vyčiai, 
Šv. Jono E v., Sodalietės. 
Choras, Marijos Vaikelių, 
Amžinojo Rožančiaus, Mo
terų Sąjungos kp., Treti
ninkai, šv. Petro ir Povilo, 
Blaivininkai ir Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos kuo
pa.

Asmenys ar draugijos 
norinti brošiūroje pasvei
kinti Lietuvą Jubiliejaus 
proga tepriduoda tekstą 
spaudai šiandien.

Plakatų rengėjai nespau
sdins. Užtat ragina visuo
menę iš kalno įsigyti pro
gramos knygelę!

Kiekvienas centas nuo 
šio minėjimo eis Vilniaus 
reikalams.

Tel. So. Boston 2680
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 ik! 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 ik! 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330. ” ■»

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Haj-vard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai
GAUKITE

Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY
SALON

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass.
Tel. Šou 4645

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Tūkstančiai pasiekė palengvi

nimo reumų ir skausmų nuvar

ei n tuose muskuluose su keliais

u si trynimais.

PA N-EXPELLERIS
Inakro ’ vaisbazenkliu yra

^naudojamas per 70 metq.

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kuri noriai pasiųsime 
kožnnm Šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba laibai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj. štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo šim-jUgų Metodų, 

tams.
Mos noriai pasiųsim jums PILN4 

I’akolj. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
dengiau, tų galėsit daryti už mažus 
tošine. Mes kviečiame jus ntadetl tų 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mflsų kaš
tais. Pasiuskit savo vardų ir adresų 
tuojau { 
1Š0SSE PRODUCTS CO.. Dept. X-9 
2708 W. FariceU Avė. Chicago,

MIRĖ
Vas. 2 d., mirė, Waltha- 

me, Mass., ligoninėje, Vik
toras Alasevičius, 23 me
tų. gyv. 109 Bolton St., So. 
Boston, Mass. Paliko moti
na ir 4 seseris. Laidota- 
mas vas. 4 d., 9 vai. ryt. iš 
Šv. Petro bažnyčios, šv. 
Benedikto kapuose.

VEDYBINIO GYVENIMO 
SUKAKTUVĖS

nuoširdžiai 
atsilankyti 

koncertą, ir

programos

LIETUVOS VYČIŲ
17-tos Algirdo Kuopos 

Įtarių Domesiui

Dvidešimts metę atgal kaip Lietuva iškovojo sau nepri
klausomybę — išspruko iš po svetimųjų jungo ir tapo laisva.

Kiekvienam lietuviui taip brangi ir reikšminga Lietuvos 
20 metę nepriklausomybės sukaktis, apvaikščiojama organi
zuotai vasario 13 d., 1938 m.

L. R. K. Federacijos 3-čio skyriaus vadovybėje visos ka
talikę organizacijos, draugijos vasario 13 d., išklausys šv. Mi
šias ir 2 vai. po pietę, patrijotiškai atžymės tos dienos šventę 
Municipal Building- salėje, koncertu ir prakalbomis.

Mūsų, L. Vyčių kuopa yra nutarus su visais, toje brangio
je šventėje dalyvauti, todėl mes kuopos vardu, prašome vytiš- 
kai, skaitlingai pasirodyti. Taipgi prašome vasario 12 d., pri
eiti, išpažinties, o vasario 13 d., 9 vai. ryte susirinkti į bažny
tinę salę, o iš ten marguosime į bažnyčią, išklausyti šv. Mišių 
ir prSmti šv. Komuniją.

Tą pačią dieną 2 vai. po pietę visi prašomi sueiti į Muni
cipal Building salę — žemai, ten susigrupavę eisime i viršutinę 
salę, kur Įvyks koncertas ir prakalbos.

Labai pageidaujame, kad nariai įsigytų mūsų org. Ženk
lelius, kurie dar neturi k tą dreną juos nešiotu. Taipgi būtų 
gražu, kad dėvėtume kuodaugiausia lietuviškų spalvų.

Ženklelių galima gauti pas kuopos iždininką, S. Mickevi
čių, kad ir tą pačią dieną, ryte, bažnytinėje salėje.

Tad, be išimties visi dalyvaukime.
Pr. ftazvadaunka*. Pirmininko*,
F. Grentelytė, Raitininke.

i

Vyriausiasis dvidešimt
mečio minėjimo komitetas 
skelbia visuomenės žiniai 
1938-tais metais ypatingai 
minėtinas dienas, visą eilę 
iškilmių ir viešųjų pasiro-j 
dymų. Ne visas jas ruošia 
Vyr. Komitetas: jo ruošia- Į 
mos tėra tik kelios; kitas' 
ruošia atskiros organiza-Į 
cijos bei žinybos; jas Vyr. 
Komitetas, kuris koordi
nuoja Visas lietuvių visuo
menės pastangas ir inicia
tyvą dvidešimtmečiui at
švęsti, tik pateikia Lietu
vos ir užsienio visuomenės 
žiniai, kad tie, kurie bus 
kuriomis nors tų iškilmių 
bei viešųjų pasirodymų y- 
patingai suinteresuoti, ga-! 
lėtų iš anksto joms pasi
ruošti ir jas aplankyti 
(pav. Amerikos ir kiti už
sienio lietuviai). Visos iš
kilmės bei viešieji pasiro
dymai paduodami čia 
chronologine tvarka; pa
lies Vyr. Komiteto ruošia
mos iškilmės pabrauktos.

Sausio 15 d. — Klaipė-! 
dos prisijungimo šventė I 
švenčiama: Klaipėdoj,
Kaune ir visoje Lietuvoje.

Vasario 16 d. — Nepri
klausomybės atstatymo 
šventė.

Vasario 13 — 16 d.d. — 
Teatro festivalis vaikam'- 
Kaune.

Gegužės 1 d. iki birželio 
15 d. Teatro ir muzikos 
festivalis prov i n c i j a i. 
(Valstybės Operos ir Dra
mos gastroliniai spektak
liai).

Gegužės 26 d. Kariuome
nės ir visuomenės ir Kūrė
jų Savanoriu šventė bei 
Ginklų Fondo Vajus Kau
ne ir provincijoje.

Gegužės 29 d. “Jauno
sios Lietuvos” dainų šven
tė Utenoje.

Birželio 6 d. “Jaunosios 
Lietuvos” dainų švente A- 
iytuje.

Birželio 13 d. Valstybės 
Prezidento Antano Smeto
nos vardinės.

Birželio 17 — 21 d. d. 
Tarptautinė regata Klai
pėdoje.

Birželio 19 d. “Jaunosios 
Lietuvos” dainų šventė 
Palangoje.

Birželio 23
Rambyno šventė ir Joni
nės visoje Lietuvoje; cen
trinės iškilmės 
Rainyje.

Birželio 26 d.
Šaulių Sąjungos

Birželio 28 — 
“Pavasario” 
metų sukakties ir krikš
čionybės įvedimo Lietuvo
je 550 metų sukakties 
šventė ir ta proga “Pava
sario” Sąjungos 
šventė Kaune.

Liepos 8 — 21 d. d. Tau
tinės skautų ir skaučių 
stovyklos A. Panemunėje 
(skautų) ir Pažai s i y 
(skaučių).

Liepos 10 d. Dainų šven
tė Klaipėdoje.

Liepos 17 — 30 d. d. 
Sporto olimpiada Kaune.

Liepos mėn. (visą) Ap
žvalginė Lietuvių meno 

re da Kaune.
Rugpiūčio 15 d. Darbo ir 

Derliaus šventė (Kaune ir 
visoje provincijoje).

Rugsėjo 8 d. Tautos

v •
GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gvven. vieta-. 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

!■ Lietuvis Graborius ir :t 
ti Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC !
502 East Broadway 

f South Boston, Mass. Z
į Tel. ŠOU Boston 1437
*: Residence: 198 M St. J
3 TeL ŠOU Boston 3960 Z 
į Patarnavimai Dieną ir Naktį j

pridavė savo dovanėles tą 
dieną, būtent, pp. Jurko- 

! nienei, Račkauskienei, Ba- 
testini, Brasienei, Grimie- 
nei, Petreikiui, Sklia, Žar- 
aeckienei. Tikietų platini
me daug pasidarbavo Ban- 
dzevičienė, Grimienė, Sku- 
drienė, Čeplikienė, Lauc- 
kienė, Žukauskienė, Mark- 
sienė, Kilmonytė.

Prašome priimti nuošir
džią padėką.

Elžbieta Plevokienė ir 
Barbora Gailienienč.

v •

• >
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Sausio 23 d. pp. Juozas 
ir Barbora Gailiūnai, gyv. 
8 Winfield St. minėjo savo 
20 metų vedybinio gyveni-' 
mc sukaktuves. Giminės ir 
artimi draugai atsilankę 
linkėjo pp. Gailiūnam
giausių metų, laimingai 
sulaukti sidabrinio jubilie
jaus. P. Gailiūnai augina 
gražią lietuvišką šeimynė
lę, būtent, tris sūnus. Vy
riausias sūnus Algirdas ledlaužio 
lanko Aukštesnę mokyk-! 
lą, o kiti du pradinę mo
kyklą. P-nas Juozas Gai
li ūnas yra ramaus būdo 
žmogus, o p. Gailiūnienė į 
yra pavyzdingą šeiminin
kė ir daug darbuojasi vi-j 
suomeniniame darbe, ypač 
palaikymui vienuolynų.

Ponia Gailiūnienė atvy
ko iš Lietuvos 1914 m. ir 
apsigyveno pas p. Elžbie
tą Plevokienę su kuria vi
są laiką labai gražiai su
gyveno ir dabar palaiko 
artimus santykius. V.

RADO STUDENTO 
KŪNĄ

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 

564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P.

VIEŠA PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p. 
D. Žaleskui, vietiniam lai
dotuvių direktoriui ir p. S. 
Barusevičiui, seniausiam 
laidotuvių direktoriui už 
paskolinimą rakandų su
rengtai arbatėlei p. Elž
bietos Plevokienės namuo
se, Nukryžiuoto Jėzaus 
Vienuolyno naudai ir vi
siems kitiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie 
tos pramogos sėkmingo 
pravedi mo.

Taipgi dėkojame dar 
šiems asmenims, kurie

v •

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

dėjo.
Kaip praneša The Wa- 

shington Post, ponai Wag- 
gaman, Emerson Drug Co. 
Bromo Selzer fabriko sa
vininkai, tarpininkaujant 
vietiniams veikėjams, į sa
vo namus Washingtone 
sukviestė apie porą šimtų 
svečių arbatėlei. Daugu
ma tų svečių buvo vienas 
ar kitas meno šakos žino
vai. Buvo keletas laikraš- 

i čių atstovų. Aš čia ant 
i stalų išdėsčiau apie porą 
desėtkų savo geresnių kū- 
riėlių. Buvo su manim už
vesta kalba ir “biznio” 

; klausimų, bet kaž kaip
Sekmadieni, vasario 6 d., iaikjnii kalba nutrūko. 

William Foley ir Charles Man pastovios ^etos čia 
Gilbert, kurie dirba ant neturint, vargu kas gero 

laivo, plmikio- į£ į0 įr į§eitų ^aggaman 
jančio Chales upėje, rado sįnus nuo manęs nupirko 

_  _ _ įr 
aento Frederick William padovanojo savo motinai, 

m t.< panašią tam ir pirmiau jis
buvo pirkęs. Buvo pasiūly
ta dar vieną* parodą su
ruošti Washingtone, Phi
lips Art galerijoj, bet kiek 
vėliaus, nes tuom tarpu 
liuosos vietos čia nebuvo. 
Bijodamas susivėlyti su 
kitais savo reikalais, lauk
ti ilgai negalėjau, dėlto at- 

i si sakiau nuo tokios paro- 
I dos ruošimo.

Daugiau jau parodų A- 
merikoje neturėsiu. Kad 
vėl su paradomis iš naujo 
nesusigundyčiau, nekuriu 
bareljefų rėmus sunaiki
nau, statulų papėdes išme
čiau, o bagažą su visais 
bronzais pasiunčiau Švedų 
Amerikos linijom New 
Yorkan apsaugai. Ameri
ką norėčiau apleisti kovo 
antroje pusėje...
GATVEKARIS SUSIMU

ŠĖ SU SUNKVEŽIMIU ■ •______ •
Pirmadienį, vasario 7 d. 

ant kryžkelio Broadway ir 
B St., So. Bostone susimu
šė Boston Ei gatvekaris 
su sunkvežimiu. Keturios- 
dešimts pasaŽierių. važia
vusių gatvekariu ir sunk
vežimio vairuotojas su
trenkti, bet tik sunkveži
mio vairuotojas ir vienas

Harvard Universiteto stu- vieną bron2o figūrėlę

Burgės, 21 amžiaus, kūną.' 
Stud. Burgės dingo nuo 
lapkričio 13 d., 1937 m. ir 
tik dabar surado. Kaip ir 
kodėl jis pateko į Charles 
upę nėra žinių. Vedamas 
tyrinėjimas.

P-NAS P. RIMŠA BAIGIA 
SAVO MARŠRUTĄ JONO.

AMER. VALSTYBĖSE
Skulptorius Petras Rim

ša, tarp kitko rašo:
Tarpe gruodžio 19-tos 

per. metų ir sausio 7-tos š. 
m. Baltimorėje turėjau sa- 

į vo kurinių parodą. Visa 
praėjo ir baigėsi gana gra
žiai. Miesto Majoras iš sa- 

I vo žinioje esamų piniginių 
sumų, parodos katalogo iš
leidimui paskyrė 150 dol. 
Maryland Institutas savo 
puikių rūmų salėse paro
dai vietą, šviesą, patarna
vimą davė dykai. Dar ir už 
bagažo transportą užmo
kėjo. Vietos lietuviai ir-gi 
visokeriopa parama prisi-

PUIKUS BALIUS
SU PAMARGINIMAIS IR ŠOKIAIS 

Rengia
STEPONO DARIAUS POSTAS No 317, A. L. 
Pagerbimui Abraham Lincoln© Gimtadienio 

Penktadienį, Vasario-Feb. 11,1938 
7:30 VAL. VAKARE IKI 12:30 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
E ir SilveI Sts», » So. Boston, Mass.

Dvi orkestras: JACKIE STEFF gros viršuti
nėje svetainėje ir gera dziuku muzika bus apačio
je. Bus duota 2 prizai prie įžangos: $5.00 ir 3.00 
pinigais. Įžanga 35c. y pat ai.

Maloniai kviečiam visus skaitlingai atsilankyti.

NENUSlMlNK!
Jeigu bandei be pasekmių vais

tus, Ui dabiar pabandyk Deksnio 
Galingą Mosrtį, kuri tūkstančiams 
;>agelbėjo nuo reumatizmo, ran
kų. kojų tirpimo ir atšalimo, ne
uralgijos, šalčio, dieglių ir nuo
vargio. Garantuojame pasekme'-- 
nr grąžiname pinigus. Kaina 75c. 
>1-56 ir >3.00. Dekens Otmont 
parsiduoda visur —

DEKENM’S OINTMENT CO. 
Hartford, Conn.

24 d.d.

Ramby ri

Lietuves 
šventė

29 d.d.
Sąjungos 25

damų

JVAIRŪS SKELBIMAI

I

JUOZAS M. DIL1S
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
. SOUTH BOSTONE

Kampinis namus, Storas ir 5 Šeimy
nos. Storas jter 35 metus išrendavotas 
aptiekos bizniui, labai Įgyvendintas, 
ypatingai daug lietuvių apgyvento! 
vietoj. Perdėm atnaujintas Iš vidaus 
ir lauko. Nauji aržuoliniai “fkx»rai” 
per visų namų, 5 baltos sdnkos, 5 
nauji pečiai, pilnai Išrendavotas labai 
pavyzdingoms šeimynoms, visas išpo- 
j ieruotas, išpentlntas iš vidaus Ir Iš 
lauko. Rendų atneša $1,438.00 j metus. 
Apmokėjus visas išlaidas gryno pelno 
lieka arti $1,000.00 per metus. Yra |- 
vnžinvimas automobiliams. Rusas su 
stoja arti namo.

Galima mainyti ir ant fanuos. No
rintieji pasinaudoti šiuo nepaprastu 
Itargenu, tuo jaus kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broaduay, So. Boston, Mass.

Telephone ŠOU 9423
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
_________________

LENKAI TEBEKALINA 
LIETUVOS POLICININ

KĄ

MIRĖ ŽINOMAS PRŪSU 
LIETUVIS

Tilžėje mirė 72 m. 
žlaus Prūsų Lietuvoje vi
siems plačiai žinomas pir
klys Robertas Raudys.

Mirusis buvo bendrinin
kas žinomos to krašto fir
mos Raudys ir Bugenings 
A. a. Robertą Raudį paži
nojo beveik visi Prūsų 
Lietuvos lietuviai, nes 
daug metų jo prekybos i- 
monė buvo mielai lankoma 
visų to krašto lietuvių.

am-

J

CūHR AQg IJ;

Šilutėje viešbučio namas, kuriame 1923 m. sausio 
9 d. buvo Gelbėjimo Komiteto skyrių atstovų seimas. 
Tas seimas paskelbė žinomąją Šilutės Deklaraciją, ku
ria visų klaipėdiečių noru Klaipėdos kraštas prijun
giamas prie Lietuvos.

-!

pie 8.000 — 9.000 litų.

Kaip žinoma, lapkričio 
mėn. 13 dieną, lenkai Uk
mergės apskr. prie admi
nistracijos linijos vėl pa
vartojo naują smurtą, pa
grobdami Lietuvos pasie
nio policininką K. Malec- 
ką. Tuojau po pagrobimo 
Ukmergės apskr. viršinin- 

;.kas raštu buvo pakvietęs 
Vilniaus - Trakų Storastą, 

Į su kuriuo norėjo išsiaiš
kinti visą reikalą. Lenkų 
Storasta į mūsų apskrities 
viršininko kvietimą susi
tikti prie administracijos 
linijos atsisakė, kad, ka
dangi policininkas buvęs 

, sulaikytas ir perduotas 
teismo organų žinion, tai 
jis tuo reikalu negalįs sū

rų, kurių priežastys labai teikti jokių žinių, todėl ir 
stropiai tiriamos. Rvšium 
su šiais gaisrais areštuota 
140 žmonių. Keliose vieto
se gaisrus lvdėjo stiprūs 
sprogimai. Esą, viename 
Leningrado ginklų fabrike 
taip pat įvyko sprogimas 

iTa pačia proga “Daily Te- 
legraph” rašo, kad Mas-

kius, buvo sukonfiskuotas 
dvimėnesinio lietuvių kul
tūros žurnalo “Lietuviškas 
Baro” 6-tas numeris.

i

25,000 VYRU STALINO 
APSAUGAI

rašo,“Daily Express”
' kad Maskvoje suformuo
tas 25,000 vyrų karinis da
linys, kurio pareiga saugo
ti Staliną, nes vyriausybė

i turinti žinių, kad rytoj 
I aukštosios tarybos pirmo- 
i jo posėdžio proga prieš jį 
i ruošiamas Dasikesinimas.
Tas pats laikraštis rašoBAVARIJOS VYSKUPAI i

APIE TERESE NEUMAN- i kad oastaruoju laiku Mas- į kvoie jvyko visa eile gais-NAITĘ
Oficialiam Regensburgo 

vyskupijos laikrašty šio
mis dienomis paskelbtas 
pranešimas, liečiąs žino
mąją stigmatizuotoją Te
resę Neumannaitę iš Kon- 
nersreutho.

Tam pranešime pažymė- kvoje ir kituose Sovietu 
kad vyskupas kelis miestuose eina valvmas 

skubiu tempu. Kasdien į- 
vairiose įstaigose į atsa
kingas vietas skiriami 
nauji ligšiol buvę visai ne
žinomi žmonės. Sunkiosios 
pramonės komisariate ne
likę beveik nė vieno iš se
nesniųjų atsakingų parei
gūnu. Esą, sušaudymų 
skaičius už sabotažą ir 
šnipinėjimą krašto viduje 
sumažėjęs, tačiau Lenkl- 
ios. Suomijos pasieniuose 
r T. Rvtuose jis žymiai 
padidėjęs. Pastaruoju lai- 

rastas labai stambu” 
i-pikvoiimas filmu pramo- 
rčie. “Times” rašo, kad 

visoie Sovietų teri- 
tovi-jr-ū' sniminėiami ivai- 
"hi tibvhų dvasininkai, 
toliau IaikrašTi«? rašo, kad 
MjncVo snšand^^i d’^žia”- 

I £vdu laikraščio ‘Ėmęs’ 
’mturį redaktoriai. Esą 

kratas nas šito di- 
komunistinio lai

kraščio žvdn kalba, redak- 
1^ri]js rasti dokumentai 
r^do. kad iie priklausė 
''Hntai nacionalistinei or- 

i ranizaci jai.

ta,
kartus kreipėsi i Neuman- 
nų šeimą, Drašy damas 
leisti mediciniškai ištirti 
Teresę Neumannaitę. Vys
kupui ypač rūpėjo tas 
klausimas, kad ji, esą, jau 
10 metų kaip nieko neval
ganti. Prie šio prašymo 
prisidėjo visas Bavarijos 
episkopatas.

Pati Teresė Neumannai- 
lė su šiuo prašymu sutiko, 
tačiau jos tėvas episkona- 
to nrašvmą arba atmeta, 
arba stato neišpildoma^ 
sąlvgas.

Susidarius tokiai padė
čiai bažnytinė vyresnybė 
praneša, kad ji negalinti 
imtis jokio atsakinėsimo 
už tariamą Teresės Neu- 
mannaitės buvimą be mai
sto ir tikruma kitų ant
gamtinių dalykų Konners- 
reuthe.

|
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KONFISKAVIMAI

Vilnius — Prieš- Kalė
das, miesto Storastai įsa-

NAUJA PAŠTO AGEN
TŪRA ’

Rėželiai. Biržų apskr.— 
Jau atidaryta seniai lau
kiama pašto agentūra. 
Dažnai pražūdavo laiškai, 
laikraščiai ar siuntiniai, 
dabar jau to nebebus.

susitikimas esąs nesku
bus. Į tai Ukmergės aps
krities viršininkas Storas
tai nusiuntė protestą, rei
kalaudamas policinin k ą 
kuo greičiau grąžinti. Sa
vo proteste apskrities vir
šininkas nurodė, kad mū
sų pusėje 1937 metų pra
džioje sulaikyti du lenkai 
administracijos linijos 
sargybiniai, tačiau išaiški
nus, kas jie yra, nekilo 
klausimo apie jų nubaudi
mą ir jie po dviejų dienų 
lenkams buvo grąžinti. 
Panašių atsitikimų buvo 
ir daugiau. Šiuo metu Uk
mergės apskrities virši
ninkas policininko K. Ma- 
locko grąžinimo reikalu ir 
toliau daro žygių. Tuo 

, tarpu apie pagrobimo po- 
! bcipinko likimą tikslesniu 
! žinių Lietuva neturi. Tsb

Į

TRUMPOS ŽINUTĖS
BIJO RADIO PAMALDŲ

KIEK LIETUVOJE 
DRAUGIJŲ

ministerijos draugijų rc- 
: gistre ligi sausio 1 dienos 
įregistruota 7774 draugi- 

Pagal naująjį dekretu jos, sąjungos ir jų skyriai 
išleistą draugijų įstaty- Iš šio skaičiaus apie 10 
mą, visos Lietuvos orga- draugijų ir apie 50 padali- 
nizacijos iki 1938 metų mų (skyrių) uždaryta, nes 
sausio mėn. 1 dienos pri- pagal draugijų įstatymą 
valėjo Vidaus Reikalų Mi- nustatytu laiku nepranešė 
nisterijoje užsiregistruoti, apie 
Pasibaigus šiam terminui,

IJgą laiką Nem. Radvi- dens. Nuostolio padaryta 
liškio miestelis vargo ne- savininkui K. Mosgeriui a- 
t arėdamas tilto ties mies
teliu per Apaščio upę. Y- 
pač vargas būdavo žmo
nėms pavasarį, rudenį iri 
kartais net žiemą, kai A- 
paščia patvindavo, o žie-1 
mą kartais potviniai le
dus išnešdavo. Tada nu
trūkdavo susisiekimas su 
miesteliu. Žmonėms juk 
miestely visada buvo ir 
bus reikalų: juk miestely
bažnyčia, klebonas, polici- VISAME VALSČIUJE 

i ja, valsčius, daktaras, ap- TIK VIENAS NAUJAS 
tieka, bankelis, paštas, 
krautuvks ir šiaip kitokie 
reikalai. LUOKĖ, Telšių aps. —

Pagaliau 1937 metų ru- Šiais metais seniūnų rin- 
denį baigtas statyti per A- kiniuose išrinktas tik vie- 
paščios upę aukštas gelž- nas naujas seniūnas: vie- 
bet.oninis tiltas ir supiltas 
didelis pylimas. Tiltas sta
tytas ir pylimas piltas 
Lietuvos valstybės lėšo
mis. Tiltas ir pylimas kai
navo virš 70,000 litų. Žmo
nės pastatytu tiltu labai 
patenkinti.

i Pats miestelis valsčiaus 
viršaičio J. Dinsmano rū
pesčiu pradėtas grįsti gra
nito akmenimis. Jau išgrį
sta Biržų gatvė, kurioj

SENIŪNAS

ton atsisakiusio Upynos 
j-eniūno Prano Domeikio 
išrinktas Upynos mieste
lio gyventojas Antanas 
Arlickis.

BEVAŽIUODAMAS !
KAUNĄ NUŠALO KO

JAS

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

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

Neseniai Smolensko teis
mas Rusijoj pasmerkė 
vieną kataliką tris metus 
kalėti už tai, kad jis per 
radio klausė pamaldų iš 
Lenkijos. Charkove jauni 
komunistai specialiai lan
džioja į privatinius namus, 
šnipinėdami, ar nesuras 
kur laikomas šv. mišias. 
Be to, bolševikų komin- 
ternas išsiuntinėjo nuro
dymus visoms komunistų 
partijoms kovoti prieš ka
talikų misijonierius žo
džiu, paveikslais ir radio.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Toe Creamą ir nžkan 
džius piknikams ir visokiems 

pa rengimams

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mase. 
Prot. Rašt. — Bronė Cnnienė, »

29 Gonld St., W. Rozbnry. Mass. ■ 
Tel. PAR 1864-W.

Fln. Rašt. — Marijona Markoniotė, I 
4115 IVashinjrtoo S?., Itosllndale, Mass.

Tel. Parkwny 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniulintė,

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

1512 Columbia RA. So. Boston. Mass 
Kasos Globėja — Ona Siaurienė,

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

antra utarninka mėnesio.

ŠV. JONO E V. BL. PAšALPINt 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas švagždvs,
601 6th St., So. ~ 

Vice-Pirm. Albinas
16 Wlnfleld St., 

Prot. Rašt Jonas
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Pilininkas. Andrius Zaleskas,
702 Fifth St, So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas t re 
čią nedšldienf kiekvieno mAneeio. 

| 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492
E. 7th St., So. Boston, Mass.

Boston, Mass.
P. Nevfera,
So. Boston, M n ss. 
Glineckis,

7:90 vai. pakarę, pobežnytlnėj «▼» 
rainėj

VlMla drangljoo reikalais kreipkite 
paa protokolu raitininke.

127 M. AMŽIAUS 
SENELIS

— Reuterio Telegramų 
Agentūra iš Istambulo 
(Konstantinapolio), pra
neša, kad palei Bigha, 
Dardanielių sąsiaury, gy
vena vienas turkas maho
metonas, Kassan, turintis 
127 m. amžiaus senelis, 
šiomis dienomis jis vedė 
7-tą iš eilės savo žmoną, 
nes 6-šios pirmosios paei
liui mirė. Septintoji jo 
žmona, turinti 37 m. am
žiaus. Senelis Kassan sa
ko, kad dar mažiausiai 
turys gyventi 20 metų, nes 
iis sakas, kad jis esąs daT 
“ne kažin kiek pasenęs!” 
Jo įpėdiniai, sūnai, anū
kai ir proanūkiai, su save 
šeimomis yra taip skait
lingi, kad jie vieni sudaro 
pusę didžiausio kaimo gy
ventojų. Vienas pirmosios 
jo žmonos sūnus, yra dar

gyvas; tačiau turi jau 80 
m. amžiaus. Senelis Kas
san, per visą savo amžių 
nerūkė, ir visiškai jokhj 
svaigalų nebegėrė. Prane
šimas sako, kad senelis y- 
ra pakankamai tvirtas ir 
greitas!

vadovybės sudėtį. 
Gruodžio 31 d. baigėsi 
draugijų perregistravi
mas. Uždarytos 26 draugi
jos, iš jų 16 negavo Vidaus 
reikalų ministerio leidimo 
toliau veikti, ir 10 draugi
jų vidaus reikalų ministe
ris nedavė leidimo toliai; 
veikti.

DAINŲ ŠVENTĖ
Klaipėda — Liepos 9 ir

I i 
i

— Reuterio Telegramų 
Agentūra iš Paari mieste
lio, Cape Provincijoje, 10 d. d. Klaipėdoje įvyks 
Pietinėje Afrikoje, prane- Dainų Šventė, kurion lau- 
ša, kad vienas ten gyve- kiama atvykstant užsienio 
nantis škotas, — Mr. H. lietuvių chorą iš Ameri- 
P’. Moller, pirm 6 mėn. lai- kos, Anglijos ir Latvijos, 
ko, nuo vieno vietos gy- Ta šventė duos 
ventojo nusipirko namus. Klaipėdos pajūryj 
Gi senasis namų šeiminin- gai suskambėti iš 
kas, pardavęs savo vilą, tūkstančių krūtinių 
išsik raustė gyventi į vių dainai ir pasidžiaugti 
Springbok, — 400 anglis- ■ susitikimu tautos vaikų iš 
kų mylių nuo Paari mies- visų šalių, 
telio. Besikraustydamas, 
jis išsivežė su savimi ir 
didelę katę, kurią jau keh. 
metai kaip laikė. Tačiau1 
kelioms dienoms praslin- i j^toma t ' ’
kus, Moller didžiausiam šimto kaminkrėčių. Ankš- 
savo nusistebėjimui, katę 
vos gyvą, vėl iš po nak
ties savo namų tarpdury 
rado besėdinčią. Mat ji ne- profesiniais reikalais, bet 
patenkinta naujais savo dabar jų reikalais 
namais,

• v

progą 
galin- 
kelių 
lietu-

SUORGANIZUOS KAI
NO KAMINKRĖČIUS

i Šiuo metu Kaune pris- 
_______ i apie pusantro

čiau Kaune buvo kamin
krėčių sąjunga, kuri rūpi
nosi tos srities darbininku

nėra 
namais, juos pametė ir mrūpintis. Ypatingai 
400 mylių kelią, laimingai kaminkrėčiai kenčia nuo 

tarpusavės konkurencijos 
ir kitų nenormalių darbo 
sąlygų. Keli iniciatoriai 
pradėjo rūpintis vėl ka-

parkeliavo senojon savo 
vieton!

— Reuterio Telegramų minkrečius suorganizuoti.
Agentūra iš Cartagina, A- 
frikoje, praneša, kad vie
no Kartaginos militarinio 
valdžios arsenalo oficija- 
lo žmona, — p-nia Con- Vinkšnelio 
ception Tudela, kartu pa
gimdė 7 vaikučius! 14-kai 
dienų praslinkus, — ji pa
gimdė dar 2! Tačiau trum
pam laikui praslinkus, 7 
mirė, o 2 liko gyvi.
— Skaitydamas sakyklo

je apie šv. Kalėdų šventes 
pamaldų tvarką, šv. Pat
ricijaus katalikų bažny
čioje, Dungannon valsčiu
je, Tyrone apskrity, Airi
joje, Monsignoras Dean 
Quenn, staiga sakykloje 
parkritęs apalpo, ir ten 
pat mirė. Jis turėjo 70 m. 
amžiaus.

Nem. Radviliškis, Biržų 
apskrityje. Vietos Katali
kų parapijos klebono Tito 

globojamos
gražiai veikia sekančios 
katalikiškos organizaci
jos: 1) Katalikiško jauni
mo vyrų*“Pavasario” kuo
pa, 2) Katalikiško jauni
mo mergaičių “Pavasa
rio” kuopa, 3) Katalikių 
moterų Draugija, 4) Tre
tininkų Draugija ir kitos.

Parapija turi neblogą 
mišrių balsų chorą, ku
riam vadovauja vargoni
ninkas P. Bučys.

Klebono T. Vinkšnelio 
rūpesnių ir pastangų dėka 
statomi nauji ir remon- 

i tuojami seni parapijos ū- 
J. Butkevičius.) kio trobesiai.

* z^r* r r • •

• v •

• v

Iš Vendžiogalos apylin- 
i kių į Kauną rogėmis va
žiavo sentikis ūkininkas 
Grigorijus Afanasievas. 

taip gi nutiesti cementi- žmogus apie 2 valandas
niai šalygatviai. Ateity ža- sėdėjo rogėse ir kurį lai- 
dama visas miestelis iš- ką buvo net užmigęs. Ka i 
grįsti ir išvesti šalygat- atvažiavo į Kauną, tai iš 
vius. i rogių jau nebegalėjo išlip-

---------------- i ti. Afanesievas kitų pagal- 
SAVOTIŠKA SAVIŽUDY- ba bu™ J?,“

gydytoją. Ten paaiškėjo, 
j kad iis nušalo abiejų kc- 

KRAŽIAI — Užtaisęs pedas’ 

akmenį sprogdinimui ir j 
pats ant jo užsėdęs, nusi- I 
žudė Adomaičių km. gyv. I 
Žalandauskas, apie 60 mt. 
amžiaus.

Nusižudymo priežastis- - 
sunkios gyvenimo sąlygos, 
artėjanti žiema, — velio
nis vertėsi akmenų ska’- 
dymu.

i

GAISRAS LAIŽUVOJE

Laižuvos valse., Kara
liaučiaus dvaro centre 
gruodžio 9 d. 13 vai. kilo 
gaisras. Užsidegė daržinė 
kur buvo sukrautas žalias 
pašaras ir šiaudai, ūkio 
mašinos ir kt. inventorius. 
Daržinė sudegė visai su vi
su buvusiu joje invento
riumi. Gęsinimo darbas 
buvo sunkus dėl didžios 
ugnies, be to, trūko var.-

t

VAGIA MERGINAS

Bosai, Šakių aps. —Šia
me kaime madoje vogti 
merginas: pernai buvo iš
vogtos dvi merginos, — 
tėvams nežinant apsiveda, 
ir nakt| išsiveža visą savo 
kraitį.

GRAŽĖJA MIESTELIS

Viešintos, Panevėžio ap
skrityje. — Šiais metais 
manoma brukuoti visą 
miestelį. Vasarą pradėjo 
statyti šauliai salę su ug
niagesiu betonine palapi
ne. Gražus dviejų aukšti.; 
pastatas jau baigiamas. 
Kitas namas statomas — 
elgetoms prieglauda. Visa 
tai vyksta šaulių būrio 
vado p. nuovados virš, pa
sišventimu ir valsčiaus 
viršaičio energingumu.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra- | 
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge- ] 
riaušių miežių ir tinkamai įsendintas.

I

i

i

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

MmeeMMMeeMMM
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DARBININKAS

$4.06
$5.00

SUBBSCRIPTION BATES: 
Domestic yearly ...........................  :
Foreign yearly ........................... I.
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

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

PRENUMERATOS KATNĄ;
Amerikoje metams .................. I.
Užsieny 1 kart sąvaitčj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams 
Užsieny metams ........................

$4.00

$2.00
$5.00

DARBININKAS
. (THE W0EKEB)

Published every Tuesday and Friday ezcept Holiday* such as 
Neir Year, Good Friday, Memorial Day, Indevendenee Day, 

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

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.0. ASSOOIATION OF LABOR
Entered as second-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for malling at special rate of postage provided for in Seetion 1103 

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

Nuo Tokių Talkininkų

DARBININKAS

I

■■

■' ■

Kr*?
311
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Kibirkštys t

<

Pastaraisiais laikais komunistai daugelį jiems 
daromų priekaištų praleidžia neatrėmę, mat, priekaiš
tų tiek daug atsiranda, kad nė jų dienraščiai neįsten
gia į juos atsakyti. Tiesą pasakius, tai visa komunis
tų veikla, prigimties nuostatus paneigianti, yra vien
tisas didžiulis priekaištas, nes jų principai, jei taip 
juos galima vadinti, priešinasi sveikam žmogaus pro
tui. Tačiau į vieną dalyką jie vis dėlto pasiryžo rea
guoti, tur būt Maskvos įsakymai neatleidžia. Tas da
lykas paliečia jų naują taktišką triksą link katalikų 
darbininkų, ypač ryšiumi su jų melagingu pritaikymu 
Šv. Tėvo žodžių dabartinei komunistinei propagandai.

Dalykas toks, kad Popiežius yra pareiškęs, jog 
Bažnyčia visuomet priims ištiestą suklaidintų komu
nistų ranką, jeigu jie tik norės pasimokyti ar atsiver
sti. Gi komunistai paskelbė, kad šv. Tėvas įsakęs ka
talikams priimti ištiestą komunistų ranką ir su jais 
išvieno kovoti prieš kapitalizmą. Buvo jiems atsaky
ta, kad Šv. Tėvas griežtai uždraudė katalikams dėtis 
su komunistais dėl jų nepriimtinos katalikams ekono
minės ir socialinės programos. Dabar komunistai 
(bent lietuviškieji) stengiasi nukreipti dalyką taip, 
kad Popiežius būk tai atsižadąs kovoti už socialinį 
teisingumą vien dėlto, kad komunistai nori katali
kams padėti. Reiškia, Popiežius atstumia tokius ge
rus talkininkus kaip komunistai. Tuo būdu Popiežius
esąs socialinio teisingumo priešas. Tai, girdi, esą pras- TD11 J ^>1 * Q JUT ' -j-of o 
ti pyragai. Iš tiesų, prasti pyragai — komunistams. 1J Lldollo 1 UI olct

Gal kam jie ir geri talkininkai, bet ne katali- Pasmerktuoju ’
kams. Ir ne už tokį socialinį teisingumą jie kovoja, a- Į 
pie kokį rašo Leonas XIII ir Pijus XI. Komunistų 
“socialinis teisingumas” tai paneigimas to, ką žmonių ■ Kairiųjų valdomoje Iš
kalboje vadinama laisve ir įgimtu nuosavybės troški- j panijos dalyje labai daž
niu. Tuo du veiksniu (laisvė ir nuosavybės troškimas) ‘ nai įvyksta kankinių mir

tys. Užsienių laikraščiai 
aprašo tokį atsitikimą. 
Kanauninkas Llado Vich 
buvo pagarsėjęs kaip už
darų rekolekcijų vedėjas. 
Jisai gaudavo daugybę 
prašymų, kad atvyktų už
darų rekolekcijų pravesti. 
Jau tiek jėgų neturėjo, 
kad visur nuvykus ir pa
tenkinus prašančius. Dėl 
to suorganizavo tam pa
siaukojusių kunigų būrelį, 
o pats tvarkė visoje vys
kupijoje tą reikalą. Kai
riųjų valdžios siųsti milici
ninkai jį sugavo ir po 
trumpo “teismo” nuteisė 
vietoje sušaudyti. Kanau
ninkas tačiau išgirdęs tei-

Kauno miesto savivaldybės tarnautojai taip pat iškilmingai paminėjo Klai
pėdos prie Lietuvos prisijungimo 15 metų sukaktuves. Viršuje garbės prezidiu
mas; kalba Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus. Apačioje paminėji
mo dalyviai.

Tūlas Brooklyno tauti
ninkų - liberalų “Vieny
bės” laikraščio bendradar
bis rašo:

; “Kalėdų šventėms yra į- 
isugyvenusi tradicija: at
minti gimines ir draugus. 
Taigi rodydamas, kad aš 
dar neužmiršau savo mo
tinos ir brolių, Kalėdoms 
pasiunčiau į Lietuvą dova
ną: audimo, baltinių ir 
rankšluosčių $9.00 vertės.

“Mano siųstas dovanas 
pasiekė giminės, bet už tą 
mažą dovaną turėjo muito! mus taip, kad dėl siunčia- 
užmokėti 47 litus. Neturė- Į mų dovanų iš Amerikos 
dami pinigų, maniškiai 
pardavė bekoną, skirtą 
plovimui — kalėdinėms 
dešroms.

“Siųsdamas dovanas, tu- 
' i ėjau geriausių norų. Bet 
; dabar suprantu, kad mano 
giminės būtų labiau paten
kinti, jei aš juos per praė
jusias Kalėdas būčiau už

I

sudaro pačias pagrindines žmogaus teises. Kur pa
grindinės žmogaus teisės paneigiamos, ten negali būti 
kalbos apie socialinį teisingumą, nes jo esmė jau su
griauta. Tuo būdu, komunistams netenka kalbėti apie 
bet kokį socialinį teisingumą jų programoje. Sociali
nio teisingumo pas juos nėra ir negali būti. Tarp ko
munistų ir katalikų veiklos nėra bendro susisiekimo 
punkto, jų reikalai krypsta kaip tik į priešingas nu
sės. Komunistai, žinoma, tai užginčys ir sakys, kad 
bendras gi komunistų ir katalikų darbininkų tikslas 
yra kova prieš kapitalizmą, kur3 lygiai smaugia visus 
darbininkus. Taip, kova yra ta pati, bet jos priemonės 
ir pasėkos visiškai skirtingos. Katalikai kovoja prieš 
kapitalizmą, kad savo būklę pagerintų, gi komunistai 
griauna privatinį kapitalizmą, kad paskui sau uždėtų 
valstybinio kapitalizmo jungą. Komunistų vadai to 
nepripažįs, bet vargšas Rusijos darbininkas patapo 
vergu tokio kapitalizmo, kurs atėmė nuo jo ir laisvę 
ir viltį kada nors savo būklę pagerinti. Kodėl komu
nistų vadai nė žodžio neprasitaria apie būtinumą ko-

jvoti su valstybiniu sovietų kapitalizmu? Juk Rusijoj jau prieš akis ir greit ta- 
už vieną tik tokį prisiminimą gręsia sušaudymas. Rei- tai įvyks. Bet ar trečią 
kia gi būti nuosekliems. Jei kovoti prieš vienos rūšies malonę iš Viešpaties iš- 
kapitalizmą, tai kam vergauti kitam ? Kuo gi geresnis maldavau, tai dar nežinau, 
sovietų valstybinis kapitalizmas? Ar tuom, kad griež- Nuolat prašiau, kad Visa- 
čiau darbininką suvaržo ir išnaudoja? Juk ten vieno galis suteiktų malonę, kad 
žmogaus diktatūra. Kuomi geresnis Stalinas už Niko- per mano mirtį nors vienui 
lajų, Aleksandrą ar net Ivaną Groznu jį? Komunistų viena siela būtų iš pragaro 
agitatoriams jau metas būtų suprasti, kodėl protą u- nasrų ištraukta ir su ma- 
jantieji katalikai darbininkai griežtai jiems atsako: 
su komunistiniu “socialiniu teisingumu” mums nepa
keliui.

Beje, dar viens asmeninis dalykėlis. Komunistai 
nusiskundžia, būk tai aš juos keikiąs. Keikt, rodos, 
nekeikiu, tik kartais išskaitliuoju kai kuriuos jų dar
bus (toli gražu ne visus). Jeigu jų darbų vardai pa
našūs į keiksmo žodžius, tai į ką panašūs patys dar- i 
bai? K. i 

i i

smo sprendimą tik šypte
lėjo. Netikintieji milicinin
kai dėl to paklausė ar jis 
nebijąs mirti.
— Visai ne — buvo nu

teistojo atsakymas. — Šį
* i s l _ ,sprendimą priimu kaip di

delę laimę. Jei man būtų 
leista, tai paaiškinčiau net 
kodėl juo džiaugiuosi.

Kai leido jam tatai pada
ryti, tai taip jisai kalbėjo:

— Visą gyvenimą Dievą 
prašiau trijų malonių. Pir
mą, kad galėčiau savo sie
lą išganyti, kas kiekvie
nam žmogui labai svarbu. 
Dabar manau, kad gerasai 
Dievulis šią malonę man 
suteiks. Antra ko malda
vau, tai kankinio mirtimi 
mirti ir už Kristų kraują 
pralieti. Šitą malonę turiu

į

Parašė Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, D. D.

Laisvė Komunizmo Rojuje
Vertė Kun. A. T. (Samata) 
Kun. Juozapo A. Karaliaus 

premijuotas vertimas 
(Tęsinys)

LAISVE IR DEMOKRATIJA
Lygybė ir laisvė reiškia nieko koliai žmo

gus negali kritikuoti blogos valdžios po ku
ria gyvena. Tačiau, Rusijoje žmogus neturi 
teisės būti savo paties tardyme arba teisme, 
nes “byla yra ištirta ir tardyta neesant ap
kaltintiems, ir nėra apeliacijos ir nėra reko
mendacijų dėl pasigailėjimo”. To dekreto ko
mentaras dar patvirtina: “Priešas turi būti 
sunaikintas be pasigailėjimo ir be gailes
čio”. (Pravda, sausio 2 d. 1935 m.). Komu
nistai Amerikoje aukština darbininką, kurs 
reples meta į mašina, o Rusijoje jie nušauna 
jį už tikrai tokį pat nusižengimą. Jie veikia

pirma “įkurti laisvę”, o antra veikia “ją iš
laikyti”. Jei kuri iš jų yra laisvės ženklas, 
tuomet vergija yra saldi!

Toliau, teisėjai, kurie Rusijoje rūpinasi 
raudonųjų teisingumu* neprisirengia savo 
pareigoms. “Septynias dešimtasis nuošimtis 
iš jų neturėjo pradinės edukacijos” (Izvesti- 
ja, liepos 21 d. 1935 m.), "ir kartais jie nega
li parašyti savo pavardžių” (IzvestUa, birže
lio 4 d. 1935 m.). Dėl to, visai nenuostabu, 
kad girdime apie tokius nuosprendžius kaip 
šie: “Darbininkė Kliniova iš Stalingrado bu
vo pasmerkta dešimčiai mėnesių sunkiems 
darbams, kad pardavė šešius duonos svarus” 
(Izvestija, birželio 21 d. 1935 m.; Pravda, 
kovo 5 d. 1935 m.). Tėmyk, ta bausmė ūetou- 
vo už duonos vogimą; tai buvo už duonos 
pardavimą. Žinote, vien valstybė gali par
duoti duoną! Ir tai yra vadinama “laisvė” ir 
“demokratija”. Vai, varge! tikras vargas 
žodynui!

miršęs.
“Tie žmonės — valdžia 

kurie gal ir nenorom stip 
rina užtvarą tarp Lietu 
vos ir Amerikos lietuvių 
turėtų apsižiūrėti, ar ne 
daro klaidos”.

Vadinasi, Lietuvos mui
tinė paėmė muito beveil 
tiek pat, kiek siuntėjas už 
mokėjo už dovanas. Mui 
tinęs sauvaliavimas, netin 
kami įstatymai, ar kas* 
Lietuvos valdžia turėti 
sutvarkyti muitų įstaty

, įiiu.’ taip, jtyclvi avi oiuiivic.- 
mų dovanų iš Amerikos 
Lietuvos kaimietis neturė 
tų parduoti bekonų.

)

Mūsų išeivijos bendra? 
anti - katalikiškas frontas 
nenori pripažinti, kad Lie 

; tuvoje katali kai yra 
i skriaudžiami. Neori pažįs 
tate, mes to pripažinimo ii 
nereikalaujame. Anti-l^a 
talikiškas frontas, kurį 
sudaro socialistai, komu
nistai ir tautininkai - libe
ralai, parodo, kad jie yra 
bigotai, katalikybės prie
šai, nesilaiką teisingumo 
Toji trijukė visada prieš 
katalikybę ir kataliku? 
pasirodo vieninga.

j
i

čiams.
“Šiomis dienomis, — ra

šo laikraštis, — Kerčiaus 
gyventojai atėję į Krim- 
torgo krautuves labai nu
stebo: ko tik paprašė, to 
ir gavo. Tarnautojai, ku 
rie paprastai būna nesu
kalbami, tą dieną buvo 
švelnūs, kaip medvilnė. 
Nereikėjo, kaip paprastai 
ištisą dieną stovėti eilėse 
ir gavai pirkti ne tą, ką 
nori parduoti tarnautojai, 
bet tą, kas pačiam reika
linga. Be to, ir pasirinki
mas buvo didžiausias. Gy
ventojai negalėjo atsiste
bėti, kas čia atsitiko.

Grįžę namo papasakojo 
ir kitiems. Rytojaus dieną 
Krimtorgo krautuves už
plūdo minios pirkėjų, ta
čiau... prekių jau nebebu- 

| vo: buvo grąžinta senoji 
“tvarka”.
— Prašau man duoti to, 

to ir to, — atsako piktai, 
kaip visada pardavėjai.

Supykę: pirkėjai pradėjo 
bėgioti į partijos komite
tą gorsovietą ir ieškoti 
‘stebuklo’ priežasties. Rei- 

I kalas tuojau paaiškėjo: 
•“ j pasirodo, kad vakar dieną 

į Kerčių buvo atvykęs Kri- 
mo prekybos komisaras 
Nagametulinas”.

Krimtorgo pardavėjus 
“Pravda” vadina žulikais, 
o Krimo prekybos komisa
rą 
lįstų. Ta proga laikraštis 
pažymi, kad per 9 mėne
sius Krimtorgo pardavė
jai pavogė prekių 123.000 
rublių sumai.

nim į dangų patektų. Jūs 
mane tuojau nužudysite, 
bet visiems atleidžiu. Jei 
jūsų tarpe atrasčiau tą 
sielą, kurią išgelbėčiau, tai 
nepaprastai patenkintas 
mirčiau.

Tuo tarpu iššoko vienas 
milicininkas iš eilės, metė 
šautuvą į šalį, klaupėsi 
prieš kanauninką, bučiavo i 
jam rankas ir sušuko.
— Aš norių būti ta siela, 

kurią jūs iš Dievo išmeldė- 
te. Prašau jūsų atleidimo j 
ir noriu su jumis drauge 
mirti už Jėzų Kristų.

Po kelių minučių krito 
abu kankiniai nuo bedie
vių kulkų.

Kas galėtų aprašyti 
džiaugsmą, kurį turėjo ka
nauninkas, kai vienas jo 
budelių prieš jį atsiklaupė 
ir pareiškė norą mirti j 
drauge. XX. Į

. SOVIETU PREKYBOS 
‘STEBUKLAS’

t

“Pravda” rašo apie Ker
ei u je įvykusį prekybos 
“stebuklą”, kuris ryškiai 
charakterizuoja Sovietų 
socialistinę santvarką ir 
jos “patogumus” pilie-

buržuaziniu naciona-

I

Turi būti šiandien nėra 
žmogaus, išskyrus komu
nistus, kurie netikėtų, kad 
Rusijoje šiandien ir per 
pereitus 20 metų nevalia 
darbininkams organizuo
tis, nevalia streikuoti, ne
valia skaityti ką nori, ne
valia leisti laikraščių ne
komunistinių, nevalia lais
vai net Dievą garbinti. 
Bet lietuviu komunistų 
organas “Laisvė” nori įro
dyti, kad tokių žmonių, 
kurie tikėtų tokiam įrody
mui nėra.

Mes sakome, kad yra ir 
labai daug. Teisybės nega
lima užslėpti. Jeigu tokių 
darbininkų organizacijų, 
kurios nebūtų komunistų 
valdžios kontrolėje, yra 
Rusijoje, tai įrodykite, 
paskelbdami jų vardus; 
jeigu yra nekomunistinės 
pakraipos laikraščių Rusi
joje, kuriuos leidžia ne ko
munistai, tai prašome iš
vardyti; jeigu Rusijos 
darbininkai gali laisvai 
streikuoti, tai paskelbkite 
kada ir kur buvo streikai 
ir ką darbininkai laimėjo; 
jeigu laisvai valia Dievą 
garbinti, tai už ką perse
kiojami ir žudomi tikintie
ji?

Teisingus įrodymus įver
tinsime.

LAISVE ANT ŪKIŲ
Jei komunistai atsikerta, kad ten yra lai

svė Sovietų gyvenimo agrikultūriniame sek- 
tore. tuomet turime atsižvelgti į faktus. Ū- 
kiškos ekonomijos dabartinė struktūra api
ma tris sistemas: (a) Valstybinę ūkį (Sov- 
kozą)> (b) koiektyvę ūkį (Kolkozą), ir (c) 
individualinę ūkį. Tai visa minima Naujosios 
Kontsitucijos Skyriuose 5 ir 9. Supranta
ma, kad ten nėra ekonomiško užtikrinimo 
laisvei ne po Sovkozu, nė po Kolkozu, nes sa
vastis priklauso Komunistinei Partijai arba 
Valstybei, ir dar daugiau, kadangi Nauji Į- 
statymai paskirti KoHcorai iš vasario mėn. 
1935 m. panaikino įstatymą iš kovo mėn. 
1930 m., kurs įstatymas aptardavo kai kurį 
mokesnį ūkininkams atlyginimui už tai, ką 
jie aukavo, kad tapti Kolkozo nariais.

Laisvės vienintelis panašumas Didžiojo 
Neasmeninio Darbdavio, būtent, - Valstybės, 
paliktas duoti žmonėms bent kiek nepriktau- 
somybės, yra Kolkozninkas, koncėsija, kurią 
komunizmas buvo priverstas padaryti, ir ku
ri, kaip skelbta pradžioje, prieštarauja ko
munizmui. Naujosios Konstitucijos Skyrius 
9 skaitomas: “šalia socialistų ekonomiš
kos sistemos, kart yra SSSR ekonomijos do

minuojanti arba vyraujanti forma, įstaty
mas leidžia individualines ūkis ir kitus užsi
ėmimus atskiriems ūkininkams ir namų 
darbininkams, ir yra pagrįstas jų personaliu 
triūsu arba darbu, ir išskiriantis išnaudoji
mą”. Tačiau, tai neduoda tikrosios laisvės, 
būtent, dėl šių priežasčių:

1. Koncesija yra padaryta vien agrikultū
ros, būtent, ūkių darbininkams, o ne indus
triniams darbininkams. Ūkininkas gali turė
ti nuosavią ūkę, bet industriniam darbinin
kui nėra užtikrinta turėti net darželio. Jis 
negali pasitikėti, kad jo keltuvas veiktų, jei 
gyvena aukštuose rūmuose. Laikraštis Iz- 
vestija iš kovo 1 d. 1935 m. paduoda žinią, 
kad Maskvoje yra 1^011 keltuvų, ir 584 iš jų 
visai neveikia, nes 'yra sugadinti, o iš to 
skaičiaus 533 keltuvai yra keturių ar penkių 
aukštu gyvenbučiuose.

2. Tasai pats Skyrius 9, kaip išaiškino 
M. Antonov-Ovseenko, dėmesį kreipia vien i 
naudojamuosius reikmenis. (Izvestija, birže
lio 30 d. 1936 m.).

3. Buvo paklausta, ar tas Skyrius lei
džia piliečiui vartoti automobilių, o atsaky
mas buvo “ne”, išskiriant tuos darbininkus, 
kurie ypatingu būdu atsižymėjo”. (Pravda,



Antradienis, Vasario 8 d., 1938 DARBININKAb s

A. L* R. K. Federacijos ‘Tarybos Rezoliucijos
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Dėl Straipsnio “Kam Klaidinti?“
------------------- -’HH—r-?—---------------; " -------    į Aprašydamas “Darbi-

A. L. R. K. Federacijos Taryba, atstovaujanti katalikų organizacijų esama būkle ir trokšdama gy-Į niūkė” (1937 - XII - 31) 
Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių katalikų orga- vastingo jaunimo judėjimo centralizavimo kryptimi,1 Philadelphijos 40 vai. at- 
nizuotai visuomenei, savo suvažiavime 1938 m. sausio 
25 d. YVilliam Penn viešbutyje, Pittsburgh, Pa., 
priėmė sekančias rezoliucijas:

I
Kadangi lenkų valdžia užgrobtoje Lietuvos sos

tinėje Vilniuje be jokio pamato vykdo žiaurų Vilniaus 
lietuvių persekiojimą, uždarydama lietuvių tikybines, 
labdarybės, mokslo, švietimo ir socialės organizaci
jas, likviduodama Centralinį Lietuvių Komitetą, nž- 
drausdama lietuviams leisti savo laikraščius ir, aps
kritai, vykdydama terorą prieš lietuvius —

Todėl Federacijos Taryba pakartotinai pareiškia 
protestą prieš nežmoniškus, nepakenčiamus lenkų vy
riausybės persekiojimus Vilniaus krašte, sveikina 
Vilniaus krašto lietuvius, kovojančius dėl tautinės 
gyvybės, reikšdama jiems pagarbą ir dėkingumą už 
budėjimą tautinės gyvybės reikalų sargyboje.

II.
Atsižvelgiant į tai, kad L. R. K. S. A. pastaruo

ju laiku veda naujų narių prirašinėjimo vajų ir kad 
yra susilaukęs naujų laimėjimų, išgaunant čarterio 
registraciją Massachusetts ir Connecticut valstybėse, 
kad organizacija yra susitvarkiusi ir prisitaikiusi 
prie valstybių apdraudos departmentų reikalavimų. 
A. L. R. K. Federacijos Tarybos suvažiavimas ragina 
visus lietuvius katalikus susidomėti šia fraternaline 
organizacija, jon rašytis, apdrausti joje vaikus ir į- 
traukti jos veikiman jaunimą.

III.
Federacijos Tarybos suvažiavimas pripažįsta be

galo svarbiu reikalu visomis galimomis praeities ir šio 
suvažiavimo užgirtomis priemonėmis gelbėti organi
zuoti mūsų lietuvaites į vienintelę lietuvių katalikų 
moterų organizaciją — A. L. R. K. Moterų Sąjungą, 
užgiria jų naujų narių vajų, kuris prasidės kovo 1 d. 
ir tęsis iki birželio 1 d. šių metų.

IV.
diliaisiais darbininkų klausimų laikais, Federaci

jos Taryba kviečia Am. lietuvių kat. visuomenės va
dus atkreipti dėmesį į organizavimą bei rūpestingą 
stiprinimą LDS kuopų ir prašo LDS vadovybę skleis
ti katalikų socialinės doktrinos dėsnių populiarų aiš
kinimą visoje visuomenėje, organizuojant studijų ra
telius, leidžiant brošiūras darbininkų klausimais, su
pažindinant su Popiežių darbo enciklikomis, Taryba 
paveda LDS vadovybei sudaryti socialiniam klausimui 
studijuoti komisiją.

nutarė steigti prie Federacijos Centro Valdybos lietu- laidus ir paliesdamas Lic- 
vių katalikų Jaunimo Atstovybę, kurios nariais bus tuvoje apvaikščioiam u_s 
Federacijos Centro Valdybos pakviestieji asmenys, atlaidus anaiptol neturė- 
Atstovybei sudaryti ir jaunimo sąjūdžiui diriguoti pa
skirti: Kun. J. Aleksiūnas, J. Laučka ir A. J. Mažei
ka.

Federacijos Taryba dėkoja Seserims Pranciško
nėms už pateiktąjį pasiūlymą jaunimo organizavimo 
reikalu ir reiškia vilties, kad jų naudingais pasiūly- bįng katalikybė 
mais pasinaudos Jaunimo Atstovybė. I .................* "

Federacijos Taryba, remdamasi <-- -
nutarimu ir turėdama dėmesy Kunigų Vienybės pa- (1-18 š. m.). Mano mintis 
skelbtą jaunimo savaitę, kviečia visą katalikų visuo
menę pravesti jaunimo savaitę, įvykstančią vasario 
20 — kovo 6 d. didžiausiu pasisekimu.

Federacijos Taryba džiaugiasi L. Vyčių organi
zacijos pradėtu vajum, reikšdama vilties, kad veda
masis vajus pasieks kiekvieną lietuvių koloniją, at
nešdamas gražiausių vaisių, ir tiki, kad ruošiamoji 
ekskursija į Lietuvos nepriklausomybės ir Pavasari-

jau nei mažiausios min
ties “palaistyti sūriu van- 

, deniu Lietuvos bažnyčios 
! šaknų ir kad Lietuvos ka- 
, taliko gyvenimas nevertas 
i nė grašio, kad ten gyv v- 

j panaši 
! muilo burbului”, kaip kad 

26-to kongreso rašo o. X-as “Darbininke”
— • x

buvo tik pasigerėti Ameri
kos kataliku 40 vai. atlai
dais ir pageidavimas, kad 
įie brangūs ir reikšmingi 
katalikams atlaidai būtu 
įvesti ir visose Lietuvos 
bažnyčiose. kad Eucharis
tini Jėzų visi mūsų tautie
čiai labiau pamylėtų. Ga-

800 — 1000 (10-15 S), tat 
tam ir buvo klausymas: 
“Kur minios, kur kiti?..”

suprato, jei ne tikslus bu 
vo mano išsireiškimas, je 
mano mintys neaiškiai bu 
vo pareikštos, jei kam at 
rodė, kad aš tuom ką nors 
suklaidinau, ar užgavai

Kaip patraukti kitus prie Lietuvos katalikus, kaip 
to? Kaip tą ydą gydyti ir kad p. X-as su pasipiktini 
apsileidėlius pataisyti ?! rnu rašo, tai aš labai atsv 
Kaip jaunimą, ypač kurie prašau ir ateityje būsii 
netinkamai elgiasi pamai- atsargesnis, kad kam nors 
du metu, sutvarkyti? Kaip neužgauti katalikiškų jau 
yra gerų pusvų, taip ir blo- smų... „ -
gų, tat kaip tuos blogu
mus pašalinti, Tai tokias i Gi p. X-ui už pastabas 
mintis turėjau tai palies- nors ir šiurkščias ir už 
damas, o ne žeminti kata- gauliojančias, nors jis ma- 
likus. Su p. X-u nemanau ne ir nuplakė, aš esu laba 
polemikuoti, nes iš to vi- dėkingas... Aš visame soli- 
suomenei naudos nebūtų, darizuoju su Kunigų Vie- 

Tačiau, jei kas tai kitaip nybe! Bijūnas.

Klausimai ir Atsakymai Apie Nedarbo
i

Į 
i

c,ai laoiau pamylėtų, tiaiį 
ninku organizacijos sukakties iškilmes bus gausinga čįa tik netikslus buvo ma- 
dalyvių skaičiumi ir naudinga mūsų jaunimui ir IJe- no išsitarimas. Kai dėl 
tuvai. 'Lietuvos atlaidų, kad dau-

Taryba ragina visose kolonijose, kur nėra lietu- gelis atvykusių i juos (y- 
vių parapijinių mokyklų, turėti lietuvių kalbos kur- pač iš jaunimo) dvasiniai 
sus, kuo ypatingai turėtų rūpintis L. Vyčiai ir kitos nepasinaudoja, kad net k;~ 
jaunimo organizacijos. i -i *r Mišių neišklauso, ar

i netinkamai elgiasi pamal
dų metu, prašnekėdami 
šventoriuje, tai tuom susi- 
rūninę ir anie tai kalba 
netik Lietuvos kunigai, 
bet ir geri katalikai. Aš ta 
minti iškėliau ne tam, kad 
pažeminti Lietuvos katali
kus, tik tam — ar kas. ta 

į pastebėjęs, nenu rodys 
priemonių, kaip tą jauni-

; mo atšalimo yda gvdvti 
Lietuvių organizuota visuomenė dėkoja Marijonų ir kaio tuos apsileidėlius 

Vienuolijai už lietuvių Kolegijos įsteigimą, džiaugiasi pataisyti, kad atlaidai, to-. 
Marianapolio Kolegijos nuolatine pažanga, užgiria į ji brangioji Dievo dovani J 
Kolegijos vadovybės sumanymą pastatyti naujas stu- ' visiems būtų dvasiniai 
dentams dormitorijas, kviečia Amerikos visuomenę naudingi, kad jais visi la- 
siųsti bernaičius į Marianapolio Kolegiją ir teikti ! 
greitą pagalbą naujai statybai.

VIII.
Federacijos Taryba kviečia Visą katalikų visuo

menę susidomėti Lietuvių Katalikų studentų ir profe
sionalų Sąjungos veikla, prašydama kiekvienoje kolo-

VI.
A.L.R.K. Federacijos Taryba su pasitenkinimu iš

klausė pranešimo, kad Kunigų Vienybės ir Federaci
jos centrai susitarė rengti Amerikos Lietuvių Katali
kų maldininkų ekskursiją j Eucharinstini Kongresą 
Budapešte ir i Lietuvos Nepriklausomybės paminėji
mo iškilmes ir kad tai ekskursijai vadovaus Kun. Jo
nas Balkūnas. Taryba ragina šiemet planuojančius 
aplankyti savo Tėvynę, prisidėti prie šios ekskursijos, i

VII.

Apdraudos Įstatymą
Klausimas 1. Jei darbi- darbininkas netenka dar 

ninkas gauna tiek apdrau- bo? 
dos kiek jam priklauso 
1938 metais ir daugiau ne
dirba tais metais, ar jis 
galės dar gauti apdraudos 
pradedant 1939 metais?

Atsakymas. Ne. Didu
mas Nedarbo Apdraudos 
yra skaičiuojamas atsi
žiūrint į darbininko uždar
bi, pradedant sausio 1, 
1937 metų. Jei darbinin
kui, bent kada yra išmo- 

' keta visa suma kiek jam 
priklauso, jis daugiau ne
gaus apdraudos kol jis vėl 
nebus išdirbęs 
numatyto laiko 
davi, kuris ^ma 
liečiamas.

Klausimas 2. Kitais mo
tais ar darbininkams rei
kės daugiau mokėti i Ne
darbo Fondą?

Atsakymas. Einant Ma
ssachusetts Nedarbo Įsta
tymu darbininkams nerei
kės daugiau mokėti Į Fon
dą kaip vieną nuošimtį 
nuo pirmųjų uždirbtų 
82500. kiekvieną metą.

Klausimas 4. Ar lauki
mo periodas prasideda 
nuo dienos užsiregistravi
mo ar nuo dienos kada

Įstatyme 
pas darb- 
Įstatymo

Atsakymas. Laukime 
periodas prasideda nuo ar 
timiausio sekmadienio tos 
dienos, kada darbininkas 
užsiregistruoja po sausic 
1, 1938 metų.

Klausimas 6. Ar darbi 
įlinkas, gaunantis Nedar
bo Apdraudą, privalo lan 
kyti ar daryti pranešimus 
kas savaitę Viešam Darbe 
Suradimo Biure?

Atskymas. Taip. Po sau 
šio 1, 1938 metų, 
bus jam Įsakyta 
daryti, bedarbis, 
gauna apdraudą 
kas savaitę daryti
Šimą Viešam Darbo Sura 
dimo Biurui.

Jei turi kokių paklausi 
mų apie Nedarbo Įstaty 
mą parašyk šiai Redakci 
jai ar Massachusetts Un 
employment Compensa- 
tion Commission, 1 Statė 
St., Boston, Mass.

jei ne 
kitaij 
kuris 

privali 
prane

biau susirūpintų.
’Kdld yra gerų katalikų, 

“kad religinio ugningumo 
dar nestoka”, anot p. X-o, 
nieks to neginčyja. Ir ma
ne tai buvo pažymėta, kad 
geri' katalikai netik šim
tais, bet ir tūkstančiais at- 

j lieka išpažinti ir eina Ko- 
IX I manijos. Bet jeigu šuva -

Atsižvelgiant į momento svarbą, Federacijos Ta- atidus 5—10, ar
jrybos suvažiavimas nutaria šiemet siųsti delegaciją u'.f ir
I pas Lietuvos valdžią, kad žodžiu išdėstytų Amerikos 1'"<a 1SDazin 1 1 •
| lietuvių katalikų organizuotosios visuomenės pagei
davimus ir troškimus ir kuri įteiks peticiją, po kuria
bus surinkta parašai norinčių mūsų tautai vieningu
mo ir gerovės.

i I i Į

V.
Federacijos Taryba, giliai susipažinusi su lietuvių nijoje turėti tos sąjungos kuopą ir remti jos organą 

“Studentų Žodį”.

* * *

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Ilig 1920

* * ♦

ORU ATVAŽIAVIMAS

i

Modern
tiOMCS

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Klausimas — Kaip ii 
kur ateiviai, atvykę į šitž 
šalį oru yra egzaminuoja 
mi? Su kokiomis vizomis 
jie'keliauja?

Atsakymas —Darbo De 
partamentas paskyrė ke^ 
lias oro stotis prie Kana- 

kuriam"^o^^ed^>. do? n,bežiaus ir toliaus j 
viaų, kaipo uostus atei
viams, kurie atvyksta į 

XI1- Jung. Vai. oru. Ten imi-
Tarybos suvažiavimas išreiškė pageidavimą, kad gracįjos oficieriai juos iš- 

Federacijos kongresas šiemet įvyktų rugpiūčio mėn. egzaminuoja. Toki ateiviai 
23 ir 2 d. Shenandoah, Pa. ir kad referatai būtų skai- į prjvaio turėti paprastas rlrt v lrlnilCimn a v

kurias išduoda
DR. A. G. RAKAUSKAS, Pirmininkas, Jung. Valst. Konsulai už- 

LEONARDAS ŠIMUTIS, Sekretorius, slėnyje.

steigimo planas paruošti būsimam Federacijos Kon
gresui pavedama Federacijos centro Valdybai.

XI.
Tarybos suvažiavimas nutarė surengti gavėnios 

metu katalikiškos spaudos ir katalikiškųjų organiza
cijų stiprinimo vajų, i 
centro valdyba.

f

X.
Federacijos Taryba, konstatuodama, kad nors ir 

sulaukėme Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
Akto dvidešimtųjų sukaktuvių, bet Vilniaus Kraštas 
dar neatvaduotas, Klaipėdos krašte lietuviškumą rei
kia žymiai sustiprinti, godūs kaimynai vis dar nenu
stoja grąsinę pavojumi Lietuvos Nepriklausomybei ir, 
be to, daug kas valstybės viduje yra taisytina ir išei- !. . . . _ _. . . . .. . . _ . , . .
vijoj yra reikalinga platesniu mastu vesti katalikišką ,ip,n, Jaunlm0- darbininku ir lietuvybės klausunais. 
ir tautišką akciją, dėl to nutaria atgaivinti' tiek daug 
savo laiku nusipelniusį Lietuvai Tautos Fondą. At-

vizas,

birželio 14 d. 1936 m.).
4. Antrojo Penkmečio planas, kurs išsi

baigs gruodžio 31 d. 1937 m., permato “ka
pitalistinės valdžios liekanos pilnąjį likvida
vimą šalyje”.

5. Tuo Skyrių leidžiami individualiniai 
darželiai yra labai maži, padalinti tarp pu
sės ir 1.8 akro šeimai pagal distriktą. Dar
želio paviršius kultivacijai apima mažiau 
kaip vieną dešimtą dalelę akro. Komunisti
nės Partijos TZIK iš vasario 18 d. 1935 m. 
jsakė sumažinti arba suvaržyti žemės leidi
mus. Net tų darželių valdymas turi būti su
prastas faktų terminais nekaip dėsto Naujo
sios Konstitucijos teorija. Yra faktai, kad 
ten užsimota panaikinti individualinę ūki- 
nir.kystę. Tokį oficialų pareiškimą išleido V. 
Kuibyševas Trečiame Maskvos Regionaliame 
Kongrese. Jis apskaitliavo, kad 13,000,000 ū- 
kininkų šeimų vis dar dirbinėja “nedėkinga
me ir neišvystytame savo menkų, arba net 
mažų, individualinių žemės sklypų ūkinin
kavime”.

6. Ūkininkai, kurie turi tuos žemės skly
pus, turi dirbti Knlkoze, ir kiek jie gauna 
užmokesnio? Liaudies komisarų santarybos 
prezidentas Molotovas savo prakalboje, ku-

ria pasakė 1935 metų pavasarį, kalbėjo, kad 
ūkininkams buvo duota 2.2 centneriai iš ja
vų kiekvienai šeimai. Žinoma, jis nekalbėjo, 
kad pirma kaip komunizmas atėjo į Rusiją, 
priedan kviečių, kuriuos ūkininkai parduo
davo, kiekviena šeima suvartodavo dar 3.1 
centnerių iš javų.

KOMUNISTINE LAISVE KITOKIA
Tų faktų galima priskaityti daugelį, bet 

užtenka tik pasakyti, kad kuomet komunis
tas vartoja žodi “laisvė”, tai suprask, kad 
reiškia “vergiją”, taip pat kuomet jis varto
ja žodi “likvidavimas”, suprask, kad reiškia 
“žmogžudystę” ir kuomet jis išsitaria "‘pro
letariato diktatorystė”, suprask, kad reiškia 
diktatorystę viršum proletariato. Leninas 
kartą išsireiškė: “Laisvė yra buržuazų prie
taras”. O dabar istorija priduria, kad laisvė 
yra “komunistų negalimybė”. Ten nėra lais
vės komunizmo rojuje, nes ten nėra Dvasios. 
Laisvė ateina iš protingosios sielos; tai yra , 
dėl ko kopūstai neturi laisvės. -Vien tik žibo- ! 
gus yra laisvas, nes įo dvasia užtvinkina ma
teriją. ir dėl to visais atžvilgiais materija 
nevaržo žmogaus dvasios. Tačiau, Rusija pa
neigia dvasiškumą ir pripažįsta materijehš- 
kumą, ir dėl to būtinai baigiasi vergijoje,

nes materija yra visa priverstina; ledas turi 
būti šaltas ir ugnis turi būti karšta. Jei žmo
gus yra vien materija, tuomet jis turi būti 
komunistų raudonųjų vadų vergas.

Ir Į kokias pražūtingas prapultis gali nu
žengti ta vergija, liudyk šiam įvykiui: Kol- 
kozo prezidentas Erkaterinburge, kadangi 
dėl plagos tarp galvijų, įsakė Kolkozei mote- 
rei, kuri vadinosi Vatinova, kad iš savo krū
čių žindytų paršiukus.. Ir Sovietų Respubli
ka apdovanojo ją titulu: “Pasigailėjimo o- 
perativė”. Tą įvykį skaitome Pravdos laido
je iš balandžio 15 d. 1935 m., No. 104. Mes 
neužginčijame, kad tai yra gal labai išimti
nas atsitikimas. Tačiau, dalykas nėra tai, 
kad yra išimtinas, bet kad tai yra galimas. 
Ar pats gali Įsivaizdinti Amerikos Agrikul
tūros Departmento oficialą, kurs panašų i- 
sakymą duotų Amerikos pilietei! O kaip 
Daily Worker (na, ir mūsų Laisvė ir Vilnis) 
užprotestuotu prieš tai! O dėl ko tai nėra 
galima, kad panašiai Įvyktų Amerikoje^ Nes 
dėl Jungtinių Valstybių valdžios! O dėl ko 
yra galima tokis įsakymas duoti komuniz
mo rojuje? Nes dėl komunizmo tokios siste
mos!

Pabaigoje, tai yra aišku, kad kuomet ko-

munistai vartoja žodį “laisvė”, jie reiškia ką 
tokio visai kita nekaip platusis pasaulis su
pranta tą terminą. “Laisvė” komunistams 
egzistuoja vien kuomet piliečiai nori ar trok
šta to, ko valstybė nori, ir daro vien tai, ką 
diktatoriai Įsako, ir mano vien tai, ką par
tija mano. Tačiau, pačiam žmogui norėti ar
ba daryti arba manyti, ką nors kita nekaip 
valstybė kad daro, yra išdavystė. Teisė ne
sutikti arba kivirčytis, net ir ne esminiuose 
dalykuose, yra atimta. Taigi, 'laisvė tampa 
identifikuojama su atsidavimu Diktatorių 
Parti jos valiai.

Tokia yra šunų “laisvė” po jų savininkų 
botagu, ir kukučių laisvė kukučių laikro
džiuose, arba kalinių laisvė kalėjime. Dėl 
tosios priežasties žodis “laisvė”, kuomet ko
munistai jį vartoja, negali patenkinti savęs 
pasiryžimo lygiai kaip vieno kalinio atsikir
timas kitam kaliniui, kuris ji baisiai daužo: 
“Nepamiršk, drauguti, kad ir aš turiu tiek 
pat teisės.kalėjime, kaip ir tu!” Tai tokios 

‘teisės Raudonųjų Diktatorių duodamos vei> 
gams, kurie Komunizmo Rojuje gyvena Rau
donųjų Vadų sukurtos Naujosios Konstituci
jos nepavydėtinais, bet apverktinais Įstaty
mais. PABAIGA
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

DR, JONO P. POŠKOS le^"no“i
PADĖKA

Liet. Demokratų 13-to 
Wardo Klubui, Amer. L. 
Nacijonaliam Aero Klubui 
ir Rengimo Komitetui už 
gausias ir brangias dova-

I 
I 
i

Šiuomi reiškiu gilios pa
dėkos, nuoširdų žodį vi
siems tiems, kurie tik kuo- :ias *r Moterų Sąjungos • 
mi nors prisidėjo prie su
rengimo Sidabrinio Jubi
liejaus bankieto, sausio 9 
d. ’38 m. Gimimo Pan. Šv. į 
par. svet., paminėjimui 
mano 25 metų visuomenės 
bei literatinės darbuotės 
sukaktį.

Pirmiausiai širdingai 
dėkoju darbščiam komite
tui : jo pirmininkui adv.; 
Viktorui Balandai, ižd. 
Broniui B. Jakaičiui, prof. 
A. Pociui, p. A. F. Ambro
se, Dr. ir p. P. Atkočiū
nams, pp. V. F. Rekams. p.! 
K. Sriubienei, J. 
čiui, Z. Gedvilui 
bežinskui, Dr. 
Stulgai netik už įėjimą ko- 
mitetan, bet ir už užleidi
mą savo ofiso patalpų vi
siems komiteto susirinki
mams. Taipgi už darbavi- 
masi komitete ir žinučių 
rašymą p-lei Onai Nevuly- 
tei (ir už suteikimą 
sage” A. Poškienei) 
Jei Ievai Lukošiūtei 
asmenišką dovaną) 
Jakaičiui, 
ninkams 
Gailiui), 
vo komitete, 
darbu prisidėjo prie vaka
ro pasisekimo.

Dėkui mūsų 
Pan. Šv. parap. 
kui kleb. kun. _____  _. I 
Baltučiui už netik priėmi-[ 
mą šio vakaro šion gra
žiem pastogėn, bet ir u~ 
tai, kad sugrįžo iš kitos 
svarbios vietos į šį paren
gimą. Dėkoju ir savo mok
slo draugui kun. Anicetui 
M. Linkui, Šv. Petro ir 
Pauliaus parap. kleb. už 
taip sėkmingą programps 
vedimą.

Už visus prisiųstus svei
kinimus, o ypatingai Mari
jonų Provincijolui kun. J. 
J. Jakaičiui, mano senam 
draugui Marianapolio Ko
legijos Rektoriui Dr. Jo
nui Navickui, Šv. Kazimie
ro Seserų Kongregacijai ir 
jų gerb. Motinėlei Marijai. 
Liet. Rom. Kat. Sus-mo 
Amer. Centro Rašt. Juo
zui Šaliūnui, kun. Ant. Ka-! 
ružiškiui ir visiems ki
tiems, kurie prisiuntė! 
sveikinimus laiškais ar te-

a

I

i

I

DARBININKAS

APIE 500 BEDARBIŲ
LAUKIA VIEŠŲJŲ ” 

DARBŲ

Paskutiniu laiku Mari- 
lampolėje yra apie 500 be
darbių, ir šitas skaičius 
nuolat auga. Dalis bedar
bių išsiųsta prie akmenų 
skaldymo į apylinkės mie
stelius, dalis būsianti ap
rūpinta darbu miškuose. 
Daugiausia būsią rūpesčių 
su bedarbiais apie Naujus 
Metus, kada cukraus f 
brikas duos dar apie 
bedarbių.

ir kaio

buvo kun. Br. Bumšas, o 
atvykus iš Vilniaus kan. 
J. Tumui, jam buvo pa
vestos šios pareigos. Tasai 
visų mylimas kan. J. Tu
mas 1933 m. balandžio 
mėn. 29 d. palaidotas Vy
tauto bažnyčioje. Būda
mas geros širdies
uolus tretininkas, pavedė 
Vytauto bažnyčią tvarky
ti vėl pranciškonams.

1933 metais toji seniau
sioji Kauno bažnyčia pa
teko į pranciškonų rin
kas. Pranciškonai gal i- 
mais būdais taiso, lopo su
irusią, niaurią Vytauto 
bažnyčią. Apdengė naujai 
stogą, įvedė centrinį šil
dymą ir padarė kai ku
riuos kitus pagerinimus. 
Tik gaila, kad beveik kas
met bažnyčia esti potvy
nio užsemiama, net iki 
1,5 mtr. aukščio, kaip tai 
ivvko 1936 m. kovo mėn. 
8 d.

1938 m. pasiryžę atnau
jinti vidaus ir išorinį baž
nyčios vaizda. Nereikia 
leisti, kad ši seniausioii 
bažnvAin. Vvtauto paliki
mas, žūtų. Kain pirmiau. 
<ain ir dabar visa Lietu
vos visuomenė padės ja 
^įremontuoti, išdekoruoti. 
Dabartinis Vytauto baž
nyčios rektorius Tėvas 
Domininkas Kaubrė rūpi
nasi, kad kitais metais 
darbas būtų pradėtas ir 
baigtas.

Čhicagos Apskr. už atmi 
nimą mano moters Alhi-i 
nos Poškienės su dovana. į 

Nuoširdų padėkos žodį 
reiškiu ir Lietuvos Konsu
lui Chicagoje p. Petrui 
Daužvardžiui, teisėjui Jo
nui Zuriui ir jo žmonelei, 
kun. Ig. Albavičiui, kun. 
S. Draugeliui (iš Gary. 

ilnd.), kun. M. Urbonav1'- 
■ čiui, MIC., kun. B. Lubau- 
skui iš Lietuvos, kun. Pr. 
Vaitukaičiui, pp. Ant 
Nausėdienei, K. Sriubie- 

inei, Daktarams: P. Atko- 
_ . čiūnui, A. Stulgai, M. Stri-
uozai*! Advokatams: Kon.

Savickui, Kaz. Zekui, ir K 
Ant. P Kal Taipgi B Jakaičiui,

F. Woidat’ui, Vinc. Rekui 
Al. Kumskiui ir visiems 
už gražias prakalbas b^i 
reikšmingus linkėjimus.

Dėkoju prof. A. Pociui ii 
varg. B. Janušauskui už 
suruošimą programo bei 
akompanavimą

I kų-ių. Taipgi 
niidytojams - 
kams-ėms: M.________
kienei, Jadv. Gricaitei, Sa- 
moškai ir Gendrimui. Mū
sų galingai spaudai: Dar- 

į bininkui. Garsui, Ameri
kai, Vyčiui. Pasiuntiniui.

. Jaunimui. Sandarai. Mar-i 
Gimimo, ^-^i įr dienraščiam 

seimmin* i Draugui ir Naujienoms 
Aleks. P. j>a(jj0 valandos savininkui

komo. Ant. Vanagaičiui 
‘ j už garsinimą gyvu žodžiu 

per Radio.
Taipgi širdingai dėkoju 

; savo kolegoms daktarams 
už skaitlingą dalyvavimą, 
kunigams, advokatams, 

t vaistininkams, biznieriams 
ir visiems mano draugams 
už atsilankymą į mano as- 

j mens pagerbimo vakarie
nę. Lietuvių darbuotojų 
skaitliuje yra jau gan ne- 

1 maža jubiliejantų, bet ne 
visi yra atmenami ir jei 
mano asmeny pagerbčt 

i pirmą pasaulietį prof esi - 
jonalą, aš tai įvertinu ir 
manau ateity bus ir kiti 

į neužmiršti.
1 Tad dar kartą prašau 
• visų kurie kuom nors pri
sidėjo prie šio bankieto su-

| ruošimo, priimti gilios pa
dėkos žodį. Tas bankietas

. pasiliks mano minty bei 
širdy iki karsto lentos.

Dr. Jonas P. Pošks

KAUNAS

a-
400 t

I

“cor- 
ir p- 

(ir už 
ir Br. 
darbi-

p. 
•» _

Vakaro
(ypatingai 

kurie nors nebu- 
bet su savo

daininin- 
programo 
daininin- 

Janušaus-

SO. VVORCESTER, MASS.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GP ABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 VZashingtou 8t. 
NORU’OOD. MASS. 
TEL Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL Rro<-ktnn 2005

IR GREENFIELD, MASS

Seniausioji Kaune 
Bažnyčia

Ties pačiu Vytauto 
lūžiojo tiltu, kiek įsmigusi j 
j į žemę, raudonuoja se
niausia Kauno bažnyčia. 
1400 metais Vytauto Di
džiojo statyta. Ją didysis 

j Lietuvos valdovas pasta
tydinęs, dėkodamas Die- 

i vui už gyvybės išgelbėji
mą, kai 1399 m. pralaimė- 

į įes mūšį su totoriais ties 
; Verksią (Ukrainoje) ir, 
! daug kariuomenės prara
dęs šios upės vilnyse, pats 
laimingai upę perplaukęs 

] ir nelaisvės ar mirties iš
vengęs. Lietuvos istoriko 
A. Kojalavičiaus (Historia 
Lit.huania) liudijimu, b? 
ankščiau minėtų motyvų.

; gaunamo ir antrą versiją; 
esą. Vytautas D. pamūri- 

I jęs šią bažnyčią 1400 nt. 
i savo sandoros su Lenkijos 
karaliumi VI. Jogaila, ka' 
pastarasis pripažino i* 
Lietuvos valdovu iki gy- i 

j vos galvos. atsiminimui i 
Vytautas D. nrie bažnv-l 
č’os buvo pridėjęs žemės] 
sklvną iki Vokiečių (dab. į 
Gardino) gatvės ir įkurd’- 
nes čia mažą vienuolyną 
atkviesdamas iš Vilniaus; 
pranciškonus.

Vvtauto D. bažnvčm yra 
ištiVę nelaimės: 
užėmė Kauna.
smarkiai apnaikino bažn\ 
*»a jr vienuolyną, vienuo-1

Di

VIEŠIEMS DARBAMS
PASKIRTA 3,766,000 

LITŲ

Kaunas — Vidaus reika- 
■ bi ministerijos paruoštas 
' šių metų viešųjų darbi; 
I pianas priimtas 3,766.000 
| litu sumai, 
i darbininkams 
bus išmokėta 

j litu. Už darbo 
j st.atvta mokėti 

iarr H 4 lt. ši plana vvkdant
v darbo anie 6,000 be
svoriai ] darbiu- Lėšos bus sunau- 

; dojamos plentams ir ke- 
. iliams tiesti bei tvarkyti, 

lus išžudė ir, vėliau pas-.- rolegta kanalizacijoms bei

protokolas ir priimtas. 
Priimtas naujas narys — 
Juozas Vidugiris, mūs 
Greenfieldo duonkepys. Iš
duota komisijos raportai. 
Komisijoje buvo p. Elzbie
ta Aguonienė, p. Monika 
Vaičiulienė. Pasirodė, kad 
liko pelno iš naujų metų 
baliaus. Tas pelnas pasius
tas “Darbininkui” naujos 
mašinos pirkimui 7 dole
riai 77 centai. Tai nepas
kutinė auka nuo Greenfiel- 
diečių. Bus ir daugiau nuo 
šios jauniausios kuopos. 
Išduota metiniai raportai, 
kurie buvo priimti. Kitas 
susirinkimas nutarta lai
kyti kovo mėnesio 27 die-Į 
ną ponų J. Giknių namuo-; 
se, Turner Falls, Mass. 
Aptarta daug svarbių rei-į 
kalų dėl LDS veikimo. Po
nas Jonas Vaičiulis išrink
tas atstovu nuo LDS 11.3 
kuopos, pasakyti sveikini
mo kalbelę S. Š. V. J. dr- 
jos 25 metu Jubiliejuje, 
vasario 13 dieną. Susirin
kimas baigėsi malda.

A. Dėdinas.
i sios - lietuviškosios moky
klos prieteliai:

$10.00 — Eleonora Liu- 
binienė.

i $5.00 — Marijona Milie- ’ — V « V V • —»  
I I

Jonas 
Ed., 

vice-
LDS 113 kuopos metinis 

susirinkimas įvyko sausio 
30 dieną ponų Aguonių na
muose. Pirmininkas Jonas 
Vaičiulis atidarė susirin
kimą malda. Skaitytas

i BROCKTON SAVINGS BANK j
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” j

binienė, Uršulė Gili, But
kevičiai, Adolfas Tamuie- 
vičius, Tarnas Kvaracie- 
jus, Teresė Saurusaitienė, 
D. Neverdauskai, Ona Gu- 
dukienė, Juozas Valins
kas. Magdalena Dirgičle- 
nė, Marijona Švarcienė, 
Marija Kukauskienė, M. 
Liberienė, Marija Stelmo- 
kienė, Vincas ir Marija 
Kubertavičiai, Motiejus 
Rainis, Vaitkevičiai, M. A- 
leksiūnienė, A. Ardavičiai, 
Konstancija Morkūnienė, 
J ieva Mačinskienė, Mari ja 
Burokienė, Juozas Kamen- 
dulis, Antanas ir Ona Ta
mošiūnai, Rozalija Vara- 
r.auskienė, Adomas Kuda- 
rauskas, Simonas Alek
sandravičius, Albina Ne- 
dzinskaitė, Juozas Taune- 
ris, Ona Širvinskaitė, Vin
cas G. Laukaitis, Jonai 
Barysai, Juozas Glavickas, 
Vincas Tamulevičius, Pet
ras Banionis, Pranas Na- 
vis, Laurinas Balukonis,

Šiandie vienas didžiausių 
Amerikos lietuvių rūpes
čių yra mūsų jaunimas. 
Ne tiktai tėvai rūpinasi, 
kad jųjų vaikai būtų lietu
viai ir katalikai, bet tuomi 
susirūpinusi ir visa mūsų 
išeivija, daugiausia josios 
vadai.

Į

Šiam tai tikslui steigia
mos ne tiktai pradžios, bet 
ir aukštosios mokyklos, 
kaip pavyzdžiui Mariana
polio kolegija lietuviams 

i bernaičiams. Tos kolegi jos 
i išlaikymas yra visos mūsų 
tautos reikalas. Tos tai 
kolegijos naujai statybai 
paremti Aušros Vartų pa- 

i rapijos gerb. klebonas 
kun. K. Vasys leido savo 
valdomoje bažnyčioje pa
daryti rinkliavą, kad ge
rieji lietuviai katalikai tu- 

I retu progą savo centu šią 
1 aukštosios mokyklos sta

tybą paremti.
Aukojo šie katalikiško-,

Buvo dar kelios dešim
tys dolerių smulkesniom>s 
aukomis.

Mums kunigams marijo
nams, kuriems tenka švie-

v •

I

traukdami. miestą ru- 
snms užleido. 1669 m. My
kolą* Jeronimas Ivanaus
kas. Minsko niliu prefek
tas, savo lėšomis bažny
čia atnaujino, anie tai liu
dija a. a. kan. Tumo rū
pesčiu įtaisyta bažnyčios 
tarndurvie marmuro len
ta, lotvnišku, iš senosios 
naminklinės. rusu kažkur 
nudaigotos, lentos nakar- 
totu, įrašo tekstu. Vėliau, 
bajoro Paškevičiau* para
ma ir rūnesčiu. vėl įsikū
rė pranciškonai, atnaujin- 
dami vienuolyną. Rusai 
ja buvo supravoslavine.

Didžioio karo metu Vy
tauto bažnyčia nebuvo pa
liesta. Tik vokiečiu oku
pantu bulvių sandėliu pa
versta, ii buvo gerokai ap
irusi. 1919 m. balandžio

• v

Paprastiems 
už darbe, 

anie 3 mil. 
dieną no
nų o 3.60

vandetiekiams įrengti, li
piu vagoms reguliuoti ir 
mostams tvarkvti: mokyk
loms. ligoninėms ir šauliu 

; namams statvti ir t. t Iš 
tų sumų paskirta 100.000 
lt. inteligentams bedar
biams už iiems duodamus 
darbus atlyginti.

SVEIKATOS RŪMAI
Kaunas

Sveikatos Rūmams steigti 
istatvmo pro jektas. Rūmu 
veikla apimtu visas svei • 
katos aprūpinimo sritis.

Paruoštas

I.1ETUVOS ELEKTRIFI
KACIJA

VALDYBA TA PATI 
LIKOSI

Pirmininkas — 
Vaičiulis, Swamp 
Greenfield, Mass.;
pirmininkas — Adomas 
Budrevičius, 9 Power Sų., 
Greenfield, Mass.; kasie- 
rius Vincas Aguonis. 14 
Linwood St., Greenfield; 
raštininkas Andrius Dedi- 
nas; 55 Mill St. Greenfield: 
iždo globėjai
Aguonienė ir Jonas Gib- 
nis. Organizatorius ir ko
respondentas 
Dėdinas.

Mrs. M.

Andrius

nė, J. M. Puodžiūnas.
$2.00 — Jonas ir Emilija timo ir auklėjimo darbas 

Zakarai. Jonas Šiugždinis, dirbti, yra labai malonu 
Marijona Čižauskienė, V. konstatuoti faktas, kad 
ir S. Antanavičiai, Placi- tasai darbas plačiosios Vi
da Vileikytė, Juozai Stan- suomenės yra vertinamas, 
kauskai, Juozai Augusti- nes jinai savo sunkiai už- 
navičiai, Bernardas Piga- dirbtu skatiku tą švietimo 
ga.

$1.00 — Antanas Pranai
tis, Jonas Grigas, Vinifrė
dą Barry, Vladas Kazlaus
kas, Ona Šuklienė, Juozas 
Pigaga, Alfonsas Galčius, 
Pranas Česnulevičius, N. 
Stočkai, Ona Kundrotienė, 
P. Snarskis, Felicija Zaka- 
raitė, Ignas Kukauskas

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.l Mikas Butkevičius, Anta-

Kaunas —Energijos Ko
mitetas paruošė ir įteikė 
Vvriausvbei istatvmo pro- 

mėn. 18 d. Lietuvos va1- iex^a oadaryti elektros e- 
nergiją lengvai prieinamądžia grąžino bažnyčia Že- __

maičiu vyskupo žinion, t visiems Lietuvos gyvento- 
Pirmiinju jos rektoriumi lams.

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

I

darbą remia. Esame labai 
dėkingi kaip gerb. kun. 
Klebonui, kuris davė pro
gos padaryti rinkliavą, 
taip lygiai ir visiems pie
teliams, kurie savo auko
mis prisidėjo prie naujos 
statvbos Marianapolio ko
legijoje.

Nuoširdžiai dėkingi — 
Kunigai Marijonai.

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 j 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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Donas Bosko, Zurnalizmo
v I
Šventasis

Mūsų bendraminčiams ko išleido lapelius ir kny- 
palikdami atidarą angą is- gutes, kuriomis persergė- 
toriniam nušv i e t i m u i jo katalikus šalintis nuo 
Šventojo Jono Dono Bos- klaidatikių, ir gynė Kris- 
ko Kongregacijos įkūri- taus mokslą ir tikėjimą, 
mo ir jo įstaigų plitimo po Viena iš tų knygučių bu- 
visą pasaulį, mes pasilie- vo 
kame čia pat, reikšdami ir 
vėl, kad plačiai pagarsėju
sį mūsų dienų Šventąjį 
turime ypatingai gerbti už 
jo nepaprastą uolų atsida
vimą katalikų spaudos pli
timui, kad taip pat priva
lome jį statyti šalia Šven
tojo Pranciškaus Salezie
čio kaip bendrąjį katalikų 
žurnalistų patroną arba 
globėją.

Neužginčijama tiesa, 
kad naudingame savo il
game gyvenime, Jonas Do
nas Bosko, pats būdamas 
išimtinai katalikiškasai 
žurnalistas, nenuilstančiai 
dirbo ir daug nuveikė di
desnei Dievo garbei ir sie
lų išganymui sunkiame 
kultūriniame kata likų 
spaudos darbe. Lyg Dievo 
Apvaizdai globojant, Do
nas Bosko nuo pat savo 
jaunųjų dienų ruošėsi įta
kingai lieteratinei veiklai. 
Kuomet dar tebuvo 10 me
tų, jis jau skaitė Dantės 
ir Tasso raštus. Būdamas 
studentu, jis mėgo studi
juoti Livijų. Jis taip pat 
buvo atsidavęs literatūrai, 
kad pasiryžo tęsti penk- karžygio 
tuosius klasikos metus. 
Už Soldiną jis iš žydo pa
siskolino italų klasikų vei
kalus. Kelionėje, jis rašė 
vežime, traukiny j, ir kuo
met atsitikdavo proga. Jis 
praleisdavo daug nuobo
džių ilgųjų naktų, atsiduo
dant žurnalizmo darbui.' buvo šauktas neva pas Ii- 
kad dienos metu galėtų gonį, kur norėta priversti 
darbuotis savo įstaigose. į jį ragauti užnuodintų kaš-

Lygiai kaip Šv. Augusti- ’ tanų ir gerti užnuodinto 
nui, dienos reikalai ir apy-' vyno. Dėka keturiems ar 
stovos vertė Doną Bosko penkiems jo auklėtiniams, 
imtis kultūrinės spaudos kurie dėl saugumo ben- 
veiklos. Pradžioje XIX-jo 
amžiaus, Italijos valdovas 
Karolis Albertas savo vai- nudurti. Kitą kartą ban
diniams buvo teikęs spau- dyta jį nušauti. Ir žymėti- 
dos ir sąžinės laisvę. Kuo-' na, kad slaptingas, pilkas 
met, 1850 metais, protes-

užvardinta: “Ginčas I 
apie Skaistyklą tarp dvie- ' 
jų protestantų pryčerių ir : 
katalikų kunigo”. Tokiais 
raštais Donas Bosko, iš 
tikrųjų, buvo lyg kūjis | 
protestantams.

Taip pat valdenzai ereti
kai darė visokias kliūtis 
ir kovojo prieš Doną Bos
ko. Apie 1853 m. valden- 
z.ai, susitarę su protestan
tais, ir naudodamiesi ne 
vien sąžinės, bet ir spaus
dinto žodžio laisve, suju
do ir pradėjo skleisti klai
dingą propagandą prieš 
kunigus, prieš Popiežių ir 
Bažnyčią. Donas Bosko 
nemiegojo. Jis rūpestin
gai atsidavė katalikiškoje 
žurnalizmo kūrybai ir 
spaudos plitimui. Jis ga
mino veikalus iš Popiežių 
gyvenimo, daug rašė apie 
Bažnyčios hierarchiją, 
koncilijus, santarybas ir 
bažnytines apeigas.

Ne vien valdenzai su 
protestantais, bet ir be
dieviai masonai, smarkiai 
puolė Doną Bosko. Tai ne
nugąsdino drąsuolio įta
kingo spausdinto žodžio 

Tačiau, drąsūs 
užsimojimai kultūrinėje 
katalikiškojo žurnalizmo, 
mokslo ir labdarybės pa
žangoje, Doną Bosko įsta
te į daugelį pavojų.

Tikrumoje, jo priešai ne 
vieną kartą kėsinosi jį nu
žudyti. Atsitiko, kad jis

dravo jam, išgelbėjo jį. 
Vieną kartą mėginta jį

šuo pasirodė tris kart, 
tantai, pasinaudodami są- kuomet pavojus gręsė Do- 
žinės laisve, skleido kiai- no Bosko gyvybei, ir jį iš- 
dingą mokslą ir varė pra-' gelbėjęs, dingdavo. 1880 
gaištingą kovą prieš Kata- metais, dvylika asmenį: 
likų Bažnyčią, Donas Bos- buvo viešai prisiekę nužu-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S' Paca Street
. BALTIMORE, MD.
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EKSKURSIJOS
LIETUVON!

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

GEGUŽĖS-MAY 21 fl., ——“
Holland-Ameriean 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.

GEGUŽĖS-MAY 21 D., ——
Holland-Ameriean Linijos laivu —NlEW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čių ekskursija.

GEGUŽĖS-MAY 22 D„ - - - - - - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 R, Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

✓

KINO VĖLI APLANKĖ 
GYVA DRAUGĄ

I
I

dyti Doną Bosko. Net 
1848 metais, nuo sodno 
siehų taikyta jį nukauti. 
1874 metais, auklėtinis 
oratorijoje tapo sužeistas, 
vietoje Dono Bosko.

Nežiūrint tų visų pavo
jų, Donas Bosko savo kil-

LDS. NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

Šiuomi “Darbininkas” skelbia Sausį ir Va
sarį kaipo Katalikiškos Spaudos mėnesius — 
vajų. Per tuos porą mėnesių Darbininko kaina 
sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę metų — 
$1.50. Syki i savaitę metams $1.50. J Lietuvą 
metams $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skai
tytoju pasinaudoti šia proga — atnaujinti pre
numeratą iki vasario 28 d.

Primename ir LDS kuopų nariams, kad 
nevilkintų savo duoklių, bet pradžioje metų ap
simokėtų už organą “Darbininką”.

Is

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”.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680

ma to, kuriam buvo duota, 
o visgi gali tapti įdomi 
sūnui ar dukterei, draugui 
ar kaimynui. Geroji kny
ga kaime dažnai pareina 
per šimtą rankų. Vien Die
vas tik žino, kiek daug ge
ra padaro ’ geroji knyga 
mieste, skaitykloje bei 
knygyne, darbininkų są
jungoje, arba ligoninėje”.

Čia gal kas norėtų klau
sti, iš kur Donas Bosko 
gavo įkvėpimo tokioms 
pritirtoms ir realioms 
mintims? Mes galime, ne
klystant, sakyti, kad Do-' 
nas Bosko ėmė pagrindinę gyvenamasis kvartalas il- 
įkvėpimo idėją savo veiki- gai buvo atkaklių kovų a- 
mui ir raštams iš Šventojo rena. Su draugu kinų 
Petro, kurs tarė: 
io ir aukso aš

Vienas prancūzų pirklys 
Šanchajuje pasakoja turė
jęs šiomis dienomis tikrai 
keistą nuotykį. Geriausias 

! jo draugas buvęs vienas 
kinas pirklys, su kuriuo 
jis daugelį metų palaikęs 
ir prekybos santykius. Ja
ponams užpuolus Šancha
jų, prancūzas kalbinęs sa
vo draugė kiną persikelti 
per jį į prancūzų koncesi
ją. Kinas atsisakęs ir pasi
likęs savo namuose. Jo

Su draugu kini’

M .j

niame pasiryžime kultu- gyvenimai, apysakojimai • jinti žmogų: Jis įkvėpė 
iinės spaudos propagan-J apie Senąjį Kareivį iš Na- j Šventąjį Raštą, kurs tik- 
dai pasiliko nenugalimas, poleono laikų, Alpų Pie-1 rąją doktriną nešė visam 
drąsuolis karžygis. Jis' menys, Laiųaęs - Bakūžė, ■ pasauliui. Jis norėjo, kad 
drąsiai skelbė Dievo žodį, į Vynuogių Kultūra Italijo- Šventojo Rašto knygos 
ir nenustojančiai kūrė ir je, Saleziečių Korespon- būtų visuose Palestinos 
rašė vien Dievo garbei ir dencija, Popiežiaus Leono miestuose ir miesteliuose, 
sielų išganymui. Jis yra XlII-tojo Gyvenimas, Fak- ir kad kiekvieną subatą iš 
parašęs keletą šimtų pa- tai iš Popiežiaus Pijaus jų būtų skaitoma sinago- 
mokslų ir meditacijų 
kolekcijoms, misijoms, tri- ki vyskupo Alimondo Gy- per įkvėptus Jo 
duams ir novenoms. __
savo įstaigoms ir studen- į 
tams sukūrė decimalę sis-Į Bosko plunksnos į pasaulį: J’s tęsia toliau: 
temą, ir parašė Bažnyčios, išėjo apie šimtas įtakingų i turėtume ryžtis sekti Dan- 
Šventojo Rašto ir Italijos veikalų, susilaukusių vii- Igiškojo Tėvo darbus. Ge- 
istorijas. Jis yra autorius žum šimto laidų. Jo kūri- rųjų knygų plitimas tarp 
šių kūrinėlių: šeši Aioyzi-'nėliai, pamfletų formoje, žmonių dideliai padės pa- 
niai Sekmadieniai, Nove-, 
na į šv. Aloyzą, Kaip gerb- egzempliorių.
ti Angelą Sargą, Karžy
gis Jaunikaitis, Komolioj 
Gyvenimas, ir d. k. Tie literatūros 
skaitymai, skiriami jauni- spaudos įtakos išganingo-: gūs žmonės 
mui, buvo paskleisti mili- mis pasėkomis, nes dažnai skaito šių dienų nepado- 
jonais.

Jam rūpestingai prižiū-' sielų tapo išganytų gero- nius. Ginklas turi būti pa

re- Devintojo Gyvenimo, Ar- gose. Tai buvo ypatingai
7 " > raštus,

Jis venimas ir k. kad pasaulį prirengtų dėl
Iš po galingos Dono Atpirkėjo atėjimo”.

“Mes

spausdinami milijonais laikyti Atpirkėjo karalys
tę skaitlingose sielose. Ge-

Tiesa, kad Donas Bosko ros knygos yra reikalin- 
buvo įsitikrinęs gerosios

ir
gesnės mūsų dienose juo 

gerosios daugiau, kuomet neatsar- 
c-ūc pripuldami

sakydavo: “Kaip daugelis Irius ir bedieviškus leidi-
- - - — I —• - - - - _ - -

rint, išleista italų ir loty- ihfe khygomis, kaip dau-1 naudotas prieš ginklą”, 
nų klasikai, taip pat ir gelis apsaugotų nūo pa- Ir vėl: “Tiesa, kad span- 

| ascetiškų veikalų rinki- klydimo, kaip daugelis pa-, sdintas žodis neturi tokios 
nys; jis taip pat parūpino drąsintų gera daryti ir ti- įtakos kaip pamokslas, ta- 
italų ir lotynų kalbų žody- ksliai gyventi”. Tam jis čiau turi kitas naudas, 
nūs. Visada žvelgdamas į steigė skaitlingas draugi- Geroji knyga eina į tuo.-; 
ateitį, 1882 metais, jis siū- jas, kurių tikslas buvo Į namus, kurie neprieinami 
lijo Popiežiui Leonui XIII- plėsti gerą literatūrą tarp ' 
tąjam išleisti suvienodin- kitų; jis taip pat steigė 
tą katekizmą visam pa- knygynus vijose savo į- 
sauliui. i staigose. •

Jis rašė knygas ne vien Sausio 7 dieną, 1860 me- 
1 jaunimui, bet rašė ir su- tais, Popiežius Pijus De- 
augusiems. žymėtini yra virtasis neveltui rašė, 
šie jo veikalai: Katalikai reikšdamas, kad vyriau- 
Pasaulyje, Katalikų Šei- sias Dono Bosko uždaVi- 
mos Prietelis, Skaitymai nys buvo kovoti blogąją 

j Katalikams, Pirmųjų Tri- spaudą ir tuometinius 
jų šimtmečių' Popiežiai, blogumus prašalinti gerą- 

; Šventųjų Gyvenimai (kaip ja spauda ir edukacija.
ŠŠ. Petro, Povilo, Juozapo,1 Kovo 19 dieną, 1885 me- 
Jono Evangelisto ir Mar- tais, Donas Bosko rašė vi- 
tyno). Taip pat yra žymė- siems Saleziečiams: “Ąb, 
tinos knygutės apie Sopu- neabejodamas, sakau, kad 
lingąją Dievo Motinų, No- gerųjų knygų plitimas y- 
vena į Marijų — Krikš- ra dieviškos priemenės, 
čionių Pagalbą, šventųjų nes Pats Dievas naudojo 
ir kitų istorinių asmenų jas kaip priemones atnaU-

i

kunigui, ir blogi žmonės 
gali taip pat toleruoti ir 
priimti ją’ kaip dpvaną ir 
atmintį. Kartais, ji apdul
kėta pasilieka ant stalo 
arba knygyne. Niekas ne
mano apie ją ir nesidomi. 
Tačiau, nuobodžią valan
dą, kuomet ateina nuliūdi
mas, skausmas, išsiblaš- 
kimas, arba baimė apie a- 
teitj, miįsų bičiulis bus 
verstas nudulkinti tą kny
gą, ir atskleis jos pusla
pius, kurie išganingai pa
sitarnaus atvertimu kito 
Šventojo Augustino, kito 
Palaimintojo Kolumbino, 
ir kito Šventojo Ignaco”,

Arba: “Geroji. knyga 
šeimoje, nors ir neskaito-

“Sidab- prancūzas niekaip negaič- 
neturiu’ 3° susisiekti. Vieną dieną 

kogitunxtaiduodutav: staiga atsivėrusios pran- 
Jėzaus Kristaus Nazarėno 
vardan kelkis ir vaikš
čiok” (Apd. III, 6). Tikru
moje, jis visą savo gyve
nimą buvo neturtėlis. Ką 
gavo arba pelnė, visa išda
lino mokslo ir prieglaudų 
įstaigoms, kurias įkūrė 
Kristaus mažutėliams. To
dėl, jis rašo savo sekė
jams: “Ne pinigų, ne gar
bių, bet sielų ieškokite! Y- 
patingai rūpinkitės ligo
niais, vaikais, seneliais, 
vargšais, ir jūs pelnysite 
Dievo palaiminimą ir ge
rąją žmonių valią. Teikite 
pagarbą valdžių autorite
tams. Platinkite pamaldu
mą Marijai — Krikščionių 
Pagalbai — ir Jėzui Šven- 
čiausiame 
Visuose tyrimuose ir 
skausmuose nepamirškite, 
kad tuomi pelnysite užmo- 
kesnį Danguje”.

Gabumus ir talentus, 
gimdo darbas. Tat, Donas 
Bosko kartotinai reikšda
vo: “Šėtonas niekada nei
ma atsilsio ir nepaliauja 
kenkti sieloms, todėl aš 
pats negaliu imti atsilsio 
ir niekada neturiu paliauti 
dirbęs sielų išganymui”.

Atsitiko, kad kunigaikš
tienė Barolienė aukojo 
5,000 frankų Donui Bos
ko, kad pasiimtų afosto- Visada budėk ir sergėkis 
gas keliems mėnesiams ir pikto; niekada nepasi- 
atsilsėtų. Jis atsakė, jog duok blogos spaudos įta- 
tapo kunigu ne dėl to, kad kos vyliojančiai pagundai: 
rūpintis savo sveikata.

Savo uolume, Donas katalikų literatūrą, ir vi- 
Bosko buvo nenuilstantis, sada ragink savo brolius 
Jis dažnai kalbėdavo: lietuvius skaityti ir palai
das, kurs miršta iš persi- kyti vien katalikų spaudą: 
dirbimo, turi šimtą kitų, uoliai ištesėk gerame ir 
kurie užima jo vietą”. Jis į gyvenk tvirtu tikėjimu, 
patardavo savo auklėti- prisimindamas, kaip išga- 
niams: “Dirbkime, nes ningai Šventasis Petras a-
Danguje turėsime amžiną- pie 2,000 metų atgal mokė 
jį atsilsį”. Arba vėl sakv-i 
davo: “Jei Salezietis savo' 
gyvenimą suvartoja dar
bui sieloms, Kongregacija 
laimi didelį trijumfą, ir 
gausus palaiminimas nu
žengs iš Dangaus. Mes čia 
esame darbui. Mes atsilsė
sime Rojuje. Tačiau, per 
nusidirbimą, netenkame 
savo sveikatos! Tai neva 
praradimas, bet nuopel
nas. Gi daugelis sutrum
pina savo gyvenimą! Tuo
mi jie skubiau pelnys sa
vo užmokesnį. Laimingi 
tie, kurie miršta iš tokiom 
priežasties!”

Mūsų Išeivijos ir Lietu
vos jaunime, imk sau kil
nųjį pavyzdį iš Šventojo 
Jono Dono Bosko gyveni
mo, ir žinok, kad mūsų 
dienose negalimas joki s 
kitas atsilsis, kaip tik at- 
eilsis kapuose! Žmogaus

cūzų kontoros, prancūzu, 
koncesijos, durys ir — įė
jęs jo draugas kinas. Įė
jęs, atsisėdęs į kėdę prie 
stalo prieš prancūzą ir ne
tardamas nė žodžio liūd
nai žiūrėjo į jį. Taip praė
jusios kelios minutės, o 
kinas vis nė žodžio nepra
taręs. Prancūzas tuo metu 
buvęs pašauktas į kitą 
kambarį. Kai grįžęs, kino 
neberadęs nė pėdsako. 
Niekas nebuvo matęs jo 
išeinant iš prancūzo kon
toros. Kitą dieną prancū
zas pasiuntęs į savo drau
go kino namus vieną kiną 
savo tarnautoją. Pasiunti
niui pavykę nueiti iki pat 
kino pirklio namų, bet, de
ja, beradęs namo griuvė
sius. Pasirodė, tą pačią 

Sakramente, valandą, kada pasivaideno 
prancūzų pirkliui kontoro
je jo draugas kinas, į pas
tarojo namus pataikiusi 
didelė japonų granata, ku
ri ne tik sugriovė jo namą, 
bet palaidojusi ir jį patį 
po namo griuvėsiais. D-s.

būtybė, visa jo asmenybė, 
kuriasi ir tobulėja darbe. 
Laimė surandama darbe 
Yra nelaimė būti pasmer
ktam neveiklume. Laimin
gas žmogus, kurs visada 
veikia, dirba, vodėl, koliai 
diena — dirbk ir mokykis: 
ir darbuokis amžinybei!

neliaujančiai kurk, turtink

sekančiais žymėtinais žo
džiais, kurie šiandien ati
tinka ir mums patiems: 
“Būkite blaivūs ir budėki
te, nes jūsų priešininką?! 
velnias aplink eina, kaip 
kriokiantis liūtas, ieško
damas, ką prarytų; jam 
priešinkitės tvirti tikėji
mu, žinodami, kad tie pa
tys kentėjimai atsitinka 
jūsų broliams, esantiems 

l pasaulyje. Visokios malo
nės Dievas, kurs mus pa
vadino į Savo amžinąją 
garbę Kristuje Jėzuje. 
Pats jus truputį kentėju^ 
sius patobulins, sustiprins 
ir patvirtins. Jam garbė it 
viešpatavimas per amž’tj 
amžius. Amen”.

» 4

Didžiausia apgavystė y 
ra pretenduoti į valdovui 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontaa
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Rytinių Valstybių Žinios
M ARI J ANAPOLIO ŽINIOS “

---------- _ igyti kontraktą su Yale u-
Pasirodo šis mėnuo yra niversitetu dėl istorinių 

vienas iš veikliausių—ma- judamų paveikslų, kurie v- 
žum, kad toks trumpas. ra rodomi kas antrą savai- 
Vasario 1, 1938, įvyko te. Be to, komedijos su 
Blaivininkų ‘Gaudeamus’. Charlie Chaplin, Will Ro- 
pasilinksminimo vakarėlis j gers, ir Cohen & Kelly yra 
studentams. Vakaro vedė- ! --------
ju buvo Petras Aikšnoras. 
1) Juokingą laišką nuo 
klebono skaitė Povilas Sa
bu lis; 2) Mūsų sekcijos 
Elaivininkų pirmininkas 
sveikino susirinkusius; 3i 
Duetas, “Atsiminimai”,. 
grojo Jonas Dastikas— minas 
smuiku ir L. Šimutis — - 
pianu; 4) Jonas Riebaus- ‘pologetiką.
įias dainavo kun. J. Mi-( Vaidinimu praktika eina 

sparčiai. Bus suvaidintas 
veikalas “Dešimts Metų 
Smuklėje”. Taipgi ruošia-

pritaikomos.
Šiomis dienomis atvyko 

į kolegiją du nauji moky
tojai: Ponas J. Andriulio 
nis ir ponas V. Ambrosevi- 
čius. Pirmasis dėstys loty- 
tų kalba, antrasis anglų 
kompoziciją. Kun. A. Jag- 
...........> išvažiuoja misi- 

■ joms. Tad dėstys tiktai a-

I

kas dainavo kun. J. Mi-j 
liausko pritaikintą prie 
Vieni, Vieni, lietuvišką 
giesmę— ‘Blynai, Blynai’: 
5) Banys Ivanauskas. Ma- mas patriotiškas veikalas 
rianapolio alumnas, kuris “Savanoriai”, 
lankėsi pas mus, pagiedojo i 
Cossack ir Vakarinę dai
ną ; " 
laukiama. Saldainės išda
lintos. Visi patenkinti: 8) 
Kun. A. švedas, MIC.,' 
Blaivininku buvęs .pirmi
ninkas, pažadino visus į 
blaivybės platinimą: 9) i 
Debatas. Klausimas- At
šaukimas 18-to priedo bu
vo klaidingas, 
pusę palaikė šie: 
Kuliešis, Juozas Remeika? 
atsakovas—.Tonas Petrau
skas. Neigiama puse pa
laikė — Juozas Pikčiūnas. 
Antanas Kasparas, ir at
sakovas Petras Venslaus- 
kas. Minėti priklauso prie 
naujos debatų sekcijos. 
Būtu gerai jeigu atsirastu 
ratelis, kuris nugalėtu šį 
debatų ratelį; 10) Anta
nas Norkūnas pagrojo ar
monika: 6) Per visa nra- 
gramą kolegijos orkestras 
kelis kartus palinksmino 
polkomis ir įvairiais kuri- bilietai no SI dol., 
nėliais; 11) Vakarėlis bai
gėsi kun. Dr. J. Navicko 
kalba anie blaivybe ir 
komplementavo deb? to
rius.

Pereita savaitę, kun. P. 
Strakauskas skaitė pas
kaitą — Popiežiaus Leono 
XIII encvklika “Rerum 
Novarum” via ‘slides’. F- 
same dėkingi Kun. Stra- 
kauskui už paskaitą. Jau 
ne pirmą kartą mums teko 
išgirsti didžiai mylimą 
kalbėtoja — ir tikimės no-: 
paskutinį.

Marianapolio orkestras 
vasario 5, 1938, aplankė 

7) Pertrauka. Visi) Providence, R. I. Ten įvy
ko šokiai ir pasilinksmini
mas.

Pranas A. Pransku-
(L. K.)

BROOKLYN, N. Y.
Teigiama APREIŠKIMO CHORAS 

Vladas į HOTEL NEWYORKEk
Nuo seniai ruošiami Ap

reiškimo choro balius — 
“semi formai” šokiai, Ho- 
tel Newyorkes jau arti — 
įvyks penktadienį, vasario 
11 d., išvakarėse prieš
Lincoln’s Birthday. Čia 
puiki proga net ir iš toli 
atvažiuoti į New Yorką ir 
praleisti “Week end”.

Tad kviečiame visus iš 
visur į mūsų vakarą, vasa
rio 11 d., Hot.el Newyor- 
ker. Nevv York City.

Iš anksto perkantiems 
, gi vieš

butyje $1.25c. Kvieslys.

lš MOTERŲ SĄJUNGOS 
29 KP. VEIKIMO

I Sausio 19 d. įvyko Mote
rų Sąjungos 29 ko. metinis 
susirinkimas. Prisirašė dvi 
naujos narės, būtent. A. 
Jasinskienė ir K. Povilio
nienė. Išklausyta raportai 
iš Federaciios ir visų kuo
pos narengimu. Finansinė 
apyskaita parodė, kad 
kuopa gražiai darbavosi. 
“Amerikos” bazaro komi- 
fiion išrinktos šios: pp. 

Kad studentų gyvenimą" Subatienė, Gražienė, Povi-

lionienė. Taipgi išrinktos 
atstovės j Katalikų Seime
li-

Kadangi kuopos valdyba 
labai gerai darbavosi pe
reitais metais, tai visos 
narės prašė, kad ir šiais 
metais pasiliktų valdybo
je. Valdybą sudaro šios 
narės: pirm. P. Grigienė: 
vice-pirm. O. Dobrovols-

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA,

PRANEŠIMASchoras; lietuvių mokyklos 
vaikučiai išpildys dalį pro
gramos su dainomis ir de
klamacijomis.

Kiekvieno lietuvio parei
ga, nežiūrint kokių pažiū
rų būtume, tą dieną turė
tume visi kartu sueiti ir 
tinkamai atžymėti šias su
kaktuves, pasidži augti 
Lietuvos Nepriklausomy-

kienė; fin. rašt. — J. Te- be ir prisiminti pavergtus 
rebeizienė; nutarimų rašt. Vilniaus krašte vargstan- 
— A. Vaitekūnienė; ižd.— 
S. Subatienė; tvarkdarė— 
M. Kivitienė; koresp. — J. 
Terebeizienė.

Valdyba ir visos narės 
pasižadėjo, jeigu tik Die
vas sveikas laikys, šiais 
metais daugiau pasidar
buoti. Rašt.

čius brolius lietuvius, ku
riuos žiaurus lenkų aras 
spaudžia.

VVS Skyrius.

AMSTERDAM, N. Y.

16-TO VASARIO
Šįmet 16-to Vasario bei 

20 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių 
minėjimas įvyks trečiadie
nį 16-tą vasario, Šv. Jur
gio par. svetainėje, kam
pas Venango ir Salmon 
Sts. Tas minėjimas įvyks 
vakare. Jį ruošia veikėjai, 
veikėjos katalikai. Tačiau, 
be skirtumo, visi gali ir 
net kviečiami tame minė
jime dalyvauti. K. V.

4

“BUNCO PARTY”

Sausio 25 d. p. A. Jan
kų vienės namuose įvyko 
“bunco” žaidimas. Dalyva
vo gražus būrys narių ir 
viešnių. Kuopa taria vi
siems dalyviams nuoširdų 
ačiū, o ypač pp. Jankams 
už vaišingumą ir dovanas. 
L iko gražaus pelno.

Koresp.]
” ” i

I

“Darbininko” vasario 
d. korespondencijoje 
šios kolonijos įvyko klai
da. Parašyta: “Sol^ «•”dai
navo vienas vyras”. Turė
jo būti: Sudair°”o vienų 
vyrų choras. IhiH” nikų 
sąstate tilpo “S. S. Kii- 
čiūtės”. turėjo būti — S. 
Kučiutė ir S. Karu/nitė.

Koresp.

1 
iš PAGERBĖ KLEB. KUN. 

IG. ZIMBLĮ

UŽUOJAUTA
Mirus mylimam vyrui,: 

reiškiame gilią užuojautą 
mūsų narei p. V. Zalaus- 
kienei.

Moterų Sąjungos 29 kp.
I

■

LIŪDI VISA KUOPA
Sausio 14 d. mirė Ona 

Kudžmienė, Moterų Sąjun
gos 29 kp. narė, po 10 mė
nesių sunkios ligos. Kuopa 
užprašė šv. mišias. Be to 
narės palydėjo j kapus.

Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą, du sūnų, dvi duk
terį ir seserį. Koresp.

WATERBURY. CONN.

I

I

DĖMESIUI
Kam mokėti penkis cen

tus už vieną “Darbininko” 
egzemnliori, kad galimai 
gauti už tris centus.

Būk išmintingas, taupyk i 
centus. Pasimatyk su J. 
Totilu — adresas, 39 Con- 
gress Avė. Waterbury, Ct. 
Jis parūpins “Darbininką” 
už tris centus.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
I

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO- 
CKFRT’S — jo visuomet reikalausite.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

Dabar pas mus kiekvie
ną sekmadieni įvyksta dvi 
lietuviškos radio progra
mos.

Pirma, Lietuviu Vaizbos 
Būto, vadovystėje Dr. M. 
J. Aukštakalnio. Iš radio 
stoties WATR, antrą vai. 
po pietų. Tęsėsi visą pus
valandį.

Antra, nuo pusė keturių 
iki penkių no pietų iš sto
ties WBRY, vadovystėje 
muz. A. Aleksio.

Lietuviai nepamirškite 
pasiklausyti gražiu lietu
viškų dainų ir muzikos.

J. Totilas
«

HARTFORD, CONN.

Vasario 1 d. yra Švento 
Ignacijaus. To šventojo 
varda nešioja klebonas, 
kun. Ig. Zimblys. Tai dėka 
triūso vietinių Sesučių, 
vienuolig Pranciškiečių, 
sekmadienį, 30 sausio, jur- 
giečių svetainėje įvyko pa- 

UnnCIPV CAII C M V gerbtuvės kun. Igno Zim- 
nUUuluK iALLuj Ii blio. Programa tų pagerh- 

------------ tuviu buvo, maž-daug, še
šis miestelis nedidelis, kanti: mokiniai 6-to ir 7- 

Gyvena įvairių tautų žmo- to skyriaus pagiedojo gie- 
nės. Yra kelios dirbtuvės, i 
bet dabar sumažėjo dar
bai. Lietuvių nedaug yra, 
bet turi nusipirkę savus 
namus, ūkis ir biznius: v- 
ra mėsinių, restorantų ir 
viešbučių. Visų namai 
gražiai apžiūrėti. Kur bu
vo pelenų krūvos, tai da
bar yra gražūs lietuvių 
darželiai. Yra Šv. Jurgio 
lietuvių draugija, bet lie
tuviai neturi savo bažny
čios. Priklauso prie airiu 
parapijos. Prie tos parapi
jos priklauso visų tautų 
žmonės.

Šv. Jurgio draugija yra 
daug pasidarbavusi dėi 
bažnyčios ir mokyklos: 
vasarą surengė piknikus ir 
šokius. Lietuvės moterys, 
kurios priklauso prie La- 
dies Auxiliary, rengia 
“bingo” mokyklos naudai, 
vasario 9 d. ir kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti. 
“Bingo” įvyks brolių Vir- 
mauskų namuose, 65 Elm 
St. Kiek man teko sužino
ti, tai daug jaunuolių yra 
tą mokyklą baigę ir dabar 
lanko aukštesnes mokyk
las.

v •

Moterų Sąjungos Mass. ir 
N. H. Apskr. Kuopoms
Paskutiniame mūsų ap

skričio suvažiavime, Na- 
Švento Jurgio parapijos? f.nu^ta 5Ten?"
------ - - t1, 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.

s Gerb. Rektorius Tėvas 
0 Navickas ragino Sąjungie- 

tes Mass. ir Conn. apskri
čiu bendrai išsirikiuoti i I eiseną parodą tą dieną, a- 
pie ką teks pakalbėti se
kančiame apskričio suva
žiavime.

Bet dabar jau laikas 
i pradėti rengtis prie Išdir- 

, biniu Parodos, nes darbas 
didelis. Mūsų Sąjungietės 

i yra gana gabios ir neabe
joju, kad jos savo gabu
mus sugebės parodyti N.

■ A. Lietuviu Dienoj, 4-tą
• I liepos, Marianapolyje. 

Kadangi Tėvu Marijonu
Kolegija randasi Conn.

• Valstybės rvbose, tad 
kviečiame ir Conn. apskri
čio Sąjungietės į šį bendrą 
darba. Susibūrę į krūvą 
lig bitelės galėsime daug 
naudingo darbo nuveikti. 
Vienybėje galybė! Tad Są
jungietės visos i darba.

L. V. Venčienė. 
Mass. Apskr. Rašt.

vyks puikus bankietas ir 
šokiai. Toji puiki pramogai 
yra rengiama naudai

Todėl klebonas, kun. Ignas T 
Zimblys, kreipdamasis į 
visus Philadelphijos ir a- 
pylinkės viengenčius, pra
šo visų širdingai taip pa-į 
vienių, kaip ir draugijų 
dalyvauti tame bankiete. 
Ti kietas į bankietą ir šo
kius tik doleris; o kas no
rėtu dalyvauti vien tik 
šokiuose, tai turės mokėti, 
tik 35c. Bankietas įvyks 
žemutinėje svetainėje: 
šokiai — erdvioje augštu- 
tinėj. Muzika bus labai 
puiki, nes, kaip girdėjau, 
muzikantams turės užmo
kėti net 40 dolerių. K.V.

NežinauPrierašas: 
tikrai, bet man vienas ver
tas užsitikėjimo viengen 
tis sakė, kad ‘gaspadoriai 
to ‘Muzikalio Namo’, atsi
žvelgdami į parapijos ne-ĮYV 
turtingumą, malonėjo net i 
abi tas svetaines, žernut5- i 
nę ir augštutinę tam vaka
rui suteikti dykai. Tad jei 
tas yra tikra teisybė, tai 
jiems nuo visų jurgiečių 
priklauso širdingas ačiū.

K. V.

smę apie Šventą Ignacijų: 
o mokiniai 8-to skyriaus- - 
pasveikinimo dainą ir Lu- 
cija Serafinaitė pasakė 
sveikinimo kalbelę.

Toliau, 5-to skyriaus mo- i 
kinių buvo taip vadinami 
“Varduvių Aidai”. Po to, 
dialogą apie giltinę pasa
kė V. Andrulionis ir A 
Streleckaitė. 3-čio ir 4-to 
skyriaus rokinės - mergai
tės pašoko japoniškai. Po 
tų šokikių, 8-to skyriaus 
mokiniai padainavo daine
le: “Išėjo tėvelis...” Po 
šios dainos, jaunas J. Sa- 
bukas armonikos muzika 
palinksmino visus. Seka 
komedijėlė: “Pikčurna”.
Suvaidino 6-to. 7-to ir 8-to 
skyriaus mokinės. Po šios 
nikčurnos, pirmo ir antro 
skyriaus mokinės vaizda
vo “čiūžinėtojas”. Seka: 
“Netikėtos Varduvių Do
vanos”. Suvaidino 3-čio iri Gerbiamasis mūsų buvęs 
4-to skyriaus mokiniai. ' svetys, dekonas Kapočius 
Pirmo ir antro skyriaus tame savo laiške aiškiai 
mokiniai atvaizdavo ‘Šiau- pažymi ir savąjį adresą 
nečius’. Po to mokiniai su-Į Lietuvoje, tuo tartum duo- 
dainavo ir vėl sveikinimo damas suprasti (jis mat 
daina. Programa užsibai- perdaug inteligentiškas, 
gė Lietuvos himnu. i stačiai prašyti aukų ne-

-. v. . drįsta), kad tie, kurie su
Šią programą vaikučiai j;Jį nesusitiko AmerikoJe. 

išpildė ne tik pakankamai [ J
gerai, bet net pagirtinai. 
Už tai ir Sesutėms, pri
klauso tinkamas kreditas.

Žmonių į vakarą prisi
rinko daugiau, negu sve
tainė, kad gali tinkamai 
sutalpinti. K.V.

—
PHILADELPHIEČIAMS 
ŽINOTINAS DALYKAS

t
i

Korespondentas.

KEARNEY. N. J. i

Sausio 22 ir 23 d. d. čia 
rodė judamus paveikslus 
iš šv. Teresėlės gyvenimo. 
Žmonės per abu vakaru 
gausiai atėjo pamatyti 
gražių ir pamokinančių 
paveikslų. Paveikslus rodė 
n. S. Baurušaitis, kuriam 
priklauso didelė padėka už 
tokių gražių paveikslų pa
rodymą. Pelnas paskirtas 
Seselėms Pranciškietėms, 
kurio? šios kolonijos lietu
vių parapijoje darbuojasi.

i _________ •

Vasario 26 d. bus rodomi 
Nepriklausomybės paveikslai apie Kristaus 

kančią. Pelnas taip pat 
skiriamas Seserims Pran- 
ciškietėms.

VVS Skyrius rengia Lie
tuvos
20 metų ir Klaipėdos 15 
metų atvadavimo sukak
tuvių minėjimą, sekmadie
ny, vasario 20 d. 1938 m.. 
Lietuvių mokyklos svetai
nėje, 339 Capitol Avė. ir 
Broad St., 7 vai. vakare. 
Yra užkviesti kalbėtojai, 
būtent, J. B. Laučka, ‘A- 
merikos’ redaktorius iš 
Brooklyno N. Y., Dr. V. 
Mikolainis, kun. J. Ambo
tas ir kun. J. Kripas. Bus 
suvaidintas veikalas dra
ma —.“Paklydėliai”, yra 
užkviestas šv. Cecilijos

Šioje kolonijoje įėjo į 
madą kelti “vestuves” po
roms, kurios mini 20 ar 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Susitaria ke
lios moterėlės, atsispaus
dina tikietus. juos parda
vinėja. Tikietu kaina daž
niausia būna $1.50. Buvo 
net toks atsitikimas: mo
terėlės surengė “vestuves” 
ir nuvažiavo į ūkį atsivežti

I

BALSAS DEKANO 
KAPOČIAUS

Vienas iš vietinių veikė
jų pastaruoju laiku nuo 
kunigo dekano Felikso Ka
počiaus, paminklinės Pri
sikėlimo bažnyčios staty
bos komiteto pirmininko, 
gavo laišką. Šis laiškas 
rašytas 16-tą sausio, jam 
vykstant 
Lietuvą, 
čius, tarp kit kt), rašo:

“Kelionė per Atlantą 
vyksta gerai. Pirmas tris 
dienas jura buvo labai au
dringa, bet ačiū Dievui, 
nesergu ir viskas eina 
k uogeriausiai.

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa-per Atlantą į

DekonaS Kapo- sigaminti iš Įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Keliaukite j Lietuva
HOLLAND-AMERICA

The Flagship S.S. Statendem

Patogūs, greiti ir švarūs laivai. J 
Lietuvą važiuojant laitai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš Ne\v Yorko 
1938 m.:

KOTTERDAM ...,........ Balandžio 9
VOLENDAM . Balandžio 23 
STATENDAM ____ Balandžio 20
VEENDAM ................. Gegužės 7
NEW AMSTERDAM Gegužės 21
VOLENDAM .............. .. Gegužės 28
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus a- 

gentus arba j
HOLLAND-AMERICA LINE

Artimiausią J. A. V. Ofisą t
Užgavėnių vakare, 1-mą 

kovo svetainėje ,Muzikalio 
Namo’ prie Allegheny A- 
ve. ir Tilton gatvės (ne- 
pertoli nuo Richmond) į-

o kaip geri Lietuvos tėvy
nainiai ir geri krikščionys, 
norėtų prisidėti savo “ply
tomis” — aukomis prie 
statybos Prisikėlimo pa
minklinės bažnyčios, tai 
gali jam tiesiog į Lietuvą i 
nusiųsti aukų, pagal savo 
išgalės. Ve toks jo adre
sas: Kun. dek. F. Kapo
čius, Kaunas, Augštaičių 
g-vė Nr. 4, Lithuania. K.V.

“jaunuosius”, bet tie suži
noję kame dalykas neva
žiavo. Moterėlės iš tokių 
parengimų daro sau biznį 
ir kenkia parapijos ir dr- 
jų parengimams. Tai 
smerktinas darbas. Žmo
nės tokiuose parengimuo
se nieko nepasimokina, vi
suomenei nepadaro nau
dos, o tik paremia pavie
nius asmenis. Tą madą 
visu griežtumu turime 
smerkti, kuriems rūpi vi 
suomeniniai reikalai, mū
sų parapija ir organizaci
jos. Stebėtojas.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei ketinnsite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie j>at laivų Bremen ir Europa 
Bremerluivene užtikrina patogių kelionę j Knn.it).

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEVV YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas IS Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbfttime Jums išgauti svečių ir 
immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBUBG-AMEBICAN UBE 
MOBTH GEBMAM ĮLOTO




