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Washington, D. C. — Jo 
Šventenybė, Popiežius Pi
jus XI įsteigė dvi naujas 
arkidieceziias ir tris nau
jai diecezijas Juns*. Vals- 
tvbėse. Naujos arkidiece- 
zijos įsteigtos Newark, N. 
J. ir Louisville, Ky. Nau
jos diecezijos yra: Pater- 
son, N. J.; Camden, N. J. 
ir Chvensboro. Ky. Newar- 
ko ir Louisville vyskupai 
pakelti į arkivyskupus. 
Taigi dabar Jungtinėse 
Valstybėse bus 19 arki
vyskupijų.
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REIKALAUJA UŽMOKĖ
TI NUOMĄ

Cleveland, Ohio — Jung. 
Valstybių valdžia reika
lauja laiku užsimokėti 
nuomą už kambarius val
džios pastatytuose namuo
se. Jeigu negali užsimo
kėti, tai turi išsikraustyti. 
Jau kaikurie gyventojai 
turėjo išsikraustyti. Taigi 
su valdžia turėti reikalą, 
tai ne su privačiais namu 
savininkais. Privačių savi
ninkų namuose gyvenan
tieji gyventojai kartais 
užtęsia nuomą ir atsisako 
mokėti, ir tai savininkas 
tuojau negali iškraustyti, 
bet pirma turi eiti i teismą, 
ir gauti leidimą iškraus
tyti. Kitaip su Dėdės Ša
mo valdžia: užsimokėk ar
ba kraustykis.

•v •

600 IŠGELBĖTA NUO 
SALOS

Manila, gruodžio 13 d.— 
šeštadienį, gruodžio 11 d., 
rytą. Jung. Valst. keleivi
nis laivas President Hoo
ver užplaukė ant seklu
mos Japoniios salos pa
kraščiuose. Tuo laivu va
žiavo 1,058 žmonės. Dėl 
smarkios audros, laivai, 
atvykę gelbėti, negalėio 
prinlaukti arti nelaimės 
vietos. Bet žmonėms stai
gaus pavojaus nebuvo 
Audrai anrimus, iau 600 
ymnnin anėmė nuo salos 
Kiti taingi bus paimti i 
atvykusius laivus gelbėti 
Manila Raudonasis Kry
žius pasiruošęs pagelbėti 
pasažieriams.

MONTF.UO, MASS,
LDS 2-ros KUPOS SUSI

RINKIMAS
įvyks antradieni, gruodžio 
14, 7:30 vai. vak., Frank- 
lin Klubo svetainėje.

Visus narius kviečiame 
dalyvauti. Valdyba.

Didžiausia aneavvstė v- 
ra pretenduoti i vaMcnme 
ir neturėti tam sugebėji 
mo. K<4Pnn*nntae
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisSs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Italija Išsitraukė 
iš Tautų Sąjungos

JAPONAI NANKINGO VOKIETIJA DŽIAUGIA- Roma, Italija — Pre-
DAR NEUŽĖMĖ SI ITALIJOS IŠĖJIMU Iš mieras Mussolini pravedė 

----------- Į TAUTŲ SĄJUNGOS savo tarybos posėdy nuta- 
I ----------- rimą išsitraukti iš Tautų

Berlynas, gruodžio 13 d. Sąjungos, šis Italijos dik- 
— Vokietijos valdžia, su- tatoriaus žygis perdaug 
žinojus apie Italijos išėji- nenustebino kitų valsty- 
mą ir Tautų Sąjungos, ofi- bių, nes Italija pastarai- 
cialiai pareiškė, kad Vo- siais metais ir buvo pasy- 
kietija niekada negrįš į vi Tautų Sąjungoje. Itali- 
Tautų Sąjungą. Vokietija jos išsitraukimas iš Tautų 
vieningai su Italija parei- Sąjungos aiškinamas taip, 
škia, kad Tautų Sąjungos kad Italija nori sudaryti 
veikimas yra “ne tik fašistinę uniją Europoje, 
bergždžias, bet ir pražū- būtent, nori sufašistinti ir 
tingas” ir atmeta ją kaip kitas valstybes, 
pasaulio tautų atstovi, ir Italija būtinai nori gau- 
kaip tarptautiniu reikalų ti Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausią sprendėją.

Shanghai, Kinija — Ja-' 
ponai, užėmę pirmąją sie
ną Kinijos sostinės, toliau 
nepajėgia eiti. Vidurinė 
Nankingo mūrinė siena y- 
ra 45 pėdų aukščiau ir 30 
pėdų storio ir pasirodė 
tvirtesnė už Japonijos jė
ga. Kiniečiai, būdami už 
tos sienos, smarkiai bom
barduoja japonus. Japo
nai turi apsupę Nankins-ą, 
bet jo paimti negali. Ki
niečiai tik per, Yangtze u- 

Priėš pat vėlines mūsų didvyrių Dariaus ir Girėno kūnai buvo perkelti į pę gali susisiekti su kitu 
Kauno kapinėse jiems pastatytą mauzoliejų. Dabar vėlinių dieną jų mauzoliejus imestu. Jeigu Japonijai 
taip pat buvo gražiai papuoštas ir kauniečių labai gausiai lankomas. pavyktų tą miestą užimti,

tai kiniečiai Nankinge bū
tu užrišti ir gal būtų už- 

.troškinti arba badu numa- 
, rinti, nes neturėtų susisie-,
radę, tai jis būtų paleidęs kimo, 
šūvius, nes žinojo, kad jis ---------
būtų buvęs sušaudytas.! AUDENYČIOS _______
Bet laimė, komisarai Leh- ALGŲ, VALANDŲ BILIŲ sritis. Ji buvo įkurta pran- 

i ----------- cūzo jėzuito Jacąuinoto
Boston, Mass. — Vals- rūpesčiu ir dabar tuo var- 

. Vienas iš 
dar-Havaso korespondentų, ly- 

Tfen bininkų unijų ir valstybės
i konfe-

Studentai Jkirejo Radikalų Ziarumai Ispanijoje
Boston Globė, įdėjo stu

dento Edgar Lehmann, 25 
m. <—~

ĮSAKE SUGRIAUTI 
NAMUS

amžiaus, atvykusio į Edgar Lehmann pama- 
Bostoną is Ispanijos, į- įęS civilio karo baiseny-
spūdžius iš Ispanijos, kur 
jis tarnavo Tarptautinėje 
Radikalų Brigadoje.

Edgar Lehmann su ke
liais kitais savo draugais 
pasirašė vykti į Ispaniją. 
Šeši ten nuvyko, bet pen
ki iš jų žuvo.

Važiavo iš New Yorko 
laivu Berengaria, pereitą 
birželio mėnesį į Cher- 
bourgą Prancūziją. Pary
žiuje juos sutiko Ispani
jos radikalų valdžios a- 
gentai ir sutvarkė taip, 
kad jie slapta pereitų ru
bežių į Ispaniją.

Tai buvus sunki kelionė. 
Lygiai 21 valandą ėjo 
pėsti šuntakiais. Liepos 
mėnesį jau buvo Albacete, 
Tarptautinės brigados sto
vykloje. Tuoj juos prista
tė į darbą. Lehmann turė
jęs Teamsterių ir Chauffe- 
urių unijos korčiukę ir jį 
paskyrė į 15-tą brigadą, 
transportacijos diviziją.

Jo darbas buvęs vairuo
ti sunkvežimius ir ambu- 
lansus; vežti kareiviu ar
ba parvežti jų kūnus. Jis 
pagelbėjęs užkasti 200 
kūnu į vieną duobę, kartu 
su užmuštais arkliais ir a- 
velėmis. Aragono fronte, 
kada ėjo kova dėl Belchi- 
te, mažo miestelio arti Sa
ragossa, Lehmann buvęs 
paskirtas šoferiu radikalų 
komendantui.

Gen. Franco’s bombinin- 
kai bombardavo radikalų 
centrą. Lehmann stovė
jęs su automobiliu ir lau
kiąs komendanto. Vienas 
šrapnelis nubraukė jam 
petį. Iš burnos prasimušęs 
kraujas.

Edgar Lehmann pasako
ja, kad komunistų vadai 
Ispanijoj yra toki pat po
litikieriai, kaip ir kitur. 
Kaip tik įgauna valdžią, 
tai tik žiūri savęs. Jie dė
vi geresniais drabužiais, 
važinėja geresniais auto
mobiliais valgo geresnį 
maistą, rūko geresnius ci- 

. garėtus ir geria geresnį 
|vvną, negu visi kiti žmo
nės.
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bes kada radikalų briga
da užėmė miestelį Belchi- 
te. Ten įvyko kruvina ko
va gatvėse. Ginkluoti ka
reiviai ėjo iš namo į namą. 
Kiekvienam kareiviui bu
vo įduotos rankinės" gra
natos. Net ir Lehmann’ui 
įduota rankinė granata ir 
įsakyta eiti padėti apvaly
ti miestelį nuo nepagei
daujamų asmenų. Sutemo. 
Būrys kareivių ėjo iš na
mo į namą mesdami į juos 
granatas. Lehmann pir
masis įmetęs granatą į 
namą. Po ekspliozijos jis 
su lempute pasišvietęs pa
žiūrėjo į griuvėsius, ir pa
matęs kryželį ant sienos, 
rožančiaus karolėlius pa
birusius ant grindų— su
draskytus lavonus moti-

VIENUOLIAI RŪPINASI
VARGSTANČIAIS 

KINAIS

Šanchajus — Šanchaju
je, į šiaurę nuo Nantao, 

REMIA susikūrė nauja saugumo

manno nepastebėjo. Kada 
laivas jau buvo nuplaukęs 
toli nuo Ispanijos, tai Leh- tvbės rūmuose įvyko au- du vadinama, 
mann išlindo ir pasirodė denyčių kompanijų, - —
laivo viršininkams. r" 
buvo ir kiti šeši pabėgę- ir miestų atstovų ____
liai iš IspanijoSy^Britų lai- rpnrija. kurioje buvo pla- 
vo kapitonas visus atida- čiai apkalbėtas algų ir 
vė Britų vyriausybei Gi-'darbo valandų bilius, į- 
braltare. Visi buvo atiduo- neštas į Jung. Valstybių 
ti teismui ir nuteisti po 14 Kongresą. Konferenci j a 
dienų prie sunkaus darbo. | vieningai pasisakė už bi- 

Lehmann sako, kad jis^iy su kaikuriomis mažo- 
niekad nedirbęs^ sunkaus mįs pataisomis.
darbo su tokiu džiaugsmu, 
kaip tą kartą. Tai buvo 
laisvės kaina. Kada jis iš
ėjo į laisvę, tar kreipėsi 
pas Amerikos Konsulą, 
kuris jam parūpino darbą 
ant laivo Excalibur ir to
kiu būdu sugrįžo į Jung. 
Valstybes.

BALSAVIMAI SOVIETU
RUSIJOJE

užvirimą Ethiopijos rei
kalu.

Premieras Mussol i n i 
pranašauja, kad ir dau
giau valstybių išsitrauks 
iš Tautų Sąjungos. Išro
do, kad didesniosios fa
šistinės valstybės nori su
ardyti Tautų Sąjungą, kad 
turėtų laisvas rankas prie 
mažesniųjų valstybių.

JAPONAI NUSKANDINO 
JUNG. VALSTYBIŲ 

KARINĮ LAIVA

• v
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dimas tėvo Jacąuinoto, j 
atsilankė toje srityje. Tepi 
viešpatauja tvarka ir šva
ra. Srities administracini 
komitetą sudaro septyni 
nariai: trys prancūzai, du 
anglai, vienas norvegas ir 
vienas amerikietis. Ten Ponai oomDomis nusKan- 
pavyko iki šiolei tinka- dino dung- Valstybinį ka
rnai maistu aprūpinti 250/rini laiv4 Panay, Yangtze 
000 žmonių, įsteigti dvi ii- upeje. Vienas Amerikos 
gonines ir dvi gimdymo pilietis mirė nuo žaizdų, o 
klinikas. Pažymėtina, kad žuvo; 54 amerikiečius 
į Jacąuinoto saugumo sri- jūreivius išgelbėjo, 
tį japonų kariuomenė neį
siveržė.

18 AMERIKIEČIŲ ŽUVO

Shanghai, Kinija — Ja- 
rpgn ponai bombomis nuskan-

Sekmadienį, gruodžio 12 
d. sovietų Rusijoje įvyko j 
balsavimai arba rinkimai I 

sovietų

350,000 BEDARBIŲ 
GAUS WPA DARBUS

nos ir dviejų mažų vaiku- Sugrįžęs Lehmann pa-į aukščiausiąją
čių, apsipylusius kraujais, reiškė, kad tikroji laisvė tarybą. Spėjama, kad bal- 
Lehmann, pamatęs tokį ir demokratija, tai čia A- savo apie 90,000,000 žmo- 
baisų vaizdą, nutarė dau- merikoje. Jis labai pasi- nių,
giau nebežudyti žmonių, piktinęs radikalų žiauru- mams taip buvo prisiruoš- 

Bet ne taip lengva buvo mais ir komunistų nelygy-
išsitraukti iš brigados, Ne
kaip į ją įstoti. Jis neturė-____
jo nei pinigų, ] 
teisių, nes ;
žiavo nelegaliai. Radikalų 
kareiviai, kurie tarnavo 
tarptautinėje brigadoje, Iš 
gaudavo 15 pesetų į dieną rašo,
(apie 45c.). Kadangi nuo kieti joj karo dalyvis ir se- munistų 
bombos sprogimo Lehma- niausiąs . ‘

v •
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nei civiliu SENIAUSIAS RYTPRU 
į Ispanija iva- ŠIŲ GYVENTOJAS YRA 
.u,; I LIETUVIS

nes tiems balsavi-

Washington, D. C. —
H. L. Hopkins, WPA ad
ministratorius prane š a, 
kad greitu laiku bus pri
imta darban 350,000 be-

' Japonai apgailestauja, 
kad taip įvyko ir imasi 
atsakomybėn.

Japonai taipgi nuskandi
no du Amerikos tankus, 
Standard Oil kompanijos, 
ir apšaudė Britanijos karo 
laivą, kur užmušė vieną 
Britų jūreivį ir sužeidė du 
kitu.

Dėl to incidento gal bū-
ta, kad ir ligoniai buvo darbių. Gruodžio 4 d. prie tį nekils karas Jung. Vals- 
nuvezti į balsavimo vietą, viešųjų darbų dirbo 1,575, .tybių su Japonija, nes Ja- 
Ką galima Jaukti iš tokių 000 bedarbių. Pastaruoju (ponija prisiima atsakomy-
rinkimų? Nieko, nes bal- laiku bedarbių skaičius,

_____ • __________ 1— •_ 1_____1_________ _>• --_______ - - « •suotoiai galėjo balsuoti 
tik už komunistų pastaty
tus kandidatus. Rusijoje 
tik viena partija yra lega-Karaliaučiaus mums 

kad seniausias Vo- liška, tai komunistų. Ko- 
į opozicionieriai 

! Rytprūsių gy- komunistai taip pat bejė- 
nn’as viena akimi negalėjo ventojas rastas Antstipių ffiai, nes jų vadai sušau- 
gerai matyti, tai jis pra- kaime, Šilių apskrity. Tai dyti, o ne komunistai ne
šėsi jį išleisti į Barceloną lietuvis Kristupas Podžiu- turi laisvės balsuoti taip, į 
gydytis. Jis gavo 5 dienų vaitis, kuris net į vokiškus kaip jie norėtų. Taigi aiš- 
leidimą. Kokiu būdu ir ke- klausimus atsako lietuvių ku, kad Stalinas ir jo kli- potvynis. 
no pagelba Lehmann pa- kalba. Šiemet jis pradėjo ka bus dauguma balsų iš- 
bėgo iš Ispanijos, jis nega- 101-uoS?us metus, 
lįs pasakyti, nes tai pa-' ---------------

rinkti. Taigi šie balsavi
mai ir rinkimai parodys 

kenktu tiems, kurie jam G. E. IŠDALINS $415,000 tik kiek balsuotojų balsa- 
pagelbėjo ir tebegyvena KALĖDŲ DOVANOMS vo- 
Ispanijoje. Per dvi savai- ------------- ----------------
tęs jis slapstėsi Barcelo- 
noje. Spalių mėnesį jis 
slapta įsigavo į Britanijos 
tavorini laivą, pasislėpė ir 
laukė, kada laivas pradės 
plaukti. Prieš išplauk
siant. Ispanijos radikalų 
valdžios uosto komisarai 
atėjo į laivą ir ieškojo pa
sislėpusių pabėgėlių. Leh
mann laukė su revolveriu 
rankoje. Jeigu jį būtų su-

Lynn, Mass. — General PROVIDENCE UŽDRAU 
DĖ RODYTI ISPANUOS 

FILMĄ
Electric kompanija išda
lins $415,000 Kalėdų dova
noms 7150 darbininkų, 
gruodžio 20 d. Tai bus for
moje pelno, kuri kompani
ja padarė per pastaruo
sius metus.

Kitose tos kompanijos 
dirbtuvėse n darbinin k f i 
taip pat gaus Kalėdų do
vanas iš padaryto pelno.

padidėjo, nes daug darbi
ninkų atleido iš fabrikų:
SMARKUS LIETUS SU 
TRUKDĖ KARĄ. ISPANI 

JOJE

Madridas, Ispanija — 
Smarkus lietus ir sniegas 
sutrukdė civilį karą Ara- 
gon fronte. Kaikur kilo

i I
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Providence, R. I. — Po- | 
licijos ir Gaisro valdiškas Į 
biuras nedavė leidimo ro- i 
dyti Ispanijos radikalų | 
filmos apie Ispanijos civi- j 
lį karą, nes toji filmą yra į -= 
prčpagandinė ir prieš Ita- U 
liją ir Vokietiją. |-įŠ::

bę.
34 UŽMUŠTI ŠKOTIJOS 

TRAUKINIO KATAS
TROFOJE

Castle Cary stotyj, Ško
tijoje įvyko traukinio ka- 

' tastrofa. Ekspre s i n i s 
traukinys trenkė į stovin
tį pasažierinį traukinį. 
Užmušė 34 žmones ir 60 
sužeidė.

........................

LDS. NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skai
tytojų prenumerata baigiasi gruodžio ir sausio 
mėnesiuose. Taigi nuoširdžiai prašome neužvilkti 
mokesčių — užsimokėti laiku, kad nereikėtų ra
šinėti paraginimų.

Taipgi prašome LDS kuopų sekretorių, kad 
paragintumėte savo kuopų narius, kad jie arti- 

įmiausiame susirinkime užsimokėtų savo duokles.
“Darbininko” Administracija.=====.=A,
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METINES ŽINIOS
į— - - - - - -—- - - - - - - - - - - - - -- - -
NETURTINGUMO BAI- ningą kalbą. Garbingasis 

ME YRA LIGA Ganytojas pasmerkė vie
šųjų darbų viršininkus, 
kurie kyšiais nori greit 
pralobti ir neturto baimė, 
kurią jis karektirizavo 
kaipo “ligą”, kuri yra pra- 
siplėtus visoje Amerikoje.

“Visuomeninėse įstaigo
se dirbantieji asmenys tu
ri būti stiprūs, kad išsilai
kyti nuo papirkimo, nuo 
ėmimo kyšių, bet krikščio
nys turi turėti tą stipry-

Sekmadienį, gruodžio 12 
d., Šv. Kryžiaus Katedro
je įvyko Šv. Vincento Pau- 
liečio skyrių atstovų ben
dra Komunija ir bendri 
pusryčiai. Dalyvavo ir Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
Šv. Vincento Pauliečio 
draugijos skyriaus atsto
vai, po. K. Šidlauskas ir 
V. Jakštas.

Bendruose draugijos at- >*”> sako Kardinolas, 
stovų pusryčiuose Kated- šv. Vincento Pauliečio 
ros svetainėje dalyvavo ir draugijos atstovai, skai- 
J. E. Kardinolas William 
O’Connell ir pasakė turi-

Įnlin ii HU«-

Penktadienį, gruodžio 17 
d., Šv. Jono Seminarijoje, 
Brightone įvyks naujų 
kunigų įšventinimas. Tarp
naujų kunigų bus vienas 
lietuvis, būtent, kun. A. 
Baltrušiūnas iš So. Bos
ton. Kadangi įšventinimas 
įvyks -Seminarijos koply
čioje, tai bus privatinio 
pobūdžio, žmonės negalės 
dalyvauti.

Kun. A. Baltrušiūne^pr’- 
micijos įvyks So. Bostone 
Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje 
gruodžio 19 d.

par.
11 vai. ryte,

...

IIAlffli SiLfiJ ŠIANDIEN
Nuėjom, išgirdom ir Ii- pavyko pavergti visų to 

kom visiškai sužavėti., koncerto dalyvių širdis, 
Vieta, MunicipaI Hali, So. 
Bostone; laikas, gruodžio 
9 d.;,proga Šv. Vincento 
draugijos naudai puikiai 
surengtas koncertas; prie-

—
» i

NUSTATĖ NUOMA VAL
DŽIOS PASTATYTUOSE 

NAMUOSE

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2680
Lietuvis Dantistas

l L UPOCIUJ

čiuje 400, susirinko į Ka
tedrą 8 vai. ryte išklausyti; 
šv. mišių ir priimti šv. Ko-į 
muniją J. E. Kardinolo i 
William O’Connell intenci
jai, kuris šiomis dienomis 
minėjo savo 78 metų am
žiaus sukaktį.

<51 W Broadway. So. Bostor
•tiso valandos nuo 9 iki 12, nuo

30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
•'redomis nuo 9 Iki 12 v. dieną, 

'uhatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
vešliomis nno 9 iki 12 vai. diena 

(pagal sutartį)

IŠ LDS N. A. APSKR.
ATSTOVŲ KOMISIJOS 

SUVAŽIAVIMO

| Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

»fiso Valandos: 2—4 ir 6—>

278 Harvard Street, 
Hamp lamai) arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.

Sekmadienį, gruodžio 12 
d., 2 vai. po pietų, Darbi
ninko patalpose įvyko 
LDS N. A. Apskričio kuo
pų atstovų suvažiavimas, 
tikslu aptarti apskričio 
parengimų laiką ir vietą.

Nutarta turėti metinį 
apskričio parengimą ge
gužės 30 d., Romuvos 
parke Montelloje su Šv. 
Roko parapija. Gegužinė

1 i 
I

fVAIROS SKELBIMAI
_____ pijados žaidimais.

Šios gegužinės reikalais 
— rūpintis išrinkta komisi- 

sakni£į£ija nuo apskričio: pirm. V. 
_ ; vice-pirm. Vla- anglisk-n’ (jas ja^as- seKr. p Ant a-.

I

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knvga ,
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, ___
Idm ir Lapais. Joje telpa 311 vardų (Valatka; 
visokių augalų lietuviškai, angliški’ - - -
i: lotyniškai, ir paaiškinimai kokias ( 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai- ,nas PeldŽlUS; iŽd. nutarta 
na su pasiuntimu $>1.00. Pinigus ge- j „ ’
rišusiai siųst Money Orderi, arba po- I prašyti kun. J. PetraUS- 
pierini dolerį laiške. Adresas:

PAVL MIKALAUSKAS«
(15-19)

Cambridge, Mass. — 
Jung. Valstybių valdžia 
jau susitarė su Cambrid
ge miesto valdžia dėl pą- 

; statytų namų arti Kendall 
Sąuare, tarp Main, Wind- 

įsor, Washngton r Poltland 
Streets. Nuoma nustayta: 
už tris kambarius $23.00; 
už 4 kambarius $27.00; už 

i 5 — $30.80. Už tą nuomą 
iduos apšildymą, gasą vy- 
rimui, šiltą ir šaltą vande
nį, ir refrigiratorių. Tik 
tie galės išnuomuoti kam
barius, kurie uždirba pen
kis kartus daugiau į sa- 

jvaitę kaip, nustatyta nuo
ma už kambarius. Nauji 
namai užima 9 akerius že
mės; yra 92 trijų kamba
rių apartmentai; 114 ke
turių kambarių apartmen
tai, ir 85 penkių kamba
rių. Pagal valdžios pa
tvarkymo, tik du asmenis 
galės gulėti kiekviename 
miegamajame kambaryj, 

1 ; bet 
vaikai mažiau dviejų me
tų neįskaitomi.

v •

AUKOTOJAI KALĖDŲ 
PINTINĖMS

•ką, kuris šiuo laiku serga
248 W. Fourth St., So. Boston, Mass. ir pareikšta jam UZUOjaU-

PRISTATAU ALŲ IR 
TONIKĄ ‘ 

įvairiems parengimams 
ir į namus. Patarnavi

mas skubus. 
C. BARISAS

220 E St., So. Boston 
Tel. ŠOU 9328

I 
ta, kad Dievas duotų jam 
stiprybės kuogreičiausiai 
pasveikti. Propagand o s 

,komisijon nutarta kviesti, 
— A. F. Kneižys, St. Gri- 
eanavičiUs ir J. Kumpa, 

j Kitų komisijų sudarymas 
įvyks vėliau susitarus su 
Brocktoniečiais.

Antrą pikniką
i

• V •

*T<«At Baa. Ui. r* o*

Mu»kulv skaudėiimas,
kuri sudaro persidhlnmas,
drėgnumas ir nuovarr>« —

greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTE
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 3Sc. ir 7»e.

žastys, Lietuvos Operos 
gerb. artistė panelė Mari
jona Rakauskaitė ir gerbJ 
Rapolas Juška sų jo gra
žiai išlavintu choru.

Sunku sugauti ir ištiki
mai išreikšti visus to ne
paprasto kųneerto pergy
ventus įspūdžius. Gal tų 
visų girdėtų dainų melodi
jų ir aidų vyriaujantį mo- 
tivą galima nupiešti žo
džiais: “Mano sieloj šian
dien šventė!” Ir, ištikrųjų, 
tai buvo susirinkusiųjų 
steloms didi šventė! Gra
žios lietuviškos dainos, 
gražiai sudainuotos suža
dina lietuvio širdį, nu
skaistina ją, pakelia, iš
plečia ją kilniausiais jau
smais.

Kiek teko iš visų pusių 
patirti, gabiai artistei 
Marijonai Rakauskaitei stolis.

Sekanti gailiaširdžiai 
aukavo šv. Vincento Pau
liečio Labdaringos drau
gijos Kalėdų Pintinių fon
dui: Viktoras Vaitaitis, 
The James Ellis Co., 
Juška, ir Šv. Petro ir 
vilo draugija.

PADĖKOS ŽODIS

L a) Star Spangled Banncr 
b) Čia Kraštas Liūdnas .... 

Pjauti Linksma ..............

R. 
Po-

ne tik savo švelniu, skam
biu ir galingu balsu, bet 
irgi savo nepaprastąi pa
vykusią dainų interpreta
cija. Jos daina išsiveržė iš 
širdies gelmių ir užkerėjo 
visus.

Matėm ir girdėjom tik
rą artistę — žvaigždę, ku
ria męs lietuviai galima 
didžiai džiaugtis ir di
džiuotis. ' •

Vykusiai akompanavo 
artistei pianu žymus mu
zikas ponas Ecker, Bosto
no Viešųjų Mokyklų mu
zikos direktorius.

O mūsų gabus choro ve
dėjus, p. Rapolas Juška, 
savo galingu ir puikiai iš
lavintu balsu ir choro va
dovavimų, padarė didelį 
įspūdį į visus. Garbė jam 
ir jo nepaprastai išlavin
tam chorui.

Nors ir susirinko apie 
trys šimtai žmonių, gaila, 
tik, kad jų daugiau nebu
vo. Jiems yra tikras nuo-
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......Key 
Žilevičius 
.... Pociusc)

Šv. Petro Par. Choras
2. a) Sunku Man Gyventi ................................. ..

b) Rūpatiosi Motinėlė .......................................
c) Dukružėle ..................... ...................................

’ ‘ Solo P-lė Marijona Rakauskaitė
3. a)) Piąukia Sau Laivelis ................................

b) Lietuva Brangi ...... .......................................
Merginų Grupė

4. Ei Ukhricm ...................1..........................  Chaliapine-Koeneman
Solo R. Juška

5. a) Jcsu Bambino . ..................... '...........................................  Ton
b) Kalėdų. Giesme . .....      Čiurlionis

Šv. Petro Par. Choras
6. Ritornor Vincitor .................... . ................................

- • ' Aria iš Operos Aida
. i Solo P-lė Marijona Rakauskaitė

PERTRAUKA- .

CSviuėiai Liūliai .....  ,.................
Šv. Petro Par. Choras

Tykiai,, Tykiai .........        Švedas
Vai Nekukuok .............  .'........   Šimkus
O Kas Sodai ................       Gruodis
Liepė Tėvelis '.........................    Tallat-Kelpša

Solo P-lė Marijona Rakauskaitė
Užtekėjai Mėnulėli ...........1...............  -........... N.N.
Blue Danube AValtz .......     Stauss

Radio Grupė
10 a) Aria iš Operos “Gražina” —.......................... '... Karnavičius

b) išsvajota Karalaitė .........    Jokubėnas
, Solo P-lė Marijona Rakauskaitė

11 a) Tas Ne Brolųs ................................    Vanagaitis
Lietuvos Hynanas. •'

Ten buvęs.

......... Šimkui 
Tallat-Kelpša
..... Sarpalius

......... Šimkus

....... Liaudies

Verdi

i

8.

9.

a) Gieda Gaideliai ........
b) OJviueiai Liūliai ....

. Pwius 

. Pocius

a) 
T») 
<•) 
d)

a)
1»

7 Jie .organizuojasi aplankyti 
savo tėvų žemelę 1938 me
tais ir kartu su Lietuvos 
gyventojais apvaikščioti 
Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukaktuves, i 

Šis sumanymas susilau
kė daug nuoširdaus prita-! 
rimo. Lietuvos Įgaliotas 
Ministeris, J. E. Povilas 
Žadeikis, atsiklausęs save 
vyriausybės, pr a n e š a, 
“Lietuva jūsų ekskursijos 
lauks su malonumu. Tam 
tikslui sudaromas specia
lia Komitetas Šiaulių Są
jungos globoje”.

Legijonierių Ekskursi
jos Komisija susidedanti 
iš atstovų nuo Dariaus- 
Girėno Posto Nr. 271, 
Cricagos ir nuo Stepono 
Dariaus Posto Nr. 317, 
Bostono, uoliai darbuoja
si, kad šį ekskursija būtų 
skaitlingiausia ir šauniau
sia. j

Daugelis veteranų ir 
šiaip piliečių jau yra pa
reiškę savo norą prisidėti 
prie šios ekskursijos. Kiti 
kurie mano, kad jie galės 
prisidėti prašomi užsire
gistruoti pas Amerikos 
Legijono Ekskursijos Ko
mitetą, P. O. Box 30, So. 
Boston, Mass.

Ekskursija išvyks pa
baigoje gegužės mėnesio ir 
grįš pradžioje rugpiūčio. į 
Manoma aplankyti netik 
Lietuva, bet ir kitas šalis. 
Ekskursijos Komisija ma
loniai suteiks platesniu 
informacijų tiems, kurie 
jai parašys laiškelį.

J. Smigias, 
Komisijos Pirm.
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ž
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(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

JOSEPH W. CASPER

Tel. Soutb Boston 0815
D. A. ZALETSKAS 

GRABORIUS — 
BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas dieną ir 
naktį 

Funera] Home ir Bes.
564 East Broadway

So. Boston, Mass. 
NOTARY PUBLIC

ĮVAIROS SKELBIMAI
Remkite tuos profesio

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

i

Kaunas. Žaliakalnyje 
statoma nauja prieglauda,; 
kurioje bus priglausta 250 
liguistų senelių. Ten jiems 
bus teikiama ir medicinė 
pagalba.

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PRAEITIMI

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

i

DE ihTbinitė mZ
BMV

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 žemiapis, rodantis Lie
tuvos rubežius nustatytus 
sutartimi su Maskva 1920 
metais.

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

Brolijos. Gerbiamą prele- Kun. Baltrušiūno bąn- 
gentą kalbėti perstatė ku- kieto komisijos susirinki- 
nigas P. A. Virmauskis. mas įvyks gruodžio 17 d., 
Po prakalbų kun. Juras, po šv. Valandai, 
kun. dek. Kapočius ir vie
tiniai kunigai išvažiavo 
Worcesterin į 40-tės atlai
dus. '

---------/C——

ŽINUTES

BOSTONO LIETUVIAMS 
PRANEŠIMAS JAMES B. COTTER

GRABORIUS
12 Freeman Si., 

Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

nutarta 
skiria- 
raidžių 
fondui, 

De-

kurio pelnas bus 
mas Darbininko 
rinkimo mašinos 
turėti vidurvasary 
dham, Mass.

Į šio pikniko komisiją į- 
ėjo Lowelly išrinktoji vi
sų atstovų sudarytoji ko
misija.

Dalyvavo atstovai iš 
So. Boston, Cambridge, 
Montello, Lawrence ir Lo- 
wellio.

v •

f

artistei M. Ra- 
už žavingą

R. Juškai už

MALDAKNYGES

į

“Pulkim Ant Kelių”, juodais odos apdarais $2.50 
“Vyrai Broliai” specialč vyrams maldaknygė 

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

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

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

“Naujas Aukso Altorius”............................

.60

... .40
$1.00

Šv. Vincento Pauliečio 
Labdaringa draugija šiųo- 
mi taria nuoširdų padėkos 
žodį sekantiems priete- 
liams.

Panelei 
kauskaitei 
koncertą;

Artistui
gražų dainavimą koncerte 
asmeniškai ir su choru, ir 
už daugelį kitų darbų 
koncerto rengime ir aukų 
rinkime;

Pajėgingam ir darbš
čiam chorui už dalyvavi
mą ir gražų sudainavimą;

Gerbiamiems vietiniams 
ir svečiams dvasiškiams;

Gerbiamiems priimtuvių 
ir išleistuvių vakarėlių 
rengėjams;

“Darbininkui” ir jo rar 
dijui;

Visiems gailiaširdžiams 
aukotojams;

Ir visiems atsilankiu
siems koncertam

VincentieČiai.

I

j Darbininkas, 366 VV. Broadvuay, So. Boston, Mass. j akciją.
vadovybėje

KALBĖJO KUN. JURAS
• . . ..

Gruodžio 12 d., Šv. Pet
ro par. bažnytinėje salėje 
kun. P. Juras, Lawrencco 
klebonas pasakė 
kalbą apie _

Prakalbos Buvo 
Pranciškonų

Amerikos Legiono Ste
pono Dariaus Postas 317 
ruošiasi sušelpti suvargu
sias lietuvių šeimynas. 
Kalėdų proga įteiks suvar
gusioms šeimynoms taip 
vadinamas “X-mas Bas- 

_ _ _ ! kets”. Todėl kas iš lietu-
žiai atlaikė Sodalicijos re- vių žino suvargusias lietu- 
kolekcijas ir dalyvavo pa- Y^ šeimynas arba jos pa
rapijos darbuotėje su vie- čios tuojau tepraneša pos- 
tiniais kunigais. Progos to nariams vardus ir adre- 
gavęs Tėvas Jėzuitas vėl arba kreipkitės^asme- 
kada pasidarbuos, mūsų- ’ ’
dvasiškai naudai. Jam a- 
čiū.

Tėvas Pranciškus Aukš
tikalnis, S. J., gražiai So. 
Bostone, pasidarbavęs, iš
važiavo į Terryville, Conn. 
su misijomis. Jis čia gra-

_• >« »»_ ♦ i «*•••' •

kolekcijas ir dalyvavo pa- Y1^ šeimynas arba jos pa-

niškai ar laišku pas X-mas 
Basket fondo pirmininką 
Vincentą Rymkų, 21 Ga
tės St., So. Boston, Mass. 
Praneškite vardą ir pa
vardę, numerį ir gatvę ir 

HHHĮ  ____ _ HĮHĮĮI ant kurių lubų gyvena,
katalikams yra pareiga Sušelptųjų šeimynų var- 
prisilaikyti valgime nuo dai nebus skelbiami vie- 
mėsos ir nuo valgio. šai. Postas sušelps tik tas 

------------- lietuvių šeimynas, ku- 
Gruodžio 17 d.. Šv. Jono rioms pašalpa būtinai rei- 

Seminarijos koplyčioj yra kalinga.
■\ Vtncas Ryinkus, 

X-mas Fondo Pirmininkas

Bertainio pasninkas į- 
puola dienomis gruodžio 
15, lt ir 18. Per tas dienas

privatiškai šventinamas į 
kunigus diakonas A. Bai- 
trušiūnas. Jo primicijų 
pamaldos įvyksta gruo
džio 19 d., U vai ryte, 

Įk> bažnyčioje; o

bus 6 vai vak., parapijos 
salėje.

sv. euro bažnyčioje; o 
; bankieUs jam paferbt*

LIETUVIŲ LEGIONIE
RIŲ EKSKUR81JA

»f • * /• . f f * Ą

Lietuviai, pasattUnio ka
ro veteranai, vadovaujant 
Amerikos Legijonieriams

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET________________SOUTH BOŠTON. ;
Old quaker apple brandy $1.25 Pt. 

20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND
SHAWMUT GINrppflĄI ęSHIPAHOY RUM 

Kvorta 95c. urLiVlALiO Kvorta $1.19
GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09 

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

Tek ŠOU 4147 — J. STIUQUNAS.

THE SUPREME WAVE I
TOBULAS PERMANENT BE DRATŲ 

NESUDARO NESMAGUMŲ t
BE CHEMIKALIŠKO ŠILDYMO

REGULIARE KAINA ,
$7.00

SPECIAL KAINA
- $3.50

IKI GRUODŽIO 20, 1987
’ ’ 1 CASPER’S BEUATY SALON 

83 L St., Tel. ŠOU 4645 So. Boston, Mass. ji

i

7
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±d.juxiu pirmos darot šventes įšniimes rugsėjo 19 d. Kauno ąžuolyno šlaite. Ovale vidaus reikalų ministeris J. 
Čaplikas atidaro šventę. Kairėje — darbininkės vaidilutės prie aukuro per vaidinimą. Dešinėje — šventės dalyviai, kurių buvo per 
15,000 Šventės išvakarėse Kauno Įmonių bei fabrikų darbininkai organizuotai net su savo orkestrais ir vėliavomis bei plakatais.

DARBININKAS •

KARIŲ

kios apgavystės. Ar ji da-

• v

X •

I
t

iv •
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ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS

CREMO ALEK. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Paite Paryžiaus

ir ar šitas 
ar antras

Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų narkonto Litvino-

‘9 *
' v.

TEIVIO, KURIS NUBAU
STAS KALĖJIMU

POPIEŽIAUS ORDINAI 
CHAUTEMPSUI IR 

DELBOSUI

SUŠAUDYTAS PROF. 
TUPOLEVAS

BLUSŲ KARALIAUS 
PALIKIMAS

SSSR IŠTREMIA VISUS 
SVETIMŠALIUS

Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

KRATA PAS LITVINO- 
VĄ MASKVOJ

Klausimas. Fraternalės

vo bute Maskvoj buvo pa
daryta krata, kuri užtru
kusi visą dieną. Per kratą 
buvę paimta daug doku
mentų.

Už diplomatų veiksmus 
atsako savo galvomis 

giminės

ANGLIJA MEKSIKOJE 
ĮSIGIJO ŽYMIAS ŽIBA

LO KONCESIJAS

v • • v

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

Cremo Brewing Co.

IMIGRANTŲ PROBLE- IŠDEPORTAVIMAS A- 
MOS

Skaitė Save Piliečiu
Klausimas. Atvykau į A-

meriką su tėvais apie 55

RYTPRŪSIUOSE 300,000 
LIETUVIŲ

į uiti incį kjia v

ir sukons- metai atgal. Ir nuo to lai-
^as’ ko iki šiam gyvenu ant ū- organizacijos narys, atei-

Ka una s — Gruodžio 5 
ir 6 dienas Kaune žiemos 
pagalbai surinkta penkio
lika tūkstančių litų pini
gais ir 250 maišų drabu-

Pristatan Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

II
I 

karo 
Beli-

i

I
I

Londonas — Oficialiai 
pranešama, kad Didžioji 
Britanija įsigijo žymias 
koncesijas Meksikos žiba
lo versmės Poza Ricoje.

“Pr. Presse” deda Hava- 
-x so pranešimą iš Maskvos,

Radio' Agentūros žiniomis, pasak kurio Maskvoj esąs 
fašandytu gerfcuteias 
Sovietų lėktuvų kons-

x *

Antradienis. Gruodžio 14 d, 1937

< i
< > 
< >
* >

PRANCŪZIJA - RUMU
NIJA SUDARĖ STIPRIĄ 

SĄJUNGĄ

? .4 *'

Bucharestas, Rumunija,
— Šiomis dienomis Pran- žiu. 
cūzija ir Rumunija suda- -------------
rė tvirtus ekonominius ii' ; REICHAS ATSISAKY- 
politimus ryšius. Prancū- I siAS NUO KONKORDA- 
zija planuoja įsteigti ar-. to
tomobilių fabriką Rum’’- ■ _______
nijoi ir pasižadėjo parom- Oland„ katalik dien. 
t! finansmmi Ramumu raja<) <qsja„ ko.

a^°1 J*- j respondentas sakosi iš ge-
rai painformuotų šaltinių 

SOVIETAI TURI 1,3 MII.. sužinojęs, kad
reicho vyriausybė esan
ti nusistačiusi artimiau-; ’ 
siu laiku atsisakyti nuo 
konkordato su Šv. Sostu. 
Netrukus įvyks Vokieti-1 

jos gyventojų surašymas, ■ 
per kurį kiekvienas vokie
tis turės pareikšti, kurį 
tikėjimą jis išpažįsta. Mi-; 
nimas laikraštis skelbia, j 
jog nasionalistų sluoks
niuose manoma, kad

iš 100 partijai priklau
sančių žmonių tik apie 
30 pasisakys esą krikš

čionys.
To pasisakymo duomeni
mis remdamasi, vyriausy
bė padarys sau patinka
mas išvadas katalikų ir 
protestantų atžvilgiu. Pa
brėžiama, jog jau dabar 
nemaža katalikų ir protes
tantų bažnyčių yra nusa
vintos ir atiduotos neoną- 
goniškojo “vokiečių tikėji
mo“ bendruomenėms.

Londonas — Britų 
ministeris Hoare - 
sha pranešė žemuosiuose 
rūmuose, kad išleistos 
naujos taisyklės, kurio
mis britų teritorinė ka
riuomenė įtraukiama į 
kraštui ginti sistemą. Tas 
pareiškimas, kaip nurodo
ma politiniuose sluoks
niuose, praktiškai reiškia, 
kad teritorinė armija bus 
aikoma lygiaverte krašto 
apsaugos dalimi ir kad 
feriuomenė, kuri iki šiol 
hvo laikoma neregulia- 
rŲ bus įtraukta, kaino 
pinateisis narys, į siste
ma kraštui ginti, greta re- 
guiariosios kariuomenės.

atsakydamas į paklau
simu karo ministeris pa
reiškė, kad šių metų rug
sėjo l d.

brtu kariuomenės at
sarga siekė 123,351 vyrų.

Hote Belisha taip pat 
praneg britų turimas ži
nias a»ie Sovietų Sąjun
gos kariuomenę. Pasak jo, 
1936 retų sausio mėnesį 
Sovietų Sąjungoje buvo 
1,3 miįjonų visų trijų 
ginklo tįsių karių. Apie 
paskutinų metų tos ka
riuomenė sustiprinimą 
tikslių itformacijų netu
rima.

■*----------------------------------------------

NUBAUDĖ 22 LIETUVIU

Vilnijus Storasta gruo
džio 3 X nubaudė dvide
šimts di lietuviu po de
šimts iki dviejų šimtų 
penkiasdešimts zlotų už 
Lietu-vos Himno giedojimą 
Vėlinių Dieną Rasų kapi
nėse. ■'

mėpe dviejų istorinių ro
mėnų viešųjų pastatų, bū
tent: Pirmasis, — tai da
lis buvusiųjų kareivinių 
vadinamų Eąuites Singu- 
lares, kuriose gyveno as
meniniai Cezario Sept.i- 
mius ' Severus sargai II 
šimtmety. Antrasis radi
nys, — kokio tai žymaus

1 romėno gyvenamasis bū- 
■ tas, susidedąs iš 3 kam
barių, su išvadžiotais juo
se mozaikos takais, gan 
gerai iki šiol išsilaikiu
siais. Taip pat atrasta ir 
3 plytiniai vartai, su 30 
kolumnų iš Numidijos mo
zaikos, kuri priklausė an
ksčiau statytai Konstanti
no Didžiojo, — Bizantijos 
Imperatoriaus lotynų sti 
liaus bazilikai, vadinamai 
“Auksinė Bazilika” Gyve
namasis namas yra staty
tas 100 metu ankščiau,, ne
gu Eauites Singulares ka
reivinės.

J. Butkevičius.

ATRASTA SVARBŪS AR- 
CHIOIOGINIAI RADINIAI

Škotu katalikų savait
raščio “The Glasgow Ob- 
server”, specijalis kores
pondentas iš Vatikano 
praneša, kad palei šv. Jo
no Laterano Bazilika, Ro
moje, darant mokslinius 
tyrinėjimus, netikėtai ta
no atkasta labai svarbūs 
archiologiniai radiniai es-

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

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

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

’ LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
825 E. Sth St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vlro-plrm. — Ona JankienC, 

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mana.
Prot RaAt — Bronė Cnnlenė, 

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

Hn. RaSt — Marijona Markontatė, 
4115 Waahington St. Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0W8-W
ISdtntokf — Ona StanfaltatS,

185 Vest 6th St, So. Boston. Mase.
Tvarkdarė — Ona Mlsjrfrdienė, 

1512 Oolnmbia Rd.. So. Boston. Mase
Kasos Globėja — Ona Slanrlenė,

448 E. 7th SL, So. Boston, Mass.
DraaglM susIrlnkiBsns laiko kas 

ntarnlnka

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
i ADRESAI 

SV JONO EV. BL. PASALPINf
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Svnjridya. 
601 6th S L. So. Boston, Mass.

V’iro-PIrtn. Albinas Neriera, 
16 Winfield St, So. Boston, Mass.

Prot RaSt Jonas GlinecMs, 
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.

Fin. Raftt Aleksandras Tvanka, 
1514 ColnmMa R<1., S. Boston, Mass 

rtdlninkas Pranas Tuleikis, 
109 Bowen St, So. Boston, Mass.

Maršalka Jonas Zaikis, 
7 mnfield St, So. Boston, Masa

Draugija laiko snsirtnklmns kas tro 
flą nedėldlenj kiekvieno mėnesio 
2 ra!. po pietą. Parapijos salėj, 491

E. 7th St, So. Boston, Masa

7:80 vai vakare, pobatnytlnėj iro 
tslnėj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
protokolu rattlnlnka.

Paryžius — Popiežius 
Pijus XI, atsidėkodamas 
už kardinolo Pacellio pri
ėmimą Lisieuxe ir Pary
žiuje, apdovanojo Prancū
zijos

ministerį pirmininką 
Chautempsą Pijaus XI 
ordino didžiuoju kry

žium.
Be to, Popiežius Pijus XI 
apdovanojo prancūzų už
sienių reikalų ministerį 
Delbosą švento Jurgio or
dino didžiuoju kryžiumi.

truktorius, prof. Tupo-
levas.

Prof. Tupolevas Sovietų 
aviacijos tarnyboj kaip 
lėtuvų konstruktorius iš
buvo 15 metu i 
truktavo 40 jų tipų. Pas- 
kutintu metu jis buvo ae- xės. Sulaukęs pilnų metų, vis, buvo pasodintas į ka- 
rodinaminio Sovietų Cen- a§ pradėjau balsuoti. Kas- įėjimą 16 mėnesių dėl ko- 
trinio Instituto vedėjas. met dalyvavau visuose kios apgavystės. Ar ji da- 
Tupolevas kaitinamas,; rinkimuose — miestų, vai- har gali išdenortuoti9 kaip ir daugumas, sabota- stybės ir federalės. šią va- < g P

: , Į sąrą aš norėjau vykti į se- .
dėl jo kaltes Įvykusi Le- kraštą pasisvečiuoti. ■ tymus 
vanevskio katastrofa,

o taip pat ir avarija su 
Čkalovu. Tas didelis Sovie
tų lakūnas, bandydamas 
naują Tupalevo su kons- 
truktuotą lėktuvą, nukri
to; lėktuvas susikūlė.

Vokiečių rytų s-gos or
ganas “Ostland” straips
ny “Lietuvos politika 
Klaipėdos krašte” rašo, 
kad Lietuvoje visos koo- 
peracinės b-vės, pramonės 
įmonės, licencijų sistema, 
kreditas, švietimas ir k. 
naudojama vokiškumui 
Klaipėdos krašte naikinti. 
Tačiau, kaip mes iš tikru 
šaltinių patyrėme, Klai
pėdos krašte' vokiečių 
skaičius net didėia, o šie 
“Oštlando” tvirtinimai y- 
ra gryniausias prasimany
mas. Klaipėdos statistikos 
biuro daviniais, palyginus 
su ankstesniais metais, 
vokiečių vedybų ir gimi-i 
mų skaičius Klaipėdos 
krašte žymiai padidėjo. 
Vadinasi, vietoje “Ost- 
lando” išsigalvoto perse
kiojimo vokiečiai čia tarp
sta. Tuo tarpu anoj pusėj 
Nemuno, toj senojoj, kaip

“Daily Telegraph” rašo, 
kad tikrai suimti šie SSSR 
diplomatai: atstovas Len
kijoje Davtenas, atst. Suc- 

į mijoje Asmusas, atst. 
t Latvijoje Brodovskis ir 
karo atašė Suomijoje duL 

į kininkas Ivanovas. Visi 
keturi atstovai atšaukti į 
Maskvą ir ten suimti.

■ SSSR atstovas Estijoje 
Ustinovas, esą, nusižudęs. 
Toliau tas pats laikraštis 

įtvirtina, kad sudaryti So
vietų atstovų užsieniuose 
įminiu ir artimųjų sąra
šai. Jei kuris nors SSSR 
atstovas padarys nusikal
stamą darbą, tai už jo 
kenksmingus veiksmus at- ir vokiečių oficialios įstai- 
sakys savo galvomis į są- gos vadino, Prūsų Lietu- 
rašą įtrauktieji jo giminės voj (Preussisch Litauen) 
ir artimieji. ‘ per 50 metų lietuvių skai-

Esą, pastarosiomis die- čius iš 400,000 krito iki 
nomis prasidėjo nauji sve- 300,000, ir toliau vis lietu- 
timšalių komunistu areš- viai naikinami. Tačiau dar 
tai. Maskvoje suimti visi ir šiandien lietuvių kalbą 
Estijos ispolkomo nariai, Rytprūsiuose vartoja apie 
kurie jau žymiai anksčiau 130,000 gyventojų, o aiš- 
buvo emigravę Į SSSR. Jie kiai lietuviškos kilmės y- 
visi kaltinami trockizmu ra per 300,000. Skelbiant, 
ir šnipinėjimu Japonijos ir kad Klaipėdoje naikina- 
Vokietiios naudai. Rvšium mas vokiškumas, iš istori
ku vis didėjančiais sabota- jos neišimsi lapų, iš kurių 
žo aktais ir šnipinėjimu pasaulis žino, kad prieš 
SSSR vyriausybė nutarusi 300 metų ir Karaliaučiaus 
ištremti iš savo teritorijos apylinkės kalbėjo lietuviš- 
visus ligi šiol joje gyve- kai.
nusius svetimšalius. -------------

Šį rudenį Vokietijoje, 
Miuncheno mieste, mirė 70 
metų senelis V. Gechteris, 
kuris buvo vadinamas 
blusų karaliumi.' Prieš 40 
metų Gechteris išvažiavo 
į Ameriką. Ten jis vertėsi 
įvairiais verslais, bet jam 
vis nesisekė. Tada jis* pra
dėjo dresiruoti (mankš
tinti) blusas ir rodvti jas 
cirkuose publikai. 1895 m. 
Gechteris Ailando cirke 
pirmą kartą parodė ameri
kiečiams jo išdresiruotų 

Jblusu pokštus. Blusos šo
kinėjo per kliūtis, sporta
vo, ėjo lenktynių, vežiojo 
tam tyčia padarytą mažy
tę karietėlę, valkiojo šiau
delius, krovė juos į krū
vą ir t.t. Ir visos nuosta
biai klausė savo mankš
tintojo nurodymu. Tas Gc- 
chterio blusu pasirodymas 
turėjo milžinišką pasise
kimą. Publika negalėjo at
sistebėti ir grūdosi i cir
ką, mokėdama už bilietus 
trigubą kainą. Per vieną' 
savaitę Gechteris surinko 
3.000 dolerių.

Po to įvairių cirkų savi
ninkai siūlė Gechteriui di
delius pinigus, kad jis pa
sirodytų jų cirkuose. Ge
chteris su savo blusomis 
šešetą met. važinėjo po 
Ameriką ir susikrovė gra- 

I žaus pinigo. Po to jis apsi
gyveno vietoje ir tik dre
siravo blusas, kurias par
davinėjo cirkininkams. Už 
porą gerai dresiruotų blu
sų gaudavo ligi 1.000 do
lerių. Prieš 10 metų jis 
grįžo į Vokietiją ir gyve
no iš turto nuošimčių. Tik 
retkarčiais savo malonu-, 
mui dresiruodavo blusas 
ir rodydavo pažįstamiems 
jų pokštus. Po jo. mirties 
įpėdiniai paveldėjo Gech- 
terio palikimą — 1 milijo
ną markių pinigais ir už 
tiek pat įvairaus turto. 
Tą turtą Gechteris buvo 
susikrovęs iš savo blusi- 
ninkiško amato.

Atsakymas. Pagal įsta-
> tas nrikl aušo, 

Aš pasiunčiau pasporto kaip ilgai jis šioje šalyje 
prašymą į Washingtoną, yra išgyvenęs 
bet jie atsisakė išduoti yra jo pirmas 
man pasportą. Jie prane- nubaudimas. Ateiviai, ku- 
šė, kad mano tėvai niekad rie laike pirmųjų penkių 
netapo Amerikos pilie- metų apsigvveno šioje ša- 
čiais, tad aš ir buvau nepi- lyje vra nubausti 
liečiu. Kaip aš galiu tapti rališką 
Amerikos piliečiu?

I Atsakymas. Pasiųsk pi
lietybės prašymą ir prie 
jo pridėk afidevitą, pra
nešant ką mums pasakei 
— Tamstai nereikia “pir
mų popierų”, ir nuo tams
tos nereikalaus “atvažia
vimo certifikato”, nes at
vykai į šia šalį prieš birže
lio 29 ., 1906 m. Tik turėsi 
turėti du liudininku, kurie 
prisieks tavo rezidencijos, 
morališko charakteriaus, 
ir kad tamsta užlaikai J. 
Valst. konstitucijos prin
cipus.

už mo- 
prasižengimą ir 

i pasodinti Į kalėjimą vie- 
I nam metui ar ilgiau, turi 
būti išdeportuoti, kaio tik 
užbaigia pilną laiką kalė
jime. Ateiviai, kurie išgy
venę Jumr. Valstybėse il
giau penkių metų, bus iš- 
denoftūbti tik kuomet ant
ru kartu nubausti už rim
ta prasižengimą, ir paso- 

i dinti kalėjiman metams 
arba ilgiau. Kongresas 

1 svarsto bilių, nagai kuri 
! išdenortuotu ateivį už mo
rališką prasižengimą bile 

! kada, nepaisant kaip il- 
1 gai jis čia išgyvenęs.

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių | 
Ang-iškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary). Jis 8 
turi 399 puslapius. Apdarytas $2.25, be apdarų — | 
$1 50. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą | 
skaičių teturime. ' s
Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. |

Padarytas Tam,
<

Kad Patenkinus Visus! i
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Pranašas ir Kankinys 
už Tiesą

Trys Adventuose skaitomos evangelijos paskir
tos šv. Jonui Krikštytojui. Ten išdėstoma jo nepalauž
tas teisingumas, ištikimybė Kristui, nuoširdus, ne
veidmainingas pasižeminimas ir raginimas žmonių 
pataisyti savo gyvenimą, išlyginant kalnus ir kalne
lius bei savimeilę ir puikybę, ir tuomi prirengiant ke
lią ateinančiam pasaulio Išganytojui, žodžiu, Šv. Jo
nas Krikštytojas buvo tikrasai katalikiškos akcijos 
pirmtakas. Jei prisiminsime jo didvyrišką drąsą, su 
kuria jis pasakė tiesą galingam bet ištvirkusiam ka
raliui Herodui ir už tai užsipelnė kankinio mirtį, — 
tai turėsime pilną šv. Jono atvaizdą, kaipo pranašo ir 
kankinio dėl teisybės. ,

Jau arti pora tūkstančių metų nuo to laiko, kada 
šv. Jonas gyveno, o jo darbai ir garbinga mirtis dar 
tebešviečia pavyzdžiu visiems katalikams. Tiesos dės
niai ir dorybės darbai niekad nemiršta. Jie žiba ne
gęstančia šviesa net pro juodžiausius žmonijos dar
bus ir tamsiuose gyvenimo momentuose nušviečia 
mums kelią. Kilnūs tiesos ir dorovės idealai nepaliau
ja mums švietę ir drąsinę tikinčiuosius sekti Kristaus 
ir šventųjų pėdomis ir kitus prie to raginti.

Visa žmonijos istorija parodo, kad per ištisus 
amžius ėjo arši kova tiesos prieš melą. Tą kovą pa
stebime ir mūsų laikais. Dabar ji pasireiškia griež
čiau negu kada nors pasaulio istorijoj. Melas mik
liais žodžiais ir vyliūgingais raštais stengiasi tiesą 
aptemdyti, suneutralizuoti bei panaikinti tą demarka
cijos liniją, kuri griežtai atskiria dorą nuo ištvirki
mo, ir įvesti demoralizaciją bei netvarką dorovės 
principuose. Nešvari ir nuodėminga kinematografija 
bei krutamieji paveikslai dorovės ardytojams ypačiai 
pasitarnauja. Katalikų visuomenė čia turėtų prisi
minti šv. Jono Krikštytojo pavyzdį. Jis drąsiai eina į 
Herodo rūmus ir kerta tiesą jam į akis: “Nedera tau, 
karaliau, gyventi su savo brolio žmona!” Ir mes ka
talikai privalome drąsiai pasakyti nedorų paveikslų 
promotoriams: “Nevalia jums tvirkinti mūsų vaikus 
ir jaunimą!” Jeigu jie nepaklausys, tai yra būdas 
jiems suvaldyti: nelankykime jų nedorų paveikslų, 
neremkime tvirkinimo įstaigų! Mūsų griežtas pasiry
žimas nebus be pasekmių. Nešvarūs paveikslai, pali
kę be rėmėjų, savaime išnyks. Turėkime tik Šv. Jono 
drąsą ir pasiryžimą. K.

v •

Ne Viens Ne Kits
Ne Vytautas

jei nori, — gali abiejų ly
giai kalbas girdėti. Jis 
privalo tik įeiti “Juodojo 
kabineto” (fcupr. šnipų!) 
kambarin, — ir jo noras 
pats savaime išsipildys! 
Kitoje “Juodojo Kabine
to” pusėje, randasi “kon
troles Departmento kam
barys”. Iš šio kambario, 

■J? telefonu bei telegramų pa- 
Jagoda gali sekti ir 

mas Stalinui ir Jagodai šnipinėti bi kurį, koki jis 
žmogus. Taigi išduoti Uk nori asmenį, visoje Šo- 
pravardę, buvo labai pa- vjet|Į Ogpu a-
vojinga! gontų skaitlius, šiame de-

Minimas pabėgėlis, štai partmente, dėlei paskiau- 
ką korespondentui apie vi- šiųjų prieš Staliną ir visą 
sa tai per pasikalbėjimą Sovietų tvarką Rusijoje į- 
papasakojo: vykių, tapo trigubai padi-
— “Gregorij Jagoda, —- dintas.

šiandieną yra didžiausias : _ “Patys Lubyanka rū- 
visos Sovietų Rusijos vieš- pastatai, kuriuose ran- 
pats; vienas jo žodis, bi ^asi ir baisusis Ogpu kalė- 
kuriam žmogui, neveizint vadinamas “Luby-

ir visa kita, ką mi
nimas pabėgėlis korespon- 

, turi 
į taipogi ir slaptą trumpųjų 
bangų Radio stotį. Slapto
sios Radio stoties bangos, 
yra kas savaitė pakeičia
mos vis naujomis, kad 
niekas jų nebegalėtų su
gauti. Milžiniški “Lubyan
ka” kalėjimo pastatai, yra 
trijų aukštų ant žemės ir

Rodos jau seniai Euro- slapti komunistų agentai 
poje visiems yra plačiai sužinoję jį nenužudytų, už 
žinomas Ogpu arba Čekes daugelio paslapčių išdavi- 
(slaptosios komunistų Po- mą. Korespondentas tepa- 
licijos Rusijoje) vardas, mini apie jį tik tiek, kad 
Nemažiau už pačią Ogpu, jis buvo gan aukšto rango 
pastaruoju laiku buvo pa- valdininkas, 
garsėjęs ir patsai buvęs 
jos viršininkas (komisa
ras) Gregorij Jagoda. Ta
čiau visas ištisai smulk
meniškas Ogpu veikimo 
aparatas, ypatingai Cen- 
tralinėje Ogpu raštinėje 
Maskvoje, ir paties buvu
siojo jos viršininko joje 
visagalis viešpatavimas, 
niekam nebebuvo lengvai 
prieinamas sužinoti ar pa
matyti. Visa tai nuo žmo 
nių budriai paslėpdavo jei 
taip galima būtų išsireikš
ti stipri “kinų siena”, ku
rią sunku kam buvo perei
ti!

Bet štai dar visai nese
niai, Stalinui nudėjus tik kuomet 
Tomski, Zinovjevą, Kame- Rusijoje buvo daromas, 
nevą, Buchariną ir daugy-- Kai naktis Maskvą apglė
bę kitų aukštų Sovietų o- bia tamsiu savo siueletu, 
ficijalų, — pagaliau sua- — Gregorij Jagoda bijo- 
reštavus ir patį Čekos “dė- damas savo priešų, eina į 
dę”, viršininką Gregorij kambarį, žinomą f 
Jagodą ir daugybę kitu “kambarys 101”, kuris 
žymių asmenų, — visa tai randasi milžiniškame iš

vojinga’

to, kokio rango, kilmės ar anka 

kia gyvybę ar mirtį. Per
profesijos jis bebūtų, reiš-

18 valandų į parą, jis di- 
rektūoja didžiausią Stali
no padarytą pučą, koks 

nors Sovietų

keturių aukštų po žeme; 
taigi viso septynių platų 

13 arba aukštų. Zinovjevas
dar anaiptol neužsibateė. raudonų plytų ir .akmenų Kamenevas ir 14-kai kitu cu aoįrn T nkvonlza „ _ . .pa statytame Lubyanka

kalėjimo pastatų bloke, 
kame yra Centralinis Og- 
pu headouarteris. Luby- 
ankos “kambary 101” bū
damas, — jis yra aukš
čiausias po Stalino visoje 
Sovietų Sąjungoje valdo
nas, ir turi teisę duoti Če- 
kos nariams kareiviams į- 
sakymą, vienu akymirks- 
niu areštuoti kiekvieną 
Rusijoje esantį žmogui, 
neveizint kokio rango ar 

jeigu

Okupuotoje Lietuvoje
VILNIAUS KRAšfEGRŪOliUVJOVO LAIKAI

VILNIUS — Lapkričio _
15 d. lenkai naktį padarė' krašte jaučiasi prislėgti Lo 
kratą vienuolikos lietuvių 
draugijų įstaigose, Vilniu
je. Suėmė septynis lietu
vius. Uždarė net labdarin
gą (pašalpinę) draugiją ir 
paskyrė jai valdžios kura
torių (globėją), kuriam 
draugija turės mokėti 
1000 zlotų mėnesiui ai-

gos. Lietuviai Vilniaus

baisaus teroro.
Vilnius. Nuo 1914 m. 

čionai veikė “Lietuvių 
Labdaringa Draugija”. Ta 
Draugija tarp kitko išlai
kė kelis bendrabučius, ku
riuose gyveno keli šimtai 
neturtingų tėvų vaikų, ė- 
jusių Vilniuje mokslus. ' 
Dabar lenkai uždarė šiuos 
bendrabučius, liepdami 
vaikams išsiskirstyti. Vai
kai išmesti į gatvę turės 
grįžti pas tėvus ir daugu
ma jų atsisakyti nuo mok-

■ slo.
I --------------------------------- ?

30 LIETUVIŲ PATRAU
KTA ATSAKOMYBĖN

kaliniai visiškai neuždus- 
tų. Čia jau šiluma pada
ryta tiesiog tropiška: nes 
žemiau 110 Fahrenheito 
laipsnių, veik niekuomet 
nebenupuola. Jose kalina
miems kaliniams, vieną 
kartą į 24 valandas laike, 
duodama sūdyto vandens
atsigerti, — tai ir visas jų' 
maistas!.

— “Lubyanka” kalė ji-! , „ w
mas, yra specijaliais pože- perdavė miesto storastijos 
miniais tuneliais, sujung- ! teismui byla 30-ties lietu- 
tas su Centraliniu Ogpu 
headąuarteriu (štabu), ir 
su Stalino fortais Krem
liuje. Visos “Lubyanka” 
kalėjimo sienos, yra ap
statytos kareivinėmis, ku
riose nuolatiniai gyvena 
6,000 specijaliai tam tiks
lui išrinktų ir ištrainiruo- 
tų ištikimiausių Ogpu ir 
Čekos dalių kareivių. Jie 
visi gauna 5 kartus dides
nes algas negu visi kiti 
paprasti kareiviai, Raudo
nojoje Sovietų armijoje. 
O jų maistas ir drabužis, w 
yra kelis kartus geresnis, NEŠAMAS LAIDOTI AT- 
negu visų aukštųjų Rau- mm
donosios Armijos kariniu- ulJu
kų.

— “Ogpu turi ir nuosa-.
yas krautuves, kuriose jie' 
gali gauti pirkti tokių 
prekių, (ypatingai pra
bangaus gyvenimo reik
menų), kurių ne tik Mas
kvoje, bet nė visoje Sovie o___ _____
tų Sąjungoje, visiškai ne- j keletą dienų tėkė jam 
siranda. Ogpu kareiviai pagalbą. 
savo seserims, o ypatir Į 
gai žmonoms, jeigu jas tu- i 
ri, laisvai gali pirkti ir 
šilkines dreses, ir kojines- 
ir visa kita, kas papras
tiems “draugams” Sovietų 
gyventojams, visiškai ne
bėra matyta ir žinoma. Ja
goda suteikia visiems Og
pu ir Čekos nariams visa j 
tai dėl to, kad savo pavalą 
diniams jis gali imti pini
gų iš valstybės iždo ir sau 
ir kitiems visiems, tiek, 
kiek tik jis nori! Nes vi
sos jo padarytos išlaidos 
niekuomet nebeįeina į ben
drąsias metines Valstybės 
Budžeto išlaidas. Taigi 
Jagodai ir visiems Ogpu ir 
Čekos valdininkams ir ka
reiviams šioje srity, nėra 
jokio nustatymo paskyri
mo ar suvaržymo. Nuo 
bet kurių piniginių suvar
žymų, jie yra visiškai lai
svi.
— “Gregorij Jagoda, po 

Stalino, visoje Sovietų Są
jungoje, yra galingiausias 
asmuo! Jis tunka ir lė
bauja iš visos Rusijos dar
bininkų žmonių darbo ii 
prakaito. Kiekvienas nors 
ir aukščiausias vąldinin- 
kas, visoje Sovietų Sąjun- Į tuvės būtų įvykusios porą 
goję, darydamas kokį i valandų ankščiau, tai li- 
nors svarbesnį žingsnį, vi-' gonis būtų atgijęs jau po 
suomet privalo ne Stalino, i žemėmis. Žinoma, Čia jau 
bet Jagodos bijotis, kad 
kokiu nors būdu netikėtai 
nepatekus jo nemalonėn, 
nes tuomet drauguži 
sveiks dingęs!”

Tais žodžiais pabėgėlis 
korespondentui užbaigė 
savo pasakojimą.

J. Butkevičius.

“Kurjer Wilenski” ra
šo, jog Vilniaus policija

teismui bylą 30-ties lietu
vių, daugiausia Vilniaus 
universiteto studentu. Jie 
esą kaltinami nus’žengę 
administracijos nustatyto 
mis taisyklėmis, kurios 
kalbama apie viešųjų sv 
sirinkimų išnaudojimą d- 
monstracijos tikslams.

Konkrečiai, kaltira- 
miems prikišama, kad ’ė- 

i iinių dieną Rasų ir šv. Jc- 
jtro - Povilo kapuose, rie 
.mirusiųjų lietuvių vekė- 
Ijų kapų, giedoję lietivių 
tautos himną.

— Stalinas su savo ištiki
maisiais kumpani jonais,
plačiausiu mastu, visoje 
Sovietų Sąjungoje, kaip 
ją dabar daug kas vadina, 
pradėjo varyti pirmyn vi
sų negeistinu sau asmenų, 
“valymo” darbą. Tas visu 
atkaklumu bei įnirtimu 
pradėtas “valvmo” dar
bas, visuose Rusijos gy
ventojuose sukėlė didžiau
sia paniką ir daugeliui 
kaltų ar nekaltu žmonių, 
įvarė mirtiną Stalino ir Jaipsnio jis nebūtų, 
jo kontraliuojamos Ognu ūk jis, Jagodos akimis 
baimę. Taigi visi, kurie tik žiūrint, pasirodytų Staii- 
jaučiasi patekę į Stalmo nui neištikimas, 
ir jo kontroliuojamos Og
nu nemalone, — stengiasi joje, o taipgi ir 
įvairiais būdais kur nors 
iš Rusijos pasprukti, žino
ma, nedaug kam tai pada
ryti pasiseka. Tačiau iš 
darigvbės pasirvžėliu, vis 
tik dėl to, ir tokiu laimin
gu kartais pasitaiko!

Štai, kiek tai laiko at
gal, Britu savaitraščio 
“Sunday Express” ofi- 
cijalis korespondentas iš spaudžia tam tikrą sagu- 
Varšuvos, Lenkijoje, pra-jtę, — ir jis ūmai susižino 
neša, kad jis (koresDon-!su visais slaptaisiais Og- 
dentas), kaip tik su vienu pu agentais, ypatingai 
tokiu, nuo Stalino nema- Į viršininkais, visuose 24 di- 
lonės pabėgėliu, — laimiu-'i**’ 
gai per sieną pasprukusių 
Lenkijon, ir dabar Varšu
voje apsigyvenusiu, turė
jęs ilgą pasikalbėjimą, lai
ke kurio jis “Sunday Ex- 
press” korespondentui, 
gan daug įdomių ir mažai 
kam iki šiol žinomų daly
kų, apie Ogpu, buvusi jos 
viršininką Gregorij Jago
da ir Ogpu kalė ūmą “Lub- 
yanką”, papasakojo. To 
pabėgėlio vardą ir pravar
dę korespondentas laikra- 
štin neparašė ne dėl to, 
kad tas pabėgėlis būtų ne
tiesą jam pasakojęs, bet 
dėl to, kad bijojęs, kad

“Visos Sovietų Rusi- 
visame 

pasauly, Ogpu ir jos slap
tųjų agentų, visur esan
čių, telegramų, Radio ban
gų, o ypatingai telefonų 
gijų galai, sukoncentruotu 
būdu, automatiškai susiei
na Jagodos kambarin, va
dinamam “Juodasis kabi
netas”. Jame Jagoda tele
fonu kalbėdamas,

žymių Sovietų vadų, tuo 
laiku buvo sušaudyti tre
čiame viršutiniame, plate 
arba aukšte. Caro laikais, 
čia buvo vienas iš gražiau
sių viešbučių, žmonėms y- 
patingai su šeimynomis, 
užėjus pavalgyti ir išsi
gerti; — dabar baisusis 
Ogpu kalėjimas, kuriame 
tūkstančiai žmonių rado 
nuo kulkų mirtį, o tūks
tančiai kitų, jan pateku
sių, išėjo iš proto! “Lu
byanka” vardas taip viso
je Sovietų Sąjungoje yra 
žinomas, ir toks baisus, 
kad jį suminėjus, ir drą
siausio žmogaus, neveizint 
kokio luomo, rango arba 
klasės jis nebūtų, veidas 
mirtinai nubąlą!.. Joje 
randa vietą visi, kas tik 
pasirodo Sovietų viešpa
čiams neištikimu: 
dant paprastais darbinin
kais ir baigiant aukščiau
siais Sovietų valdžios ofi- 
cijalais.
— “Pirmoji “Lubyanka” 

kalėjimo klasė, turi celes 
(kajutes), galima sakyti, 
ištaigingai įtaisytas, pana 
šiai į mažo viešbučio sve
čių privatinius kambarius. 
Mat ji skiriama aukštiems 
Sovietų valdininkams: tat 
čia nepaisant komunizmo 
mokslo, padaryta labai di
delė išimtis. Antrosios 
klasės celės, yra kaip pa
prasto kalėjimo. Trečio
sios klasės kajutės arba 
celės, yra ištiestos storu 
korkos medžio klodu, be- 
langų ir tikrenybėje, be 
tyro oro. Elektros šyiesa 
jose šviečia dieną ir nak
tį. Nuolatinė temperatūra, 
jose yra 86 Farenheito 
laipsniai šilumos. Ketvir
tosios klasės kajutės, ku
rios randasi ketvirtame 
aukšte po žeme, skaitant 
nuo žemės paviršiaus že
myn, yra taip 
niai” įtaisytas, 
veik kiekvieną josna pa
kliuvusį kalinį, laike 24 
valandų, išvaro iš proto: 
Jos apart elektros šviesos, 
nė langų nė oro, — nė nie
ko kita visiškai nebeturi.! 
Dirbtino oro josna įiei- 

K.‘džiama tiktai tiek, kad

prade-

pa-

P. Jurgėla “Vienybėje” sudraudžia “Darbininką” 
už ką jis gen. Žukauską pavadino antruoju Vytautu. 
Girdi, nereikia perdėti kalbant, kad ir apie žymiau
sius savo tautiečius. “Vytautas Didysis buvo genia
lus karvedys, valstybininkas, politikas, diplomatas. 
Ieškant jam lygaus vyro, reikia kartu ieškoti ir pa
našių gabumų ir nuopelnų. Velionis S. Žukauskas bu
vo tik generolas, karvedys, bet ne diplomatas, ne*val- 
stybininkas, ne politikas”.

Rimta ir teisinga pastaba. Gen. Žukauskas už
pildė, ir tai tik dalinai, vos vieną sritį plačiai siekian
čio ir sudėtingo Vytauto genijaus. Tad jį statyti šalia 
Vytauto, iš viso, netenka. Tačiau Lietuvos apgynimo 
atžvilgiu gen. Žukausko suvaidintoji rolė tiek svarbi, 
kad patriotinio įkarščio momentu jo panėgyristas bei 
garbintojas pajuto pagundą pavadinti jį antruoju Vy
tautu. Žinoma, čia tik perdėtas oratoriškas netikslu
mas, o ne šalta vertingumo kritika. Žukauskas, net 
kaipo karvedys, neprilygsta Napoleonui ar Vytautui 
genialumo atžvilgiu. Jo karžygingi mūšiai ties Gied
raičiais ir širvintais savo didingumu negali lygintis 
su Žalgiriu ar su skaitlingomis Napoleono pergalėmis. 
Tai visai skirtingo kalibro laimėjimai. Bet kritingu 
mūsų tautos momentu Žukauskas surado savyje ge
nialumo kibirkštį ir jo laimėjimas yra lemiantis įvy
kis mūsų istorijoj. Mylinčiam Lietuvą Žukauskas yra 
dideliausias mūsų laikų didvyris, bet šalta kritika ne
gali jo statyti ant vieno lygmens su Vytautu. Tuo bū
du, p.. Jurgėlos pastaba'yra tiksli.

Tačiau, siidraiidęs Darbininką’, gerb. kapitonas 
daro tą pačią klaidą, kurią kitam buvo tik ką išparo------, -------------------
dęs. Patriotinio įkarščio, o dar labiau valstybinio uo- prasčiausia, rimtai pravesta nuveiktųjų darbų analizė 
himo pagautas, jis štai ką rašo:

• “leškan U antrojo Vytauto, šis garbingas titulas

v •

džiuosiuose Rusijos mies
tuose esančiais. Jam atsi
daro kelias visur. Tačiau 
kai jis su savo agentais 
telefonu kalbasi, 
kas kitas tos jo kalbos, 
kad ir kažin kaip norėda
mas, nebegali klausyti, 
nes nieko negirdi. Visos 
kitos telefonų Unijos, vi
soje Sovietų Rusijoje, yra 
sujungtos su Ogpu linijo
mis ir yra budriai Ogpu 
notieijos saugojamos. Jei 
kur nors, visoje Sovietų 
sąjungoje, ar du paprasti 
darbininkai, ar, lygiai, ir 
patys du aukščiausi Sovie
tų vadai, — ofieijaiai.

nie-

I

gali tekti tuo tarpu ne kam kitam, bet žymiausiam 
dabartinės Lietuvos Respublikos kūrėjui, b. Lietuvos 
Tarybos, pirmininkui, pirmajam ir dabartiniam Lietu
vos Prezidentui Antanui Smetonai”.

Gražu būti lojaliam savo Prezidentui, bet tas lo
jalumas kaip tik neleidžia statyti jį ambarasiųgoj pa
dėty. Stambus p. Smetonos protas, gilus išmokslini
mas, įgimtas lietuviškas kuklumas ir, pagaliau^ pu

vargiai beleistų jam užimti vietą greta didingo ir ge
nialaus Vytauto.

“moderui- 
kad jos

Šiomis dienom! toks 
keistas įvykis būvi Ceilo- 
ne, Kolombo apyinkėje, 
Azijoje. Vieną čibuvį į- 
gėlė nuodinga gjvatė. I- 
geltasis buvo nugabentas 

i į ligoninę, kur gydytojai

Tačiau ligoni-; 
mirė ir buvo padėtas lavo
ninėje. Čia susirnko mi
rusiojo giminės ii budis
tų dvasininkai, kūne ište
pė numirėlį tam titrais te
palais ir ruošėsi pdaidoti. 
Nešant karstą iš lavonines 
jame pasigirdo brazdėji
mas. Nuėmus dangtį, nu
mirėlis atsisėdo karste ir 
pradėjo kalbėti. Laidotu
vininkai iš baimės išbėgio
jo. Tuojau susirinko gydy- , 
tojai, kurie liepė gabenti 
atgijusį numirėlį _ atgal į 
ligoninę. Čia ligonis išbu
vo dar dvi savaites ir vi
siškai pasveiko.

Vetiniai gydytojai ta 
proga aiškina, kad toks 
atsitikimas jau ne pirmas 
jų praktikoje. Nuodingos 
karavalinės gyvatės įgėli
mas tam tikromis valan
domis sukelia įgeltą jarr. 
tokią apmirimo būsena., 
kurios visai negalima at
skirti nuo tikros mirties. 
Bet pasitaiko, kad po kiek 
laiko tas apmirimas pra
eina, širdis pradeda plakti 
ir ligonis atgyja. Taip bu- j 
vo ir šiuo atveju. Tokį ap
mirimą gydytojai palaikė 
tikra mirtiipi. Ir jei laido-

būtų sulaukęs ir tikrosios 
mirties. Todėl dabar Cei-/ 
lone įsakyta karavalimy 
gyvačių įgeltus ir vėliai 
nuo to mirusius žmon^ 
laikyti ligoninėse dar 3--^ 
4 dienas, kol bus galutinai 
įsitikinta, kad jie tikrai y- 
ra mirę.
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Šeimos Nesantvarka
nešti. Visi prie to įprato 
ir moteris liko vyro ir 
vaikų pastumdėlė, kuriai 
nesunkus joks darbas, ku
ri nenori nei miego nei po
ilsio. Galutinai jėgų nete- 
kusi tokia moteris kaltina 
visus, bet tik ne save, kad 
jai gyvenimas liko nepa
keliamas. O tuo tarpu yra 
daugybė moterų, kurios 
toli gražu nebuvo perdėtai 
“geros”, bet už tai dabar 

I gyvena v.yro ir vaikų ger- 
i biamos, pavaduojamos, 
i saugomos nuo kiekvieno 
i nemalonumo ar sunkeny- 
! bės. Tai turėtu atsiminti 
■ moterys, kurios pačios 
ankščiausia keliasi, kad ių 
vvrai ar sūnūs galėtų il
giau pamiegoti, nes... va-' Naujas Vengrijos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Lietuvai 
kar perilgai su’ kaimynais' Belą Torok de Mūra et Korostarcsa deda vainiką prie Nežinomojo Kareivio kapo 
vakaravo...

Labai daug taikos ra- 
mybės ir meilės šeimon i- 
neša bendros religinės 
praktikos. Kartu sukalbė
ta vakarinė 
klausymas 
nulenkimas

Glasgow, Škotija

Su gėlėmis ir muzika, 
su dainomis ir meile šven
čia jaunieji savo šventę — 
sutuoktuves. Paskui muzi
ka nutyla ir išsiskirsto 
svečiai — šventė pasibai
gė, prasidėjo gyvenimas— 
eilė metų pilnų darbo, rū
pesčių, nepasisekimų, ne
retai ir nesantaikos bar
nių.

Labai dažnai šios nesan
taikos pradžia esti kokia 
nors smulkmena. Dėl to 
labai svarbu kiekvieną ne
susipratimą kuo greičiau
siai užbaigti. Čia neturi 
būti vietos puikybei, kuri 
neleistų prisipažinti netei
singai pasielgus.

Niekados nemėginkime 
nesusipratimus baigti ta
da, kai esame įsikarščia
vę. Tada viskas perdėtai 
atrodo ir teisybę sunku 
sugauti. — Nepyk, pasi
kalbėsime apie tai kitą 
kartą — tai pati geriausia 
išeitis tokiu atveju. Taip 
pat niekados negalima 
ginčytis svetimiems, o juo 
labiau, vaikams girdint. Į 
susituokusiųjų tarpą netu
ri kištis joks trečiasis — 
nei anyta, nei brolis, nei 
geras draugas ar kaimy
nas.

Dažnai esti netyčia, net 
nežiniom padarytų nema
lonumų. Matai tik, kad nei1 
iš .šio, nei iš to vyras ne
ramus, įširdęs, vengia tie-1 
saus žvilgsnio. Tokiu at
veju geriausia išeitis — 
širdingas ir meilus pa
klausimas, pasakyti, kas 
yra įvykę. Tik jokiu būdu 
nereikia tylėti ar net ty
čiomis imti rodyti Savo 
užsispyrimą — tu nekalbi, 
ir aš galiu nekalbėti, 
pyksti, ir aš galiu 
Šitai prie taikos ir 
bės neveda.

Reikia iš anksto 
tyti., kas susituokusius ve
da į barnius ir to vengti. 
Taip, pav. geriau iš anks
to aptarti vaikų auklėji
mo klausimus, kad paskui 
mamai vaiką barant tėvas 
nesišoktu ginti ar atvirkš- 
ciai.

Yra daug šeimų, kurių 
nariai vienas kitą nugali 
bet tos meilės nemoka pa- teivio atvažiavimo dieną, 
rodyti. Jų santykiai kaž- ir vardą laivo, kuriuo jis į 
koki, šiurkštūs, nemalo- šią šalį atvyko, 
nūs. Jie nemoka atvirai j 
nuoširdžiai t 
vienas kitam padėti, ar 1906 m., 
būti tarpusavy mandagūs, mą tokių rekordų, ir todėl 
Tuo tarpu mandagumas ir nuo ateivio, kuris prieš tą už atvažiavimo eertifika- 
tarp savųjų labai reik?.- dieną atvyko, nereikalau- tą. Tuos pinigus reik ga
lingas. Mat išviršinis jaus- ta jokio atvažiavimo certi- siusti su “pirmų popierų” charakterio 
mo parodymas stiprina ir fikato. Kuomet ateivis, at- —K-----  —._L_
pati jausmą. Be to. vedu-! vykęs į Jung. Valst. prieš 
šiųjų vienas kito gerbi
mas duoda gražų pavyzdį 
vaikams bei tarnams.

Labai daug šeimos laimė 
ir sutikimas prik. nuo to, 
kaip buvo gyvenama, pir
mais metais po sutuoktu
vių. Labai dažnai moterys 
stengiasi tada būti geres
nės, negu reikia. Jos šo
kinėto šokinėja apie vy
rus, kurie lengvai prie to
kio lepinimo pripranta ir 
jo reikalauja net tada, kai į 
jis pats turėtų savo žmo- I 
ną, būrimu ar esamu kū- , 
dikiu pasirūpinti. Bendra' 
gyvenime pastebime labai 
nuostabu toiškinį 
nai nelaimingiausios mo
terys yra kaip tik tos, ku- 
riėP pirmaisiais metais sa
ve pamirkusios bėgiojo a- 
pie vyrą, apie vaikus, 
stengėsi kiekvieną sunke
nybę ant savo pečių |)ėr-

i

I

tu 
pykti 
ramv-

numa-

maldų. kartu 
šv. mišių ar 

galvos ties

j - ■■ . ............ ..................................................... .........

klausykla vedusiuosius 
dažnai suriša tvirčiau ne
gu meilės žodžiai. To ne
turėtų pamiršti moteris, 
norėdama šeimoje džiaug
tis laime ir sutikimu.

M. L.

Atvažiavimo Certifikatas
“Atvažiavimo

tai” vis sulaiko daug tūk- rodo, 
stančių ateivių
tybės. Tad šiuom laiku birželio 29 d., 1906 m. Gal nenumano, 
mes

" kas tai yra tas “atvažiavi 
mo certifikatas”.

Jis yra Imigracijos 
.■Natūralizacijos Biuro 

; duotas pranešimas apie 
gališką ateivio įleidimą 
nuolatiniam apsigyveni- 

i mui Jung. Valstybėse. Jis 
nėra duodamas pilietybės 
aplikantui. Yra faktas, 
kad aplikantas jo visai nei 

! nemato. Jis pasilieka Na- 
! turalizacijos departmente 
ir yra prisegtas prie apli- 
kanto “pirmų popierų” ap
likacijos. Jis paduoda ap- 
likanto vardą, metus ir už- 29 d., 1906 m.

i siėmimą, kaip ir asmeniš
ką aprašymą, kada jis ar- 

j ba ji atvyko į Jung. Valst. 
Certifikatas paduoda ūgį, 
spalvą, plaukų ir akių

i spalvą, gimimo vietą, pa
skutinę rezidencijos vietą, 
vietą, kur ketina Jung.

j Valstybėse apsistoti, ir a-
dieną.

įurėjo užsimokėti. Žmoni 
choro bankietan apšilai 
kė labai daug; 19 abiej 
lyčių lietuvių jaunuolii 
net iš Edinburgh, — Ško 
tijos sostihės, pasisamd 
autobusą, bankietan atvj 
ko.

Apie 9 vai. vakaro, ku 
visa dauguma svečių jai 

j buvo susirinkę, — bankk 
| to tvarkos vedėjo p. J. Ne 

t vasaičio, visi pakviest
S'71C^’ didžiojon svetainėn eit 

.. . . « L." ir------—4 i sau skirta
vien tik lietuvių skaMiu-1 vjetag visos vietos-bere 
nu, bet, svarbiausia, jii-į gjnį įr Edinbur
džiausią ji yra Skobos; gh>o sveėiai, tiesa, dėt di 
lietuvių katalikų dvasinių.; je|įy juos patikusių an 
tautiniu ir kuttunnlu vet-ikelio mi , ž iai pavė. 
kimu Čia yra susispietė,, bet tat vė|ia^ da, 

i v?sa dauguma Škotijos lie
tuvių tos rūšies jėgų, — 

( čia klesti ir bujoja keletas 
Škotijos lietuvių kataliku 
draugijų, k. t.: Vienintelė 
visoje Škotijoje, Blaivy
bės dr-ja, GI. L. A. M. 
Dramatinis Ratelis, Šk.

’ L. K. Parapijinės (ji išlai
ko lietuvi kunigą Škotijo- 

į je) Šv. Kazimiero dr-jos 
, skyrius, Šk. L. K. Darbi

ninku Šv. Juozapo Sąjun
gos (ii leidžia lietuvių lai
kraštį “Išeivių Draugą”) 
skyrius, Šk. L. K. Moterų 
Draugijos skyrius, Šk. L. 
K. Jaunimo Sąjungos sky
rius, VVS skyrius, 2 Gy
vojo Rožančiaus (moterų) 
Draugijos skyriai, Treti
ninkų (moterų) skyrius, 

. lietuvių kalbos ir rašybos 
lietuvių vaikučiams vaka
rinė mokyklėlė ir t.t. Tat 
nenuostabu, kad Glasgc- 
’/as natūraliai ir pasidaro 
visos Škotijos lietuvių ka.- 

į taliku dvasinio, tautinio 
ir kultūrinio veikimo cen-;i 
Iras arba ašis, apie kuria 
visas dvasinis, tautinis ir 
kultūrinis Škotijos lietu
vių gyvenimas ir sukasi. 
Tačiau gerb. “Darbininko” 
skaitytojai atleiskite! - - 
Ši kartą man neparanku 
plačiau apie tai kalbėt’. 
Ši kartą mano tikslas yra. 
— ne Škotijos lietuvių ap
žvalgą nupiešti, — o tik 
dalelę to tautinio ir kultū
rinio darbo aprašyti. Gal 
prie kurios nors geresnės 
progos, ir apie pirmąja 
kiek plačiau teks parašyti.

Penktadieni, 26 lapkri
čio, Glasgow’o Blaivybės 
_ ' \i ir kiekvienais
metais, savoje svetainėje. 
Blaivybės dr-jos, o taipgi 
ir bažnytinio choro (ne; 
iai vra vienas ir tas pats!) j 
nariams, savo iniciatyva 

i ir lėšomis, ju pagerbimui 
ir atlyginimui už jų dar
bą. suruošė puikų metinį 
bankietą. Visiems B1.aivy-j 
bės dr-jos ( ir bažnytinio^ 
choro nariams ir narėms, 

I įėjimas į bankietą buvo P“
i veltui; o kiti Visi svečiai J’: Žy’os, trumpa pntat- 
. -TJ- ' j
jas rašė... kinai.

Viešpataujant Kinijoje 
960 — 1230 metais Sungųį 
dinastijai, kinai buvo pa
rašę 1000 tomu enciklope
dija. Vėliau XV ir XVH| 
amžiuose kinai parašė dar 
didesnę enciklopediją, bū
tent 23,000 tomų. Šią en- 

. eiklopediją ilga laiką rašė 
daugiau kaip 2,000 žmo
nių. Kadangi šitieko kny
gų nebuyo už i 
dinti, tai parašyta, enci- 

' klopėdija taip ir liko ran
kraštyje. Deja, iki mūsų 
Laikų neužsiliko visas tas, 
tikrai milžiniškas darbas. 
Užsiliko tik atskiri tomai, 
iš kuriu galima spręsti, 
kokie darbštūs ir mokyti 
buvo kinai.

GRAŽUS IK ĮSPŪDIN
GAS BLAIVYBĖS D-JOS 
IR BAŽNYTINIO CHORO 

METINIS BANKIETASI

Glasgow’e, kaip didžiau
siame po Metropolijos t. 

į y. Londono, visoje Didž. 
Britanijoje ir jos domini
jose (kolonijose), mieste. 
— randasi taip gi didžiau
sia ir Škotijos lietuvių ko
lonija. Glasgowas, — tai’ 

■ Škotijos lietuvių 
go”! Sakau didžiausia, ne! prie stalu

Bet nuostabiausia tai, 
kad iš medžio gaminamas 
cukrus. Šitą paslaptį mok
slininkai jau žinojo prieš 
120 metų, bet tik dabar 
tą atradimą pradėjo įgy
vendint*. Gaminant cukrų 
sunaudojamos visos džio
vinto medžio liekanos. Be
veik du trečdaliai tų lie
kanų paverčiami sausais 
miltais, kurie, sumaišomi 
su grūdais ir kitokiu na-

v •

Nors paviršutinišk a i 
medis atrodo labai papra
sta medžiaga, bet iš tiesų 
iš medžio galima paga- 

-------------- minti labai daug žmogaus
certifika- mentus, jeigu tik jie pa- gyvenime reikalingu daly- 

kad aplikantas gy- kų. Kai kuriuos dalykus 
nuo pilie- veno šioje šalyje prieš vartodami žmonės visai 

vkad jie pada- 
bandysime išdėstyti lengviausia yra gauti baž- ryti iš medžio. Štai austrų 

laikraščiai skelbia, ką ga- šaru, galima sušerti gvvu- 
lima Dagaminti iš medie
nos. Iš medžio gaminamas 
įvairių rūšių, popieris. T- 
vairiuose kraštuose iš me
dienos gaminama medvii-

ir 
iš- 
le-

nytinius rekordus. Kuo
met aplikantas išgyvenęs 
nuo 1906 m. viename mies
te arba miestelyje, tai jo 
darbdaviai irgi gali jam 
duoti reikalingus doku
mentus. Žmonėms, kurie nė, Įvairūs verpalai, kurie 
vyko iš vienos vietos Į ki- nė kiek neblogesni už tik
tą, .ir v kurie prasišalino ros medvilnes siūlus, ir 
nuo 
prieš birželio 29 d., 1996 džio gaminama nitro 
m. yra labai sunku gauti liuliozė — labai 
tokių dokumentų. sprogstamoji

Yra mažai
kur ateivis atvykęs į Jun
gtines Valst.

visų organizacijų, gana geras šilkas. Iš me- 
ee- 

stinri 
medžiaga, 

atsitikimų, reikalinga karo pramonei.
■ _ Iš medžio jau gaminamas 

po birželio skystas kuras motorams.

piliečiu be 
certifikato.
katas nereikalaujamas 
nuo ateivio - veterano, ku
ris priklauso prie Ameri
kos pulkų laike pasaulinio 
karo, tik jeigu jo paskuti
nis įleidimas į Jung. Valst. 
Įvyko po kovo 3-čią d 
1924 m. Taipgi moteris, 
kuri pametė jos pilietybę 
ištekėjimu už ateivio prieš 

Įstatymas, kurį Kongre- rūgs. 22 d., 1922 m. gali 
pasikalbėti,! sas priėmė birželio 29 d., atgauti pilietybę be atva- 

aprūpina laiky- žiavimo certifikato.
Valdžia reikalauja $2.50

gali taoti kuris esąs nė kiek r.eblo- 
atvažiavimo gesnis už benziną, bet žy- 

Tokis certifi-' miai už JI pigesnis. Iš vi
sai paprasto medžio gami
nami kamščiai vyn* ir 
šampano bonkoms.

liams. Beje, Didžiojo karo 
metu vokiečiai medienos 
miltus maišydavo ir į duo
ną, o kariškose duonos ke
pyklose skardines keptu
ves barstydavo tik medi
niais miltais. Iš medžio 
miltų gaminamas ligninas 
— purus, minkštas popie
ris, vartojamas ligoninėse 
žaizdoms tvarstyti. Iš me
džio gamina celuloidą. o iš 
jo savo rėžtu gamina šu
kas, plunksnakočius, pei
liams kriaunas, tabokines 
dėžutes, žaislus ir daugelį
kitokių dalykų. Gražiau-1 
sios vasarinės skrybėlės 
pinamos iš medžio plaušų. 
Iš medžio plytelių daro
mas gatvių grindinys, ku
ris neblogesnis už cemen
tinį. Ir dar-daug Įvairiu 
naudingų dalyku nagami- 
na iš paorasto medžio.

M. L.

i

1

daž

patys ateiviai turi prisiųs
ti visas reikalingas infor
macijas apie jų kelionę iv 
atvykimą į Amerikos uos
tą.

Ateiviai, kurie negali 
gauti atvažiavimo certifi
kato, bet kurie gali įrody
ti, kad jie atvyko į Jung. 
Valstybes prieš birželio 3 
d., 1921 m., ir kad, jie yra 
asmenys gero morališko 

ų gali gauti 
Ateiviams, ku- “užsiregistravimo rekor-

KRAŠTAS KUR ŽMOGUS Dr-ja kaip 
DVIGUBAI DAUGIAU

GYVENA
Šiaurinės Afrikos belgų 

valdomoje dalyje. Dr. Jui- 
lito Reckfardto mokslinė 
ekspedicija neseniai užė
jo negrų giminę, sudomi- 

prašymu. Ateiviams, ku- “užsiregistravimo rekor- nusią ekspedicijos daly-i 
rie atvyko prieš birželio dą” su kuriuo jie tuoj ga- vius ilgu amžiumi. Antai, 
29 d., 1906 m. nereikia iii gauti ‘pirmas popieras’. tik įkopęs jaunystės am 
siusti pinigu ($2.50) su jų .Užsiregistravimo aplika- žiun vyras, ką rodo išvaiz 
“pirmų popierų” aplikaci-, ciją reikia pasiųsti ant da, skaito sau 30 — 3’ 

- kurią blanką metus amžiaus.

birželio 29 d., 1906 m., ne
pamena jo atvažiavimo ti
kros dienos ir laivo vardo, 
tai jis vistiek gali gauti ja, nes jiems nereikia pri-ĮForm 659, ]
“pirmas popieras”, jeigu statyti atvažiavimo certi- galima gauti iš kiekvieno gyvenęs jau žiūrėk, betų 
gali pristatyti tinkamus į- 
rodymus, kad jis gyveno 
šioje šalyje prieš įvedimą “pirmos popieros 
atvažiavimo <

35
Kiek pa

fikato. , imigracijos ir naturaliza- ris 60 — 70 metų...
Nuo liepos 1 d., 1929 m., cijos ofiso.

v I * * "

certifikatu duodamos pakol aplikan- Language 
į Jis gali paduoti senas tak- tas neįrodo, su atvažiavi- jService, 
sų racytes, arba randos 

Įsu racytes, arba rendos 
sivedimų certifikatus, kur 
jo vardas minėtas, bažny
tinius krikšto rekordus, _____________ _ _____ _ , w_______
dirmavonės arba kitų baž- krto, ir todėl jis suiaiky- klausymui, tai jis turi at- 
nytinių įvykių rekordus, tas nuo Amerikos pihetv- ■ vykti su dviem liūdinin- oro 
barkos knygas, statybos bė«. Ateivis, kuris legališ- kais, kurie gatavi remti 

kai įleistas, bet kurio fega jo sakymą, kad jis atvyko 
liško Įleidimo negalima. prieš birželio 3 d., 1931 m., 
rasti, yra tame pačiame kadi jis niekad neapleido 
padėjime. Foreign Lang-iJung. Valstybių (trumpos 
nage Information Serviee (kelionės užsieny, nekenkia 

J ~ '_ J _ j *r kad
atvažiavimo j.iis yra gero morališko bū-

Bety- 
Daug organi- rinėjant nustatyta, kad 

neiš-! zacijų, jų tarpe ir Foreigr ; tai nėra joks nuostabus 
Information reiškinys, o .savotiško vie- 

irgi turi siti’., 
pareikalavimui.;čiavimo pasekmė. Tų sri- 

ko įleidimo į Jung. Valst. ! Reikia pasiųsti dvi foto-
Ateivis, kuris nelegališ- grafijos ir piniglaiškį ant 

kai atvykęs čia, negali $10. su aplikaeija. Kuomet 
gauti atvažiavimo eertifi- aplikantas pašauktas iš-

mo certifikato, jo legališ-, blankų
1 _ fl • J:___ _ • T-J— __ TT 1— a. — -- -

I

Iir paskolų draugysščiu 
knygas, pranešimus nuo 
darbdavių, nuo unijos ar- 
ir paskolų draugysčių 

(senus jam nasitetus laiš-__ ___________ ______ JHHmi
jkus, senas laivu korteles, dažnai gali teikti pagelbo^ užsiregistravimą) 
j ir Lt. Natūralizacijos vir- ^radimui i
I šininkai’ priims tuos doku- dienos ir laivo vardo. Bet do žmogus.

v •

los gyventoju metu skai-

čių gyventojai pilnų metų 
terminu skaito šaltąjį (lie
tinga) ir šiltąjį (sausąjį) 
periodą. Kadangi metuo
se čia esti šie du ryškesni 

ir

KUR BtTVO PARAŠYTA 
PIRMOJI ENCIKLOPė 

DIJA
Paprastai manoma, kad 

pirmieji enciklooedininkai 
buvo prancūzai, tačiau iš 
tiesų pirmieji enciklopedi-

maloniau ir vaišingiau ta 
po priimti kaip ir visuo 
met, kad yra Glasgow’< 
daroma, — bankieto vai 
šes pirmutinis pradėjo Šk 
lietuvių klebonas, kimi 
gas J. Gutauskas bendra 
trumpa malda, prie kurio: 

'visi svečiai mielai prisi 
dėjo. Bankieto vaišės vi 
siems geriausioje nuotai 
koje esant, greitai ir ne 
jučiomis praslinko. Po ji 
prasidėjo pati linksmoji ii 
jaukioji bankieto progra 
mos dalis, kuri buvo iš 
pildyta sekama tvarka:

1) P-lės O. Grakauskai 
lės, p-lei O. O. Valaitytei 
partafijonu akompanuo
jant, gražiai išpildyta 2 
numeriai Škotijos tautinu 
baleto šokių: 2) Didelė* 
choro grupelės (merginų) 
2 dainos: “Ar aš tau sese 
nesakiau’’ ir “Aukštai 
danguje žvaigždelės suži
bo”; 3) Didelės choro gru
pelės (vyrų), 2 dainos: 
“Tylus vakaras atėjo” ir 
“Oi, jau rytuose sušvito 
aušra”; 4) P-no J. Nova- 
saičio ir p-lės M. Babily- 
tės, juokingas monologas: 
“Gražus Oras” (varlės 
kurkia, vištos kudakina!) 
5) Viso Blaivybės dr-jos 
choro dainos: “Per tam
sią naktelę”, “Jau pagrįž
ta piemenėliai” ir “Jau 
saulutė leidžias” (nepa
prastai gražiai ir simfo- 
ningai sudainuota’); 6) 
Gerb. kun. J. Gutausko 
trumpi keli žodžiai ir 
chorui dovanų įteikimas: 
7) Kleb. kun. J. Gutausko 
po dovanų įteikimui, 
trumpa, pritaikinta tara 
bankietui prakalbėlė. Pra
džioje paliečia ir iškelia 
choro reikšmę ir jo nau
dingumą ; paskiau pripa
žįsta Glasgow’o chorą vie
ną iš geriausių Škotijoje, 
ir galop užbaigia kalbą 
tiekdamas chorui ateity, 
geriausių linkėjimų; 8) 

; Parapijinės Šv. Kazimiero 
I dr-jos Centro pirmininko.

I

i

i

i

kinta prakalbėlė. Pažymi 
choro reikšmę, linki ge
riausios ateities ir t.t. ; 9> 
R-no J. Vaičiulio keletas 
padėkos žodžių. (Pabaiga) 

Kai visos dainos ir kal
bos užsibaigė, — prasidė
jo jaunimo šokiai, kurie 
prie klasiškos Radio Gra- 
mafono muzikos, nusitęsė 
iki 2 valandai ryto.

Blaivybės dr-jos choras 
i ir jo valdyba, gerb. Klai

ką spaus-! vybės dr-jai. gerb. bankie- 
I to šeimininkėms, gerb. 
dinburgh’o svečiams, ii* Vi- 
fiiemą kitiems prie bartkle- 
to suruošimo prisidėju- 
siems, įvairiai patarnavu
siems it skaitlingai apsi
lankiusiems, — visiems 
lygiai nuoširdžiai dėkoja!

_ 1 numylėtu*.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE 11

t nagas; korespondentas----
Stasys Vaitkus; trustistai;
— Pranas Gudelis, Juozas 
Galdikas, Viktoras Au- 
gustauskas; Sporto vadas
— Jonas Skatskauskas.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Sekmadienį, gruodžio 

5 d. šv. Jurgio nar. Soda- o 
lietės bendrai priėmė Šv. 
Komuniją. Po mišių Įvyko 
Sodalicijos susirinkimas, 
kur išrinkta ta pati vai
dyba. Į susirinkimą buvo 
atėję atstovės iš Šv. An
tano par. L. Vyčių kuopos 
ir* kvietė Sodalietės sueiti 
į artimesnius santykius. 
Tai sveikintinas žygis iš 
Vyčių pusės, nes Sodalie
tės myli dalyvauti Vyčių 
parengimuose. Šios para
pijos jaunimas dažnai 
kalba, kadėl mes negali
me turėti Vyčių kuopos? 
čia tik yra Sodalicija ir 
šv. Vardo draugija. Kito
se kolonijose jaunimas 
veikia bendrai ir daug; 
nuveikia, ir tas veikimas j 
naudingas katalikybei ir l 
lietuvybe?. Kodėl mes ii 
kitas parapijas žiūrime su; 
lokiu nepasitikėjimu? Nie
ko nėra gražesnio kaip 
veikti vienybėje.

Būtų malonu išgirsti iš 
senesnių veikėju, ką jie 
mano apie įsteigimą Vy
čių kuopos Šv. Jurgio pa
rapijoje? Narė

Prierašas, šią korespon
denciją parašė jauna lie
tuvaitė studentė. Ji rašo: 
“Aš pirmą sykį rašau ko
respondenciją”. Labai ge
rai rašai. Prašome nenu
traukti šio gražaus ben
dradarbiavimo darbą. Ra
šyk kas savaitę žinutes r 
Šv. Jurgio parapijos. "Pa
ragink ir kitus savo ben- 
dradrauaes studentes ra
šyti Darbininkui.

-s
6 ,

Klausimai ir Atsakymai Apie Nedarbo 
Apdraudos įstatymą

i
Klausimas 1. Mano se- cininkams ar asmenims 

šuo dirba raštininkės dar- nėra liečiami Massachu- 
bą LDS ir jai nereikia mo- setts Nedarbo Įstatymo, 
keti i Nedarbo Andraudos 

i Fondą. Aš dirbu batų 
krautuvėje ir moku po 20 
centu kas savaite Nedar- 

I bo Apdraudai. Kodėl ma- 
i seserei nereikia mokė
ki?

Atsakymas. Darbas ku
ki dirba Tamstos sesuo

i

I

Mūsų parapijoj sunkiai 
susirgo O. Kavaliauskaitė. 
Bet, girdėti eina geryn. 
Linkime jai greit išsveik- 
ti. Kavaliauskaitė vra pa
rapijos choro ir Vyčių na
rė. Taipgi ligoninėje yra 
na si davus operacijai r- 
Fretikienė. Linkime ir jai 
greit išsveikti.

Korespondent “

./ Z J u

’ I

Nashua, N. H. — Nuo-į 
širdžiai dėkojame savo gi- 

draugams ir 
ir prieteliams 

už surengimą šaunaus 
bankieto, lapkričio 13 d. į 
mūsų 10 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių pro
ga. Tai buvo mums tikras 
surprizas. Ponia Andriu- 
kienė ir pp. Staniuliai 
mums tą vakarą iškirto 
šposą, nes įkalbėjo eiti 
kortuoti pas save, bet ei
nant pakalbino užeiti dar 
į parapijos svetainę, kur 

koresponden- įėjus, visi tik šaukia: 
“surprise, surprise”, ir tik 

supratome, kad 
mums iškirto šnosą, kuris'

I me jas atlankyti. Gautas 
laiškas nuo kun. D. Mik
šio, su paaiškinimais a- 
pie reikalą lietuvių namo 
šventoje Žemėje, kur mū
sų tauta bus atstovauja
ma. Laiškas vienbalsiai 
priimtas ir paskirta iš ka
sos ir sąjungietės suauka- 
vo, kiek kuri galėjo ir iš 
viso susidarė $58.00.

Taipgi buvo surengta 
Sesučių Prancišk iečių 
naudai vakarėlis. Visus 
produktus suaukavo narės 
ir pasiuntė sesutėms.

Apsvarsčius visus reika
lus, eita prie valdybes minėms, 
1938 m. rinkimo: Dvasios draugėms 
vadas kun. J. B. Čižaus
kas, Pirm, (ta pati) — O. 

! Kratavičienė; vice-pirm.
M. Kasevičienė: nut. rašt. 
(ta pati) M. Vaičiūnaite; 
finansų rašt. R. Valatke- 
vičienė: iždininkė (ta pa
ti) — E. Steponauskienė; 
iždo globėjos — M. Valat- 
kevičienė ir A. Kaminskie
nė; maršalka — A. Banit- 
skus: iždo globėja. — U.
Mičiutienė; 
tės — O. Yurgutienė ir M. 
Vaičiūnaitė; knygų per- tada 
žiūrėtojos — P. Medonie- i 
nė ir M. Kasevičienė; jau- buvo labai malonus. Net 
namečių vedėja — E. Ste- apsiverkėme pamatę tiek 
ponauskienė; 
globėjos — M. 
nienė ir K. 1 
daktaras kvotėjas 
Jonikaitis.

Linkime visai valdybai sužinojome, pagamino ga-Į 
gerų sėkmių, kad visos iŠ 
vien dirbtu, organizacijai, 
kuopai, Bažnyčiai ir 
suoįnenei.
Kp, Korespondentė

J. H.

II
Iš MOTERŲ S-GOS 54 kn.1
METINIO SUSIRINKIMO,

jaunamečiu svečių ir viešnių iš visos! 
. Aukščiu- apylinkės. Stalai buvo ap- 
Dailydienė; krauti įvairiais valgiais ir j 

J. gėrimais ir papuošti gėlė-! 
mis. Valgius, kaip paskui;

RADIO FOR THE HOME

DAYTON, OHIO.

bios šeimininkės: pp. A. 
Staniulienė, V. Kohanskie- 
nė, J. Andriukienė, O 
Siaurienė, O. StaniuliutoĮ 
ir kitos. Vėliau sužinojo
me, kad no. V. Kohanskie-: 
nė ir O. Siaurienė važiavo! 
;š So. Bostono po kelis! 
kartus i Nashua pas pp. 
Staniulius pasitarti dėl to 
taip šaunaus bankieto.! 
Taigi nuoširdžiai dėkoja
me gerb. šeimininkėms, o 
ypač pp. V. Kohanskieneij 
ir O. Siaurienei, kurios iš 
taip toli vyko po kelis 
kartus su Nashuaiečiais 
___ > ir net kaikuriuos j 

Bus proga daiktus atsivežė iš Bosto-'
no. Nuoširdžiai dėkojame j 
broliui kun. S. Kneižiui;!

seserei Petronei ir 
švogeriui ir ju šeimai iš 

: pp. Mončiu-

THE “TALKINO” DIAL

Vi

M.

)

Šv. Kryžiaus parapijos 
. . , i Sarvšys rengia gruodžioSusirinkimas įvyko 16 d _ Barney 'Commu. 

gruodžio 2 d. Nutarimai ir svetainėj vakarą. Po- 
raportai vienbalsiai pmm-į nas j. januškevičius ro
ti. Jaunamecių pirm. pr3-|dyS ju(įamus paveikslus iš 
nešė, kad jauname .es : Lietuvos, vadinamus ‘Jau- tartis 
ziai susitvarkė, issmnko: noji Lietuva^ r 
ateinantiems metams nau-! vįsjems pamatvti savo tė- 
ją valdybą ir rengiasi Atgivesl<it įr gavo
pn e vakaro. Randasi kuo- .,,- , , .. . .. . . . ....
nn-ip Hvi Įiannpc knrinq vaiKellus’ Kaa Jie galėtų broliui Antanui ir jo zmcpo e dvi ligones, kurios susipažinti su savo tėvelių nai.
guli ligoninėje: J. Astrau-, tėvyne “ ’
skienė ir E. Wise. Prašo- į Gruodžio 5 d Lietuvos

EDW. V. WARABOW
(WRUBLTASK A S) 

LTETUVTS GP ABORTUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St 
NORWOOI> MASS 
TEL Norwo«i 1503

Montello Office:
10 Intervale St.

TEL Rrn.-ktot. 2OOR

Vyčių 96 kuopa turėjo me- narns ir pp. Tamošiūnams

i-

ELECTRIC NETVOKK 
TUNING

ACOLSTIC
AMPLIFICATION

ACOLSTIC PHASING

ELECTRIC AUTOMATIC 
TUNING

S-GANG CONDENSER

HI-LITE CONTROL

BACKGROUND MUSIC

AS LOW AS $

You’d expect to find a differ- 
ence in a Motorola Home 
Radio . ; , and yoa do! In 
the tone you hear, the beauty 
you see, the improvements 
you point out to friends . ; : 
there’s a differencč all along 
the line. That’s why we arge 
you to come in to see these 
new Motorolas. We know 
you’ll įoin us in saying: “Ifs 
America’s finest radio!” Prices 
aren’t the kind you hear and 
run. They’re the kind that 
prompt you to picture in your 
mind which beautiful console 
or table model best matches 
your living room!

95
EASY TERMS

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

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

tini susirinkimą, šv. Kry- į Hartford ■ Nashuaie-!
•ĮČiams — pp. Gaidžiams, bankietą, dalyvavo ir dar 
------ - - -- —J--------*-» brangiomis

Vincas kevjėiam, Staniuliam; So. vinator refrigeratorium ir 
’ _ . — Bostoniečiams —pp. Siau- Waffles iron. Lai Gerasis

Klausimas 2. Aš bijau, 
kad mano darbdavis nesu
mokės Nedarbo Andrau- 
dos Fondui tuos maigus, 
kurines jis kas savaitė iš
ima iš mano algos. .Ar rš 
galėsiu gauti / ndrauaą 
jeigu jis nesumokės nin;- 
gus, kuriuos jis bus iže- > 
męs iš mano algos?

Atsakymas. Tain. Tams
ta gausi Apdraudą nors 
darbdavys nebus sumokė
jęs Tamstos dalį pinigu į 
Nedarbo Apsaugos Fondą. 
Bet darbdavis bus laiko
mas atsakomingu už pini
gus ir galės būti smarkiai 
baudžiamas įstatyme nu- • 
matytomis bausmėmis.

Klausimas 3. Aš esu ras-

! liežuvį šiek tiek lietuviš
kai “pralamdyt”.

Apart to, keli vyresnio- 
i sios grupės seminaristai 
jau rašinėja lietuviškuose 
laikraščiuose ir žurnaluo- 
[ sc. Šiais laikais beskaity- 
I darni liet, laikraščius, jau 
i nekartą esame pastebėję 
šių rašytojų parašus: Gin
taro, Vanco, ir kelių kitų.
Beabejo nevienas skaity-, 
kojas, besigerėdams tų ra- tininkas privačioje moky- 
šytojų straipsneliais, buvo kloję ir kas savaite moku 
bemanąs, kad tai bent kai- Nedarbo Apdraudos Fon- 
kurio Lietuvoje užaugusio dan. Aš maniau, kad dar- 
parašvti. Iš tiesų, juk ir bas mokyklose nėra lie- 
aš pats taip manydavau, jčiamas šio įstatymo.
pakol daugiau sužinojau, Atsakymas_ Darbas m0. 
apie siuos studentus Over- - - - - .............
brooke. Tai matote: “Sen
sti. žmogau, ir mokiniesi!”

Taigi, turbūt aš dar ką 
daugiau sužinosiu apie šią 
seminariją ir joje esan- 

Ičius lietuvius klierikus ir 
Jums papasakosiu.

Rautas

kyklose nėra šio Įstatymo 
liečiamas jeigu jokia da
lis pelno nėra skiriama 
jokiam akcininkui ar as
meniui. Mokykla, kurioje 
Tamsta dirbi yra užlaiko- 

bendrovės pasipelniji- 
tikslais ir todėl Tams- 
darbas, nors mokyklo- 

; Massa-

ma 
Imo 
tos 

, ie, yra liečiamas
SAUSIO 9 D. ĮVYKSTA 'įoX^ty™arbo Apdrau_ 

OR, J. POŠKOS PAGERB- Klausimas 4. Ar aš gau- 
TlIUrO siu Apdraudą jei aš netek-
llJVtO Į siu savo darbo ant ūkės,

---------- (kur aš gaunu $40.00 į mė- 
Chicago, III. — Visų ša- nesi ir užlaikymą?

•ių valdžios savo veikė- ■ - - -
jams už pasidarbavimą 
teikia dovanas — atsižy- 
mėjimus. Visos tautos sa
vo pasidarbavusius asme
nis gerbia. Taigi ir mums 
lietuviams yra džiaugs
mas, kad mūsų tarpe yra 
keletą visuomenės veikėjų, 
kurie jau užsitarnavo pa
garbos. Vienas iš tų yra 
Dr. Jonas P. Poška, ku
riam šiais metais sueina 
25 metai literatinio ir vi-, 
suomeninio darbo. ' Klausimas 5. Aš dirbu

Dr. Poška prisideda be- ^atų dirbtuvėje North A- 
veik prie kiekvieno lietu- dams. Jei aš neteksiu dar- 
viško darbo. Ypatingai ar man reikės vykti 
pereitais metais daug dar- Bostonan, kad gauti Ne- 
bavosi politikoj, išrinki- darbo Apdraudą? 
mui lietuvio John T. Zuris 
i teisėjus.

Dr. Poška yra toks, ku
ris ir kalba ir rašo lietu
vių tautos reikalais. Sau
sio 9 d., Gim. Pan. švenč. 
parapijos salėj, 68-tos ir 
Washtenaw Avė. yra ren
giama jį pagerbti bankie- 
tas. Dalyvauja Lietuvos 
Konsulas Daužvardis ir 
Chicagos i_ 
bei veikėjai. Muzikališką 
programą ruošia prof. An
tanas Pocius.

Rengėjai kviečia lietu
vių visuomenę’ atsilankyti 
ir pagerbti mūs veikėją. 
Dr. Joną P. Pošką, kad 
jam būtu daug maloniau 
ir daug drąsiau darbuotis 
ateityj.

Ieva Lukošiūtė 
nėra liečiamas Nedarbo 
Apdraudos Įstatymo ir ji 
negalės gauti jokios Ne
darbo Apdraudos. Įstaty
me numatyta, kad tarnau
tojai fondų, fundacijų ar 
įstaigų, kurios yra ope
ruojamos išimtinai tiky
bos, labdarybės, mokslo 
ar apšvietos tikslais ir ku
rių pelnas neskiriamas ak-

i Atsakymas. Massachu- 
setts Nedarbo Įstatymas 
neliečia darbo, kuris yra 
išimtinai ūkiškas ir todėl 
Tamsta negalėsi gauti Ap
draudos. Jei Tamsta pa
rašysi Komisijai, 1 Statė 
Street. Boston, Mass., 
pranešdamas smulkmeniš
kai apie Tamstos darbda
vio užsiėmimą, Tamstai 
bus duotas tikslesnis at
sakymas.

! Klausimas 5.

reikės vykti

Atsakymas. Ne. Tamsta 
turėsi kreiptis į darbo 
biurą, kuris bus Tamstai 
arčiausis. Tokie biurai bus 
atidaryti, įvairiuose mies
tuose ir miesteliuose Mas- 
sachusetts valstybėje.

i Klausimas 6. Mano sū
nus nešioja laikraščius ir 
uždirba du doleriu į sa- 

Drofėsijonalai xlrJisvpriĄva;0 ™°'
keti i Nedarbo Apdraudos 
Fondą?

I Atsakymas. Ne. Įstaty
mas numato, kad nuo al
gos iki trijų dolerių į sa
vaitę nebus imami mokes
čiai iš darbininko Nedar
bo Fondan. Todėl, jei tas 
yra vienatinis Tamstos 
sūnaus uždarbio šaltinis, 
jam nereikia mokėti Ne
darbo Fondan. Bet jo 
darbdavis privalo savo da
lį mokėti nuo visų išmo
kamų algų.

Jei Tamsta turi kokį pa
klausimą apie Nedarbo 
Apdraudą, parašyk šio lai
kraščio redaktoriui arba 
Nedarbo Apdraudos Ko
misijai, 1 Statė Street, 
Boston, Massachusetts.

žiaus parapijos svetainėje.
Dalyvavo virš 50 narių. Nadzeikam, Zapėnam, UI- apdovanojo brangiomis 
Išrinkta nauja valdyba: cickam, Andriukam, Skir-!dovanomis, kaip tai: Kel- 
nirmininkas — . ... • -• ~ ------ --------- ■*-—-—
Cepalonis; Vice - Pirm.^— Bostoniečiams —pp. Siau- Waffles iron. Lai Gerasis 
Antanas Aleksinas; Rašti- rįam, Janušoniam, Kohan- Dievulis atlygina Tams- 
ninkė —^Marijona Sinke- skam (Dorchester), O. toms už tokį pasidarbavi- 

Jankienei, M. Sakalauskai
tei; Lowelliečiams 
Paulauskams ir jų dukre
lei, p. Antanavičiui; iš 
Roxbury 
liams ir mūsų krikšto sū
nui. Dėkojame sveikinu
siems telegramomis iš!
AVashington — pp. T. Ly- 
'ons; iš New York — pp. J. 
Grimes; vietiniai armonis- 
tei, p. Molevičiutei, kuri 
visą vakarą linksmino 
svečius. Ačiū visiems ir 
visoms už nuoširdžius lin-l 
kėjimus ir dovanas.

Nuoširdžiai dėkojame 
mūsų kleb. kun. dr. A. 
Bružui, (kuris ne tik da
lyvavo, bet ir toastmaste- 
riu buvo) ir kun. J. Buce- 
vičiui už linkėjimus. 

1 Mums trūksta žodžių iš
reikšti padėką visiems ir 
visoms, kurie surengė tą

ninkė —
t vičiutė: Fin. Raštininkė — 
į Alena Satkauskaitė; mar
šalka Kazimieras Va-

pp.
mą, linkėjimus ir dova
nas.

Teklė ir Vincas Mitchell.
je* Antanavičiui;

— pp. Kaune-

Sullivans Liquors Store
295 W. BROADVVAY, TEL. ŠOU 9772

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

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

ALUS
BAY STATĖ 3 kenai

- už 25c. 4

GARRISON
90 proof degtinės 

Kvorta — $1.09

OVERBROOK, PA.

arba skyrius, ir kiekvienai 
grupei skiriama viena va
landa lekcijoms.

Taigi, matome, kad to
kiam svarbiam mokslui 
čia studentams nėra pa
skirta gana progos išsi
mokyti. Beabejo, jei šitie 
pasiremtų tik tomis vie
nos valandos lekciiomis, 
jie vargu išmoktų lietuvių 
kalbos.

ŠV. KAROLIAUS SEMI
NARIJOJE

Sužinojau, kad šioje se
minarijoje mūsų lietuviai 
studentai visai mažai mo
kinami lietuviškai. Lietu
vių studentų mokytojas y- 
ra kun. prof. Emilijus 
Paukštis iš Chester, Pa. 
Kun. Paukščiui tenka at
važiuoti seminarijon tik
tai vieną sykį savaitėn. ir 
dėstyti lietuvių kalbą, 
gramatiką, literatūrą ir 
t.t.. Tą dieną visi lietuviai 
seminaristai susirenka 
pamokoms. Jie visi yra 
padalyti į keturias grupes

v •

Bet “buklūs ir žąsinu 
paaria”. Kun. Paukščiui 
vadovaujant, šie studentai 
ir be pamokų mokinasi. 
Jo perspėjimų ir paragini
mų dėka, kiekvienas klie
rikas yra susidomėjęs 
šiuo dalyku, ir laiko sau 
už šventą priedermę suži
noti apie lietuvius, ir kuo- 
geriausiai išmokti lietuvių 
kalbą. Tad, progai pasi
taikius, jie nevien skaito 
lietuviškas knygas ir lai
kraščius, bet ir kelis sy
kius savaitėn laiko susi
rinkimėlius. ku r i u o s e 
kiekvienas jų turi progos, 
atsistojęs priešakin, savo
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Žinios Iš Lietuvos
SUDARYTAS KOMITETAS NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI
»

Kaune įvyko visuome
nės organizacijų ir įstai
gų atstovų susirinkimas 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metų sukaktuvių 
ruošos planui aptarti ir 
komitetui sudaryti.

Susirinkimas sudarė ši
tokį vyriausiąjį komitetą 
Nepriklausomybės 20 me
tų sukaktuvėms ruošti!

Garbės Komitetas
Į jį nutarta sukviesti ne

priklausomybės aktą pasi
rašiusieji valstybės tary
bos nariai: Valst. Prezi
dentas Antanas Smetona, 
Myk. Biržiška, K. Bizaus
kas, prof. Dovydaitis, St. 
Kairys, P. Klimas, D. Ma
linauskas, dek. V. Miro
nas, J. Smilgevičius, buvęs 
valst. prezidentas A. Stul
ginskis, vysk. J. Staugai
tis, prel. A. Šaulys, Jonas 
Vailokaitis, J. Vileišis.
Į Komiteto Darbo Prezi

diumą Išrinkti:
Pirmininkas dek. V. M i

ronas, — vicepirmininkai- 
Dr. S. Janavičius ir Liu
das Gira. Darbo prezidiu
mo nariai: adv. Ben. Greb- 
liauskas, pulk. Saladžius, 
p. Lozoraitienė, adv. Gu
žas, p. Kybrancas, dimisi
jos kpt. Stanaitis, p. Au- 
gustauskas ir Dr. Leimo- į 
nas.
— Lietuvos miestuose 

šiemet pastatyta 6500 
naujų namų: į šią staty
bą įdėta 27 milijonai litų;- 
pernai buvo mieštuose pa
statyta 6000 naujų namų 
už 23 mil. litų.

• v •

v •

TYTUVĖNAI

ŠVĖKŠNA

Trūksta Vandens
šį rudeni Ašvos upėje 

smarkiai nukrito vanduo. 
Vandens malūnams dabar 
labai sunku dirbti, nes da
žnai dėl vandens stokos 
negali malti.

JŪRA IŠMETĖ 890 L.
KONTRABANDINIO 

SPIRITO

Ties Juraitės kaimu, 
Šventosios rajone, jūra iš
metė 89 skardines po 10 
litrų olandiško kontraban
dinio spirito. Spiritą rado 
pasienio policija ir prista
tė Klaipėdos muitinei.Įj PADAUGĖJO KRAUJO

SIŪLYTOJŲ

Pastaruoju laiku Kauno 
ligoninėms yra daug pa- 
siūlymj pirkti žmogaus 
kraujo įleisti silpniems li
goninis. Siūlytojų tarpe y- 
ra neturtingų studentų ir 
šiaip sunkumuose atsidū
rusių žmonių. Valstybinė- 
je Kauno ligoninėje už 1 ♦♦♦ 
literį kraujo moka apie 60 
litų.

VILKAI DARO DAUG 
NUOSTOLIŲ

Finest of All
fine RADIOS

- 14 point automatic tuning 
—press the buttori and the 
program comes in — auto- 
matically, acčurately, ins- 
tantiy.

- Automatic volume control
— Automatic freąuency con

trol;

Plėšikai Klebonijoje
Naktį kun. kan. A. Jan- 

čevskiui, Tytuvėnų klebo
nui, nesant namie, vagys 
pro langą įsibriovė į ant
rame aukšte esanti ka
nauninko butą ir, išplėšę 
stalo bei spintų užraktus, 
išnešė apie 400 lt. pini
gais ir nemaža vertingų 
daiktų. Vagystė stropiai 
tiriama.

Vajasiškis — Šioje apy
linkėje atsirado daug vil
kų, kurie gyventojams da
ro didelių nuostolių. Pa
beržės kaime vilkai iškasė 
po pamatais skylę ir įlin
dę išpjovė šešias avis, o 
Šiožinių kaime papjovė 
penkias avis. Kituose kai
muose nuneše tris šunis 
nuo retežių. Prieš karą 
šioje apylinkėje vilkai bu
vo minimi tik pasakose, 
o dabar jau virto tikreny
be.

■ —-
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STATOMA NAUJA 
BAŽNYČIA

UODEGŲ PJAUSTYTO
JŲ BYLA

Vilkaviškio apylinkės 
teismas Pilviškiuose lap
kričio 12 d. posėdžiavo tik 
pustrečios valandos, bet 
per tą laiką paskirtų bau
smių suma sudaro apie 
1QO mėn. kalėjimo. Nu
bausta už vagystes, už 
muštynes vakarėliuose ir 
kt. Du jauni vyrukai L. ir 
B. 17 — 18 m. nubausti po 
6 mėn. kalėjimo už arklių 
uodegų piaustymą. Jie, no
rėdami pasipelnyti nupio- 
vė 39 arklių uodegas, ne
aplenkdami nė savo gimi
naičių arklių.

Skardupiai — Šiemet 
Marijampolės marijonai 
vienuoliai pradėjo statyti 
Skardupiuos, prie pat Pe- 
centų kaimo, ant ūkinin
ko Žaldorio lauko šiai a- 

, pylinkiai bažnyčią ir ma
no įkurti net parapiją.

ĮDOMŪS RADINIAI

I 

X X t t t

T t t T T t t t t t T T 
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j klaidžiojo po Kauną be 
darbo ir gyvenamosios 
vietos. Jo tėvai Merkinės 
valse, turi 9 ha ūkį.

I 
i

I
i

— All-wave reception
— Improved dynamic speakers
— 455 k. c. intermediate fre

ąuency
— Improved precision tuning
— Precision eye
— Cushioned mounting 

And every modern radio
development

J
I

Would you likę to see the newest in radio cabinet design and style? 
Then stop in and visit your nearest Westinghouse radio dealer. He will 
be glad to show you models in truly lovely furniture that you will be 
proud to have in your home—compact little sets for bedroom, den, or 
kitchen — table models, consoles, and the new Westinghouse ‘perfect 36’.

See them—hear them—judge for yourself on just four simple points: 
A price so moderate you would never have dreamed it possible for a 
fine radio bearing the proud Westinghouse name.
Cabinet beauty and ąuality that make the radio corner the most 
inviting in your home.
Living realness of tone, whether tuned at loud volume or when play- 
ed softly.
Standards of ąuality — precision in every detail, that will settle 
your radio buying for years to dome.

1
2
3
4

Westinghouse radio

Kainuoja Tik $4795
*

t*'*

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

KAUNE UŽMUŠTA DI
DŽIAUSIŲ SMEGENŲ 

PASAULY SAVININKĖ

f 2
žemės ūkio organizacijų' statymo projektą tokie 
prieškarinės, veiklos me- žmones į piliečius vėl ga- 
džiagą: protokolus susira- lės būti priimti, J 
šinėjimus, apyskaitas, or- rodys savo nekaltum^ ir 
nizatorių ir veikėjų para- kai vidaus reikalų minis? 
šytus atsiminimus ir ap- teris pripažins jų nesire-

v •
kai jie į*

KAIMAS TURI ELEK
TRĄ, MIESTELIS NE

Liudvinavas — Jau ku
ris laikas kaip Liudvina
vas skęsta tamsoje. Nors 
ir yra elektros stotelė, bet 
miestelio neaptarnauja. 
Čia yra tiesioginis susisie- 
kitaas šu Kaunu ir kitais 
miestais, ii* atėjus vaka
rui eidamas gatve turi

Paluknys — Raseinių! 
apskr. Lapkričio mėn. 4 cl. 
Paluknio km., gyv. Simu- 
kaitis Petras plėšdamas 
dirvoną rado nežinomojo j 
gyvulio dantis. Dantys y- 
ra 8 cm. ilgio ir 2 cm. sto
rio. Viso dantų rasta de
šimt. Be to, Paluknio km. 
laukuose yra kalnelis, 
žmonių vadinamas Kauka
zu. Jame randama akmens į 
amžiaus ir vėlyvesniųjų 
laikų senovės žmogaus į- 
rankių, k. t.: akmens kir
vukų, kaulinių adatų, ka
rolių, žalvarinių kryželių, 
iečių ir kt.

Kaunas — Ožeškienės 
gatvės ir Laisvės ai. kam
pe motociklas užmušė vie
ną moterį. Išaiškinta, kad 
tai buvo pakaunės gyven
toja Elena Barauskaitė — 
Paškevičienė. Jos smege- 
ns ištyrė prof. Žilinskas ir 
gyd. Masalskis, kurie kon
statavo, kad tai yra patys 
didžiausi smegenys pasau
ly. Apie tai bus pranešta 
žymesnės šios srities tyri
nėtojams.

• v

DZŪKUOSE RASTI NAU
JI MIN ERA LINIAI 

ŠALTINIAI

prof. 
p. Li-

ŽMOGUS, KURIS GYVE
NO ĮLINDĘS L SAMA

NAS

i Kaunas — Policija su
laikė tūlą Čapliką Teodo- 

įrą, kuris Uosto krante gu- 
saugoti, kad Beužliptum Įėjo įlindęs Į samanas. Jis 

fbUvO visas susivėlęs, ap-| 
> ir nepanašus į žmo

gų. Pasirodo, kad jis at- 
kuri apšviečia visą kaimą, vyko iš Merkinės vaisė, ir

arit7Kito praeivio ar veži- ii 
mo. O netolimas Tarfcšiš- j žėlęs 
kių km. turi savo elektrą, I gų. I
« • v • V* ' • 1 •

klausinėti žmones ir užra
šyti jų pasakojimus. Su
rinktoji medžiama bus ati
duota saugoti numato
mam įsteigti žemės ūkio 
kultūros archyve. Tsb.

ŠIAURĖS LIETUVOJE 
Xi SNIEGAS KLIUDO AU- 

TOBUSŲ SUSISIEKIMUI

gistravimą.
Per balsavimą už įstaty

mo priimtinumą pasisakė 
45 atstovai. Tokiu būdu, 
įstatymas buvo priimtas 
ir pradės veikti nuo jo pa
skelbimo dienos.

J
I Zi

YLAKIAI

Nušovė 2 Žmones <
Neseniai Kervių k., bu

vo nušautas ūkin. Lindei- 
__,________ :., ir jo au- 

ir^ slidaus kelio į gintims 11 m. amž. Dabar 
paaiškėjo, kad Lindeikio 
nuomininkas K., norėda-

Gautomis iš Zarasų - 
Kauno ruožo kontoros ži 
niomis lapkr. 19 d. dėl k[s"65 amž., 
sniego f 11---- ’ ~’’’
Kauną autobusai atvažia- ; 
vo su pasivėlavimu. I

Atvykę iš Malėtų ir Za- mas> kad našlio Lindeikio 
liktų J'am’ už 3 ha že' c . .. mės pasam{jg p kurįs a.

bu ir nušovė. Peršautas 
Lindeikis dar spėjo pasi
rašyti testamentą, o jo 
augintinis krito vietoje.. 
žmogžudys P. prieš keletą 
metų Viekšniuse nušovė 
Mažuknienę. Atbuvęs bau
smę dabar vėl nušovė 2 
žmones. P. ir K. padėti 
Mažeikių kalėjime.

sakoja, kad Šiaurės rytų 
Lietuvoje jau geras rogių 
kelias.

Seimas. Gruodžio 3 d.
Lietuvos Seimas užbaigė 
rudens sesiją.

PAKEISTAS LAIK. I- 
STATYMO APIE LIETU

VOS PILIETYBĘ 
ĮSTATYMAS

gelomų, Balkasodžio apy- kienė. Ji tuoj buvo sulai- 
linkėse. Kadangi tuo metu kyta. Padarius jos namuo- 
į minėtus šaltinius buvo se kratą paaiškėjo, kad 
patekę daug pašalinio pinigus liedina jos vyras ( 
vandens, nes buvo potvy- Jonas Stepanauskas, 
nio metas, tai į Nemunai
čio ir Balkasodžio apylin
kes prof. Kaveckis žada 
dar kartą vykti, gal būt 
šiemet.

PRIENUOSE PAŠVEN
TINTAS KĘSTUČIO 

PAMINKLAS

ku
ris prieš karą Amerikoje 
dirbo metalo liejyklose. 
Jis monetas dirbo iš ala
vo į smėlio formas, o jo 
žmona Agota jas platino. 
Septynias tokias monetas 
laimingai pavyko žmo
nėms už įvairias prekes į- 
brukti, bet aštuntą beban- 
dydama išleisti pakliuvo 
policijai į rankas.

Tardomas Stepanauskas 
teisinosi, kad girdi, per
kūnas trobas sudegino, tai

IŠ KAUNO PONIOS NO
RĖJO ATIMTI LAPĘ

Kaunas — Vyriausybės 
pateiktą šio įstatymo pa- 

j keitimo projektą Seime 
referavo vyriausybės var
du vidaus reikalų ministe
ris p. Čaplikas. Pranešė- 
r ’ 
! kad pats įstatymas nekei- 
i čiamas, o tik įnešamas 
■ naujas paragrafas tokio 
turinio:

“Lietuvos pilietis, kuris 
gyvena užsienyje daugiau 
kaip dvejus metus be už
sienio paso, arba su nega
liojančiu užsienio pasu, 

netenka Lietuvos piliety
bės, išskiriant atsitikimus, 
kai Lietuvos piliečio gyve
nimą užsienyje be užsienio 
naso ar su negaliojančiu 
užsienio pasu vidaus rei
kalų ministeris pripažins 

j pateisinamu.
Šie asmenys gali atgau

ti Lietuvos pilietybę šio į- 
statymo nustatytomis są
lygomis ir tvarka”.

Kaimyninės valstybės 
tokiam piliečiui, paprastai 
atimama pilietybė, ir jis 
ištremiamas. Mes ligi to 
nenorime eiti. Mes tik kal
bame apie tuos piliečius, 
kurie pasišalina dėl kari
nės prievolės vengimo ar 
kitokių priežaščių, gyvena 
užsienyje, žino, kur yra 
Lietuvos pasiuntinybė ar 
konsulatas, bet nesiregis- 
truoia, nes žino, kad ir po 

metu kitu grįžęs, piliety
bės nepraras. Pagal šį į-

Daukanto gatvės šali
gatviu ėjo viena kaunietė, 

, „ . , -v- kuri buvo užsidėjusi gana
jas^ savo kalboje^ ^pabrėžė, gra^Įą lapę. Prie “Metro

polio” viešbučio staiga ją 
pasivijo nepažįstamas vy
ras ir, pagriebęs lapei už 
uodegos, pradėjo traukti, 
norėdamas nuplėšti nuo 
pečių. Galop moteriai pa
vyko ištrūkti, bet lapes 
uodega, už kurios užpuoli; 
kas tempė, nutrūko ir liko 
jo rankose. Į įvykio vietą 
atskubėjo policija ir vagi 
sulaikė.

I

SULAUKĘS 100 METŲ
PASIDARĖ MILIJONIE

RIUM

Jonavos žydas Sulimas 
; Kleinas visą gyvenimą bu- 
I vo vežiku ir dabar sulau
kęs 103 m. gyveno dide
liam varge iš išmaldos. 
Bet šiomis dienomis tas 
šimtmetis staiga pasidarė 
milijonierium. Londo n e 
gyveno turtingas jo brolio 
sūnus, kuris mirdamas už
rašė seneliui Kleinui apie 
500,000 svarų sterlingų • 
palikimą. (Svaras sterlin- • 

' gų — apie 30 lt.) Dabar • 
; iš Londono atvyko žmogus • 
ir pavargėlį Sulimą išsive- • 
žė į Londoną perduoti mi- Į 
lijonų.

Lapkr. 14 d. Prienuose 
įvyko kareivinių ir Kęstu
čio paminklo Įgulos aikš
tėje pašventinimas. Ta 
proga buvo atlaikytos pa- ėmiausi pinigus liedintis. 
maldos, kuriose atsilankė 
kar. vad. gen. štabo pulk, gai nulietos ir galėjo pla- 
•Raštikis, kai kurių pulkų čiai apyvartoje paplisti, 
vadai ir visa įgula su savo tai Marijampolės apygar- 
viršininkais, kareivines ir dos teismas, išvažiuoja- 
paminklą pašventino prel. moję sesijoje Vilkavišky- 
J. Valaitis. Po pašventini- ję. Joną Stepanauską nu- 
mo buvo iškilmingi pietūs, baudė trimis metais sunk 
kurių metu pasakė kalbas darbų kalėjimo ir suvaržė 
kar. vadas, pulk. Įeit. Ža- teises, o platintoją Agotą 
lys ir Prienų burm. J. Stepanauskienę vieneriais 
Greimus. Vakare kar. ra- metais p. kalėjimo, 
movėję įvyko jaukus pasi- --------------
linksminimas. ŽINIOS APIE PRIEŠKA-

---------------- RINKS ORGANIZACIJAS

Kadangi monetos neblo-

vadai ir visa į

Šiomis dienomis 
M. S. Kaveckis su 
terškiu, kaip padėjėju, 
lankėsi Seinų apskrity tir
ti šaltinių. Leipalingio — 
Baltašiškių ■»— Gerdašių 

[linijoj rasta visa eilė mi
neralizuotų šaltinių. Di
desni ir stiprios minerali
nės sudėties šaltiniai rasti 
Baltašiškių ir Gerdašių 
laukuose. Jų sudėtis pana
ši į Birštono ir Druskinin- pvvartoje padirbtos 
kų mineralinius šaltinius, tikros 5 Lt monetąs. Poli- 
Kiek ankščiau prof. Ka- cija greit sųseke, kad to- 
veckis tyrinėjo minerali- kias monetas platina šeš- 
nius šaltinius Alytaus ap- tinių kmš Alvito v. gy- 
skrity. Nemunaičio, Vin- ventoja Agota Stepanaus-

3 MET. S. D. KALĖJIMO 
PINIGŲ PADIRBĖJUI

1935 m. pavasarį Vilka
viškio turguje pasirodė a- 

ne-

I

LIETUVOJE
f

Žemės Okio Rūmai nuta
rė surinkti žinias anie 
prieškarines Lietuvos že
mės ūkio organizacijas. 
Tuo reikalu Žem. ūk. rū
mai įsakė visiems savo a- 
gronomams, susitarus su 
kitais žemės ūkio specia
listais, rinkti prieškarinių

GERESNĖ NAMUOSE SVIESA

KALĖDOMS
Laukiant Kalėdų žmonės yra puikiai nusitei

kę ir jų laukia su išsiilgimu. Visi puošia savo na
mus ir nori, kad jie būtų puikiai apšviesti. Galvo
jant apie Kalėdų dovanas, tai geriausiai yra įsi
gyti ar kitiems nupirkti gerą, šviesią elektrikinę 
lempą.

Elektrikinės lempos netik namus papuošia, 
bet taipgi jos ir duoda žmonėms tikrą patarnavi
mą — puikią šviesą.

Ateikite ir pažiūrėkite naujų lempų, kurios 
yra siūlomos mūsų krautuvėse už labai prieina
mą kainą.

BROCKTON

»
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Rytinių Valstybių Žinios
NEWARK, N. J.

METINĖ PARAPIJOS 
VAKARIENĖ PAVYKO

Lapkričio 28, įvyko me
tinė parapijos vakarienė, 
kur svetainė buvo pilna 
žmonių. Vakarienę pradė
jo kleb. kun. Ig. Kelmelis, 
kuris pavedė vakarą vesti 
S. Gudui. Šis paaiškino 
parapijos tikslą ir pakvie
tė eilę kalbėtoju: P. Pet
rulis. J. Kralikauskas. V. 
Boreika, dr. V. Kavaliau
skas, A. Trečiokas, artis
tė J. Žukauskaitė; M. Bu- 
jauskas, M. Akelis, Jr. D. 
Janulis, V. Dilius, V. Jur- 
kaitis, K. Kasaitis, M. 
Daukšys, P. Gečys, ir 
rengimo vakarienės šei
mininkių tarpo, p. Lau"ži
rnienė ir Demskienė.
Jinkėji parapijai geros klo
ties ateityje.

Po vakarienės buvo šo
kiai iki 
malonu, 
žmonių,
bet galėjo būti ir daugiau.

Teko nugirsti, kad įvyks 
vaidinimas operetės “A-I 
domas ir Ieva”, sausio 23.' 
Pageidautina, kad tą va-j 
karą kitos draugijos neda
rytų parengimų.

Nugirdęs.

mis Šv. Kryžiaus kapuose. 
Paliko nuliudime du sūnų 
ir dukterį. Lai ilsisi ra
mybėje. M. K.

vėlumos. Labai 
kad daug buvo 
virš 300 asmenų,

Vielos šv. M5-
9’ias skelbė Tėvai .Tčz’;

• kun .A n ton •i''
iv t-r-n pr*»r>av AnkŠtiRM 
ri^. Pokyčio 27 iki ornr 
d'Mo 5 .Turg:o
rmrgnijoje. ĮMonorn*? ir — 
barais bažnvčin buvo n-1 
na žmoni”. kurie su atvda 
klausėsi iškalbingu Tėvu 
misiionieriu namok siu 
Pasinaudojo Dievo malo
nėmis seni, jaunimas. Jau
nimui ir vaikams buvo at
skirai pasakvti specialūs 
nnmnkslai. Užbaigiant šv. 
Misijas, kun. A. MešVs 
pasakė ilga ir turtingą 
pamokslą. Stengsimės ne
užmiršti tu brangiu f 
džiii. ir prižadus pildvti.

Dėkojame mūsų klebo
nui kun. Juozui Kazlaus
kui už pavyzdingą tvar
ką laike šv. Misijų.

Parapijiečiai.

AUKOS LIETUVIU MAL
DOS NAMAMS JERUZA

LĖJE

DARBININKAS

(

tų mirė tamstos tėvas?
i Ūkininkas: Jis dar nem • 
rė. Antai, jis ten sėdi pa
langėje ir kalbasi su mano 
seneliu.

ir
SU

SU

1937 m. lapkričio 12 d. Lietuvos ir Vengrijos prexių mamų sutarties pasi- 
! rašymas. Sutarti pasirašo užsienių reikalų ministeris St. Lozoraitis, kairėje sė

di Vengrijos nepaprastas pasiuntinys ir Įgaliotas ministeris Torok’as.
I

KEARNEY, N. J.

Ponas važiavo plentu į Miesčionis: Sakote, jum; 
nauju automobiliu. Užs»- jau 70 metų, tai nieko sau 
žiūrėjo į ariantį ūkininką, amželis. Bet jūs dar labai 
Įvažiavo į griovį ir sudau- gerai atrodote. O kiek mė
žė savo brangią mašiną 
Išsiritęs iš sulaužytos bū 
dos, žiūrinėja motorą. Pr 
eina tas pats artojas 
+ ain pat ilgai žiūri į 
daužyta mašina. Tada 
nykes ponas klausia:
— Nu. ko čia žiopsai, ar 

nirma. kartą matai auto
mobili ?!
— Tain. pone, pirmą knr. 

evvenime matau toki
nekam nevertą laužą.

Mokytojas: Juozaiti, pa
sakyk man, kas yra pie
muo?

Juozaitis tyli.
Mokytojas: Įsivaizduo

kite, jei jūs visi būtumei * 
būrys avelių, o aš vaikš
čiočiau aplinkui ir vis į 
jus žiūrėčiau, kas aš bū- 

. čiau ?
Juozaitis: Avinas, ponas 

mokytojau!

ieškodavo tokio, kuris ap
siimtu sugauti rei kalingij 
žuvų. Kai žuvis patekdavo 
i tinklą, maitinimo krašte 
visi lengviau atsidusdavo. 
Nerimas praeidavo.

Prisidengdami ‘pietumis 
miestą aktyvui” kai kur;e 
atšaki nei tarnautojai su 
savo šeimomis pradėjo 
maitintis valstybės sąs
kaitom

Didelė bėda laukė virė
jų, kai į tinklą nepatekda
vo reikalinga žuvis. Tada 
būdavo pirtis. Iš tribūnos 
partijos susirinkimuose 
Rižakovas šaukdavo, kad 
gyvename didžiulės upės 
pakrantėje, o “miesto ak
tyvą” maitina barščiais. 
“Miesto aktyvas” pirmoje 
eilėje buvo Rižakovo skil
vis. Kai maitinimo trestas 
prisiųsdavo Rižakovui są- 

• skaitą už pietus, jis labai 
supykdavo. Kreditoriui iš- 

i eidavo.
Didelė apygardos tar

nautojų dauguma nemoka 
už butus, kurą, šviesą, už 
patarnavimus, nors mies
to biudžetas braška, o 
miesto ūkis alinamas.

Taigi, kur nėra kapita
listu, ten yra komunistu 
partijos sekretoriai ir 
jiems artimi žmonės, kurie 
socialistinę nuosa v y b ę 
stengiasi padaryti
asmens nuosavybe. Ar gi 
yra skirtumo darbo žmo
nėms, kas juos skriaudžia, 
kas jų sąskaiton gerai gy
vena, kaip tas skriaudi
kas vadinamas. Po lygy
bės ir teisingumo skraiste 
slepiasi Įžūlūs materializ
mas. Pasikėsinimai prieš 
socialistinę nuosa v y b ę 
nuolat kartojasi. Kapita
lizmas panaikintas, “vidu
tinis žulikas” gyvuoia.

“D.”

persikelia į gretimą Kuče- 
vo rajoną, vėl stoja dirbti 
kooperacijos srity ir vagia 
jau 40 tūkstančių rublių.

Ką daro prokuratūra ir 
teismas? Nenoromis trau
kia atsakomybėn ir nesku
bėdami teisia. Pavyzdžiui, 
Razdoro rajone guli 8 iš
eikvojimų bylos... Dalis jų 
prieš teismą jau “pames
ta”.

Kramatoro duonos kepy
kloje direktorius Golov- 
cenko įvedė tokią apyskai
tų tvarką, kad net teismo 
ekspertai negali susekti, 
kas ir kiek vagia. Vis tik 
pasisekė išaiškinti, kad 
tik per kovo mėn. išvogtą 
24 tonos miltų. Iškeptos 

i duonos per pirmą š. ra. 
Kun. D. Mikšys, pusmeti pavogtą už 178, 

000 rublių.
Didelių Socialinių Eksperimentų Krašte

i liekami be duonos. Prie 
‘Kaukazo duonos krautuvui stovėio 

vartotojų kooperacijos eilės> o fabriko sandėliai 
profesinių sąjungų centro buvo užversti duona, kuri 1 _ A _ _ų_ • V •_ _ j _ •

penėjo ir buvo perdirbama 
i sausainius. Buvo padir
binėjamos sąskaitos. Pro
kuratūra iškėlė byla. Bet 
žulikus užstoja partijos 
miesto komiteto sekreto-j 
rius Kovaču ko. kuris ne- j 
leidžia suimti žulikij gau
jos. Miesto prokuroras ne- j 
nori ardyti gerų santykių 
su partijos sekretorium.

“Jausdami tokios auto- 
organizaci jos, i

perstojančios Pagelbos ir Smulkių aukų 1.75. 
Dievo Motinos (Šv. Petro 
P.) 10.00; M. Šimonis 5 00; 
C. Samson 2.00; A. Paliu- 
}'aitis 3 00; U. Damisevi- 
čienė 2 00; S. Stapulionis

v 5.00; S. Bers dorins 10 00; 
Z0‘ S. Širvinskas 5.00: J. Sli-

v'nskas 6.00; N.N. 20.00; 
Mrs. Purienė 10 00: K. Mi
sevičienė 2.00: N.N. 5 00; 
J. Kulbokas 10 00; P. Gry
bas 5.00: J. Grumbokis 
2 00; J. Miškinis 10.00; L. 
Širvaitis 2 00: O. Kartavi- 
čienė 10 00; S. Klanataus- 
kas 10.00; P. Padolskis 
2 00; A. Petzulis 2.00; J 
Sakalauskas 3 00; Sana- 
rauskienė 5.00; A. Klenta 
2.00: J. Jocys 2.00; J. Ži
linskas 2.00: M. Švedienė 
10.00: O. Valiukonis 100

Lankydamas Detroit, 
’ Mich., nors ir nesurinkau 

Lapkričio 22 d. VVS stambesnių aukų, kaip ki- 
skyrius surengė protesto tose kolonijose, bet žmo- 
masini susirinkimą prieš nes parodė dideli palanku- 
Lenkiią ir lenkus dėl per- ;ną — ypač Šv. Antano ir 
sekiojimo lietuvių Vii- Šv. Petro parapijose. Ne
niaus krašte. 1 _
kalbas pasakė kleb. kun. 
L. Vaicekauskas, kun. -T. 
Balkūnas. Maspetho lietu
viu nar. klebonas ir Kuni
gu Vienvbės Pirmininkas, 
adv. K. Povilauskas. Pas
tarasis perskaitė protesto 
rezoliuciją prieš Lenkija reikšmę turėti 
anglu ir lietuviu kalbo
mis. Masinis susirinkimas 
užsibaigė geriausioje nuo
taikoje. dideliu pasirvži- 
mu padėti Vilniaus krašto 
lietuviams nusikratvti 
Lenkijos jun^o. Sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Po $1.00: Navarauskie- 
nė, U. Kristopaitis. M. Vi- 
sockienė, A. Neciulienė. P. 
Gedvilas, Žilinskienė Bal- 
bokas. B. Donkienė, A. 
Gustaitienė, A. Česnaus
kienė, Jurgelaitierę. So- 
linskienė, Viseravičienė, 
Reškevičienė, K. Mongolis, 
A. Kisielis, K. Legienė, 
Vasilienė, A. Bobinienė, 
Šeikauskienė, J. Žemys, A. 
Stankus, P. Jancius, T. 
Jurėnas, Cuplevičienė, Pa- 
dolskienė, J. Tomsa, Ben- 
doraitis, P. Budris, Lit- 
vaitis, B. Mongolis.

Aukos pasiųstos fondo 
globėjui — Kun. A. Lin
kui, 12259 S. Emerald A- 
ve., Chicago, III. s.

VALGIU GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

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

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

l

Keliaukite į Lietuvą

HOLLAND-AMERICA

•f

Turiningas palankių aplinkybių dėlei 
—) neperdaugiausiai ir 
žmoniit atsilankė i svetai
nę, kur turėjau paaiškinti 
ir parodyti paveiksius iš 
šventosios Žemės. Užtat 
platesnioji visuomenė ne
turėjo progos išgirsti anie 

Jeruzalėje 
prie karsto Išganytoaus 
savo atstovybę, bei vie
nuolyną — betgi atsirado 
asmenys, kurie su tikru 
pasišventimu padėjo man 
pasidarbuoti, kad daugu
ma galėtu sunrasti ir pa
remti tą reikalą. Lai Pa
nelė Švenčiausioji sutei
kia gausių savo maloniu 
už aukas: 
Felicija Dunauskienė $25 
00: F Laucius 5.00: 
Atkočiūnas 10 O0: J 

Dr-stė

MIRĖ JONAITIENĖ
Šioje kolonijoje mirė Jo

naitienė. ilgamete laikraš
čio Darbininko skaitvtoia. 
Lapkričio 25 d. palaidota
su bažnytinėmis apeigo- guckas 2.00;

Socialistinės nuosavybės riame rašoma: 
grobstymas

Tke Flagship S.S. Statendam

Patogus, greiti ir švarūs laivai. 
Lietuvi) važinėjant parankiau

sia yra važiuoti šia linija.
Iaiiv:ii išplaukia iš New Yorko. 

m.:
Balandžio 9, 

Balandžio 23, 
. Balandžio 23, 

. Gegužės 7, 
21,

Gegužės 28, 
kelionės reikalais kieip-

komitete apskaiči uotą, 
kad Azovo Juodųjų jūrų 
krašto vartotojų draugi
jose pernai buvo išeikvota 
j r pagrobta 6 mil. rublių 
su viršum. Per pirmus šių 
metų tris mėnesius pavog
ta 2 mil. rublių: tikslus 
apskaičiavimas rodo, kad 
1242 žulikai vidutiniškai 
pavogė po 1673 rub. “ant 
brolio”.

Palikime nuošaliai šią ritetingos 
vidutinę vagysčių statisti- kaip partijos komitetas, 
ką, kuri rodo, kad prof. globą, 
sąjungos centro komitetas išsijuosę veikia. Paskuti 
ir ūkiškos organizacijos 
išeikvojimus laiko- neiš- 
venkiamu piktu ir net iš
veda žulikysčių vidurkio 
skaitmenis. Pažiūrėkime, 
kas yra tas “vidutinis” 
kooperatyvų žulikas 
kaip su juo kovojama.

Tai Apšerono kooperaty- gal į darbą, 
vo vedėjo Parcelidi tamy- šys skundą, kad duonos 
bos lanas:
ja rado 600 rublių išeik- torius 
vojimų, antroji 
trečioji 1590 rublių. Apeti- tančias šunybes, įkalbinė
tas, kaip sakoma, atsiran- jo jį susprogdinti fabriko 
da bevalgant. Arba štai pečius. Darbininkas atsi- 
Chičikovas, įsitaisęs Kra- sakė parašyti tokį mela- 
mo vartotojų bendrovėje, gingą skundą. Tuomet jis 
Pirmoje revizija pas jį ra- ir Sidorenko be jokio tei- 
do 2900 rublių išeikvoji- sėto pagrindo buvo suim- 
mų, antroji — 3100 rub- ti (Izv. 1937 m. 228 Nr.). 
lių. Kooperatyvų vagių su Partijos sekretoriai vi- 
stažu sąrašas galima būtų šokiu komitetų pirminin- 
žymiai padidinti. Adlere kai SSSR galingi žmonės, 
krautuvės vedėjas Požar- Jie daro, ką nori. Jie pui- 
jach, išeikvojęs 5000 rub- kiai gyvena. Tuo metu, 

Kadangi teisėti galimu- lių, dar ištisus metus dir- kai darbininkų kvartaluo- 
mai paversti socialistinę ba. Į pabaigą metų išeik- se nėra duonos, jie gvve- 
nuosavybę asmens nuosa
vybe yra apriboti, tai daž
nai griebiamasi neteisėtu 
būdu asmens nuosavybei 
padidinti. Pasisavinimai, 
išeikvojimai, kyšiai labai 
dažnas reiškinys sovietu 
gyvenime. “Izviestijose” 
(1937-VTII-12) buvo iš- 
snausdintas straipsnis 
“Vidutinis žulikas”, ku-

nėraSSSR (Rusijoj) 
privatinės nuosavybės. Y- 
ra tik socialistinė nuosa
vybė ir asmens nuosavv- 
bė. Socialistinė nuosavybė 
yra socialistinės santvar
kos pagrindas.

“... Visuomeninės nuosa
vybės isigalėiimas, — ra
šo SSSR nrokuroras Vi
šinskis (Izviestija — 1937 
VIII-7) — žmonių jaus
mus ir privalumus daro 
žmoniškus, žmoniškus da
ro pačius žmones ir visuo
meninius santvkius. Tik 
sugriovus privatinės nuo
savybės viešpatavimą at-. 
cj-^eria kebas i tikra, kul-

žulikai dar labiau

savo

I

VBROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

S 
Rn- tfira jr žmoniškumą, ima- 
Ne-jnoma tik ant visuomeni
ni nes nuosavvbės pagrindu..

| Visuomenine socialistinė 
* nuosavybė vra pagrindas 

i nauios kultūros, ■naujų 
žmonių tamusavjo ir su 
visuomene santykiu, nau
jo savo oareisu sunrati- 

f.mo, tautos gėrybių verti- 
į nimo pagrindas”. Tikrai 
’ <rražiai Višinskis kalba a- 
| pie visuomeninės nnosa- i vvbės reikšmę, bet SSSR 
| j piliečiai, matyti, nenrita- i ria jo entuziazmui. Jiems 
! Į malonesnė vis tik asmens j nuosavybė. Ir jie džiau

giasi tik tada, kai tam ti- 
i krą dali socialistinės nuo
savvbės gali paversti savo 
asmens nuosavybe.

niu metu iš fabriko be jo
kio pagrindo atleista ke- 
iiosdešimt žmonių, kuriu 
neleidžia į fabriko terito
riją ne tik dirbti, bet ir at
siimti atlyginimo”.

ir Vienam atleistajam bu
vo pažadėta priimti jį at- 

jei jis para-

i

PK* 
itOTTKRD.AM 
VOI.ENDAM 
STATFA’PAM 
VEENDAM
NEW AMSTERPĄM Gegužės 
VOLENPAM

Visais 
kites p:«R vietinius mūši) autori
zuotus agentus arba j
HOLLAND-AMERICA LINE

14 Providence Street,
Boston. Mass.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street

BALTIMORE, MD.

Worcerter, 5-4335

pirmoji revizi- pardavimo skyriaus direk- 
Sidorenko, kuris 

kėlė aikštėn fabrike vvks-900 r•»

BOSTON BRANCą
14TO Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

vojimų suma pasiekia na didžiausiame perteklių 
1400 rublių.

Iki trijų kartų žmonės 
vagia nebausti. Po trečio 
karto jie persikelia į kitą 
rajoną... Klajojantieji žu
likai Kovalenko, Tkac-Ku- 
likas pastoja, pavyzdžiui, 
į Šteingarto “zagotkonto- gyti skanios žuvies. Res-’ 
rą”. Čia jie pačiumpa 1500 torano virėjas bėgdavo 
rublių. Juos išvaiko, jie pas pažįstamus žvejus ir

je. Rekordą sumušė Tabol- 
sko apyg. komiteto sekre
torius Rižakovas standar
tiniai miesto restorano 
valgiai jam buvo neska
nūs. Jis kartais sumany
davo, pavyzdžiui, suval- 

Res-

/

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO.
♦ ♦ ♦

BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUB 

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

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

WeRecommend
and

GuaranteeI

New 
England 
Coke

TMFUCLFOR
Modern
_tiOM€S

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

108 Dorchester A ve- 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.




