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LENKAI SUĖMĖ DAUG 
UKRAINIEČIŲ

ta daug suėmimu. Ukrai
niečiai kaltinami priklau
sę nelegaliai nacionalisti
nei ukrainiečių organiza
cijai.

NAUJOJI SSSR KONSTI
TUCIJA IR BEZBOŽNI- 

KU VEIKLA

CIO IR ADF SUDARĖ
BENDRĄ FRFONTĄ

AREŠTAVO J. V. VAIZ
BOS BUTO SEKRETORE 

MASKVOJE

DEPRESIJĄ

biu nuvažiavo savo ke 
liais.

LENKIJOJ BRESTĄ 
PILIETINIS KARAS

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

Vyskupas Ketteleria

puošiami žvakutėmis, gyvomis gėlėmis ir vainikais, čia matome Vytauto Di
džiojo Karo Muziejaus sodnelyje vėlinių dieną gyvomis gėlėmis, gedulo vėliavo
mis ir kitokiais gedulo ženklais papuoštą Nežinomojo Kareivio kapą. Prie jo 
stovi karo invalidų garbės sargyba.

BU MAS APIE ISPA
NIJĄ

LINDBERGHAI SUGRĮ
ŽO Į NAMUS

“Kaktos prakaite 
ir Ievai: “Sopu-

Ir tai

Varšuva — Rytų Galici
jos pietinėje dalyje lenkų

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI
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ADF. Priešinasi Algų-Valandų Komisijos Sudarymui
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— A- TAUTU LYGA TYRINĖS VIENAS UŽMUŠTAS, 13 
SUŽEISTA AUTOBUSO 

KATASTROFOJE

Madridas, Ispanija —
Gen. Franco lakūnai Mad
rido apylinkėje bombar
davo radikalų valdžios ka
riuomenės stovyklas. Tai 
jau trečią kartą naciona
listų lakūnai iš oro puola 
Tarancon, Santa Cruz de 
la Zarza ir Fuenteduena 
de Ta jo. Apie 500 žmonių

i užmušta ir sužeista. Kai
melių gyventojai pabėgo į 
saugesnes vietas, palikę 
savo namus. Pranašauja
ma karo galą. Gen. Fran
co kariuomenė dabar su- 

Lietuva kasmet iškilmingai mini vėlines, lapkričio 2 d. Tą dieną kapai pa- koncentruota Arag o n o 
“ . Čia matome Vytauto Di- fronte.

Iš 
pranešama, 

su- 
kurie

keliu.i
iį

ir, 
ir

Prancuzij os Ministeris Delbos

... |

I

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko”

GEN. FRANCO PUOLA f 
MADRIDĄ

VITO TAMULIS GRIŽO J 
LYGĄ

sudegė. Baisūs mūšiai į- §įnjnką išmetė ir su gro-

LIETUVIS KANDIDA
TAS Į COUNCILMANUS

čiui ir ateinančiame base
ball sezone geriausio pasi
sekimo.

bor’s Non-Partisan Lygą, Sovietu Sąjunga.

tam tikrų priemonių savo 
padėčiai ateityje Ispanijo
je laiduoti.

DABARTIES 
| BILDESIUOS ? *

NEKALTAS PRASIDĖJI
MAS

Šventoji mūsų Motina 
Bažnyčia, šioje šventėje, 
linksmu balsu, gieda. “Vi
sa tu graži, Marija! ir dė
mės nėra tavyje!” Marija 
Nekalčiausioji. Marija be 
gimtosios nuodėmės. Tai
gi klauskimės- 1) Kas yra 
Gimtoji Nuodėmė, nuo 
kurios Marija buvo liuosa. 
2) Kodėl Marija yra Ne
kaltai Pradėta.

1) Dievas sutvėrė Ado
mą ir Ievą panašiais dva
sia ir mintimi į Savo pa
veikslą ir panašumą, ir į- 
kurdino juos Rojuje. Davė 
jiems valdžią ant visu su
tvėrimų. Jie ant kitu su
tvėrimų viešpatavo; buvo 
liuosi nuo geiduliu, soou- 
lių ir mirties. Viskas bu
vo aniems amžinai duota 
su viena salvga: kad vieno! 
medžio vaisiaus nevalgy
tų. Bet jie, velnio gundyti, 
suvalgė vaisių. Už tą per
žengimą Dievas atėmė vi
sas tas antgamtiškas ma
lones. Jie paliko atviri gei
duliams, sopuliams, ir 
mirčiai. Jiems patiko vel
nio klausyti, o ne Dievo; 
iš Dievo tarnu jie liko vel
nio vergais. Tai pirmoji 
nuodėmė: peržengimas
Dievo isakymo ir, nuosek
liai. Adomas prarado savo 
antgamtiškus turtus. Atė
mė Dievas malones ir iš
tarė A domui ir visai jo gi
minei : 
dirbsi”, 
liuose gimdysi”, 
kiekvienas vaikas gimęs 
pasaulyje turi pirmosios 
nuodėmės pasekmes: jau • 
nebe Dievo prieteliu ir 
tarnu, jau nebeturi pirmų
jų malonių, bet velnio 
vergu ir pilnas silpnybių. 
Kai pasaulinis tėvas pra
radęs turtą ir jo vaikai 
lieka elgetomis, taip ir , 
dvasiškai, Adomas mūsų 
pirmasis tėvas prarado, o 
mes kenčiame.

2) Kiekvienas Adomo 
ainvs. o mes visi jo ainiai, 
gimsta su ta stoka Dievo 
malonių, ir su ta dėme, 
kad yra po velnio įtekme. 
Iš visu žmonių buvo tik' 
viena išskirta: Marija, bū
sianti Dievo Motina. Dėl 
Kristaus nuopelnu ir Die
vo malonės, naujoji Ieva 
buvo sutverta. Naujame 
teisingume buvo sukurta; 
be jokios nuodėmes, be jo
kios dėmės, nuo oat pir
mosios savo gyvenimo va
landos. Ir kitaip negalėjo 
būti. Ar gi Kristus - Die
vas, Šventųjų Šventasis, 
būtų galėjęs imti žmogiš
ką prigimti iš moteriškės, 
suteptos gimtąją nuodė
me? Ar Jis būtų gyvenęs 
joje, jei piktoji dvasia bū
tų galėjusi didžiuotis, kad 
ji bent vieną akimirksnį 
turėjo tą moteriškę savo 
valdžioje? Ne, tai negali
mas daiktas, tai nesutai
koma su Dievo šventumu, 
ir Viešpats Dievas ypatin
ga savo malone apsaugojo 
Šv. Mariją nuo gimtosios 
nuodėmės.

Tai koks yra jos kilnu
mas, jos šventumas, jos 
galybė ir prietelystė su 
Dievu! Ji vienatinė mūsų 
suteptos giminės garbė. 
Dievas numylėjo ir paauk
štino ją. Šv. Jonas Evan
gelistas, dvasios pagavi
me, matė Marijos garbę ir

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday), GRUODŽIO (December) 7 D., 1937 M., No. 91.

VVashington, D. C. 
merikos Darbo Federaci
jos pirmininkas W. Green I 
viešai pareiškė, kad prita
ria biliui, kuris nustato 
darbo valandų ir mini- 
mum 40 centų į valandą, 
bet nepritariąs sudarymui 
komisijos ar tarybos, kuri 
tą įstatymą vykintų. Pre
zidentas Green nori, kad 
įstatymo vykinimą palik
tų teismams ir Teisingu
mo Departmentui. A. D.' 
Federacijos pirmininkas 
taip pat nenori, kad algų- 
valandų įstatymo vykini-1 
mas būtų paliktas Darbe 
departmentui, nes tas de-i 
partmentas palaikęs CIO 
ir išėjęs prieš ADF.

CIO vadai pritaria algų-■ 
valandų įstatymui kaip jis 
įneštas Kongrese. Taigi ir j 
tuo klausimu darbininkų 
vadai nesutaria.

ADF. vadai siūlo priedą 
prie algų-valandų įstaty
mo.

JAPONAI BOMBORDAVO 
BRITU LAIVĄ

ŠIMTAI UŽMUŠTA
Nanking, Kinija — Ja

ponijos karo lakūnai iš o- 
ro bombardavo Wuhu ir 
Yangtze upėse stovinčius 
laivus, tarp kurių ir Ang
lijos karinį laivą. Britų 
laivo komandierių ir kitus 
du sužeidė. Taipgi sužeidė 
ir užmušė keletą šimtų ki
niečiu. Be to, Anglijos lai
vas Tuckwo užsidegė ir

________________ i

Geneva, gruodžio 6 d.— 
Tautų Sąjungos ekonomi
nė komisija ragina suda
ryti tarptautinę komisiją, 
kurios užduotis būtų iš- 
tyrti priežastis ekonomi
nės depresijos.

ŠV. MISIJOS LIETUVIŲ 
PARAPIJOJ

Lynn, Mass. — Sekma
dienį, gruodžio 5 d. Eas- 
tern Massachusetts Street 
Railway autobusas Wyo- 
ma sekcijoj trenkė i medį. 
Toje katastrofoje užmuš
tas Edvvard Breed, 65 m. 
amžiaus ir 13 žmonių su
žeista. Nelaimė įvykus ka
da vienas pasažierius už
kalbinęs vairuotoją.

Norwood, Mass. — Pir
madienį, gruodžio 6 d., 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje prasidėjo šv. misijos, 
kurias skelbia kun. A. 
Morkūnas, MIC. Misijos 
tęsis visą savaitę. Vai- policija padarė kratas pas 
kams misijos prasidės tre- daug ukrainiečių. Padary- 
čiadienį po pietų. Misijų 
šv. mišios įvyks kas rytą 
8 vai. ir vakarais pamoks
lai ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu 7:30 vai. Vie
tiniai ir apylinkių koloni
jų lietuviai pasinaudokite 
Dievo malonėmis misijų 
metu.

Maskva, Rusija — GPU 
agentai areštavo Madame 
Tatiana Sofiano, Ameri
kos - Rusijos Vaizbos Bu
to sekretorę. Ji tas parei
gas ėjo nuo 1929 m. Jos 
bendradarbiai sako, kad 
jie nežiną jos areštavimo 
priežasties, bet jie atsime-| 
ną, kad oereitais metais 
buvo areštuotas jos vyras 
ir ištremtas į Siberiją ir 
jos brolis ir švogeris a- 
reštuoti šiomis dienomis.

Paryžius — Prancūzijos 
vicepremieras Blumas, da
rydamas pranešimą socia
listų grupei apie tarptau-! 
tinę padėti ir paliesdamas, 
Ispanijos kara. stengęsis 
pateisinti Didžiosios Bri
tanijos nusistatvmo paki
tėjimą. Jis pareiškęs, kad 
Didžioji Britanija jau ne
turinti jokių iliuzijų dėl 
vyriausybininkų pergalės, i 

mą įr nutarė sudaryti La- kain kad jų neturinti ir 
~ ‘ ~ * .Dėl to

kurios tikslas bus Įsteigti Didžioji Britanija ėmusis 
Michigan Valstybės Darbo * 4”1’"”
partiją. Organizatyvį ko
mitetą sudaro United Au- 
tomobile Workers unija 
atstovai iš visų CIO 
ADF atstovų.

Ncvvark, N. J. — Čia 
CIO ir ADF unijos sudarė 
Vieningą frontą. Atstovai 
abiejų organizacijų suda
rė laikinį komitetą iš 42 
asmenų ir pasivadino'^ A- 
merikos Darbo partija.

Detroit, Mich. — Dviejų 
šimtų penkiosdešimts uni
jų nariai turėjo susirinki-

Paryžius, Prancūzija —
Šiomis dienomis Prancūzi
jos užsienių ministeris 
Delbos, grįždamas iš Vo
kietijos sustojo Lenkijoje 
ir padarė tyrinėjimą bręs
tančio pilietinio karo Len
kijoje. Diktatoriui Pilsud
skiui mirus, Lenkijoj kilo 
nesusipratimai valdžios 
viršūnėje. Maršalas Ed
vardas Smięlv-Rydz užė
mė Pilsudskio vietą, bet

, jis opozicijos nepajėgė nu- 
, malšinti. Pasklydo visoje 
i Europoje gandai, kad Len
kina prie revoliucijos slen- 
kščio. ir kad Lenkija grei
tu laiku virs fašistine val
stybe. Labiausia susirūpi
no Lenkijos būkle Pran
cūzija, stambiausias Len
kijos rėmėjas. Užsienių 
ministeris Delbos, pada
ręs tyrinėjimą, praneša, 

, kad kol kas nėra pavo
jaus, kad Lenkijos vyriau- 

' svbė pakryptų fašistinėn 
į pusėn.

KUN. PETRAUSKUI PA
DARĖ OPERACIJA

STALINO BUDELIAI
SUŠAUDĖ 14

Sekmadienį, gruodžio 5 
d., netikėtai iš Europos 
sugrįžo pulk. Charles A. 
Lindbergh ir jo žmona lai
vu President Harding į 
New Yorką. Jie planuoja 
praleisti Kalėdas pas po
nios Lindbergh’ienės mo
tiną Mrs. Morrow, Engle- 
wood, N. J., ir tuoj po Ka-

Brockton, Mass. — šeš- 
I tadienio vakare, gruodžio 
{4 d. susirgo kun. J. Pet- 
' rauskas, Šv. Roko par. vi
karas. Gydytojas patarė 

' vykti į ligoninę ir pasi- 
i duoti appendicitis operaci
jai. Operacija tą naktį pa- 
■ daryta, ir tikimės, kad su 
Dievo pagelba kun. Pet
rauskas išsveiks. Pasimel- 
skime.

Kun. J. Petrauskas, ma
tyt, labai nusivargino be
statydamas parapijos sve
tainę. Svetainė beveik už
baigta. Kun. Petrauskas 
planavo apie visišką jos 
užbaigimą ir atidarymą. 
Ir štai liga jį paguldė li
goninėje. Nuoširdžiai už
jaučiame kun. Petraus
kui ir prašome Aukščiau
siojo gražinti jam sveika
tą, kad jis ilgus metus ga
lėtu dirbti parapijiniame 
darbe.

Maskva, Rusija
Drovincijos
kad Stalino budeliai 
šaudė 14 žmonių, 
buvo apkaltinti šnipinėji
me ir ardyme. Devyni su- _ ,v . 
šaudyti rytinėje Šiberijo- lėdų gris į Angliją, kur jie 
je; trys darbininkai Ar- Pal;iko savo du mazu val' 
kangelske ir du viršinin
kai Minske. Vadinasi, per 
20 metų komunistinio re
žimo priviso tiek “šnipų, 
ūkio ir pramonės ardyto
jų, niekšų, žmogžudžių ir. 
kitokiu”, kad Stalino bu-

Ryšium su naujos Sovie
tų Konstitucijos priėmimu 
kai kurie Sovietu laikraš
čiai mėgino rašyti, kad 
naujoji konstitucija tiky
boms garantuosianti lais
vę. Žinoma, tikintieji to
kiais spaudos pažadais ne
pasitikėjo ir... neapsiriko. 
Štai, komsomolo vadas i 
Koharovas “Antireliginėje' 
propagandoje ir komso
molo pareigose” apie reli
gijų laisvę taip rašo: ‘Gal
voti, kad naujoji konstitu
cija savo nuostatais pada
rys galą antireliginei pro- 
pogandai, yra absurdas. 
Stalino konstitucija nerei
škia antireliginės kovo3 
likvidavimą. Atvirkščiai: 
komunistinė propaganda 
religiniame fronte bus su-

priešaky. Tačiau Lenkijoj j stiprinta. Antirel i g i n ę 
tokiam dalykui gali gin-' propagandą bus įpareigo- 
klųotai pasipriešinti dar-!tas vesti visas Sovietų 
bininkai ir tuo būdu Len-' jaunimas. SSR jaunimas 
kija galėtų virsti antra.turi būti bedieviškas be 
Ispanija. (jokių išimčių”.

Lockport, III. — Penki 
ginkluoti plėšikai užpuolė 
pašto sunkvežimį ir iš jo 
pagrobę maišą su j vairiai s 
siuntiniais ir $25.000 pi
nigų. Pagrobę maišą, įme
tė į savo vogtą sunkveži
mį ir pagrobę pašto virši
ninką nudūmė į laukus. 
Kiek pavažiavę, pašto vir-

aprašė tą reginį; “Dangu
je pasirodė didelis ženk
las: Saule apsiausta mo
teriškė, mėnulis po jos ko
jomis ir ant jos galvos 
dvylikos žvaigždžių vaini
kas!” Koks išaukštinimas: 
visas pasaulis po jos ko
jomis. Taigi ir mes pulki
me prie jos ir garbinkime. 
ją: “Panele, pradėta be 
gimtosios nuodėmės, už
tark mus!”

Kaip pranešama, Lenki
ja šiomis dienomis taps 
fašistine 
maršalu

diktatūra su 
Rvdz - Smigiu

New York — “Vito” Ta
mulis, pasižymėjęs lietu- 

deliai ir desetkais kasdien vis sportininkas grįžo į 
šaudydami, nesuspėja visų St. Louis Browr.s lygą, 
iššaudyti. Tokios tai “de- Pereitą sezoną Vytautas 
mokratijos” siekia komu- Tamulis laimėjo 18 žaidi- 
nistai - socialistai ir kito- mų. Linkime mūsų tautie- 
se valstybėse.
NUPIRKO LEVIATHAN

UŽ $800,000

Brockton, Mass. — Šian
dien miesto valdininkų 
rinkimai. Feliksas Dūkš
tą iš Ward Six yra kandi
datas į Councilmanus. Lie
tuviai išrinkite lietuvį 
Dūkštą.

New York, N. Y. — Šio
mis dienomis Metai Indus- 
tries, Ltd., iš Londono nu
pirko laiva Leviathan už 
$800,000. Šį laivą perims 
pirkėjai ir paskutinį sykį 
tas laivas plauks Atlanti- 
ku. Anglijoje laivą Levia
than suardys ir metala su- 
tarpins. Jis jau nebetinka 
plaukiojimui. Laivą Le
viathan Jung. Valst. paė
mė iš Vokietijos pasauli
nio karo metu. Dabar .ji 
labai norėio atnirkti Janę- 
nija, bet United Statės Li- 
nes atsisakė parduoti.

LDS. NARIŲ IR “DARBININKO 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

skai- 
Įtytoju prenumerata baigiasi gruodžio ir sausio 
j mėnesiuose. Taigi nuoširdžiai prašome neužvilkti 
į mokesčių — užsimokėti laiku, kad nereikėtų ra- 
Įšinėti paraginimų. s

Taipgi prašome LDS kuopų sekretorių, kad | 
l paragintumėte savo kuopų narius, kad jie arti-1 
imiausįąme susirinkime užsimokėtų savo duokles.?

“Darbininko” Administracija.
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Kun. Aukštikalnis, at
vykęs į South Bostoną, 
rado savo tėvelį sergantį 
širdies liga ligoninėje. Bet 
dabar jaučiasi geriau. Lin
kime p. Aukštikalniui iš
sveikti.

• I 
fi AUKAVO KAL ĖDŲ 

PINTINĖMS

Gruodžio 5 d., Carney ligoninėje, mirė An
tanas Kairys, 62 metų, gyv. 357 W. 4th St. 
Paėjo Ramygalos parapijos. Amerikoje pra
gyveno 31 metus. Paliko dvi seseris Lietu
voj ir sesers sūnų, Antaną Janušoni pas ku
ri ir velionies kūnas yra pašarvotas, 1836 
Columbia Road, So. Boston. Laidojamas 
gruodžio 9 d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos kapuose.

P-nai Janušoniai kviečia visus 'dalyvauti 
šermenyse ir laidotuvėse.

A. a. Antanas Kairys buvo vienas iš pir
mųjų LDS narių, ir nuo pat pirmos kuopos 

. susiorganizavimo prie jos priklausė. Buvo 
doras ir sąmoningas katalikas, ramaus būdo 
žmogus.

LDS Centras reiškia gilią užuojautą a. a. 
Antano Kairio giminėms. Lai Visagalis pri
glaudžia jo vėlę amžinybėje!

DAKTARAI REKOLEKCIJOS

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251 W Broadway So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 IKI 12, nnr 
t :3O Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 «. v 
Seredomls nuo 9 Iki 12 v. dieną 
Subatomis nuo 9 Ik! 6 vai. vakare 
VpdglioiBis nuo 9 iki 12 vmI.

(pagal sutartį)

I
Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M, D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—*

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.

Gruodžio 5 d., 7:30 vai. 
j vak., Tėvas Pr. Aukštikal- 
jnis, S. J., pradėjo Šv. Pet
ro parapijos Merginų So-

• dalicijos metines rekolek
cijas. Rekolekcijos baigsis 
su iškilmingu naujų narių 

j priėmimu gruodžio
• 7:30 vai. vak.i 
i t i i
i 
j 
i 
Į
I I j 
j

KRIKŠTAS

8 d.,

Gruodžio 5 d., tapo pa
krikštytas sūnus Antano 
ir Petronėlės (Budzelavi- 
čiutės) Peldžių. Kūmais 
buvo kun. P. M. Juras ir 
Julė Puodelienė. P-nas An
tanas Pelažius yra “Dar
bininko” adm.

ĮVAIRŪS skelbimai
DAR APIE KOSTIUMŲ 

BALIŲ

REIKALINGA prie namų ruošos 
mažoje šeimynoje moteriškė ar 
mergina tarp 20—25 metų am
žiaus. Turi būti patyrusi. Pra
džioje $8 00 i savaitę. Telefonas 
Newton North 1682.

I

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knvga I 

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis, Į 

Augmenimis, žievėmis. Žiedais, i
lom ir Lapais. .Toje telpa 311 vardą i 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
i: lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderi, arba po
pierini doleri laiške. Adresas:

' PAUL MIKALAUSKAS
248 V. l'ourth St., So. Boston, Mass. 

(15-19)

. ž

ART. MARIJONA RAKAUSKAITĖ,
Lietuvos Operos žvaigždė, pirmadienį, gruodžio 6

Gruodžio 3 d., Šv. Vin
cento Pauliečio dr. susi
rinkime VI. Brazauskas ir 
VI. Jakštas pridavė aukų 
$40.00. Šie geraširdžiai 
aukavo: J. Vyšniauskas, 
Old Colony Pharmacy, 
Bay View Dist. Co., Jos. 
A. Cassidy, Fred. W. Hor- 
gan Agency, Barry & 
Shughnessy, Jonės I. 
Segol, Lillian H. Flana- 
gan, Juozapas Dilis, K. 
Barysas, Petras P. Plevo
kas. Wm. F. J. Howard, 
Cabets Pharmacy, VI. 
Brazauskas, Graborius D. 
Zaletskas, Martin Fumi- 
ture Co., Frank P. Sulli- 
van, Petras Trečiokas, Ar- 
thur T. Sullivan, Povilas 
Bušmanas, J. Bernatonis, 
J. W. Reardon, Economy 
Store.

Auka ir laiškas Repre- 
sentatives’ M. R. Scho
field:
Rev. F. Virmauskas
50 W Sixth St.
So. Boston, Mass.
Rev. Dear Father: . _

Enclosed you will find a vakare, Municipal Building svetainėje, Broadvvay, So. 
small donation for your Bostone. Southbostoniečiai ir apylinkių kolonijų lietu- 
concert i n aid of the St. viai gausiai sueikime pasiklausyti art. Marijonos Ra- 

■ Cincent De Paul Society. I kauskaitės dainavimo. Šiame koncerte art. Rakaus- 
I vvould likę to make it mo- kaitė atsisveikins su Naujos Anglijos lietuviais, nes ji 
re būt I am besieged with išvyksta į Lietuvą. 

' many rcquests for dona- j 
tions and of course, i 
salary is limited. ČIO LABDARINGOS

As a brother member of DRAUGIJOS PRANEŠU 
thę St. Vincent De Paul MAS
Society may I wish your j 
concert to be a tremen-l 
dous success so tha your 

: conference may be able to

•>

d. 
atvyko į Bostoną iš Waterbury 2:55 vai. po pietų. 
Art. Rakauskaitę stotyje sutiko muzikas Rapolasr - _ .. - _
Juška, Šv. Petro par. vargonininkas ir kiti. Art. Ma
rijona apsistojo pas pp. Juškus Dorchestery ir ruo
šiasi koncertuoti ketvirtadieni, gruodžio J d., 8 vai.

Darbininko No. 90 tilpo 
Moterų Sąjungos 13 kp. 

i kostiumų baliaus aprašy
mas ir padėka. Aprašyme 
per klaidą nepaminėtas p. 
Onos Ivaškienės vardas, 
kuri laimėjo antrą dovaną 
už gražiausį kostiumą 
liuje.

LANKĖSI

ba

MALDAGNYGES

RIAIatsakymas, kad storastiją 
į nau ' ' 
žiūrin 
šymo patenkinti negalinti.

Štai rodo, kad lenkų val
džios įstaigos, uždaryda- i 
mos “Vilniaus Rytojų”,i 
savo smūgį taikė ne vien 
tam laikraščiui, bet ben
drai visai lietuvių spau
dai okupuotame krašte. 
Taigi Okupuotoji Lietuva I 
jau gyvena spaudos drau
dimo gadynę, kuri dabar į' 
yra skaudesnė, negu buvu
si prieš dešimtmečius.

3 MĖN. KALĖJIMO BE 
PRIEŽASTIES

“Vilniaus Žodis” rašo, | 
kad nuo š. m. birželio 3 d. I 
Švenčionių kalėjime buvo į 
kalinami du Kaltinėnų į 
vaisė, gyventojai: Guber- * 
tas Gudelaitis iš Seniškės 
kaimo ir Antanas Vasi
liauskas. Juos neteisingai 
įskundęs Lukinos kaimo 
valdž. lenkų mokyklos mo
kytojas Dzvilevičius.

Tas mokytojas Luknoje 
buvo surengęs vakarą su 
vaidinimais, kuriame da
lyvavo ir Gudelaitis su 
Vasiliausku. Po vakarėlio 
mokytojas juos abu (skun
dė policijai, esą jie minė
tame vakarėlyje giedoję 
lietuvių tautos himną ir 
kitas patriotiškas dainas.

Lapkričio 2 d. Švenčio
nių teismui šią bylą be
svarstant, paaiškėjo, kad 
visi kaltinimai buvo tik 
gryniausias melas. Net ir 
prokuroras atsisakė kal
tinti. Teismas Gudelaitį ir 
Vasiliauską išteisino.

Vadinasi, abudu prasė
dėjo kalėjime visai nekal
tai ir be jokios priežasties, 
vien dėl lenkų mokytoje 
įskundimo.

. įas, kaų Storastą 
ujd laikraščio leidimi 
inti. iieigia

,---- -------mą
lamai ir pra-

‘t

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GBABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISE8

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Av» 
/ TeL Columbia 2537

A
s

JOSEPH W. CASPER 1
(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir !
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimai Dieną ir Naktį J

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS

GRABORIUS — 
BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas dieną ir 
naktį

Funeral Home ir Bes. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

2
my'šV; VINCENTO PAULIU- Ežioje yra daug apsileidi-

— mo. Valstybės prokuroras 
pareikalavo, kad miesto 
mayoras atsistatydintų. 
Bet jis pareiškė, kad kovo

siu omi turime garbę sias iki paskutiniųjų, nes 
pranešti gerbiamai Bosto- į negijaučiąs kaltu. ‘ Valsty- 
no lietuvių visuomenei, į>ės prokuroras paėmė §ą- 

parapijoje jau keli metai valdžios rekordus. Prisai- 
kaip įsisteigė, visame pa- : tintieji teisėjai daro tyri

nėjimą. Teismą saugoja 
valstybės sargyba.

KINIEČIŲ KARAS 
BOSTONE* ' - » r

provide a happy Christ- kad So; Bostono lietuvių vo kontrolėn visus miesto
F r*-* noromimn Iz-rNii motai •» iv. -r-* • •

i

I

Darbininko redakcijoj 
lankėsi kun. P. Aukštikal- 
nis, S. J. pirmadienio ry
tą. Į So. Bostoną atvyko 
sekmadienio vakare pas 
kleb. kun. P. Virmauskį ir 
7:30 vai. vakare pradėjo 
rekolekcijas Merginų Sc- 
dalicijai Šv. Petro par. 
bažnyčioje.

Kun. P. Aukštikalnis, S. 
; J. ir kun. A. Mešlis, S. J., 
sekmadienį, gruodžio 5 d. 
po pietų užbaigė šv. misi
jas Bridgeporte, kur kle
bonu yra kun. Kazlauskas.

“Pulkim Ant Keliu”, juodais odos apdarais $2.50 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros....... $1.30
„Maldo Rinkinėlis”, juodais odos apdarais ....$1.50
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais .75
“Maldų Rinkinėlis”, baltais celoloido apd...... .90
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

apdarais ...........        .60
“Jėzau, Pas Mane Ateiki”, specialė mažytė 

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai .............

“Naujas Aukso Altorius” ...... .........
• * ' '*'0 5.

... .40 
$1.00 

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

T'

IR GUDAMS ATSAKĖ

mas for everyone.
With best personai wi- 

shes, I am
Sincerely yours,
Martin R. Schofield. ju.'

i šauly išsiplatinusios Šv. 
Vincento Pauliečiai Lab- 
dalingos draugijos sky
rius. Toji draugija šįmet 
tapo įkorporuota Centre, 

i Prancūzijoje. Šis skyrius 
Gruodžio 5 d., mirė Elz- sąžiningai veda tikrai 

bieta Jasinskienė - Drau- labdaringą darbą South 
gelienė, savo namuose 159 Bostone kasdien. Skyriaus 
Bowen St., 60 metų. susirinkimai įvyksta pen- 

Paliko vyrą, sūnų ir bro- ktadieniais po Šventos Va
lį. Laidojama Naujos Kal
varijos kapuose.

MIRĖ
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Gruodžio 5 d., mirė, sa
vo namuose, 50 Florida 
St., Dorchestery, Kristina 
Valatkevičienė - Staniulio- 
nienė. 77 metų. Paėjo iš 
Dusmenų parapijos. Ame
rikoje pragyveno 15 metų. 
Paliko keturias dukteris ir 
du sūnų. Laidojama gruo
džio 7 d., 9 vai. ryte, iš Šv. 
Petro bažnyčios, Šv. Be
nedikto kapuose.

SERGA PONIA KIBU 
RIENĖ

Apie prieš trejetą mėne
sių Vilniaus vaivada su
laikė dviejų gudiškų orga
nizacijų veikimą: Gudų' 
Mokyklos Draugijos ir 
Gudų Ūkio ir Kultūros In
stituto. Dėl šio sulaikymo 
gudų draugijos apeliavo į 
Lenkijos Švietimo Minis
teriją, prašydamos pakeis
ti vaivados įsakymą. Šio-

KONFISKUOTAS 
“PRZEGLĄD VVIL.”

“Przegląd Wilenski” šio
mis dienomis buvo konfis
kuotas 8-tas numeris už 
straipsnį “Apie lietuvių 
gyvenimą”. Reikia paste
bėti, kad šito laikraščio 
visi šių metų numeriai, 
nuo pirmojo iki šio aštun
tojo, — visi buvo Storas
tos konfiskuoti.

I
I

BIG SAYINCfZŽm-r&r 
km onm mA«nssb<t>«u 

MEMORIAL tMIIJTE CO. ISt.HAMCOCKfT, QtwfTcy»_

Pereitos savaitės pabai
goje, Bostono kiniečių dis- 
jtrikte kilo kiniečių karas. 
Užmuštas kinietis Lee 
Tung Sing, skalbėjas. Po
licija ieško kaltininkų......landos, bažnytinėje svetai

nėje, West Fifth Street. 
Šis skyrius labai rūpes
tingai rengia Lietuvos O- 
peros artistės Marijonos 
Rakauskaitės koncertą, 
ketvirtadieni, gruodžio 9 
d., 8 vai. vakare, Munici
pal Building svetainėje, 
Broadvvay, So. Bostone. 
Kviečia visus iš visur at
silankyti į šį menišką 
koncertą, kurio pelnas ski
riamas Kalėdų dovanoms 
dėl biednųjų. Koncerto 
programos didesnę dalį iš
pildys artistė Marijona 
Rakauskaitė iš Lietuvos ir 
kitą dalį Šv. Petro lietuvių 
parapijos choras, vadovy
bėje artisto Rapolo Juš
kos.

Iki pasimatymo koncer
te.
PADARĖ KR 
ĖMĖ REVERE 

REKORDUS
Revere mieste (arti Bos

tono) priviso gengsterių. 
Tūlas Gaeta tapo nužudy
tas. Miesto valdžia nepa
jėgė, o gal nenorėjo' apsi7 
valyti nuo gengsterių. Įsi
kišo apskričio ir valstybes 
valdžia. Valstybės policija 
padarė investigaciją. Pasi
rodė, kad to miesto val-

v •

I.

“DARBININKO” PLA
TINTOJ V DOMEI!

Šiuomi prašome gerb. 
Klebonų ir “Darbininko” 

! platintojų pranešti prieš 
116 d. gruodžio, kiek norė
tumėte Kalėdinio “Darbi
ninko” numerio pavienių 
kopijų. “Darbininkas” iš
eis .1.6 puslapių, iliustruo
tas ir įvairus. Už prane
šimą būsime labai dėkingi.

“Darbininko” Adro.

OKUP. LIETUVOS ŽINIOS
I - ■ -

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Pereitos savaitės pra
džioje susirgo p. Marijona 

iKiburienė, gyv. 465 Co
lumbia Road, Dorchestery 

į ir pasidavė St. Margarets 
ligoninėje. Ponia Kiburie- 

J nė sveiksta ir gal po kelių 
dienų grįš į namus. Linki
me p. Kibųrienei visiškai 

I išsvęikti.

susižeidė Stankū
nas

d

Šioųiis dienomis susižei
dė koją p. Aleksandras 
Stankūnas, Jr., Hačkers 
pardavėjas, gyv. Cam
bridge. Linkime išsveikti.

PA-

VILNIJA LIEKA BE LIETU
VIŲ SPAUDOS

rnr * t

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET _____________SOUTH BOSTON.
OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt. 

20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN B0ND
SHAWMUT GINęppm ai ęSHIPAHOY RUM 

Kvorta 95c. *** LA/lALiO Kvorta $1.19
GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09 

Bay Statė Ahis — 3 kenai už 25c.
DYKAI PRISTATYMAS Į NAMUS

J. STRIGUNAS.

Kai lenkai sustabdė 
“Vilniaus Rytojaus’* leidi
mą, grupė Vilniaus lietu
vių ruošėsi leisti naują 
lietuvišką laikraštį vardu 
“Diena”. Dieną taip pat 
norėta leisti du. kartus per 
savaitę, kaip ėjo “Vilniturs 
Rytojus”. Jie padare, pa
gal visus formalumu;. 
Vilniaiis Storastai prašy
mą, kad duotų leidimą lai
kraščiui leisti. Tačiau po 
keletos dienų buvo gautas

—

i:

THE SUPREME WAVE
TOBULAS PERMANENT BE DRATŲ 

NESUDARO NESMAGUMŲ 
BE CHEMIKALIŠKO ŠILDYMO

REGULIARĖ KAINA 
$7.00 

SPĖČIAU KAINA
$3.50 /

IKI GRUODŽIO 20, 1937 |
CASPER’S BEUATY SALOS j

L St., Tel. ŠOU 4645 So. Bostofr, Mass. >



«

♦.

s

4.

f

4

Antradienis, Gruodžio 7 d., 1937
5 t * <

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVOJE YRA PER
1.100 ĮVAIRAUS DIDU

MO EŽERŲ

Atitinkamų įstaigų su
rinktomis žiniomis Lietu
voje yra per 1.100 įvai
raus didumo ežerų. Ežerai, 
kurie yra didesni kaip 
1.000 ha yra šie: Drisvėtų
— 4.356 ha, Dryvėtų — 
3.492 ha, Narošės — 3.400 
ha, Snūdų — 2.700 ha. Du
sios — 2.264 ha, Disnos — 
2,160 ha, Svyrių
ha, Čamių — 1.720 ha, U- 
grių — 1.620 ha, Aviliu— 
1.368 ha, Lazdijų — 1.318 
ha, Plateliu — 1.220 ha, 
Medelių — 1.207 ha, Reki- 
javo — 1.174 ha, Alaušių
— 1.174 ha, Žuvinto —i 
1.039 ha ir Daugų —1.002. į

1.980

profesorių, kurie tačiau, 
nėra pasiruošę toms parei
goms. Speciali komisija 
patikrino naujųjų profe
sorių paskaitas ir jų daug' 
rado visiškai netinkamų., 
Profesoriams buvo įsaky- į 
ta savo paskaitas perra
šyti ir skaityti iš naujo.: 
Yra tokių profesorių, ku
rie savo paskaitas perdir
binėjo po du ir tris kar
tus, bet jos “apyvartai” i 
dar vis netinka. “Krasna- 
ja Zvezda” rašo, kad kai 
kurie profesoriai nemoka 
savo paskaitose tinkamai 
atvaizduoti istoriniu įvy
kiu, kaip pav., 1812 me* 
patriotinės nuotaikos 
pan.

ir

LIETUVOS ŽYDAI 
PRIEŠ LENKUS

SAKO KUNIGAMS 
PLAUKO NEIŠTRAUKĖ

I --------
i Paryžius, Gruodžio 2,

Atskirų suolų bei vietų Laikraštis Etudes paduo- 
žydams įvedimas Lenkijos da įdomiu žinių anie Vo- 
universitetuose sukėlė di- i kieti ją. 
delį nepasitenkinimą ir viršininkas 
Lietuvos žydų tarpe. Vie- pasakė: 
tos žydų dienraščiai tuo ’ kunigui 
klausimu daug rašo. Lie
tuvos žydai dabar Lenki- i 
ją laiko vienu iš blogiau-' 
šių kraštų žydams.

Lietuvos žydų studentų 
surengtas protesto mitin
gas buvo taip gausiai žy
dų visuomenės aplanky
tas, kad didžiulę žydų ka
rių s-gos salė tokiems mi-

Sykį Vokietijos 
; Rosenbergas 

“Mes nevienam 
iš galvos vieno 

plauko neištraukėme”. 
Vienas kunigas tai užgir
dęs tarė: “Tame visas blo
gumas. Mes norime, kad 
mus pradėtų persekioti. 
Kada mes su savo Vysku
pais būsime kalėjimuose, 
tada Katalikai pabus iš 
apsnūdimo. Bet tai. nėra 

~ o_____ __________ viltis atsikėlimui. Dalykai
tingams pasirodė per ma- eina prie atskyrimo Baž- 
ža ir daugeliui teko stove-■ rvčios nuo Valstybės, ir 
ti koridoriuje bei gatvėje, tikiu, kad tai įvyks ir bus 

Mitinge priimta griež- , 
čiausia protesto rezoliuci- į 
ja prieš žydų persekioji
mus Lenkijoje. Tsb.

I 
I
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SAVAITĖ Už DIEVĄ VISOJE LIETUVOJE!
4

[PICKVflCI
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Tai yra f
Ženklas Kokybes!

Iš Krano ir Buteliuose
BrevveJ fey HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

frerai. Mes būsime netur
tingi, tuo geriau. Mūsų 
žmonės geriau mus suprasi 
ir pažins. Ir tai dar nega
na. ! 
niu.
iau netoli.
kad berniukas, kuris mani 
natarnauja orie šv. mišių 
tris sykius buvo akmeni- 

.mis primuštas, kada jis ė- 
skundžia bloga padėtimi j0 į bažnyčia. Jo draugai 
karo akademijose. Nors prisidėjo prie Hitlerio jau- 
mokslas akademijose pra- rūmo organizacijos ir už 
dėtas prieš pusantro mė- - - - - ------- -
nėšio, tačiau daugelis ka-l w 
tedrų ir dabar dar neturi nįs j jj mėto”, 
profesorių. Padarius valy- v _____
mą ir pašalinus senuosius • DUOBKASIU STREIKAS I nM vienuolyno, 
profesorius, kurie buvo ----1i™™™,
kaltinami buvę maršalo 
Tuchaševskio šalininkai, sustreikavo 
buvo paskirta daug naujų duobkasių ir kitokių dar- į kad Drujos miestelis esąs

1 priskirtas prie pasienio 
zonos, todėl ten gyventi 
gudas vienuolis negalįs.

KARO AKADEMIJOS LIKO 
BE PROFESORIŲV

“Krasnaia Zvezda” nusi-

bininkų, dirbančių Green- 
wood kapuose Brooklvne. 

a? Mums reikia” kank;- Keliolika numirėlių buvo 
iu... Bet tas laikas gal nepalaidotų. Į streiką įsi- 

Ar iūs žinote. maisė mayoras La Guar- 
dia ir įsake streikieriams 
grįžti darban ir nesusipra
timus išspręsti arbitraci- 
jos būdu.

tai, kad iis neprisidėio ir 
eina i bažnvčią, jie akme-

i

IŠTRĖMĖ GUDŲ 
KUNIGĄ

Vii-siomis dienomis 
niaus vaivadijos įsakymu 
buvo ištremtas iš marijo- 

Druioje, 
Į gudas kunigas vienuolis J. 

. Ištrėmi- 
400 mas motyvuojamas tuo,

New York, N. Y. — Čia Hermanovičius. 
avie

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 į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

VĖL SENSACINGI SUĖ
MIMAI MASKVOJ

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 
DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creama ir užkan 
džius piknikams ir visokiems' 

parentrimams

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tv. JONO EV. BL. PAŠALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Plrm. Albinos Nevieni.
16 Winfield St., So. Boston, Masa. 

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

Fin. RaSt. Aleksandras TvaAka,
1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass 

Itdininkas Pranas Tnlelkis,
109 Bowen St, So. Boston, Mass. 

MarSnlka Jonas Zaikis.
7 W!nfleld St, So. Boston, Masa. 

Draugija laiko susirinkimus kas tro 
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Draugija savo susirinkimus laiko kaa Visais draugijos reikalais kreipkite 
antra ntarnlnk* mėnaata. 1 pas protokolu raktininke-

“Daily Telegraph” Mas
kvos korespondentas pra
neša, kad šiomis dienomis

Maskvoj suimti poetai

milijomj darbininkų. Pra- nizmo pavojus Prancūzijai 
monės įmonėse dirba maž- gresia žymiai mažiau, ne
daug 6 milijonai žmonių, gu prieš dešimtį metu. 
Daugumas Prancūzij o s
darbininkų nėra organi
zuoti. Profesinėms orga
nizacijoms arba, kaip da
bar vadinama, sindika
tams priklauso vos 1,5 mi- 
Ii jono darbininkų. Sindi
katai yra sudarę eilę są
jungų. Svarbiausia profe
siniu sindikatų sąjunga y- 
ra C.G.T., turinti beveik 1 
milijoną narių. Antroji 
gauna žymi sąjunga vadi
nama C.G.T.U. ir turi dau
giau kaip 300.000 narių. 
Abidvi sąjungos yra so
cialistinės, bet C.G.T. yra 
priešinga Maskvos inter
nacionalui. Tuo tarpu C. 
G.T.U. yra visai komunis
tinio pobūdžio organizaci
ja, turinti revoliucinių 
tendencijų. Abi sąjungos 
tarp savęs nesutinka, veda 
griežta kovą, kartais 
griebdamosios net jėgos ir 
prievartavimo.

KRYŽIAI, KOPLYČIOS 
PRIE RUSIJOS

Lenkai Rusijos pasieny 
stato daugybę kryžių, ko
plyčių bei bažnyčių. Tuo 
būdu norima prisidėti 
prie Rusijos gyventojų 
kybos sustiprinimo.

■ ■
Nuo lapkričio 7 iki 14 

dienos visas Kaunas mi
nėjo savaitę už Dievą. 
Tuomet visose bažnyčiose 
buvo rengiamos iškilmin
gos adoracijos. Tikinčiųjų 
būriai, o yoač Kauno dar
bininkai ir darbininkės, 
artinosi tomis dienomi.s 
daug daugiau prie Dievo 
Stalo negu paprastai. Visi 
jie norėjo atlydinti Dievui 
už tuos bezbožniku pasi
kėsinimus prieš tikėjimą, 
kurie šiomis dienomis bu
vo daromi sovietų Rusijo
je. O jau

lapkričio 21 — 28 dieno
mis |vyko visoje Lietu
voje Savaitė už Dievą, i

Tokiu būdu visi tikintieji tik neseniai paskirtas 
kvieste buvo kviečiami per - 
tas dienas daugiau mels- ™ 
lis, ir daugiau aukotis ne 
tik už Rusijos. Meksikos, 
Ispanijos ar Vokietijos ti
kinčiuosius. bet ir už tai, 
kad netikėjimo ir kruvino 

j komunizmo tvanas neisi- 
j veržtu ir į mūsų savanorių 
krauju atpirktą tėvynę!

Šiandien kai kuriose ša
lyse jau aidi maištingas 
pirmųjų sukilėliu šūkis: 
“Mes ‘ neklausysime! Mes prikalbėjęs Jurjeneva. Per 
norim būti, kaip dievai! paskutines kelias dienas 
Mes ištremsim Dievą iš suimta 20 Sovietų diplo- 
savo krašto!” Todėl šian- matu. Dėl šių suėmimų ir 
dien dar labiau negu kada Litvinovas taip staiga ^bu-

’ " u su- skvą. Grįžęs į Maskva. 
Arkan- Litvinovas pareiškęs, kad 

_ Kas yra kaip Jezovas ir toliau suimi-
Dievas!” Tuo tikslu kituo- 'n^s diplomatus, tai jis bū- 
se kraštuose jau nuo kele- s^s priverstas atsistaty
to metų visa eilė kovoto
ju už Dievą susibūrė į tam 
tikrus 
Deo”.

Lietuvos Ganytojai, ma
tydami, kiek daug pavoju, 
iš netikėjimo pusės gresia 
ir mūsų tėvynei, 
šų komitetą įsteigė ir Lie
tuvoje. Bet vienas komi- \ 7 A "7 H T TA 17 TTl? 
tetas šios kovos negalėtų * vvrVl 1 JL
laimėti, jei ir mūsų 
ūkiškoji visuomenė 
lemtų jo žygius.

dar to paties priešistori
nių laikų gyvūno peties 
kaulą. Minėti radiniai yra 
10—12,000 metų senumo.

GPU SUĖMĖ 20 SSSR

“Uusi Suomi” rašo, kad 
Ježovas sudarė bylą da
bartiniam SSSR atstovui 
Londone Maiskiui. Laik
raštis tvirtina, kad Sovie
tuose susidariusi tokia pa
dėtis, kuri ypač pareika
lausianti daug kraujo. E- 
są. lankr. 11 d. mirties 
bausmė buvusi įvykdvta 
37 žmonėms. Kijeve suiru

Ukrainos liaudies komisa- 
! "t tarybos pirmininkas 
Bondarenko ir keliolika 
žvmių GPU nareigūnų. 
Tas pats laikraštis rašo, 
kad buv. SSSR atstovas 
Jurienevas apkaltintas iš
davimu. Tokiu pats nusi
kaltimu apkaltintas ir pir
masis SSSR atstovybės 
Tokio sekertorius Varei- 
ka. kuris prisipažino pats 
dirbęs išdavimo darba ir

nors kitąsyk reikia, kad v^s priverstas grįžti i ža
visi tikintieji kartu su
šuktų su Mykolo .
gėlo drąsą: 441

dinti.
Didžiausia angavvst.ė v-

Komitetus Pro^ pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam su^ebeii- 
(mn. K «sen ofortas.

Profp^lonfllnl. Mzntorlal. D^imnnln. 
kai. knrip skelbiasi “Darbininke" tik
ini verti Rknityto.ip paramos.pana-

ir 
ti-

FROŠEPANAS SIAUČIA

LATVIJOJ RADO 
METŲ MAMUTO ŽANDI

KAULĮ .
t

Latvių laikraščių prane
šimu, netoli Rygos esan
čio Juglos ežero smėlėta
me krante, greta oro mu- _ 
ziejaus, vienas ūkininkas 
rado mamuto apatinį žan
dikaulį ir netrukus po to

kata- LIETUVON
nepa- Per

: DARBININKO
IS-LAIVAKORČIŲ

12,000

Jk PATAfĮNAVIMA\ ' 
G^BĮAUN 

LAIVAI1

TELJ&BŪITDri 2680.-------- ------ —

Vilniaus krašto okupantai 
išsikraustė jau iškranto 
Siaučia prošepanas storas, 
o su juo—drauge teroras. 
Mūsų žemėj okupuotoj 
kelia orgijiškas puotas. 
O pavergtąjį lietuvį 
čirškina kaip puotai žuvį. 
Jei lietuviai, — a priori 
lenkai sako, kad nedori 
kad juos gali persekioti

Savo laiku Prancūzijos ir neduoti jiems gyvuoti. 
Bezimenskis ir Tretia- darbininkų tarpe komu- Mūs knygas, mūsų spaudą 

mstinės idėjos klestėjo la- kaip bacilas lenkai gaudo.
■...............  '~L~' Jei tat randa pas lietuvį,

tai lietuvis jaučias žuvęs. 
Ten lietuvius smarkiai 
ir dėl radio aparato./krato 
O jei randa instrumentą, 

------ ----------------------------------------- ----------------- tai tokiam lietuviui —
j konstruktorius tinis įkarštis pradėjo at- šventa...

Tupolevas ir buvę liaudies slūgti ir komunizmu besi- Kai tik saulė nusileidžia, 
komisarai Černovas ir Ja- žavima čia jau žymiai iš trobos išeit neleidžia, 
kovlevas. ..Taip pat esąs mažiau. Tai atsitiko kaip Kas išeiti pamėgina, 
suimtas ir neseniai iš pa- tik dėl paties komunizmo tą lenkai tuoj pasodina, 
reigų pašalintas buvę3 ‘ “
švietimo liaudies komisa
ras Rubnovas.

kovas ---------------- j-
ir vienas iš žymiausių ki- bai puikiai. Komunistai 

oneratorių Nissenas, čia darbavosi, net nespė-|no
neseniai filmavęs Staliną, darni šluostyti prakaito ir 
Jie kaltinami šnipinėję, turėjo nepaprastą pasise- 
Toliau, suimtas aviacijos kimą. Tačiau paskutinia- 
profesorius, naujausiųjų me laikotarpyje komunis- 

i lėktuvų ]

PRANCŪZIJOJE YRA 
TIK 1,5 MILIJONO OR
GANIZUOTU DARBI

NINKŲ

Prancūzijos socialinių j-
staigų paskutinėmis žinio
mis, šiuo metu.. Prancūzi-i buvo padaryta, pradėjo 
joje yra daugiau kaip 11 griūti. Tuo tarpu komu-

kaltės. Daugelis prancūzų Tokiu būdu prošepanas 
darbininkų lankėsi Sovie-. sukramtyt lietuvius mano, 
tų Rusijoje ir vietoje susi
pažino su komunistišku 
rojumi. Prancūzai darbi
ninkai komunizmą vaizda
vosi visai kitokį, negu ra
do praktikoje. Nepalan
kios nuomonės netruko 
plačiai pasklisti, ir kas li
gi tol komunizmo tikslais

Bet lai jisai apsižiūri, 
nes ir kiti dantis turi. 
Ir ištikro ar mums tinka 
dėlei to paleisti kinkas? 
Ar mums tinka lenkti 

sprandą, 
lai sau lenkas jįjį bando.. 
Su žmonėm gerai gyventi 
visų tikslai yra šventi. 
Bet su barbaru šitokiu, 
reiktų elgesio kitokio.

j ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS į

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių | 
| Angliškai-Lietuvišką žodyną (Dictionary). Jis & 
| turi 399 puslapius. Apdarytas $2.25, be apdarų — £ 
| $1 50. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą | 
| skaičių teturime.
| Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. |

Sullivans Liquors Store |
295 W. BR0ADWAY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERITY WLNNER 100 Proof 1 m. Senumo

I KVORTA — $L25
Ruginė Straight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25 
California Grape Brandy didelis butelis už $1.25
GEN kvorta .............................................................. 99c.
RUM už pt. — 69c. — kvorta.........................$1.25

ALUS GARRISON
BAY STATĖ 3 kenai 90 proof degtinės

už 25c. Kvorta — $1.00
■ z ■ z . ' ' • i-
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306 West Broadway,

Viename anglų laikraš- metu didelis bolševikas ir

Antai, išbalzamuotas Le
nino kūnas didelėj garbėj 
guli puošniame mauzolie- 

ir juje Raudonojoj aikštėj, 
■»« ' ___ A.____________ 1__ • 1________ 3___

7. Filą qe patrujo.

Lietuvos Kaune
ty “Manchester Guardian” Sovietinės valstybės šulas-tuo tarpu kai jo bendra- 
skelbia tokį laišką J. Stei- šaukė: “Mums reikia su-, darbis, Trockis negali ap-

" " Į 3 J

LIETUVOS KAIME

PRENUMERATOS KAINA •
Amerikoje metams .............  L
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams 
Užsieny metams ................. 1...

$400

$2.00
$5.00

........... $4.06
• ••••• $5.00 
yearly $2.00 
yearly $2.50

DARBININKAS
South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Kardinolas
W. H. O' Connell

Gruodžio. 8, Nekalto Švenč. Panelės Prasidėjimo 
dienoje, sukanka 30 metų nuo to laiko, kai Bostono 
Arkivyskupijos sostą užėmė Kardinolas W. H. O’Con- 
nell, kurs kaip tik toj pačioj dienoj susilaukė 78 metų 
amžiaus. Tuo būdu šiais metais supuola tos dvi gar
bingos sukaktuvės, minėtinos ypač tuo atžvilgiu, kad 
Jo Eminencija sveikas sulaukė tokios žilos senatvės 
ir taip ilgai ir garbingai valdė vieną iš didžiausių A- 
merikos arkivyskupijų. Visi katalikai nuoširdžiai ir 
karštai meldžiasi, kad Aukščiausiasis dar ilgus me
tus užlaikytų tą gerą, uolų ir išmintingą Ganytoją, 
kurs jau atšventęs auksinį jubiliejų, rodos turėtų pa
silsėti, pilnai patenkintas dėl tiek garbingų jo nuveik
tų darbų.

Tačiau uolus ir darbštus Bostono Kardinolas il
sėtis dar nemano. Stebėtinas jo darbingumas įrodo 
nepaprastas dvasios ir kūno pajėgas. Žiloje senatvė
je jis išlaikė niekuo neįlaužiamą proto pajėgumą. Ne
išleisdamas iš savo rankų milžiniškos diecezijos vairo, 
prie kurio budriai išstovėjo 30 metų, jis dirba kaip ir 
dirbęs ir domisi visomis administracijos smulkmeno
mis. “Darbas tai tikroji Dievo palaima”, nekartą jis 
yra pasakęs ir privatinėse konferencijose ir viešose 
kalbose. Prie to, Jo Eminencija pasižymi nepaprasta 
energija ir ištverme net ir sunkiausiose valandose, 
kurių jam neskūpi svari nga ir atsakominga valdymo 
našta. Savo devizą bei obalsiu jis pasirinko šiuos žo
džius: “Stiprybė sunkenybėse” ir tą stiprybę ne vien 
žodžiais skelbia, bet ir įgyvendina. Jo didelio proto 
savumai ir įgytas per ilgą amžių prityrimas nušvie
čia kelią ir nustato; ;gaires nevien tik savo Arkivys
kupijai, bet ir visai Amerikai. Su jo svarbia nuomone 
skaitosi ne tik Vyskupai, Katalikiškojo Universiteto 
vadovybė ir stambioji katalikų inteligentija, bet ir ci
vilinė vyriausybė. Bostono Kardinolas yra Amerikos 
Hierarchijos Dekanas ne vien amžiumi ir vardu. Jis 
Dekanas ir proto lakumu ir neįlaužiama stiprybe iš
laikyme grynų katalikiškų principų, kuriuos karštai 
gina prieš visokių modernistų ar modernizuojančių 
neva katalikų užsimojimus. Tai gryno, darnaus meta
lo Katalikų Bažnyčios Kunigaikštis. K.

ty, kaip tolimoje Ameri- 
■ koje, rodos, Brocktone, 
- lietuviai farmeriai rody
dami savo tautiškąjį “me
ną” kūlę javus spragilais.

— Ir matyt daugumą mokė
ję, kad kūlėjų buvę kur 
kas daugiau ne spragilų! 
Tad, kai senosios kaimo 
gryčios žmonės taip išpui
kėjo— tai visus spragilus 
sukūreno ir laukia, kada 
atvažuos Fareono velka
ma “perstompė”. Kūlimas 
— tai jau talka, o talka, 

melioraci- j°ki bus talka, jei nebus 
' alaus.

Ir baliavoja per kūlimo

bergas, pirmosios rusų so- šaudyti dešimtį tūkstan- ’ llvlVd
vietinės vyriausybės tei- čių žmonių — mes šaudo- persekiojančių 
singumo liaudies komisą- me; reikės sušaudyti mili- Arba, kad ir toks Voiko- 
ras. Tame savo laiške jis joną — sušaudysim ir mi- vas, buvęs SSSR pasiunti- 
tarp kitko rašo: i--.—. . „ - .

Šiandien Rusija turi ne 
tik “garsųjį Kremblių, 
Raudonąją aikštę ir Mas
kvos — 
bet ji taip pat turi' ir po
žemius, kuriuose metų 
metus pūva tūkstančiai 
žmonių.

Ypatingai tragiškas yra 
socialistų likimas; jie ak
tingai dalyvavo Rusijos 
revoliucijoj ir padėjo su
kurti Sovietų režimą, ku
rio kalėjimuose jie dabar 
be vilties sėdi. Aš atsime
nu socialistus — revoliu- 
cininkus ir bolševikus Ma
rę Spirodonovą, B. Kam- 
kova, V. Trutovskį..., tūk
stančius daugiau ar ma
žiau žinomų revoliucijos 
didvyrių iš miesto ir kai
mo. Prieš dvidešimt metų 
jie visi stovėjo barikado
se petis į petį su Leninu ir 
Trockiu, tikėdami, kad 
busimoji Sovietų respub
lika garantuos socialinį 
teisingumą, asmens lais
vę, tarptautinę taiką. Ta
čiau no metų jie sukilo, 
pamatę, kad bolševikai su
kūrė fanatinę partinę val
stybę, kurią valdyti jie te
gali tik teroru”.

Steinbergas sakosi ne
reikalaująs tiems 
niams amnestijos, 
net patys reakcingiausi 
režimai savo politiniams 
priešams suteikia laisvę 
jubiliejų progomis. Bolše
vizmas tokių “demokrati
jos prietarų” nepripažįsta. 
Ar gali pasaulio viešoji o- 
pinija tylėti, matydama, 
kaip revoliucinė valstybė 
švenčia savo triumfą, o 

I tuo pačiu metu jos kalėji
mai prigrūsti tos revoliu
cijos pionierių?”

Šituos žodžius byloda
mas, p. Steinbergas, be a- 
bejo, primena, ką prieš 20 
metų šnekėjo jo kolega 
Trockis, kuris, tiesa, da
bar nesėdi kalėjime, bet 
taip pat, kaip ir Steinber
gas,gyvena ištrė mime. 
Taigi, tasai Trockis pir
mosiomis proletariato dik
tatūros dienomis štai kaip 
bylojo: “Dabar, kai krau
jas pralietas, telieka tik 
vienas kelias — žūt-būti- 
nės kovos kelias. Būtu 
naivu manvti, kad nerga- 
!ę būtų galima išlaikyti k’ 
tokiomis priemonėmis”. O 
kita proga tas pats anuo

sisaugoti nuo jį amžinai 
į čeki s t ų.

f
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Kuo Jie Rūpinasi
Dažnai tenka nugirsti nusiskundimų dėl stokos 

uolumo ir darbštumo katalikų tarpe. Ir iš tiesų, tie 
nusiskundimai bent dalinai pamatuoti. Ne visais, ži
noma, atžvilgiais uolumo bei darbštumo mums trūks
ta, bet kai kuriose gyvenimo srityse iš tiesų esame 
apsileidę. Paimkime, kad ir visuomeninę darbuotę. Čia 
taip ir nesudarome vienos pastovios neįlaužiamos li
nijos. Viens pradės, kits padės, o trečias ir ketvirtas, 
žiūrėk, ir atsiliks ir dairysis, ar kur nėra kokio ben
dro nekatalikiško fronto, kad tuojau prie jo prisidėtų. 
Čia mums reikėtų įsižiūrėti į laisvamanius ir imti iš 
jų solidarumo bei vieningumo pavyzdį. Jie savo liniją 
išlaiko. Ir kiek jie parodo gudrumo, uolumo ir ištver
mės savo darbuotėje prieš katalikus! Nepraleidžia 
nevienos progos, kur galėtų įkąsti ar tai tikėjimui, 
ar dvasiškijai. Atidžiai seka Vatikano katalikiškąją 
akciją (jie tai vadina Vatikano politika) ir kiekvieną 
Šv. Tėvo žodį, kiekvieną mostą perleidžia per mikros
kopinę analizę bei smulkmenišką išnagrinėjimą. Ką 
didingo ir stambaus Vatikanas nuveikia, jie tai užty
li, bet užtai su padidinamu stiklu žiūri į Popiežiaus 
elgesį ir viską stengiasi aiškinti blogoj šviesoj. Ypač 
negali pamiršti Mussolinio ekspedicijos į Etiopiją.

Bet, sakysite, ką čia bendra turi Popiežius su ka
riškais Mussolinio žygiais? Juk ne Popiežius vedė ita
lų kariuomenę, tai kuomi jis čia atsakingas? Jis dar 
gi labai apgailestavo dėl busimojo kraujo praliejimo.

Taip galvoja sveika logika. Bet laisvamaniškoji 
logika veikia atbulai. Ji sako, kad Popiežius žinojo, 
kad kraujas bus pralietas, tai jo apgailestavimas esąs 
toks pats kaip ir Mussolinio ar kitų karvedžių, kurie 
ir gi nenorėtų kraujo praliejimo, ypač saviškių. Bet 
gi Popiežius ekspedicijos nerengė, kariuomenės neve
dė, tai jo apgailestavimas buvo nuoširdus ir neveid
mainingas. Ką jis daugiau galėjo padaryti? Įsakyti 
Mussolmiūi, kad nekariautų? Tai būtų juokinga, nes 
ir mažas vaikas žino, kad Mussolini nebūtų paklau
sęs. Tylėti? — Tai būtų ir negerai, nes tylėjimas reiš
kia pritarimą. Ar šiaip ar kitaip šv. Tėvas būtų pasi-
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lijoną”. Tuos žodžius niu Varšuvoj. Buv. Sovie-
Trockis pasakė 1918 m. tų diplomatai “nevazraš- 
sausio 23 d. darbininkų ir čencai” — pabėgėliai liu- 
kareivių atstovų kongrese, dija, kad prieš ” ” 

Volgos kanalą, ir jie buvo palydėti griau
smingų ovacijų.

Vis dėlto paprasčiausias 
žmoniškumas verčia gai
lėtis ne tik tų žmonių, ku
rie revoliucijos kalėjimuo
se pūva visiškąi nekaltai, 
bet ir tų, kurie anuo me
tu iš neapykantos troško 
kitų kraujo ir prieš ku
riuos atsigręžė kitas tos 
pačios lazdos galas.

A. propos. Laikas paro- Kremliaus mūsų šešėly, 
dė, kad laimingiausi tie Jis dar suskubo... D.

v •

kali-
“nors

dija, kad nrieš Voikovą 
Maskvoj ir byla jau buvu
si ruošiama; ketinta jį ne
trukus parsikviesti į sos
tinę ir “sulikviduoti”. Ta
čiau laiku pasisuko kaž
koks lenkas, kurio taikliai 
mesta bomba raudonosios 
Sąjungos atstovui atėmė 
gyvybę, ir Voikovo, So
vietų kankinio ir didvyrio 
kūnas, savo amžinam poil
siui rado garbingą vietą

SVEIKA MARIJA
Sveika Marija, Motin’ brangioji. 
Dangaus darželyj‘gėle gražioji. 
Kas gal prilygt tavo dorybei— 
Bei rasti’ dėmių tavo skaistybėj? 
Mes tavo vaikai, nuodėmės slėgti, 
Galim prie tavęs Motin pribėgti. 
Kaip tas vaikelis motinos verkia, 
Kuomet koks niekšas žemėn jį trenkia. 
Užtad vadinta mūs Užtarėja, 
Ir mūs krikščionių tikra Globėja.
O, Motinėle, teikeis išgirsti— 
Baisųjį priešą mūsų nugrimsti. 
Tu Nekaltoji, dangaus Panele, 
Paskirk ir mum ten mažą vietelę, 
Kad po šios žemės dalių vargingų, 
Būtumėm verti vardo garbingų.

Vincas J. Sąbas.

I
— Šulinio istorija —■
— Alaus pramogos —
— Bėdas jau pamiršta
— Pasikeitė vaizdai.

Nors per vidurvasarį 
buvo kiek subiurus, tai 
rudeniu kaimas galėjo pa
sidžiaugti. Keliai, tai ke
liai — kaip miesto šaligat
viai; dulkių, kad ir būtų 
biškelį, bet purvinėJio nie
kur. Balos sausos (čia 
kalta, žinoma, i_______
ja) duobės - soželkos be 
lašo vandens. Šuliniuose # .
vos keli kibirai vandens talkas. Baliavoja ir šiaip 
beliko, o upės iki riešu su-! kitokiomis _ progomis, ar- 
šlapęs gali perbristi. Žmo- ba ir tik dėlto, kad “atsi
neš net pasakoja tokį nuo- teisti skolą” t. y. — pa
tiki, už kurio teisingumą, I vaišinti kaimynus, pas 
žinoma, galvos neguldy- kuriuos pats pirmiau “ba- 
čiau: — esą koks ten vy- liavojai”.
rūkas, gyvenimo apviltas, ® tokias bėdas, kaip ū- 
norūdamasi * •

baigti, šokęs i šulinį sta- n’W
.... Ir ka sri ma- ’---------- ----------  
Jį net nesušlapu- somų girtuoklių.

cw,xxvU.J,’ O tokias bėdas, kaip ū- 
su viskuom kių pardavimą iš varžyti- 

! — lygiai baigiamos 
čia galva... Ir ką gi ma- užmiršti. Nebent nepatai- 
not? — Jį net nesušlapu- somų girtuoklių, 
si būt kaimynai ištraukę, Vienkiemiais, kaimiečiai 
iei jis pats susigėdinęs to- pasidalinę baigia priprast, 
kiu “nepasisekimu” būt “vakaruškos”^ sumažėjo, 
neišsireplinęs ir pabėgęs, bet susieit Į didesnį būrį

O dėl vandens turėjimo nepatingi nors per talkas 
ateinančią žiemą nevie- ir vaišes, 
nas ūkininkas ir labai su- -Bet gražūs krūmokšliai, 
sirūpinęs. Šeimos reika- — senojo kaimo gyvulių 
lams — gali ir sniego dar ganiavos — baigia išnykt, 
prisišildyti, bet tu dešim- Nyksta tetirvinai ir ku-
tį raguočių ir arklių pil- rapkos. Lakštingalai pa-

vasar. nebėr kur apstoti. 
Užtat kiškių pilna. Jie a- 
teina vasarą palangėn ko
pūstų graužt, o žiemą so
dus gadinti.

Piikasai vilkas neretas 
svečias šių dienu vienkie
my. Daug jie aviu ūkinin
kams hiine'šė, dar kita tiek 
sužalojo.^

-
i

nirun

vus pripildyk! O pripildy
ti reikės. Tokio sauso ru
dens nieks neprisimena. 
Kai buvo labai lietingi 
1928 metai visą kaltybę 
kaimiečiai suvertė radijui. 
Dabar radio nebepadeda 
lietui privilioti.

Keliai už tad dulkėjo. 
Dabar autobusai, automo
biliai nuolatiniai vieškelio

> » i ; » •

keliauninkai. Užtat ir ark
liai prie jų baigia pripra
sti: tačiau ne visi. “Sabo- 
tažninkų” netrūksta ir ke-i 
turkojų tarpe. Tokius ke
turkojus dažnai autobusas 
sustojęs praleidžia. Bet 
būna, kad koks juodbėrė
lis šoka per griovį. Prava
žiuoja mašina, susitvar
ko. Tik žiūrėk kas nors ir 
iškrito: ’— “Antanai! ■ 
ar nematei, nypkės — iš- Vidaus reikalų komisą- 
krito?” — Na-gi va, žiū- riatas išleido įsakymą, ku- 
ręk, neparvažuok” — ;
kelio guli!” Gerai, kad ko- tikybinėms 
mediįos, bet ne tragedijos, nėms

Ir kaimo gyvenimas, dienomis laikyti bet ko- 
kaip tas šio rudens oras kias pamaldas. Dvasinin- 
giedresnis. Križei netoli- kai turi pasirašyti, kad ši
linėms metams kai kurie tas įsakymas jiems yra 
jau rengiasi naminklą sta- žinomas. Visos bažnyčios, 
tyti. O šiaurės Lietuvos ū- sinagogos, mečetės tomis 
kininkai net rungtynių ei-, dienomis turėjo būti užra- 
na, kuris daugiau alaus■ kintos, o raktai atiduoti 
padarys, kuris Bent miežių; vietos policijos, organams, 
salyklai daugiau pridai-'iKas įsakymą peržengs, 
gins. O to alučio rudens bus baudžiamas kalėjimu 
metu tikrai daug prisida- j įr piniginėmis bausmėmis, 
ro — dėlto tikslo nė van- be to, toji tikybinė ben-

sukaktį?- Komunistų val- 
; džios paėmimo ? Bet juk 
i Sovietų Rusijoje komu
nizmas tėrą tuščias žodis. 

! Ten žmonės gauna tokį 
skirtingą atlyginimą, ko
kio niekad ir nė jokioje 
griežčiausio režimo ierar- 
chiioje’ negavo. Gal mini 
kebų asmenų patekimo į 
valdžią sukaktį? Bet juk 
tų žmonių dauguma yra 
ištremti, sukišti į kalėji- 

[mus arba sunaikinti. O 
gal caristinio despotizmo 
laidotuves mini ? Bet juk 
Rusijoje dabar viešpatau- 

: ja dar didesnis ir dar kru
šnesnis despotizmas. Tai 

! šventė 20 
metų sukaktį nuo to laiko, 
kai buvo nutraukta visi 
ryšiai su negarbinga pra-

Beveik tuo pačiu laiku, 
kai Maskvoje iškilmingai 
paradavo raudonoji armi
ja 20 metų Rusijos revo
liucijos pinga, Italija, Vo
kietija ir. Japoniją pasira
šė prieš komunizmą nu
kreiptą paktą. Ligi šiol 
prancūzai jei ne favoriza- 
vo, .tai bent Sovietams bu
vo draugiški, todėl labai 
charakteringa tai, ką 20 
metų revoliucijos sukak
ties proga rašo prancūzų j < - -
spauda, kun tą reyoUuc- Į , Kremli^ls 
ją. mini, toli gražu, ne,* ....
džiaugdamasi. Didysis 
orancūzų dienraštis “Lė!
Temps revoliucijos pro- eitjmi?- juk dab£rti. 
Ra savo vedamajame j mok vadovė. 
“Bolševiku Revoliucijos v-j g«rbj m a
Minėjimas tarp i o gventogjos RUsjjos garbin-
taip pasisako:

“Kokią iš tikrųjų Krem
liaus vyriausybė šventė

ga istoriją. t>arbo klasių 
išsilaisvinimo sukaktis? 

® Bet juk dabartinėje Rusi-

t

Sovietai lapkričio 6—9 
d. minėjo spalių revoliuci
jos 20 metų sukaktį. SSSR 
bedievių sąjunga panoro, 
kad bent per raudonojo 
jubiliejaus šventes Dievas 

■ iš Sovietų žemės būtų “iš- 
i tremtas”. Jos ’ reikalavi- 

— mas buvo išklausytas.
Vidaus reikalų komisą- I • _ j   • v _ • n _ • _ _ _ _ 1 _ . .

ręk, neparvažuok” — ant riuo uždraudžiama visoms 
> bendruome- 

tomis jubiliejaus

elgęs, laisvamaniai vis vien surastų priekabę jį pa
smerkti.

Arba vėl bolševikų spėliojimai dėl Lietuvos Kar
dinolo. Tarsi jiems tas klausimas labai rūpėtų. Jiems 
rūpi gal tuo atžvilgiu, kad Lietuva niekad neturėtų 
kardinolo, nes tuo būdu katalikybė Lietuvoj labai su
stiprėtų, ko bolševikai ypač nepageidauja. Tačiau 
kardinolo klausimą jie vis dėlto nagrinėja, žinoma, 
tuo sumetimu, kad sukiršintų katalikus prieš Vatika
ną. Ir benagrinėdami kaip tik nesuranda tikslaus at
sakymo. O atsakymas gi toks aiškus: Lietuva negau
na kardinolo dėlto, kad lietuvių tautoj priviso per
daug bolševikų ar bolševikuo.jančių laisvamanių. Te
gu bolševikėliai išsikrausto į savo rojų
Rusiją — tegu, pagaliau Maskva nesikiša į vidujinį 
Lietuvos gyvenimą ir nereikalauja iš vyriausybes, 
kad nepalaikytų santykių su Vatikanu, — tuomet 
klausimas savaime išsiriš, ir Lietuva kardinolą gaus. 
O šiaip kol vyriausybė Bažnyčiai neprietelinga, tol 
savo šalyje nesusilauks Bažnyčios Kunigaikščio. '

Kaip matome, bolšfevikų ir laisvtfmanių uolumas 
tikėjimui ardyti yra neribotas. Tačiau ne neigiamu 
atžvilgiu tasai jų uolumas katalikams sektinas. Mo
kykimės iš jų ne ardyti, bet ginti savo tikėjimą bent 
tiek, kiek jie jį puola.

joje darbininkai net nega
li streikuoti, ten darbinin
kas ilgiau ir sunkiau dir
ba, negu Europos vaka
ruose, o kolchozas žemės 
ūkio darbininką apaugino 
velėnomis. Krašto suprą- 
moninįmo sukaktis? Tie
są, nes ten per žmonių 
kančias tikrai pasiekta 
ąukstas pramonės lygis. 
Tačiau argi tai čia cha
rakteringasis revoliucinio 

matušką i laimėjimo trupias’
Stalino ‘dęmokrątiškiau- 

sioji konstitucija’ sugal
vota tik tam, kad jis gulė
tų legalizuoti autbritfetiz- 
mą. Laukdamas, kol kons
titucija pateisins į ją de
damas jos autorių viltis, 
režimas’ lieka silpnas ir 
masių nepriimtas, o todėl 
ir labai trapus, šitas tra-

K. pumas ir tąs faktas, kad

dens nepagaili. Žiūrėkim 
kokie reikalai: — Suvežė 
javus kluonan, reikia gi 
taip pat iškulti. O kulti 
mūsų kaimiečiai “spragi
lais” nebemoka. Ištikrųjų! 
Nesenai skaitęm laikraš-

- v

būsimas karas Rusijoje 
iššauktų naują revoliuci
ją, ir yra stalini škosios 
užsienių politikos paslap
ties raktas.

druomenė galės būti su- 
likviduota.

Tokig tai laisvę duoda 
komunistų “demokratiš
kiausia” konstitucija tikin 
tiesiems.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI

Kas mėgsta groti lietu
viškus šokius, tki įsigyki
te parašytą žymaus komp.

Tik sunkiosios pramo- V. Niekaus Lietuviškų Šo- 
nės ir raudonosios armi- kių Albumą. Jis tinkamas 
jos jėgos dėka galima gal- yra piano solo, 1-mai ir 2- 

• rąi smuikai, 1-mam ir. j 2-voti apie tolimesnę egzis
tenciją tos eros, kurios 20 
metų $ukaktį šiomis < 
nomis atšventė Maskva”, 
•— baigia “Lę Temps”.

s zo ram klarnetui ar trumpe- 
die- tui. Jo kairia, $d.00. Užsa

kymus siuskite “Darbi
ninkui’', Š66 W. Broachvay, 

XX. IŠo. Boston, JĄąąs.

*

t



ienis, Gruodžio 7 d., 1937

(Vaizbas iš gyvenimo)

— Tamsta iš Lietuvos?!
— Nustebęs klausia senu
kas, PotopkiU dvaro ku- 
mietis.
— Taip!
— Malonu. Lietuviai juk 

jie patys žmonęs. Lietu- Gražiai padainuodavome, 
viąi juk tie patys lenkai- • Ką jie turėdavo, pusiau 
Katalikai... Seniau, dąr a- dalindąvomės. Tik reikė- 
nais laikais. į Varšuvos dąvo pasisaugoti ppnų. 
seimus atvažiuodavo. Gi Mat, ponai rusų nemėgo ir 
pats Jogaila su Jadvyga net apšaukdavo su jaįs 
jūsų kraštą apkrikštijo, kalbėjusius.
Gražus ir miestas, sako, 
Vilnius, bet aš tenais ne- į 
buvau, nebuvau nė Mins-' 
ke, Kaune. . Į

— Tamsta, tur būt, pen-: 
siją gauni?!
— Pensija... kas

Kas pas mus pensijas mo-; mobiliais važinėjasi, savo 
ka? Mainėsi ponai, mainė-' vaikus leidžia į mokslą, o 
si ir sąlygos gauti pensi- darbininkams po du, po 
jas. Šis dvaras ėjo iš ran- tris, po keturius ir net šė
kų į rankas, o dabar vals- šis mėnesius už darbą ne- 
tybeį' praskolintas, ban- sumoka. Ir mūsų4 vaikai 
krųtuoją... į lanko tautos, jau lenkiš-
— Tai iš ko Tamsta gy- kas mokyklas, kurios be

vepi? t pastatu, dažniausiai ūki-
— Gyvenu pas sūnų. Sū-'ninko trobose, ir kamšos!

nūs būtu geras, bet marti, P° 80-90 mažoje pirkioje, 
turi ketvertą vaiku, nela-' Mes esame teisių, 
bar apsikenčia. Jėgų nete- kaiP gyvuliai. Mums ponai 
kęs, dirbu štai grėblius,I «eva tai davė laisvę bet 
kresčius, bet ir šiuos ne- duona O uz darbą,
visada išperka. Gaunu po | ra?i"s Pjaudami darbir- 
vieną kitą skatiką, prisi- i c/a tegauna po l1/, 
dedu dali prie 
sūnaus šeimos, 
šiek tiek apsiraminu.
— Kuo gi Tamsta minti?

Kuo i 
darbininkai?
— Nusiperkame 1 

nės, bulvių. Išsiverdame ir; — Jeigu jam pasiseks iš* 
valgome. Pienas taip pat skolų išbristi, tada ir mū- 
nebrangus, dešimts škati- sų gyvenimas bus geres- 
kų už literį. Bet sviesto, nis...
mėsos, neatsimenu kada Atsiskyrėme.
valgęs. Lenkijai stojus, aš Lenku vidutinis danti
jo neragavau... Įdėjau jė- ninkas apie politinių Len- 
gą į dvarą. Grovius iška- kijos santykių nebuvimą 
siąu. Mūrus išmūrijau, su Lietuva visai nebežino.

Lietuva jam — Lenkijos 
dalis, provincija, su Vil
niumi, su Minsku, su Kau
nu.

Tik jaunesnieji ir labiau 
apsišvietę išsitaria anie 
Vilniaus klausimą, bet 
kartu ir stebisi, kad jau 
mažiau kažkaip apie ši da
lyką ir begirdėti.

Dvarai lenkų gražūs. 
Dvaruose mašinos, moto- 

yra ir la
jų ponai, 

dažnai ir 
mok sius 

dvarų to

Tik šventą dieną į bažny
čią eidamas įsistoju.

— Prieš karą, tėvuk, tur
būt, buvo geriau?
— Ką čia ir bekalbėti... 

Rusai... širdies žmonės. 
Stovėjo kareiviai... tai ir 
“wodkos” ištraukdavome.

Laukėme Lenkijos, su
laukėme. Žadėjo mums 

, laisvę, pyragius. Dabar ką 
i mes turime?’ Ponai stato- 
i si namus Varšuvoje, kavi- 
■ nėse, restoranuose links- 

ten? .minasi per naktis, auto-

Mažo Vaiko Valgis

I

I rugius pjaudami darbinin- 
„   ’ i—2

kumiečio auksinus, ir dirba nuo au
tai nors šros iki sutemos.

i Tačiau reikia eiti į baž
nytėlę, pasimelsti Dievui, 

minta jūsų dvaro kad ponui geriau sektųsi
, ir mūs šeimai, 

tauki- — Kodėl ponui?
* v

siąu. Mūrus 
Ponams išauginau karvių 
kaimenes, arklių pulkus. 
—pats laukiu mirties.
— Argi pas jus nėra so

cialinės globos?’ Argi ju
mis valdžia nesirūpina?!
— Valdžia duoda darbo: 

mūrus statyti, akmenis 
tašyti, bet, vaikeli, ar ma
no sveikatai?... Šiaip jau 
pašalpą miestiečiams dar’ 
labiau prieinamą, bet kai
mas, dvaras... ką ir bekal
bėti. Iš magistratų laukan 
išvaro, o beieškančius dar
bo dažnai ir areštuoją. 
Kam man i tų daboklių. 
Kaip gimęs nebuvau kalė
jime, nenoriu jame ir būti.
— Bet rūbai, rodos, Len

kijoje pigūs?
— Pigūs. Nusiperku se- darbininkų žymiai mažiau

pu s, apdėvėtus, o, bątąi, šje 
dąr nuo rųsų ląįkų> dąr 
kąi jąųnąs W «"
nergįjos W»
jau turės kokių 40 matų. 
Niįkųr aš su jais ir- neinu.

XII VVS suvažiavimas. Kalba VVS Centro komiteto oirmininkas Dr. Juška, 

nu metams padieniui dar-;ir pusnuogiai, apiplyšę 
hininkui su padėjėju, tam Į darbininkų vaikai, neturė-! 
tikras kiekis rugiu, kvie-; darni nė oro, gyvena prieš i
čių (jei tame dvare sėja- karą dar statytose dumi- i Keletą gentkarčįų atgal 
mą) ir vasarojaus bei bul- nėse, “čvorakuose”, po ke- tiktai visai sveikas vaikas 
vių pasisodinti. lias šeimas susispaudę. neišgyvendavo. Vaikai,

Kaimo žmonių didžiau- Miest^ darbininkai gy- ‘ kurie negaudavo motinos 
sias perteklius yra taip vena nešvaruose ir visai pieno, negalėdavo gyventi, 
vadinamuose rytų “Kre- aPleistuose priemiesčiuo- nes medikalis mokslas ma- 
suose”, Ukrainoje, Gudi
joje, Lietuvoje, įskaitant 
senąją Lietuvos kunigaik
štystę. Šio krašto žmonės, 
turėdami gausiąs šeimas, 
skaitlingai pripildo di
džiųjų Lenkijos miestu 
tarnų tarnaičių kadrus, o 
lenkai mielai juos priima, 
nes po kiek laiko nutauti
na.

galima duoti atskirai' 
špinakai, salotos, žirnit 
kai, morkos, bulvės, šalie 

(dienos senumo), rai, burokai, cibulės, 
dėti sviesto ant Užkandis — 3:30. Duon 
po keturiolikto — viena riekelė. Pienas— 

vienas puodelis.
Vakarienė — 5—6. Kc

riekelė
Galima 
duonos 
mėnesio.

Užkandis — 10 — 11.
Vaisių skystimas — nuo šelė — du šaukštai. Pieną 
vieno iki trijų šaukštų a- — vienas puodelis, 
pelsinos skystimo, sutrin- šiai — vieną ar du : 

imti motinos pieną; buvo1 tų slyvų, obuolių 'košės, tu galima duoti po 
tiktai karvės pienas. Tai gerai įsirpusi persiką ar niolikto mėnesio, 
laikais iš kiekvieno 1,000 kriaušę. Galima išvengti
mirdavo nuo 150 iki 500 
vaikų.

Svarbiausis mažam vai
kui dalykas? tai jo mais
tas. ' 
jį prirengus, reikia padėti i 
daug laiko, bet užtai mo
tina turi tvirtą, 
linksmą vaikutį, 
sergančio ir išbalusio.

Vienas iš svarbiausi’ i 
dalykų, kuriuos reikia ži
noti apie mažo vaiko skil- 

I vį, tai yra, kad jis negali 
virškinti tokius valgius, 
kuriuos užaugusieji valgo. 
Tiktai tinkamas valgis 
tegali priduoti jam tvirtu- 

j mą, kuris jam bus reika- 
„ J liūgas vėlesniam gyveni?

\ Gdynė kaz ^okį turi muį Pirmiausias jo mais- 
sviesos ir radiacijos spin- ^ap ^urj ^ūti pienas, patar- 
dulį Vilniui. O Vilnius be tina motinos* pienas. JeiGdynės irgi i-------------- ’
nes lietuvio siela trokšta 
jūros, platybių, erdvės ir 
banguojančios laisvės.

“D.”

se, o viduryje miesto — žai težinojo apie tinkamus 
rūsiuose. Jie turi savus, 
taip vadinamuosius bied- 
nuomenės kvartalus, o 
bedarbiai ir nesveikieji 
gali eiti į miesto lagerius, 
kur jiems duodama dykai 
ant žemės ar kietų narų 
nakvynė, o išlaidoms ir 
prasimaitinimui po 30 
skatikų.

Našlės darbininku žmo- 
Labai gausios šeimos, nos tuose namuose ir gim- 

garsios žmogių perteklių- do> 0 plėšresnieji ir karš- 
mi, yra ir A. Silezijos bei tesnio temperamento su 
buvusios taip vadin. Gali- akmeniu daužia langą ar- cijos šalies. • - .......

Iš šių vietų 
riais keliauja 
pramonės centrus, anglių 
kasti, bet, deja, ne visad njnkai bėga dažniausia į 
jiems darbo pasiseka ras- Varšuvą, o iš pačio miesto 
ti- pulkais iškeliauja i kitus

Lenkijos didžiausia pra- miestus, gana didelis skai- 
monės ir prekybos arteri- čius ir į Gdynę, 
ja Varšuva — Lodžius — 
Katovicai — Gdynė darbi
ninkais perpildytos.

Miestai nepaprastai au
gą, gausėja, stiprėja. Bet 
darbininkų kolonijomis 
niekas nesirūpiną. Dva
ruose išblyškę, nedavalgę '

mistus, kurie galėtų už-
Vai 

šauks 
aštuc

žmonės bū- 
i miestus, į

ba einą vogti, kad i kalėji
mą patektų ir veltui gau- ■ 
tų, “laskąvos duonos”.

Iš Vilnijos kaimo darbi-

i

blogi
Pietūs — 12 — 1. Koše- papročių neduodant ma 

Jė. ar bulvinė sriuba, 1į ižam vaikui ragauti vai 
puodelio, ar kita kokia’ gių, kuriuos suaugę valgė 
sriuba. Kiaušinis — trys Sykį paragavus ir patikus 

Tiesa ’ kad* tinkamai i ar keturis sykius (po ke- jis verks ir daugiau reika 
{turiolikto mėnesio). į sa- lauš. Tuomet jei motin: 

“J- J vaitę. Pienas — vienas t pasiduos jo norams, j 
raudona Pu°delis (gali būti sriu-; padeda pamatą būsimų vi 

vieton boję). Duona — viena rie-Jdurių ir kitu ligų. Dažna 
kėlė (dienos senumo).'girdime motinas nusiskun 
Daržovės iškoštos ar Tdžiančias, kad negali iš 
smulkiai sukapotos — nuo mokinti vaikų valgyti vai 

iki trijų šaukštu giu, kurie jiems naudingi
FLIS 
a ■

vieno
(gali būti sriuboje, arba

Rašo P1 Ražvadauskas

Važiuojam Į Lietuvą
kęs i kaimą save atgaivi
na. Ir tikrai yra kuo pasi 
džiaugti, lietuvaičių dar 
žėliais, gražiomis žydin 

pievomis, žodžii,w . ’ tina iiiutiiiuo picuao. jei
neišsiverčia, moįjna negaii pati maitin-| 

ti savo vaiką, jo maistas!
.turi būti prirengiamas ir' 
i tvarkomas po gydvtojo 
priežiūra. Bet ir jauni vai-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE MASSACHUSETIS to apart pieno. Dabartiniu
i laiku, yra gydytojų pripa
žinta, kad vaikai auga 
greičiau ir yra tvirtesni,!

Klausimas Į. Aš, kartu natūros arba auklėjimo duodama aneL. isu<M«as — ihiks
su dvylika kitų asmenų, tikslais operuojamos. Ino ar oma es s ^s. im0, i mybes. Kaimiečiai dainuo 
dirbame spaustuvėje. Ke-; Klausimas 3. Aš dirbu- ---- -------- ------ ‘ -
lios dienos atgal i mūši) dideliame vilnonių fabri- . ’ 1 -
spaustuvę užėjo ‘ vyras, ke ir uždirbu po $$22.00 į timo penktame ar sestą- 
kuris mums pareiškė, kad savaitę. Ar mano viršinin-'I^epesy- laušimo r\ - 
mes kas savaitę privalome kas privalo išskaityti iš ^prai u0 x-
mokėti į Massachusetts mano algos po dvidešimts „nTov?
Nedarbo Apdraudos Fon- du centu kas savaitę? 
dą. Ar teisybė?

Atsakymas. Taip.
Tamstos darbdavys 
aštuonis ar daugiau 
bininkus, bet kurioje 
noje savaitės, laike dvide
šimts savaičių metų bėgy
je-, darbdavys ir darbinin
kai abu privalo mokėti Į 
Massachusetts Nedarbo 
Apdraudos Fondą.

Klausimas 2. Ar yra to
kių užsiėmimų, kurių Ma
ssachusetts Nedarbo Įsta
tymas neliečia?

Atsakymas. Taip. Jei 
dirbi bet kuriose žemiau 
išvardintuose užsiėmimuo
se, negali būti apsaugotas 
Nedarbo Apdraudos: ūki
ninkai, tarnystė priva
čiuose namuose, jūrinin- 
kai, tėvai dirbantieji pąs 

Į sūnų ar dukterį, žmona 
dirbanti pas vyrą, vyras 
dirbantis pas žmoną, vai
kai nesulaukę dvidešimts 
pirmų motų dirbantieji 
pas tėvus, valdininkai, 

» darbininkai labdaringos ir 
, be pelno organizacijos, ku* 
rios yra išimtinai tikybos, vaitę ir duoda kambarį ir 

ji labdarybės, mokslo, Lite- valgį.

i 
t

BAITO APBRAUOOS ISTATYma
V

(Tęsinys)
Kaime rasi visokių įvai- 

rianybiu. Vasaros metu 
miestiečiai traukia į kai
mą atostogoms. Kaimas čiomis
mat visiems artimas, di- visa gamta! 
džiuma iš kaimo kilę. To- Rugiapjūtė Lietuvoj ir 
dėl kaimas visad įdomus, gi įdomi. Ypač Suvalkijoj 
^.as, ^art ii aplankęs — nes čia rugius niauna tai 

komis. Talka būna, links 
mą, nes sukviečia dauj 
jaunimo. Visi jauni, kode

i

rizacija. Dvarų 
bąi turtingu, 
šeimos, vedėjai 
agronominius 
studijavę, šalia
pačio pavadinimo kaimai.

Dvaruose, nors Lenkijos 
žmonių perteklius skaito
mas 8 milijonais žmonių,

dirba, kąip prieš kąrą, 
maždaug 2/3 prieškarinio 
skaičiaus darbininkų, o 
kai kur net pusė.

Dvarų darbininkų apmo
kėjimas 100 — 110 auksi-

3

.tiktai su gydytojo patari- 
Atsakymas. Taip: Įsta-'™’}: Gera! išvirtą košele 

Jei tymas, kuris neseniai bu-i Sa!1”a duotl apimtame 
turi.vo pakeistas, sako, kad «.akt“n.ta“e;, 
dar- 1 
die-

|Kas 1
vis kokių naujovių rasi.

Kaimas gaivina ir bevv 
stant į išgyventojo ten tik 

irai savojo laiko atminimą. 0 nebūti linksmiems? Iš
Ir kūdikystės vargus — 
prašmatnybes, vėles nio'

; laiko išdaigas — links-rv I -J

I

!

|

i
i

Tamsta privalai mokčriltu0 lalku . re!kla dau?rau 
1% nuo pirmų $1250, ku>aisi« * dąržovių skyk’ 
riuos Tamsta uždirbsi!tlm* Pradžioje antrųjų 
tarp Liepos 1 ir Gruodžio'met« ?alima du0V sutrT‘ 
31, šių metų. Kitą metą tas daržoves mažomis da- 
kasmet po to Tamsta tu? IS‘, 
rėsi mokėti 1% nuo pirmų! /e!™au paduodame mai- 
$2500, kuriuos uždirbsi, i Ą, ^rls. talko“a3

Klausimas 4. Mano virsi? 
ninkas sakė, kad jis mo
kės beveik tris kartus 
tiek kiek aš į Massachu
setts Nedarbo Apdraudos 
Fondą. Ar jis teisybę, man 
kalbėjo?

Atsakymas. ‘
1937 metus, Tamst o s 
darbdavys mokės 1.8%. vi
sų r jo išmokėtu algų. Už
1938 metus ir toliau jis 

.mokės 2:7% visų jo išmo
kėtu algų. Tamstą, kaipo 
darbininkas, mokėsi Į G 
nuo pirmų. $2500, kuriuos 
uždirba* i metus.

Klausimas 5, Aš esu 
tarnaitė vienai šeimai, ku
rie man moka $6.00 į sa-

i
i

i vaikui nuo antrų iki trijų 
metų senumo:

Pusryčiai —6:30 —7:30. 
Košelė — nuo 2 iki 4 šau
kštų. Pienas — vienas 
nuodelis. Duona — viena

I ■"
[kreiptis, kad gauti Nedar- 

Taip. Už j bo Apdraųdą?

Kur aš turėsiu

Ątsakymas. Tarnystė 
privačiuose namuose nėra 
Massachusetts Nedarbo 
įstatymo liečiame ir Tam
sta negalėsi gauti Nedar
bo Apdraudos.

Jei ka? turi paklau
simų apie Nedarbo Ap- 
draudą, parašyk savo pa
klausimus ir prisiųsk šio 
laikraščio redakcijai arba 
Nedarbo Apdraudos Ko
misijai, 1 Statė Street, 
Boston, Massachusetts.

ja. Todėl pakliuvęs į kai- 
i mą, ypač pavasario ar va
saros vakarą išgirsti tuoj 
dainuojant mergaites, ku
rios tiek daug dainų žino. 
Mėgiamiausia mergaičių 
dąina Suvalkijoj "Bijūnė
lis4. —
Kur nutūps tas vargo 

paukštis,
Kur i laimę kelįas? 
Nupilkėjęs visas dvaras— 
Bijūnėlis žalias...
Vėliau išgirsti vyrus dai
nuojant. Tykų, ramų va
saros vakarą tik -gerėkis 
lietuvių dainomis. Vyrai 
dažniausiai dainuoja, ka
riškas dainas: 
Ko sužvingai bėras žirge, 
Ko nuliūdai, ką jauti. 
Ar kovos bijai drauguži, 
Piktas priešas gal arti?

Čia klausais dainos, 
klausyk kitam krašte mu
zika groja, tikras malonu
mas! Lietuvoj, vasaras 
naktys trumpesnės kaip 
čia Amerikoj, o dienos il
gesnės, todėl besidžiau
giant ramiu vakaru, gra
žiomis dainelėmis, žiūrėk 
jau švinta, tuoj saulutė te
kės, eitum gultų, bet pasi
girsta paukščių, vyturėlių 
įvairios dainos, kurių tūk
stantiniai chorai sutarti
nai traukia, dar valandė
lę, tuoj gegute kukuos ir...

Todėl kiekvienas atvy-

kirtę pradalgius, grįžtant 
užtraukia dainelę: — 
Vai tu rugeli,

vai tu rugeli, 
tu žiemkentėli!

Padaryti . pabaigtuves 
būtinai stengiasi, nes žino 
kad šeimininkas tinkama 
pavaišins ir leis pašokti 
Pabaigusios, merginos nu 
pina iš rugių varpų vaini 
ką, išrenka aukščiausią ii 
nūrio merginą, jai vainike 
uždeda ant galvos ir eine 
namo. Eidamos dainuoja: 
“Augo Jovaras vartuose 
O jo šakelės antruose 
Išeik močiute į dvarą 
Priimk vainiką rugelių”

ir taip toliaus.
Ši daina ilga, todėl ją dai 
nuoja iki šeimininkas ai 
šeimininkė išeina ir dova
noms išneša vyno bonką 
ant lėkštės. Vainiką nuc 
galvos nuima, padeda ant 
lėkštės, o vyną atiduoda 
talkininkams.

Bendrai, Lietuvos kai- 
mas padaręs pažangą, sta
tosi, geras triobas, sodina 
sodus. įvairiais būdais 
tvarko ūkius. Už triobas 
tinkamai pastatytas ai 
tinkamą sodą, valstybė ų1 
kininkams teikia premį 
jas. .

... WL.„. JžNereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą h 
teisų beturtį.

Augustinai

(Pabaigai
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i KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
! KOLONIJOSE

0 VERBROOK, PA.
ŠV. KAROLIAUS 

SEMINARIJA

Lietuviai Studentai
Kaip žadėjau ką daugiau 

sužinoti apie lietuvius stu
dentus Overbrooko : 
narijoje, tai ir patiekiu 
kelias žinutes.

Šioje kunigų seminari
joje vra 18 lietuvių, šiame 
skaičiuje randasi ne tik 
studentai iš Philadelphi- 
jos diecezijos, bet keli ir iš 
Harrisburgo.K-z

Pa siklausinėjęs, 
dau, kad iš šv. 
kaus parapijos, Minersvil- 
le. Pa., čia randasi net ke
turi seminaristai, o kas y- 
uatingai pastebėtina, kad 
trys iš jų šįmet bus įšven
tinti į kunigus. Taigi, nė
ra abejonės, kad šįmet to
je parapijoje Primicijos 
bus trigubai iškilmingos, 
ir lygiai su tokiu pačiu 
džiaugsmu visų parapijie
čiu minimos.

šv. Jurgio par.. Shonan- 
doah. Pa., yra ypatingai 
pasižymėjusi studentų 
skaičiumi. Pereitais dve
jais metais du klierikai iš 
šios parapijos buvo įšven
tinti į kunigus, o dar yra 
keturi kiti seminarijoje.

Kitos parapijos repre
zentuojamos šiame skai
čiuje: — Šv. Juozapo par., 
Mahanoy City, Pa., turi 3; 
šv. Kazimiero par.. Phila- 
delphia, Pa 
Vincento pat 
Pa., turi 1; 
širdies par., 
delphia, Pa., turi 1. Iš Ha
rrisburgo diecezijos: šv. 
Kryžiaus par., Mount Ca- 
ramel, Pa., turi 1; Šv My
kolo par., Shamokin. Pa., 
irgi turi 1.

Taigi matote, kad arti
moj ateity šioje diecezijo
je netruks lietuvių kuni
gų. Ir jie yra lietuviai ne 
tik vardu, bet ir darbais. 
Aš apie tai sužinojau, ir— 
bet kitą karta Jums dau
giau turėsiu žinučių.

Kaulas.

o

•J

Vietiniai lietuviai jau 
kelinta savaitė pradeda 

į pasigesti viešose sueigose 
mūsų pirmo ir žymiausio 
graboriaus, p. Jono Grėb-j 
liaucko. Prieš kokį mėnesį 

semi- buvo net bažnyčioj pra-

sura
Pranciš

nešta, kad jisai serga.
Gerbiamo ir mylimo mū

sų parapijiečio pasigedau! 
ir aš. Nugirdęs kur tai, 
kad jis nuvestas į Univer
siteto Ligoninę, kreipiausi 
į ją, ieškodamas sergan
čio, bet jo nebebuvo. Po 
savaitės teko sužinoti, kad 
jiš buvo ligoninėje ir jau 
grįžo į savo namus. Nuvy
kau tat pas jį.

Apsilankęs, patyriau, 
kad n. GrėbJiauckas tikrai 
sunkiai ir skaudžiai susir
gęs. Gydytojai keli persi-1 
mainė- dabartiniu laiku j; 
gydo Dr. Milinauskas. Li
gonis nats mena, kad ser
gąs vėžiu, ir kad nėra jam 

(vilties pasveikti. Sako 
būk jam nors ir nesako, 
bet pats 

i p i ėč i antį 
i viduriuose.
(kairiame pašonv sopėti, ir 
jau dabar iki pat širdies 

į tas graužimas reiškiasi.
Kain ten bebūtu, ligonio 

I išvaizda dar graži. Jis pil
ono veido, rausvų skruostų, 
ikain visuomet.

Prie progos, minėjo, kad 
jau savo testamentą yra

turi 3: Šv. 
, Girardville. 
Saldžiausios i 
Nevv Phila-

I

v •

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

BALTIMORE, MD.

J •

Tūkstančiai žmonių liko 
■ elgetomis. — Apgavo kele
tą valstybių. — Paliko 

1.370 milijonų kronų 
skolų

“Maistas” stato naujus tvartus ir hales, visa tai užims apie y2 ha ploto.

CHICAGO, ILL.
AMER. LIET. DAKTARU 

BANKIETAS
Pereitą sekmadienio va

karą, lapkr. 21 d 
kos Lietuvių 
draugija minėjo 

jaučiąs nuolat dabrinį jubiliejų, 
graužimą savo

Esą pradėjo

•>

I
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DEGTUKU KARALIAUS PALIKIMAS

paruošęs.
n. Grėbliavckis paruoš

damas testamentą laba’ 
protingai padarė, nors iis 
gaH dar gvventi ir jam 
padarvtas testamentas no
na kenks. Labai dažnai pa
sitaiko, kad miršta asmuo 
be testamento ir be valdy
tojo*. Tuomet įvvksta ar- 
š’ausios rvra/tvnės terpe 
^immiu ir kitų paveldėto
jų už velionies turtą. Šiuo 
metu Baltimoreiė esama 
keletą teismo bvln, kur 
lietuviai varžosi už palai
kus. Tas tikrai apverkti
nas padėjimas.

Linkime visi Baltimorie- 
čiai p. Jonui Grėbliaucku’ 
išsveikti ir greitai. Ta
čiau, anot ligonio, jeigu 
Dievas norės, jis pilnai pa
siruošę^ mirti, ir Treko ne- 
bijęs. Valentas Manelis.

CREMO ALEiii•M Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.

Ameri-
Daktarų 
savo si- 
Bankie-

tas su šokiais įvyko La 
Šalie viešbučio Grand Bali 
Room. Dalyvavo apie 200 
žmonių. Dėl tokiu sukak- 

. tuvių turėjo būti daug 
daugiau žmonių, bet neži
nia iš kokiu priežaščiu, ne
susirinko.
programa.
ves atvvko daug garbin
gu svečiu, kurių t«rne bu
vo Lietuvos Konsulas 
Chica^oi. P. Daužvardis. 
;r eilė kitų.

• w *

į Stalai buvo gražiai ‘Si
dabriniais lapeliais papuo
šti. Po vakarienės Reng. 
Kom. Pirm., Dr. Draugelis 
atidarė programa, ir pa
vedė dr. Poškui “toast- 
masterio” vieta. Kalbėio: 
Dr. Strikol. AbDD n:r- 
mininkss. Dr. Montvidas, 
re d. Vaidvla. Dr. Viltra-•/ 

kis, Dr. Manikas, Dr. 
Graičiunas. red. Andrulis. 
Teisėjas J. T. Zu'ris, Dr 
Torzinski. red. Šimutis ir^ 
Lietuvos Konsulas p. Dau-- 
žvardis.

Visa eilė kalbėtoju nuo
širdžiai sveikino Ameri
kos Lietuvių 
Draugiją ir 
nroga reiškė džiaugsmo 
dėl nuveiktų darbų dvide
šimts/ penkių metų bėgyje.

Grįžtant prie progra
mos, tarpe kalbų, dain. .Ja- 
dvvga Gricait.ė jausmin
gai sudainavo “Kur Bakū
žė Samanota” ir “Italu 
Gatvės Daina”. Taipgi 
o-ražiai išpildė “Karvelėlį” 
Dr. Svenciskas.

Baigiant kalbas, pasigir
do ŠJ'rnaliaus “Aš Girdė
jau Viena Kartą” ir “Mer
gelės įš Cadiz” (Dilibes), 
kurias sudainavo mūsų 
žvaigždutė Genovaitė Gie
draitienė (šidiškiutė). T- 
šaukta kartoti. Muzikališ- 
kos programos akompa- 
nistu buvo n. Bvanskas.

Ieva Lukošiūtė.

Suruošta graži

I

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700. **'

Prieš keletą metų Pary
žiuje nusižudė garsus šve
dų pramoninkas įvaras 
Kreugeris, vadinamas de
gtukų karaliumi. Tuo me- 

į tu apie jo suktybes plačiai 
įrašė viso pasaulio spauda. 
!Mat, Kreugeris turėjo di- 
I džiausiąs pasaulyje degtu- 
!kų gaminimo įmones. Jo 
’ degtukų fabrikai buvo 
daugelyje valstybių. 17- 
koje valstybių jis turėjo 
degtukų gaminimo mono- 

' polį, skolino valstybėms 
i pinigus, valdė bankus ir 
t.t. Pagaliau iškilo aikš

tėn, kad Kreugeris leido 
I suklastotus vertybės po- 
: pierius, apgaudinėjo ban
kus ir pramoninkus. Po to 
jis nusižudė, o jo įmonės 
paskelbė bankrotą, tano 
neišsimokančiais skolinin
kais. Per 5 metus dirbo 
speciali revizijos komisi
ja, kuri dabar baigė aps
kaičiavimus ir paskelbė, 
kad Kreugerio skolos sie
kia 1 milijardą 370 milijo
nų švedų kronų, o jo tur
tas vertas tik 7 milijonus 
kronų. Todėl visi, kurie 
Kreugeriui skolino pini- 

pietų, “Darbininko” patal
pose, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

I šį susirinkimą kviečia
mi visų LDS Naujos An
glijos kuopų atstovai bei 
valdybų nariai, taipgi šv. 

, atstovai,
kia. ij§ Montello, dalyvauti pa-

Šiuomi prašau_visų, ku- sitarimuose.
rie norėtų ir galėtu dėtis į šioje atstovų konferen- 
nrie šios automobilių ke-Jcijoje bus nutarta kada 
lionės, skubinai man pra- (turėsime LDS apskričio 
nesti. Laiko liko nedaug. nutartus turėti parengi- 
Reikalinga užsakyti vie- mus ir kokiose vietose, 
tas ir nasažieriams ir au- p© šio susirinkimo aps- 
tomobiliams. Visais šios. kričio parengimų komisi- 
kehonės reikalais prašau ja turės progos pradėti 
kreiptis i mane asmeniš-(naują darbą sekantiems 
kai arba laišku. i metams.

Kun. A. Briška 
2745 West 44th Street 
Chicago, Illinois. 

arba i mano Sekretorių į
*■ I 

šios kelionės reikale—
Kun. J. Šau.linskas 
1644 W. Wabansia Avė, 

Chicago, Illinois.

PAGERBKIME VISUOME-|"~
Į liksime organizuotai au
tomobiliais keliaudami per 
įvairias Centralines Euro-

Šjmet5Ukan^a-2?L^t^i P°S Valstybes, kaip tai: 
Prancūziją, Vokietiją, 
Austrija, Vengriją, Lenki
ją, Okupuotą Lietuvą, 
Latviją. Gegužės mėnesy- 

j je 1938 m. Vengrijos mies
te Budapest įvyksta 34-ta- 
sis Eucharistinis Kongre
sas. Iš viso pasaulio kata
likų atstovai rinksis Į šią 
vieta atiduoti Dievui gar
bę. Taigi ir mums, kaipo 
katalikiškos tautos vai
kams, yra svarbu tenai 
būti ir padėkoti už malo
nes, kurias Jis mums ir 
mūsų lietuvių tautai tei- Roko parapijos

NININKĄ

visuomeninės bei literati- 
nės veiklos Dr. Jonui P. 
Poškai. Kadangi Dr. Poš
ka besidarbuodamas , vi
suomenės darbą įsigyjo 
nemažą nuoširdžių drau
gų ir gerbėjų, tad įverti
nimui jo darbuotės jų 
tarpe ir kilo šis sumany
mas tikrai užsitarnavu
siam ilgamečiui darbuoto
jui surengti pagerbtuves.

Ta proga yra rengiamas

w •

I

Į sias sukaktu- bankietas ji pagerbti, sek-

I

i

madienį, sausio 9 d., 1938 
metais Gimimo Pan. Šven. 
parap. svet., Marąuett? 
Parke.

Širdingai prašome visuo
menės kremti dėmesio Į š’ 
vakarą; būtent nerengti 
kitų parengimų ir iš anks
to rengimo komisija už- 
kviečia visus dalyvauti 
pa gerbtu viu vakare.

O. A. N.

DAYTON. OHIO. II

Grena

* 
gus, dabar gaus vos pusę 
nuošimčio paskolintos su
mos.

Tūkstančiai taupytojų ir 
skolintojų dėl to tapo el
getomis. O kurie turėjo 
Kreugerio Įmonių akci
jas, pardavinėjo jas pus
dykiai. Šitas akcijas su
pirko Kreugerio brolis 
Tarstenas, garsus pramo
ninkas Veneris
ir kiti. Bet turtinga Šve
dijos valstybė ir stambūs 
pramoninkai Kreugerio 
paliktas įmones sutvarkė, 
įdėjo naujus kapitalus, ir 
dabar jos vėl duoda didelį 
pelną, kurį gauna tik tie, 
kurie turi tų įmonių akci
jas. Dabar tie akcininkai 
daro didelį biznį ir pelnosi 
milijonus. Vienas Stok
holmo daktaras buvo pa
skolinęs Kreugeriui 19 
milijonų kronų ir gavo tik 
50 tūkstančių kronų. O 
Grena, supirkęs po puslitį 
100.000 Kreugerio akcijų, 
dabar turi apie 10 milijo
nų kapitalą, nes tos akci
jos vėl perkamos pilna 
kaina. Tai toks degtukų 
karaliaus palikimas —vie
niems lazdą ir terbą, ki
tiems milijonai. M.L.

I

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PRAEITIMI
Ką tik išėjo iš spaudos 

magistro kun. M. Urbo
navičiaus, MIC. parašyta 
“Trumpa Lietuvos Istori
ja Paveiksluose”, kurioje 
suglaustai atpasakojama 
visa Lietuvos istorija nuo 
1987 iki 1937 metų. Istori
ja iliustruota gražiais pa
veikslais. Knygos gale y- 
ra žemlapis, rodantis Lie
tuvos rubežius nustatytus 
sutartimi su Maskva 1920 
metais.

Jos kaina 50c. Užsaky
mus siųskite: “Darbinin
kas”. 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Daktarų 
jubiliejaus

EDW. V. WARABOW
DVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS OF ABORTUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 W&flhingtOD St 
N<»KWOOD. MASS. 
TEL N%rwood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St
TEL Broekton 2005

Lapkričio 18 d. įvyko 
art. Marijonos Rakauskai
tės koncertas. Tai buvo 
pirmas įvykis šioje mažo
je kolonijoje turėti tokią 
garsią lietuvę dainininkę. 
Jos dainavimas visiems 
patiko. Taipgi programoje 
dalyvavo vietinis parapi-Į 
jos choras ir vyrų kvar
tetas: Pranas Ambrozai-i 
tis, Viktoras Augustaus- 
kas, Jonas Kazlauskas ir 
Jonas Norekas. Jr. Rūta 
Zubrickaitė pašoko, o Ce
cilija Mielašiutė groio pia
nino armonika. Dalyvavo 
daug žmonių vietinių ir iš 
Springfield ir Cincinnaty.

Koresp.

I

Jonas Kumna,
Anskričio Pirmininkas 

Tarnas Versiackas, 
Apskričio Sekretorius.

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

Šv. Petras Kanizijus.

LDS N. A. APSKR. ATS
TOVŲ PARENGIMAMS

SUSIRINKIMAS
ATKELTAS

įvyks sekmadienį, gruo
džio 12 d., š. m., 2 vai. po

Corner Main and Court Streets

BROCKTON SAVINGS BANK

Deposits Received from $1 to $4,000 
Joint Accounts from $1 to $8,000 

“THE BANK ON THE HILE“

BALSUOKITE Į MAJORUS UŽ

CHARLES McCAFFREY
I LIETUVA AUTOMOBI

LIAIS
Vargiai rasime lietuvį, 

kuris būtų užmiršęs savo 
tėvynę Lietuvą. Kiekvie
nas išeivis dažnai prisime
na apie savo senąją tėvy
nę, kame savo jaunystės 
dienas praleido. Taigi ne
stebėtina, kad kas met 
gana daug lietuvių aplan
ko savo tėvynę. Tos kelio
nės parodo didelį prisiriši
mą ir Lietuvos meilę. Mes 
visi trokštame savo tautai 
laimės, mes trokštame,į 
kad Lietuvos vėliava gar
bingai plėvesuotų amžiais 
mūsų tėvų žemėje. Kad 
tie troškimai nebūtų berg
ždi, reikalinga garsinti

(DEMOKRATĄ)
Charles McCaffrey yra tikras lietuvių drau

gas ir prietelius. Jis yra pasižymėjęs teisingumu 
ir darbštumu. Brocktoniečiai turėdami Charles 
McCaffrey tikrai pasidžiaugs, nes jis ir lietu
viams daug gero padaręs. Taigi, atėjus balsavi
mams visi kaip vienas balsuokite už Charles 
McCaffrey. Duokite jaunam ir gabiam žmogui į- 
eiti į miesto aukštus valdininkus — majorus.

Balsavimai įvyks Antradienį, Gruodžio 7 d., 
nuo 6 vai, ryto iki 6 vai. vakare. _________

30006KX3S3SXX3E

^BALSUOKITE UZ

CHARLES McCAFFREY |
Į BROCKTONO MAJORUS *

I
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DARBININKAS iAntradienis, Gruodžio 7 d., 1937

KOKS LIETUVOJE DER
LIUS I§ HEKTARO

fcrąnte ir 1 
nčiuose. Be to, Šančiuo

se yra metodistų, babtis-

Gentralinis statistikos 
biuras paskelbė savo tyri
nėjimus apie šių metų 
derliaus didumą iš hekta
ro. (Hektaras turi 10.000 
ketvirtainių metrų). Pa
gal statistikos biuro tyri
mus, iš vieno hektaro vi
dutiniškai gautas ir šie
met šitoks derliu? centne
riais (centneris 50 kilo
gramų) :

Vasarinių rugių — per
nai 16,8; šiemet — 17,5: 
vasarinių kviečių — pr. 
18,8; š. m. 20,5; miežių — 
pr. 21,7; š. m. 23,1; avižų 
pr. 18,6; 22,4; mišinio — 
pr. 21,5; š. m. 25; vikių — 
pr. 19,2; š. m. 19,4; žieri- 
nių rugių pr. 22; š. m. 23, 
6; žieminių kviečių — pr. 
23,3; š. m. 21; žirnių ir pe- 
liuškų — pr. 17,9; 
15,8.

Taigi šiemet vidutiniš
kai iš hektaro derliaus 
gauta daugiau visų javų, 
išskyrus žieminius kvie
čius, žirnius ir peliuškas, 
kurių derlius šiemet kiek 
mažesnis negu pernai. Ta
čiau šiemet žymiai pras
tesnis buvo šieno ir dobi
lų derlius, todėl daugelis 
ūkininkų turės sunkumu 
ir pašaru gyvuliams. Tsb.

Iš Lietuvos
jas darbininkas Paulaus- “į*-.

ėfc. g.) turi 1 bažnytė
le tb, yra 1 mahometo- 

tnuKsmui įyyKus praaejoiž Lai.' šaukti pageltos 12 metų 1^ 
yaikelis, piktadaris ir jį 4' w M _____
šūviais nukovė. Pats Pau-• SEIMELIS
lauskis nuėjo ant rytojaus ž , ~ 
į policiją, prisipažino 
žmogžudystę padaręs pa
pirkimo tikslu.

kis. Porą valandų pasišne-. 
kėjęs draugiškai, staiga 
paleido į Lendenį 8 šūvius.’®.
Triukšmui įyykus pradėjo mečete ir cO
- - -- J sinagogų.

Lapkričio
— « .

MARIJAMPOLĖ

pr.

Trūksta Vandens
Šioje apylinkėje gyven

tojams trūksta vandens, 
nes šulniai ir balos išdžiū
vo, o pačiame mieste van
dens sunku gauti ir už pi
nigus.

i 
J

26 d. Seimelio posėdis 
praėjo ramiai. Visgi šį 
kartą dauguma nepasida
vė karštuolių agitacijai. 
Patys vokietininkai pri
pažino reikalą išpirkimo 
žemės, bet Vokietijos 
spauda nesiliauja ir tebe- 
puola Lietuvą.
RŪPINAMASI DARBI

NINKAIS

š. m.

SUV. KALVARIJA

Ateinančiais met a į s 
“Maisto” bendrovė pasta-

ĮVAIRENYBES
B

DARBININKAI PRIEŠ gai darę iškasinėjimus E- 
4000 METŲ gipte ir Mezopotamijos
----------- slėnyje paduoda žinių apie

Šių laikų mokslas ir se- anų laikų darbą, 
novinės iškasenos daug ką! 
nusako ir apie darbininkų Pav. Cheopso piramidei 
būklę senovėje. Archeolo- statyti vartota toki dideli 
— 1 ...... 1 —■ ■■■ " akmenys, kuriuos vos pa
tys trisdešimts gyvenamų vežtų 6—8 arkliai, o ta
riamų su darželiais ir čiau tie akmenys įmūryti 
tvartais, kuriuos atiduos, be jokių technikinių prie
šą vo darbininkams ilga
mečiam išsimokėji m u i. 
Kitos didesnės įmonės taip 
pat ruošiasi aprūpinti sa- 

ivo darbininkus nameliais.

i
v •

LIETUVOJE AUGINA 
VYNUOGES

Lietuvoje plinta vynuo
gių auginimas. Šiemet jau 
gauta savo vynuogių 28, 
600 svarų.

taisų 70 mtr. aukštyje. 
Piramidės plytos yra 1,5 
mtr. ilgio, 0,5 mtr. storio 
ir 1 mtr. pločio. Jos irgi į- 
mūrytos aukštumoje. O 
kokio milžiniško darbo 
reikėjo norint rankomis 
supilti kalną 120 mtr. au- 
kscio.

Pagaliau rasta senovės 
egiptiečių nuo vienos pi
ramidės ligi kitos požemy-

je iškastą tunelį per gra
nitines uolas net 16 kilo
metrų ilgumo. Korido
riaus sienose akmenyje y- 
ra iškaltos didžiulės pa
talpos, salės, kuriose su
tilptų net tik 2000 žmonių.

Visa tai nuostabu dar ir 
dėl to, kad senovės egip
tiečiai šiam milžiniškam 
darbui atlikti neturėjo jo
kių mašinų, grąžtų, vago
nėlių ir kitų įrankių.

I w •
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Milžiniškoji siena, kuri 
eina ;
Kinų valstybę ir yra taip 
pat 5 mtr. aukščio ir turi 
tūkstančius kilometrų il
gio, pastatyta darbininkų 
dar primityviškesniais 
darbo įrankiais. Nereikia 
pamiršti, kad anuomet ki
niečio darbininko “kuli” 
vienintelis maistas buvo 
taurelė arbatos, sauja ry
žių, svogūnai ir česnokai.

apie visą didžiulę j
|

• v

18 METŲ IŠNEŠIOJUS 
KULIPKĄ SAVO KŪNE, 
—PATS JĄ PAGALIAU 

SU SAVO RANKOMIS 
IŠSIĖMĖ

Negali {arti ir Sunkiai 
Dygsta Pasėti Javai 

Jau baigiasi ruduo, o lie
taus kaip nėra, taip nėra. 
Žemė baisiai išdžiūvusi. 
Ūkininkai negali įarti dir
vos, nes dirva, kuri yra 
prie molio, tarytum, pasi
darė pavirtusi akmeniniu 
sluoksniu. Ūkininkai mė
gindami tokią dirvą arti’ 
sulaužo plūgus, noragus,: 
kad per dieną kelis kartus ( 
reikia nešti į kalvę, kad 
sutaisytų. Be to, sunkiai 
dygsta pasėti javai.

i
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DZŪKUOSE ANTRAS 
KOPŪSTŲ DERLIUS, O 

ŽEMAIČIUOSE IŠPLAU
KĖ RUGIAI

I

MAŽAI GYVULIAMS 
PAŠARO

&

%
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Iš Alytaus praneša, kad 
Alovės apylinkėse dauge
lio daržuose užaugęs ant
ras kopūstų derlius ir pra
dėję sprogti medžiai. Že
maičių krašte, tarp Telšių 
ir Tauragės, kaip prane
ša dirbantieji prie Žemai
čių plento, daug kur jau 
išplaukę rugiai. Ganiava 
dar nenutraukta beveik 
visoje Lietuvoje.

Šiais metais, šioje apy
linkėje siaučiant didelei 
sausrai, ūkininkai nedaug 
prisigamino gyvuliams pa
šaro, nes menkai užaugo 
Šienas ir dobilai. Todėl 
daugelis ūkininkų, arti
nantis žiemai, mano po 
kelis galvijus parduoti, 
kad galėtų išsišerti liku- 
sius.

KAUNAS SKAIČIAIS

■ ■ %

I
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ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ

Ylakiai Mažeikių apskr. 
Spalių 29 d. nakti Kervių 
kaime pas Z. Lendenį pa
siprašė, pažįstamas žmo
gus įleisti i vidų pasišil
dyti. Pažįstamas buvo Y- 
lakių miestelio gyvento-

Keliaukite į Lietuvą
PER

HOLLANO-AMERICA
LINE

The Flagship S.S. Statendam
Patogūs, greiti ir švarūs laivai.’ 

I Lfetnvą važiuojant parankiau
sia yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš _Neiv Yorko 
1938 m.: '

HOTTERDAM    Balandžio 9, 
VOLENPAM Balandžio 23,
STATU\T>AM Balandžio 26.
VEEyi»AM ............. t Gegužes 7.
NEW AMSTEBDAM- C įgūžės 21, 
VOUJNDAM Z...... GeftVŽfc 28,

Visais -kelionės reikalais kreip
kitės fcns viešintas mūsų autori
zuotus agentus arba j 
HOLLAND-AMERICA LINE 

14 Providence Street,
Boston, Mass.

Telefonas: Plaa 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Pace Street 
PALTJWS, MQ. ,

Centr. statistikos biuro 
leidžiamas Statistikos biu
letenis skelbia, kad Kau
nas turi per 105.000 gy-| 
ventojų, tačiau Statistikos! 
biuras skaičiuoja tik na-, 
tūralų gyventojų prieaug
lį, visai nepaliesdamas iš 
provincijos į Kauna persi
kėlusių gyventi. S-bės ir 
kitų įstaigų, imančių iš 
gyventojų mokesčius, tei- j 
girnų Kaunas dabar turi 
135.000 gyventojų: nauja
sis ir senasis miestas kar- Į 
tu turi anie 43.000 gyv., i 
Žaliasis Kalnas — 45.000, į 
Šančiai — 21.000, Vilijam
polė — 14.500, Aleksotas
— 6.000, A. Panemunė —' 
5.000 gyv. Jei priskaitytu-1 
mėm prie Kauno ‘Maisto’, 
Mindaugų (‘Inkaro’), Pet-j 
rašiūnų gyventojus, tai; 
Kauno gyv. skaičius pra
šoktų 140.000. Vidutinis-, 
kai kasmet Kaunas priau
ga anie 5.000 gyv.

Tikinčiųjų katalikų rei-! 
kalama Kaune yra 21 baž-( 
nyčia (Seminarijos, šv. i 
Trejybės, Jėzuitų, Vytau
to, Bazilika, Studentų, Be
nediktinių, Marijonų, įgu
los, Karmelitų, Prisikėli-. 
mo, Šv. Antano, Žaliojo 
Kalno pranciškonų, Vili
jampolės, Aleksoto. Šan- 1 
čių, A. Panemunės. Šančių 
igulos, Fredos, Petrašiū- j 
nų kapucinu ir Pažaislio) 
ir 10 koplyčių. Pravosla- 
vai Kaune turi' 4 cerkves
— dvi žaliajam Kalne ir 
dvi prie Kauno kaDų, e- 
vangefikai tūri 1 bažnyčią

I !!!
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PHILCO 116XX*
•SoU only wM
AeriaI to tawdgreM.it rwp«ta».

1,0NG"

PHILCO
V/ITH INCLINED CONTROL PANEL

V Philco Inclined Sound- 
ing Board

V Twht Tone Controls

V Cathedral Two-in-One 
Speaker

v 15 Philco High-Effi- 
ciency Tūbas

V Acoustic Clarifiers 

VCounterbalanced Mag- 
ne tie Tuning

v High-Fidelity Audio 
System

v Philco Foreign Tuning 
System

i A AU Į automatic tuning į,VW\! M A TABtE MODEL

PHILCO 7T* Eatirely newt 
Philco CoocX>ntric Automotic Tau

ta., PKUco Foreign Tuning Syrtem. 

Electro-Dyn.mie Spe.ker, 3-Potat 

Tone Control, Pentod. Audi. Sy-e-. 

Cone-Centrie Dial name, domertie 

aud foreign .t.tion.- T«o Tu“i”« 

Ringes- Smirt Platinant Vainut c.h- 

laet.

Lengvais IšimokejimaisDuodame
_ $100 į Savaitę
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[Galit e Pasirinkti Pukiausį Radio

Modem Electric Company
142 Broad Street Pawtucket, R. I.

AN AGENCY

I

NEW ENCLANDS

Tel. Peny 2200

/s|WOttLD I 
* IRA1IOL I 
‘A-rrn-'*J !

OF T HE

*

/

Reuterio Telegramų A- 
gentūra iš Belgrado pra
neša, kad vienas kareivis 
James Oven, iš Sveti 
Krizh kaimelio, Slovėnijos 
Provincijoje, Jugoslavijo
je, laike Didžiojo Pasauli
nio karo, 1918 m., fronto 
mūšiuose buvo sužeistas į 
galvą. Kariškojo šautuvo 
kulipka įstrigusi jo gal
von, joje ir pasiliko. Ka
reivis tačiau nuo to ne
mirė. Jis dalinai pasveiko, 
ir skausme nuo esančios 
jo galvoje kulipkos, mažai 
kuomet tebejautė. Tačiau 
keliems metams praslin- 

•kus, — skausmas galvoje 
staiga atsinaujino, ir kar
tas nuo karto dideliu pro
centu kartojosi. Tuomet 
jam buvo padaryta kelios 

, paeiliui operacijos, laike 
kurių gydytojai minimos 
jo galvoje kulipkos, vis 
nieku būdu nebegalėjo 
rasti. Mat, kulipka, kaip 
vėliau paaiškėjo, iš gal- 

jvos, pradėjo ištisai visą 
■ kūną eiti čemyn i kojas.

Dešimčiai metų nuo jo 
sužeidimo praslinkus, — 
skausmas kareivio galvoje 
pasi toks baisus, kad jis 
nebegalėdamas jo perkes- 
ti, bandė nusižudyti, nu
krisdamas žemėn nuo au
kšto vežimo, ant kurio jis 
važiuodamas sėdėjo. Vie
nok tas jam nepavyko, — 
jis neužsimušė: Nuo to lai
ko, kai jis nuo vežimo nu
puolė, — skausmas io 
galvoje visiškai pranyko. 
Bet užtat jam pradėjo 
nuolatiniai skaudėti visą 
kūną, Įvairiose vietose, 
nuo galvos iki kojų. Kai 
kareivis vėl skausmo ne
begalėdamas perkęsti, 
kreipėsi prie gydvtojų, - ■ 

’ iie visapusiai jį išegzami- 
inąvę, nustatė, kad nė jo 
galvoje, — nė visame kū
ne, jokios kulipkos nebe
sama, o ligonis nuolatiniai 
kenčiąs tik nuo įsisenėju- 
sio jo kūne Reumatizmo, 
ir kaip tokį ligonį, paga
liau visiškai atsisakė jį 
gydyti. Atsisakę ji gydy- 

, ti. kaipo visiškai nenagy- 
i domų ir oaliuosavo iš ligo
ninės, kurion jį buvo paė
mę.

Pagaliau, jam baisiai 
pradėjo skaudėti kojas. 
Jis jau nebegalėjo vaikš
čioti ir nuolatiniai buvo 
priverstas gulėti lovoje. 
Nuo baisaus skausmo ko
jose. naktimis visiškai ne
begalėdamas miegoti, jis 
tankiai Čiupinėdavosi sa
vo kojas. Pagaliau, lygiai 
po 18-kos metų baisių jo 
kentėjimų, vieną naktį 
kaip paprastai, jis bespau- 
dydamas dešinę savo koją 
palei pirštus, — staiga po 
oda užčiuopė kokį tai kie
tą mažą gabaliuką. Pirš
tais pradraskęs sugedusią 
savo kojų odą, — jis be 
varge išėmė pirm 18-kos 
metų jo galvon Išautą co
lio ilgumo kulipką! Išsiė
męs iš kojos kulipką, ka
reivis Jartes Oven, keturių 
savaičių laiko bėgy, visiš
kai pasveiko, pradėjo vai- 
ksčioti, dąrbą dirbti ir jo
kių skausmų dabar visiš
kai savo kūne nebejaučia!

J. Butkevičius.

v •
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skausmas io

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė įr kančių šaltinis.

tawdgreM.it


Antiudienis, Gruodžio 7 d., 1927

Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y. žinojau, kad juos sumoki- 

no ir tvarkė, kuklioji mū
sų veikėja p. Bronė Brun- 
dzienė (tegu man atleis, 
kad jos vardą suminiu, 
nors programoje ir nebu
vo pažymėta, bet jei man 
sakė kiti, matyti nena- 
slaptis, tik moteriška'3 
kuklumas nuo skelbimosi 
sulaikė). Labai gerai, kad 
ji pradėjo veikti po ilges
nės pertraukos, nes p. J. 
Brundzai, kai jo mylimoji 
žmona, kuri seniau plačiai 
veikė, ateis aktyviai pa- 
gelbon, daug palengvins, o 
taip pat ir oaįdomins. 
Lauksime daugiau iš ger
biamosios veikėjos.

Programą užbaigė cho
ras su keturiomis daino
mis. Paskutiniojoje Tu ir 
Aš (A. Vanagaičio) solo 
dali atliko p. Brundzienš. 
Dainos šauniai skambėjo 
ir p. Brundza čia su savo 
vedamu choru tikrai gra
žiai pasirodė. Bendrai ši 
programa padarė neišdil
domą įspūdi Nevvarkiečių 
tarpe.

Būdamas publikos tarpe 
stebėtojų, daug girdėjau 
privačių pašnekėsiu pasi
reiškiančių dideliu pasi
tenkinimu.

j Daug prisidėjo prie pro
gramos paįvairinimo mū
sų klebono kun. K. Paulio- 
nio atvykimas su choru ir 
jo kabia. o taip pat ir vie
tinio klebono kun. I. Kel
melio. Jie savo kalbose 
pabrėžė, kad tokie jauni
mo tarpe apsilankvmai 
suveda jaunimą ’r išgel
bės ne viena jaunuolį-lę 
nuo susigiminiavimo su 
svetimtaučiais. Tikra tie
sa, Tėveliai. Reikia kuo- 
daugiau tokiu parengimu 
apsikeitimų, iš to būna vi
sokeriopa nauda.

Vietinis choras, vado
vaujant n. A. Stanšauskui 
“užfundijo” gardžią va
karienę kuria ir man teko - — . - — • • V -

Lapkričio 21 d., po pie
tų atbėgau į kupinus bu- 
sus gauti vietą, bijojau 
palikti nuo linksmojo mū
sų jaunimo - choro, kuris 
tą dieną rengė savo prog
ramą Newarke, N. J., at
silygindami už nesenai į- 
vykusį Nevvarkiečių atsi
lankymą mūši) kolonijoje 
su programa.

Tikrai buvo gražu ir ma
lonu, kuomet du pilnutė
liai busai, apie 80 dalyvių, 
su palydovais ir svečiais 
išvažiavo Nevvarkan. Jau
nimas iš džiaugsmo kryk
štauja ir kiekvienas sten
giasi kuomi nors vienas 
kitam pasirodyti. Kiek 
juoko, dainų, muzikos ir 
pn.. net senieji, ir tie nuo 
juokų negalėjo susilaikyti. 
Atvykus vietoje, kiek pa
sižmonėję, iki publika su
sirinko, prasidėjo prog
rama, kuri tęsėsi apie 2 
vai.

Kain žinote, mūsų smar
kiai žengianti chorą pir
myn veda veiklus veikėjas 
p. Jonas Brundza. Jam 
vadovaujant buvo išpildy
ta visa programa, kuri su
darė vaidinimus, monolo
gą, dainas ir šokius.

Viena aktės komedijos 
vvkusiai buvo atliktos 
(Panelė iš Kauno ir Kuku
lio Nervai), gerokai New- 
arkiečius prijuokino. Gai
lią ašarėlę nevienam iš
spaudė A, Pakinkienės ir 
A. Vencevičiaus duetas. 
Tikrai buvo malonu klau
syti Lietuvos prisiminimų 
ir kuomet palietė gihau 
ilgesio jausmus, mačiau 
kaip kai kurie ašaras 
šluostė. Prakalbėjo tiesiai 
širdyn. Merginu choras, 
kaip joms ir pridera, vi
siškai naiviškai ir švelniai 
išpildė keletą dainelių; 
vyrai, tai vyriškai. Ypa
tingai apie blusą, ilgako
jų, Lietuvos gyventoja ir pasinaudoti. Prisišokome, ■ 
burdingierius. Žmonėms 
čia vėl gražaus juoko ir 
linksmumo teko.

Šokiai tikrai buvo lietu
viški, o ir muzika, armoš- 
ku, irgi lietuviška. Šoko 
aštuonios mergaitės. Vi
siems labai patiko, bene 
bus daugiausiai katutėliu ginos bernaičių širdvse, ir 
iššaukęs iš žiūrovų. Grįž- merginoms — bernaičiai, 
tant namo, iš netyčia su- Visi pareiškė dideli norą

i

NEW HA VEN, GONN.
JUBILIEJINIS KON

CERTAS GRAŽIAI 
PAVYKO

Lapkričio 14 d., Šv. Ka
zimiero parapija surengė 
koncertą, užbaigimui ju
biliejaus metų. Dainas iš
pildė artistai Jonas ir 

į Marijona Čižauskai iš 
Worcester, Mass.

Pirma kartą mūsų kolo
nijos lietuviai turėjo pro
gą išgirsti tokį puikų dai
navimą. P-nų Čižauskų 
kiekvieną dainą lydėjo 
garsūs aplodismentai, ir 
prašymai daugiau padai-

Lietuvos “Maisto” b-vė nuolat savo gamybą ir išvežimą į užsienius plečia, nuoti. Visos dainos buvo 
Čia matome pradėtą naują statybą ir iš vežimui parengtus bekonus. i gražios, bet duetas “Lietu-

------------------------------ va” taip klausytojus suža- 
tojo apsigyvenimas šiame j vėjo, kad aplodismentais 
mieste turi būti naujiena iššaukė po kelis kartus 
ir džiaugsmas vietiniams pasirodyti.
lietuviams. Savo profesio
nalų mums daug trūksta, 
o mums visada maloniau 
būti aplankytais savo gy
dytojų.

Dr. Viktoras Kavaliaus
kas kilęs iš Scranton, Pa. 
Ten jis lankė aukštesne ir 
St. Thomas4 Kolegija. Me
dicinos mokslą studijavo 
Hahnemann Medicinos 
Kolegijoje ir Hahnemann 
ligoninėje, Philadelphia, 
Pa. Tenai baigęs, dirbo 
Wilmington, Delaware li- 

. Jis turi teisę

dar kartą važiuoti kur ftĮASPETH, L. I., N. Y
nors su panašia progra- ’ ’
ma. I

Čia priklauso didelė pa
dėka choristams už jų pa
sišventimą panašiems dar
bams, o ypatingai p. J. 
Brundzai, kuris sugeba 
jaunimą taip gražiai tvar
kyti, taip pat ir n. Brun- 
dzienei, kuri atėio su sa
vo darbu aktyviai veikti 
mūsų choro tarpan. Nega
liu pamiršti nepaminėjęs 
maloniojo mūsų klebono 
kun. Paulionio, kuris myli 
ir gerbia jaunimą kaip akį 
kaktoje. Brangūs choris
tai, gražiai pradėjote ši 
sezoną varykite iki galo. 
Kai kurie Brooklyno cho
rai jau nebesutelpa lietu
viškoje pastogėje, važiuo- 

į ja..., aš manau, kad dabar
tinis mūsų choras turės 
sau už svarbiausia užduo
tį veikti išimtinai lietuviš
koje pastogėje. Darbo 
daug. Pirmyn jaunime! 
Klausykite savo -vad”,i I ,

Lapkričio 21 d., 1937 m. 
V. J. Atsimainymo para
pijos choras va'di''^ ko
mediją “Piršlvhos”. Taip 
pat išpildė puib;° koncer
to programą. Va’dinime 
dalyvavo: Pet. Kalibata'ų 
Pranas Kalibatas, V. Ro- 
Ruc, O. Kainanskaitė. A. 
Grunskis, Aid. 
Julė Baltaitienė.
baite. A. Gudonis. 
no labai gyvai, ir 
kino publiką 
nudėvimais, 
programą išpildė duetas: goninėje. Jis turi teisę
M. Žemaitė - Bitter, ir M. praktikuoti mediciną val

stybėse, Nevv Jersey, Ma- 
ryland, New York, ir

Mailaitė, 
S. Grv- 

Vaidi- 
prijuo-

gestingais 
Kon c e r t o

j

prisidainavome, linksmi 
grįžome namo. Grįždami 
taip pat netrūko dainų ir 
linksmųjų muzikantu. Kai 
vrižome po dvvlikės i 
Brooklyna, nesinorėjo va
žiuoti namo, visiems min
tyje buvo Nevvarko mer-

mes jums visada pagelbė- dalgelis 
sime jūsų gražiuose lietu- i ^nrinn ' 
viškuose sumanymuose!

Parapijonas Jr.

LINDEN, N. J.

Dapkevičiutė; solistas K. 
Hoffmanas: solistė — M.
Žemaitė — Bitter; smuiką Pennsylvanijoj.

Dr. V. Kavaliausko 
dė yra adv. B. F. Mastaus- 
kas, žinomas Amerikos 
lietuviams. Su Dr. Kava
liausku gyvena ir jo broiis 
Vaclovas Kavaliauskas, e-j 
lektrochemijos inžinierius.' 
Inžinierius V. Kavaliaus- j 
kas mokslą baigė Scranto-' 
no mokyklose, St. Tho-| 

, mas’ Colles-e ir Pennsvlva-
— Šimkaus, sudainavo n^a Statė Kolegijoje Įgijo Į --------------- ,------- jls

E-

8

■ ■ -«—«—1 — > m i ■ 
tas atstovams vaišes. 'Tie 
įspūdžiai ir vaišės pasiliks 
ilgai mano atmintyje. Y- 
patingai dėkoju pp. Tamo
šiūnam ir p. Monęiunienei, 
ir visoms, kurias taip 
mandagiai Drie stalu pa
tarnavo. Gaila, kad aš ki
tų pavardžių nesužinojau.

Uršulė Lhitkevičienč.

Šv. Juozapo lietuviu pa
rapijos bazaras užsibaigė. 
Nors žmonės ir mažiau 
dirba, bet į bazarą gau
siai lankėsi.

Gruodžio 17 d. įvvks 
kortavimo vakarėlis Fe
deracijos skyriaus vado
vybėje. Pelnas parapijai. 
Jau daug tikietų parduo

da. Taigi išrodo, kad va- 
i kareiis bus sėkmingas.

U. L.
—

i
IŠTEKĖJUSIOS MOTERS 

PILIETYSTĖ

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

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

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

I

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Cdumbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

Lapkričio 26 d. įvyko 
Lietuvių R. K. Parapijos 
Fondo komiteto susirinki
mas. Nutarta apmokėti 
bankos notą $100.00 ir 
nuošimtį už $3,000.00 pa
skolos, kuri yra užtraukta 
ant parapijos žemės. Beli
ko $550.00. Taigi šios ko
lonijos lietuviai greitai iš
mokės visą skolą.

Komitetas išdavė rapor
tą iš parengimo “Adomas 
ir Ieva”, lapkr. 7 d. Pelno 
liko $28.31. Susirinkimas 
išreiškė nuoširdžią padėką 
muzikui A. Stanišauskui, 
Newarko lietuvių parapi
jos vargonininkui ir jo ve
damam Šv. Cecilijos cho
rui už išpildymą to vaka
ro programos.

Tarptautinė programa 
įvyko gruodžio 2 d. Daly
vavo ir lietuviij jaunimas 
ir Baltos Lelijos choras, 
vadovaujamas p. V. Serei
kos iš Keamy, N. J.

Amerikos Lietuvių Pa
šalnos ir Politikos klubas 
priešmetiniame susirinki
me nutarė minėti savo 10 
metų gyvavimo sukaktį, 
vasario 6 d., 1938 m. su 
vaidinimu ir įvairia prog
rama. Išrinktas komite
tas: J. J. Liudvinaitis, A. 
Perevičius, Adelė Yršiutė 
ir J. Rauba. Taipgi nutar
ta rengti Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų su
kakti, vasario 16 d., 1938. 
Nutarė kviesti klubus ir 
draugijas dalyvauti.

I * 

solo — Juozas Žemgulis, 
tik iš Lietuvos atvykęs; 
duetas — M. Žemaitė ir K. 
Hofmanas; vyrų kvarte
tas: V. Rokus, Pr. Kaliba
tas, A. Kalibatas ir Pet
ras Kalibatas: Valio mano 
- - " ( _ Strolio: Vai
dariau dariau, — Kamai- 

ičio; Atsikėlus ankstų jį ry- 
. telį — kun. T. Brazio. Pie
menėlis, ir Vakarinė dai- 

ina> . ...... ........?______ __
Choras, vadovaujant A. inžinieriaus laipsnį. 
Visminui. Kaip solistai, ^a^a.r ^ęstern
taip ir choras atliko labai lectric bendrovėje, 
puikiai muzikalę ir voka- 

i lę dalį.
I Kas dar buvo didelio 
' džiaugsmo visiems atsi
lankiusiems, pamač i u s 
mūsų salėje naują estra
dą, kuri įrengta labai pui
kiai, efektingai, ir su gra
žiomis 
rias piešė 
artistai. Klebonas kun. J. 
Balkūnas nesigailėjo iš- 
kasčių, kad tik būtų vis
kas puiku ir pagal nau
jausios mados. Kun. Leke- 
šis po koncerto išreiškė 
savo džiaugsmą, kad jau 
atsiekta kas buvo senai 
nageidauta įsitaisyta puo
šni estrada. Priminė triū
są ir darbuotę mūsų choro

v •

dė-

Kun. M. Pankus, vieti
nis klebonas pasakė įžan- • 
ginę šio vakaro kalbą, ir 
pristatė kalbėti buvusį į 
šios parapijos kleboną 
kun. V. P. Karkauska, iš i 
Ansonia, Conn. Pasiro
džius kun. V. P. Karkaus- 
kui scenoj, naranijonai 
pasveikino aplodismentais, 
kurie liudijo, kad malonu j 
buvo su juo pasimatyti. | 
Antras kalbėtojas buvo 
kun. J. Ambotas iš Hart
ford, Conn., kuris šiais 
metais taipgi minėjo 25 
metų klebonavimo sukak- j 
tuves. Visų kalbos buvo į- 
domios ir naudingos.

Šv. Kazimiero parapijos 
gerai išlavintas choras, 
vadovaujant p. A. Krioie- 
nei, sudainavo 3 dainas, 
kurios puikmi skambėjo. , tę7 Rugsėjo’22 d. 1922 m.

Įstatymas Įėjo galėn, ku- 
riuomi ištekėjimas visai 
neliečia moters pilietystę. 
Pagal to Įstatymo vis esi 
ateivė, kad nors ir tavo 
antras vyras tapo piliečių. 
Turi teisę paduoti prašv- 

. mą dėl natūralizacijos be 
■ pirmų popierų, jeigu taip 
j nori daryti. FLISI 
i 1

i P-ni A. Kripienė akom
panavo artistam J. ir M. į 
Čižauskam, kurie gėrėjosi’ 
jos muzikaliais gabumais.

Programai užsibaigus, 
sekė šokiai. Visi linksmi
nosi ir džiaugėsi vakaro 
jaukia atmosfera.

Koresp.

I

WATERBURY, CONN.
Reikia tikėtis, kad jau

nas, gabus gydytojas bus 
tikrai didelė pagalba vieti
niams lietuviams, o vieti
niai nepamirš jo širdingai 
paremti. Dr. V. Kavaliaus
kas ofisą atsidarė, 171 
Ferrv St., Newark, N. J.

sceneri jomis, 
iš New Yorko mo-

*:* 
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vedėjo A. Vismino, kurio 
planais, patyrimais viskas ♦♦♦ 
Įrengta, ir pats per kelias i ♦♦♦ 
savaites dirbo scenerijų V
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prirengimo darbą. O Cho
ras pasižadėjo savo pa
rengimais remti klebone? 
kun. Bai kūno, įrengtus vi
sus patogumus, pagelbėti 
atmokėti. Žmonių atsilan
kė daug , daug stovėjo lai
ke programos, nes jau bu
vo perpildyta salė. Pasi
baigus buvo šokiai. Lauk
sime daugiau tokių šaunių 
mūsų choro pasirodymų.

A. K.

NEWARK. N. J.

I

Negaliu praleisti nepa
rašius keliu žodžių apie į- 
vykusį LDS. Conn. apskri
čio suvažiavimą Hartfor
de, lapkričio 28 d. Apie 
nutarimus nerašysiu, nes 
gal kas kitas parašvs. Bet

Linkim jam ge^o pasiseki- Į aš tik noriu pareikšti šir-
Nevvarkietis.1 dingiausią ačiū už sureng-

Čia apsigyveno jaunas 
lietuvis profesionalas, gy
dytojas Viktoras Kava
liauskas (Dr. Victor Co- 

Vijurkas. vai). Jauno lietuvio gydv-

Naujas

Klausimas — Maža bū
dama atvykau į Jung. 
Valst. Ištekėjau už Ame
rikos piliečio 1914 m., bet 
1919 mes legališkai persi- 
skyrėme. 1920 m. aš vėl 
ištekėjau, bet šita kartą 
už ateivio. Mano dabarti
nis vyras tapo naturali- 
zuotas 126 m. Ar aš pame
čiau mano amerikonišką 
piliety stę?

Atsakymas — Tamsta į- 
gijai Amerikos pilietystę 
su pirmu ištekėjimu, net 
ir po persiskyrimu buvai 
pilietė, bet su antru ište
kėjimu, kuris įvyko prieš 
rugsėjo 22 d., 1922 m. pa
metei Amerikos pilietys-

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa- 
daugybe receptą — nurodymą 
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairią vaisią vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

»
I

I

motinų
pagelbininkas

Ne taip senai popiežius Lietuvą yra pąvidinęs Marijos žeme. Tai ro
do, kad lietuviai religingi žmonės, ypačiai mėgstą švč. Mariją garbinti.

Kas užsitarnauja pagyrimą, kad lietuviai buvo ir, ačiū Dievui, dar 
taip pat šiandien, toki religingi? Ne kas kitas, tik mūsų motinos. Jos 
mus nuo pat mažens mokė melstis, Dievuli ir dorą mylėti, jos ir visą 
šalį išaugino pamaldžiais.

Lengva tai pasakyti, bet nelengva padaryti. Tik pačios motinos ži
no, kiek čia reikia atsidėjimo ir pasiaukojimo. Tą darbą sunkino ir tai, 
kad ligi šiol genj priemonių neturęta. Bet šiandien to nėra: leidžiamos 
knygos, kurios sunkųjį maldos mokymo darbą žymiai palengvina.

Tokį naują motinos pagalbininką parūpino “M a 1 d o s” bendrovė, 
išleisdama vaikučiams pritaikintą maldaknygę: “JĖZAU PAS MANE 
ATEIKI**. Joje svarbiausi dalykai vaikučiams lengvai suprantamu bū
du paaiškinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vaikutis jaučia lyg 
tai jo paties žodžiai būtų — taip čia viskas vaikučiams suprantama, sa
va ir aišku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirvelaitis, žinomas religinių 
vadovėlių rašytojas ir gimnazijos kapelionas.

Tad, motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią maldaknygę. Ji ir 
jums pačioms palengvins darbą, ir vaikučiai greičiau pamils maldą. 
Knygelė smagaus formato, bet maldų turi daug. Kaina tik 40c. Užsaky
mus siųskite ,

a

DARBININKAS, 366 W. Broadway, So. Boston, Massachusetts.
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