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ŠV. BLAŽIEJUS
Mažoje Azijoje gyveno, 

ketvirtame šimtmety, la
bai jautrios širdies vysku
pas, vardu Blažiejus. Ki
lus Krikščionių persekioji
mui jis buvo suimtas ir 
žiauriausiai kanki n t a s. 
Kada po visų kankinimų 
jis vis atsisakė išsižadėti 
Jėzaus Kristaus, tada cie
sorius Licinijus davė įsa
kymą šventą vyskupą nu
skandinti. Bet kada jį į- 
metė į vandenį tai jis ne
skendo, bet vaikščiojo pa- 
xiršiumi. Tai pamatęs cie
sorius paliepė jam nulup
ti odą, ir nukirsti galvą. 
Taip šventasis už tikėjimą 
padėjo savo gyvybę, vasa
rio 3 d. 316 metais.

Per Šv. Blažiejaus užta
rimą daug žmonių buvo 
apsaugoti nuo įvairių ne
laimių. Ypatingai sergan
tieji kaklo ligomis mel
džiasi prie to šventojo. 
Kasmet šv. Blažiejaus die
noje, vasario 3, bažnyčio
se vra laiminimas kaklų, 
kad per to šventojo užta
rimą žmonės būtų apsau
goti nuo ligų. T.

WATERBURIO DARBI
NINKAI PRISIUNTĖ 
$25.00 J INTERTYPE 

FONDĄ
Paskelbus “Darbininko” 

raidėms rinkti mašinos — 
Intertype fondo vajų, tuo
jau sukruto LDS kuopos 
uoliai prie šio vajaus pri
sidėti. Sausio 31 d. LDS 5 
kp., Waterbury, Conn., 
per savo raštininką J. To- 
tilą prisiuntė $25.00.

Nuoširdžiai. dėkojame 
LDS 5-tos kp. nariams už 
stambia auką. Lai Tamsiu 
kuopa būva pavyzdžiu »r 
kitoms, dar neprisidėju- 
sioms kuopoms.

DEPORTAVO“DARBI 
NINKĄ”

Pirmadienį, sausio 31 d. 
gavome iš Lietuvos laik
raščio “Darbininko” siun
tinį. Deportuotas iš Lietu
vos laikraščio “Darbinin
ko” No. 1 su pažymėjimu 
“Retour non admis”. Va
dinasi, tas numeris “Dar 
bininko” buvo pavojingas 
tautininkų valdžiai, nes 
tame numeryje tilpo žinia 
antrašte: “A. Smetona
Pasiskelbs Karaliumi?” 
Pačioje žinioje nieko dau
giau, kaip tik tas ką dabar 
svarsto ar jau užbaigė 
svarstyti tautininkų sei
mas. būtent, kontsituciją, 
kurios projekte yra straip
snis, kad prezidentas,, is- 
prezidentavęs tris termi
nus, lieka prezidentu iki 
gyvos galvos.

Matyt, kad tautininkų 
valdžia bijos savo darbu, 
jeigu nenori, kad kas apie 
juos rašytų. Lietuvoje 
cenzūra nepraleidžia žinių 
ne tik vietinėje spaudoje, 
bet ir iš užsienių neįsilei
džia laikraščių su žinio
mis, kuriose paduodama 
tai kas-vra daroma Lietu
voje. Tokiu carišku elge
siu Lietuvos valdžia daro 
didelę skriaudą užsienių 
lietuvių spaudai ir jos pre
numeratoriams. Jeigu jau 
taip baisūs Amerikos lie
tuvių kaikurie laikraščiai, 
tai lai paskelbia, kad to ir 
to laikraščio neįsileis į 
Lietuva. Tada laikraščio 
leidėjai žinos, kad laik
raštis neįsileidžiamas ir jo 
nesiųs.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

!

Sausio 6 d. Kaune įvykusio prieš 20 metų Kaukaze gyvenusių lietuvių suva
žiavimo iškilmingas posėdis. Viršuje garbės prezidiumas iš gyvenusiu Kaukaze 
lietuvių veikėjų, iš kairės Kariuomenės Vadas generolas Stasys Rašykis, Šaulių 
Sąjungos vadas pulkininkas Saladžius, buvęs vyriausio tribunolo prokuroras 
Kalvaitis ir “Eito” direktorius Pranas Dailidė. Apačioje apie 150 lietuvių vyrų 
ir moterų, prieš 20 metų gyvenusių Kaukaze.

Lietuvos Tautininkų Seimas Svarsto 1 Jaujos 
Konstitucijos Projektą ‘

Kaunas, sausio 31 d. — 
Šiandien tautininkų sei
mas svarsto tą naujosios 
naujosios konstitucijos i 
konstitucijos straip s n į, 
kuriame yra pasakyta, 
kad prezidentas išprezi- 
dentavęs tris terminus, 
lieka prezidentu iki gyvos 
galvos.

Kadangi prez. Smetona 
jau baigia “trečią termi
ną”, tai jis ir pasiskelbtų i 
“prezidentu iki gyvos gal- j 
vos”, kitaip tariant Lietu
vos karaliumi.

Steigiamojo Seimo pri
imtą konstituciją prez. 
Smetona ir buvęs tuo lai
ku premieras Augustinas 
Voldemaras pakeitė de
kretu 1928 m. Toji naujoji 
dekretu paskelbta konsti
tucija davė diktatoriškas 
teises tautininku valdžiai 
Bet jos nesilaikė nei pati 
valdžia. Kada Voldemaras 
buvo pasodintas i kalėji
mą už “neištikimybe ir iš
davystę”, tai jis (Volde
maras) paskelbė, kad j’s 
tos konstitucijos nepasi
rašęs.

Tautininkų seimas turi 
išsiskirstyti vasario 1 d. 
Taigi sužinosime ar prez. 
Smetona bus paskelbtas 
Lietuvos karaliumi, ar dar 
jis liks paprastu prezi
dentu? šis klausimas gal 
jau paaiškės už dienos ki
tos.
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AMERIKIEČIAI TERU
EL FRONTE TEBESIMI’- 

ŠA

Iš Teruel radikalai pra
neša, kad taip vadinamas 
Amerikos legijonas febe- i 
kariauja prieš sukilėlius 
Teruel fronte kartu su ki
tais radikalais. Kiek laiko 
atgal buvo pranešta, kad 
sukilėliai tą amerikiečių Į 
radikalų legijoną sunaiki
no. New York “Times” ko
respondentas pasakoja, 
kad Amerikos radikalų le- 
gijonas nukentėjo nema
žai mūšiuose, bet jis nėra 
dar sunaikintas.

DARBININKAS
%

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBTNTNKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisia va
dintis gern Bažnyčios vaiko.

Vyskupas Ketteleris
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VOKIEČIAI ŽADA AT
KERŠYTI LENKAMS

BAŽNYČIŲ UŽDARY
MAS RUSIJOJE

Varšuva, Sausio 30, — 
Vokietijos naciai tvirtina, 
kad Lenkijoje vokiečiams 
atsakomi fabrikuose dar
bai ir jie turi skursti pa
našiai kaip Rusijoje. Už 
tai vokiečiai žada lenkams 
atkeršyti, ir Vokietijoje 
lenkus gerai pakamuoti. 
Lenkų valdžia, žinoma, sa
ko, kad vokiečiai Lenkijo
je turi pilną laisvę ir nėra 
nė kiek skriaudžiami, betjčioje yra daromi 
Vokietijos naciai tam ne-j kimai~ 
tiki ir grąsina lenkams: 
Vokietijoje žiauriu perse
kiojimu.

I
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: darymui Rusno
' reikalinga Mas
I

Londonas, Sausio 30, — 
Iš Maskvos pranešama, 
kad ateityje bažnyčių už- 

~ įpje nebus 
askvos vy

riausybės užtvirtinimas, 
užteks GPU (slaptosios 
policijos) pritarimo. Ir pa
skelbta, kad bažnyčia gali 
būti uždaryta dėl sekančiii 
priežaščių: 1, jei bažny- 

susirin- 
asmenų. priešingu 

valdžiai; 2, jei mokesniai 
valdžiai neužmokėti; 3, jei 
ligos platinasi; 4, jei aps
kričio žmonės tai 
Jauja; 
bokštas1 . . . nriesai

Maskva, Sausio 30, — šaudyti. 
Sovietu vyriausybė pas- Sovietų 
kelbė, 1......................
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UŽGROBĖ DVASIŠ
KIAMS SIŲSTAS DOVA

NAS • v

1S

reika-
5, jei bažnyčios 
vra aukštas ir 

lėktuvų galėtų

vidaus reikalų 
kad įvairios dova- komisaras praneša, kad 

nos atsiųstos iš Anglijos, jjs yra gavęs 8,000 žmonių 
reikalavimų uždaryti įvai
rias bažnyčias, žydų sino- 
gogas ar cerkves. Gali 
gauti ir dvigubai tiek rei
kalavimu, bet tai dar ne
reiškia, kad tikintieji rei
kalauja arba jų visai ne
būtų Rusijoje.

či4

Belgijos, Šveicarijos, A- 
merikos ir kitų kraštų Ru
sijoje gyvenantiems dva
siškiams buvo valdžios 
muitinėse sulaikytos. So
vietų valdžia liepė slapta
jai Rusijos policijai visas 
dovanas užgrobti, “nes 
siuntėjai negalį reikalau
jamo muito užmokėti”.

------------- NACIAI ŽIAURIAI PUO- 
LENKAI SUĖMĖ LYDOS LA KATALIKŲ BAŽNY- 
APSKRITYJE 12 LIETU
VIŲ KNYGYNŲ - SKAI

TYKLŲ VEDĖJŲ
Vilnius —* Įvairios Vil

niaus Krašto lietuvių dr- 
jos yra įsteigusios daug 
kaimo kultūrai kelti knv-•r 

gynų - skaityklų, kuriose 
apylinkės gyventojai gali 
pasiskaityti nemokamai 
lietuviškų laikraščių ir 
knygų. Kadangi- Vilnijos 
Krašto gyventojai labai 
skursta ir retas kuris iš
gali užsiprenumeruoti lai
kraštį, tai tokios skaityk
los jiems buvo labai nau
dingos. Bet lenkams, ma
tyt, ir tas grynai kultūri
nis darbas rėžia akį — jie 
sumanė nepageidaujamo
mis skaityklomis nusikra
tyti sulipdami jų vedėjus.

Berlynas, Sausio 30, — 
Nacių laikraštis “Angriff” 
sako, kad katalikiški laik
raščiai uždaromi, nes “jie 
spausdina svetimų kraštų 
raštus” — reiškia Popie
žiaus enciklikas; o Katali
ku jaunimo organizacija 
uždaryta, nes ji trukdo 
valstybės jaunimo organi
zacijos veikimui. Tas laik
raštis įspėja katalikus, 
sakydamas, kad gal būsią 
atimta nuo jų likusios pri
vilegijos.

Tos “privilegijos” yra 
Katalikų darbininkų uni
jos, kurios dar neprivers
tos prisidėti prie Vokieti
jos darbo fronto: paliuo- 
savimas klierikų ir kunigų

Ispanijos Sukilėliai iš Oro 
Bombardavo Barceloną

VYSKUPAS RAGINA 
GINTI KATALIKŲ TEI

SES VOKIETIJOJE

Berlynas, Vokietija, sau
sio 31 d. — Vakar Katali
kų bažnyčiose buvo skai
tytas Berlyno vyskupo, 
Count Konrad von Prey- 
sing - Lichtenegg - Moos 
ganytojiškas, laiškas jau
nuomenės auklėjimo klau
simu. Vyskupas von Prey- 
sing savo laiške ragina 
katalikus ginti savo teises 
ir siusti savo vaikus į ka
talikiškas mokyklas, ne
paisant to, kad Hitlerio 
valdžia daro spaudimą į' 
tėvus, kad jie siųstu vai
kus į nacių mokyklas. 
Vyskupas panašų atsijau-i 
kurią į katalikus buvo iš- i 
leidęs mėnuo atgal ir jisi 
buvo skaitomas bažnyčio- I 
se.

ADF NEPRIIMA PASI C- , 
LYMO SUSITAIKINTI

Miami, Florida, sausio į 
31 d. — Pereitos savaites j 
pabaigoje, CIO organizaci
jos vadas, John L. Lewis, 
pareiškė, kad darbininkai 
būtinai turi susivienyti. 
Jis Dasiūlė Amerikos Dar-i 
bo Federacijai naują pla
ną, kurį reikalavo priimti 
prieš vasario 1 d. Pagal tą 
Dianą CIO sutinka įeiti su 
4 milijonais nariu į ADF, 
jeigu tik pastaroji sutiks 
priimti ir išduoti čarto- 
rius unijoms, priklausan
čioms prie CIO. Jeigu A. 
D. F. tų sąlygų nenori pri
imti, tai siūlo, kad Fede
racija įeitu su viasis savo 
nariais į CIO.

ADF tų sąlygų nepriė
mė.

KAUNIETIS IŠRADO VAI
STUS NUO KOKLIUŠO
Jaunas Kauno gydytojas 

praktikantas Jonas Ber- 
žinskas, dar neišlaikęs 
valstybiniu egzaminų, at
rado vaistus nuo vaikų li
gos kokliušo. Šia liga žie
mos metu labai daug ser
ga darbininkų vaikų, nes 
susergama nuo drėgnų 
butų. Susirgę kokliušu 
vaikai, paprastai, turi per
sirgti šešias savaites. Gy
dytojas iki šiol tą ligą ga
lėdavo tik susilpninti, bet 
jos visiškai pašalinti ne
galėdavo.

Išrastieji vaistai gydyto
jų tiriami ir kol kas gauti 
teigiami rezultatai.

nuo kariuomenės tarny
bos, ir tai Katalikų Baž
nyčia dar turi teisę diplo
matiniais būdais kreiptis 
į aukščiausią šalies val
džią. Vadinasi, diktatoriai, 
kas jie nebūtų: komunis
tai ar fašistai, jie visi ly
giai puola Katalikų Baž
nyčią ir jos narius.

LENKAI NESILIAUJA ŠIMTAI UŽMUŠTA

Vilnius — Sausio 22 d. 
lenkai uždarė Vilniaus 
Krašto lietuvių Ūkio De
ją ir lietuvių Sporto Klu
bą.

KUNIGĮ) VIENYBĖS PRO
VINCIJOS POSĖDIS

Lovvell, Mass. — Pirma
dienį, sausio 31 d. pas 
kun. P. Strakauską, šv. 
Juozapo lietuvių parapijos 
kleboną įvyko Bostono 
Provincijos Kunigų Vie
nybės posėdis. Kunigų 
Vienybės Provincijos pir
mininku yra kun. K. Jen- 
kus. Posėdis įvvko 40 Va
landų Atlaidų Šv. Juozapo ; 
lietuvių par. bažnyčioje 
proga. Atlaidai užsibaigia 
šį vakarą iškilmingais 
mišparais ir pamokslu.

NUŽUDĖ 3,000 KINIEČIU
7 4.

Shanghai, Kinija, sausio 
31 d. — Vakarinėje Shan
ghai dalyje įvyko smarkus- 
japonų su kiniečiais susi
rėmimas. Japonai laimėje 
dvejuose principiniu o s e 
karo frontuose. Mūšiuose 
žuvo apie 3000 kiniečių. 
Tūkstančiai pabėgo iš mū
šių laukų.

ITALIJOS EKSPLIO7I- 
JOJE ŽUVO 300 ŽMONIŲ

Roma, Italija — Perei
tos savaitės pabaigoje a- 
municijos dirbtuvėje įvy
ko baisus sprogimas. Dirb
tuvė sunaikinta, apie 300 
žmonių užmušta ir daug 
sunkiai sužeista. Tai bu į 
vęs didžiausias sprogimą;, į 
Italijoje.

HITLERIS MINĖJO 5 
METŲ DIKTATORIAVI- 

MO SUKAKTĮ

Berlynas, Vokietija, sau
sio 31 d. — Vakar tūks
tančiai nacių iškilmingai 
minėjo savo vado, Adolfo 
Hitlerio 5 metų diktatn- 
riavimo sukaktį. Sakoma, 
parade dalyvavo apie 25, 
000 nacių. Hitleris ir jo! 
pakalikai rodė pasauliui 
savo galybę. Kaip žinome 
Vokietijoje labai žiauriai 
persekiojami katalikai, j 
KaiD komunizmas, taip ir 
nacizmas griežtai pasireiš
kė prieš krikščionybę, y- 
pač Katalikų Bažnyčią.

Kaunas — Lietuvių Pre
kybininkų, Pramoninkų ir 
Amatininkų (Verslininkui 
Sąjunga įsteigė Kaune im- uv.v ivua.
porto - eksporto akcinę' 1,260 pėdų ilgio, 4,500,000 
bendrovę “Verslas”. Išvarų sunkumo plieno til-

-------------- j tą, kuris buvo pastatytas
Kaunas — Tarpžinybinė Į susisiekimui Jung. Valsty- 

Komisija pateikė Vyriau-ibių su Kanada ir buvo už 
svbei platų mūrinės kaimo ketvirtadalio mylios nuo 
statvmoš plytinių, kalkių Niagara krioklio, 
degyklų ir cemento fabri- tas buvo pastatytas 1898 
ko steigimo planą.

Barcelona, Ispanija, sau
sio 31 d. — Radikalų val
džios propagandos agentū
ra praneša, kad gen. Fran
cisco Franco lakūnai iš o- 
ro bombardavo radikalų 
valdžios sostinę Barceloną 
po to, kada jos apsaugos 
ministeris pasiūlęs gen. 
Franco. . kad nei, jo lakū
nai, nei radikalų nebom
barduotų miestų ir kaime
lių, kurie nėra karo lauku. 
Radikalai sako, kad suki
lėlių lakūnų bombardavi
mas Barcelona miesto e- 
sąs atsakymas į radikalų 
ministerio pasiūlymą.

Sukilėlių lakūnai bom
bardavę dviem atvejais. 
Žuvusieji esą vyrai, mote
rys ir vaikai. Kiek iš viso 
žuvo negali pasakyti, nes 
esą negalima taip greit su
rasti kūnų namų griuvė
siuose, bet sakoma žuvo a- 
nie 350 žmonių, iš kurių e- 
są 158 vaikai. Pusiau ofi
cialiai praneša, kad apie 
700 žmonių sužeista. Daug 
namų sugriauta.

Teruel fronte eina smar
kūs mūšiai. Radikalų val
džios kariuomenė stip
riai laikosi, bet ji negali 
pasivaryti pirmyn, bet ir 
sukilėliai negali sulaužyti 
radikalu fronto. Beveik 
tuo pačiu laiku, kada radi
kalų kariuomenė smar
kiausiai puolė sukilėlius.' 
sukilėlių lakūnai iš oro 
bombardavo Valencia, kur 
užmušta 177 žmonės.

PREZ. ROOSEVELT REI
KALAUJA $800,000,009 

APSIGINKLAVIMUI
VVashington, D. C. —

Prez. Roosevelt, kalbėda
mas Kongrese, reikalavo, 
kad jis paskirtų $800,000, 
000 Jung. Valstybių karo 
laivyno statybai. Prezi
dentas nurodė, kad yra 
būtinas reikalas pastatyti 
47 naujus karo laivus ir 
mažiausia tūkstantį laivy
no lėktuvų. Būtinai reikia 
padidinti karo aviaciją: 
laivyno karininkų skaičių 
padidinti 1,025 karinin
kais; tuojau pradėti staty
ti du nauju kapitaliniu 
laivu ir du šarvuočiu. Pre
zidentas rekomendavo iš
leisti $17,330,000 armijos 
pagerinimui.

Prez. Roosevelt pareiš
kia. kad Jung. Valstybių 
ginklavimąsi yra vien ša
lies saugumo sumetimais.

LEDAI NUNEŠĖ TILTA

Niagara, Falls, N. Y. —
Susigrūdę ledai nunešė

m.

Šis til-
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VIETINĖS ŽINIOS
--------------------------------------------------------------------

DĖL JUBILIEJAUS ras. Trumpai kalbėti yra 
----------- , kviečiami Mass. Valstv- 

Vas. 13 d. jau nebe toli, bes Gubernatorius C. H. 
Tą dieną apvaikščiosime 
20 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukak ties 
Jubiliejų. Visi jos lau
kiame.

Iki šiol 21 draugija užsi
registravo dalyvauti Jubi
liejaus pamaldose 11 vai. munijos 
ryte, ir koncerte, 2 vai. p. vai. ryte., ir turės bendrus 
p. Prašome neužsiregis- pusryčius. Jeigu, kurie iš 
travusių, o norinčių, tuo- minėtų negavo , kvietimų, 
jau užsiregistruoti. (yra prašomi kreiptis pas

Lygiai prašome draugi- ;Dr. M. Casper, 525 E. 
ių, kurios mano duoti į Ju- Broadway, So. Boston, 
biliejaus programą skelbi- Mass. .
mą, tuojau tą padaryti. Per tas Šv. mišias eis

Programoje gali skelbtis prie Dievo Stalo ir choras, 
ir pavieniai biznieriai ir, sodalietės, Studentai ir 

į Vyčiai. Pamokslą sakys 
. ■-- - —_ _ —---- -----------, o.

mo dėlei, galima , perduoti, j. Vėliau detaliai skelbsi
me kokiomis funkcijomis 
kokios draugijos ims da- 
lyvumą Jubiliejų minint.

Koresp.

Hurley ir Bostono Mayo
ras M. J. Tobin.

Į koncertą įžangos nėra.
So. Bostono profesiona

lai, kolegistai ir kolegistės 
ir vienas kitas jų svečias 
bei viešnia eis prie Šv. Ko- 

“in corpore” 9:30

• v

Jeigu, kurie iš

ir pavieniai biznieriai 
profesionalai.

Selbimų tekstus, greitu- Tėvas Pr. Aukštikalnis, S

tiesiog ‘Darbininko’ spau
stu vėn.

Visų prašome tą dieną: 
nešioti daug lietuviškų ’ 
spalvų — lietuviškos iš- j 
vaizdos.

Gabusis šv. Petro para
pijos choras, vadovybėje į 
art. R. Juškos, stropiai! 
ruošiasi prie Jubiliejaus! 
koncerto ir užsikvietė pa- 
gelbininkų iš kitų kolionl- 
jų. Ponia M. Mazgalienė ir: 
panelė Dravinskaitė jau | 
sutiko dalyvauti Jubilie- I 
jaus koncerte.

Koncerte kalbės kun. A.i 
Petraitis, neseniai grįžęs 
iš Lietuvos ir Lietuvos! 
žurnalistas ponas K. Čibi-

KRIKŠTAS

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2860 • i
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadwav. So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nno 9 iki 12 v. dieną. 
Snbatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—K

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq .

Cambridge, Mass.

PRANEŠIMAS
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par. bažnytinėje salėje, W. 
5th St., So. Bostone, vado
vybėje Blaivininkų kuo
pos, bus rodomi kalbą pa
veikslai iš gyvenimo Ste
buklingojo šv. Antano iš 
Padvos. Kas tik šiuos pa
veikslus matė ir girdėjo 
tiesiog negali jais atsige
rėti.

Gražiausiai išgyrė šią 
vykusią filmą Kardinolas 
Cerretti, Tarptautinės Ka
talikų Alumnų Federaci
jos, Katalikų Rašytojų A- 
merikoje dvasios vadas, 
Brolių Ksaverų viršinin
kas, Sesuo Maria Annun- 
ciata, The Brooklyn Tab- 
let, kun. P. J. Juškaitis. 
visi cambridgeiečiai, kai 
kurie South Bostoniečiai 
ir daugybė kitų.

Štai kelis komentarus 
paduoda, kaip stovi, ang
liškai :

Chicago Tribūne rašo: 
“St. Anthony of Padua”- • 
}>ainstakingly portr a y s 
the life of the wonder 
worker of the middle a- 
ges... Authentic... A Pictu- 
re of special interest”.

Chicatgo American”: A 
devinely touching film... 
Jnspiring entertainment 
augmented with a excep- 
tionally lavish musical 
back ground”.

St. Alexander Congrega- 
tionalist: “The sound film 
depieting St. Anthonys’ 
life ir entertaining and 
inspiring”.

Aš turiu daug tokių pui
kių pagyrimų. Taigi ir ra
ginu visus ateiti ir pergy
venti tą visą ką matysite 
ir girdėsite. Kvieslys.

i

tučio Daržas jau paimtas 
birželio 12 d., 1938. Nutar
ta duoti dideles dovanas 
prie įžangos ir už pirme
nybes, ir kviesti visus tris 
kunigus, kad šį metinį iš
važiavimą padarius tikrai 
nepaprastu.

Kun. Virmauskis pasvei
kinęs naują valdybą, ir pa
dėkojęs senai, uždarė 
sirinkimą malda.

su-

MIKE

Sausio 27 d., mirė, duk
ters namuose. 753 E 7th 
Si., Petras N. Vilutis, 72 
metų amžiaus. Paėjo iš 
Užpolių parapijos. Ameri
koje pragyveno 28 metus. 
Paliko tris dukteris ir sū
nų. Palaidotas 31 d. 9 vai. 
ryte, iš Šv. Petro bažny
čios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

v •

MIRĖ JUOZAS DEGUTIS
Cambridge, Mass.—Sau

sio 30 d. savo namuose 
mirė Juoas Degutis, 71 m. 
amžiaus, gyv. 76 Cleveland 
St., Arlington. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų lietuvių 
gyventojų Cambridge’iuje. 
Visą laiką buvo uolus ir 
ištikimas katalikas ir lie
tuvis. Daug darbavosi pa
rapijoje. Yra buvęs kolek
torium ir Šv. Vardo drau
gijos nariu. Paliko nuliū
dime žmoną Juozapiną ir 
sūnų Vincą. Laidojamas iš 
N. P. P. Marijos lietuvių 
parapijos bažnyčios vasa
rio 2 d., 9:30 vai. ryte su 
iškilmingomis gedulo šv. 
mišiomis Šv. Kryžiaus ka
puose.

SVEIKSTA

GRABORIAIonas Stasiulis, gyv. Dor- 
chestery. Jurgis Stukas 
padavęs nelaimingajam 
pagalį, kad galėtų laiky
tis pakol atvyks pagelba. 
Wellesley kolegijos stu
dentės, pamačiusios nelai
mę, pašaukė gaisrininkus, 
kurie atvykę Stasiulį iš
traukė. Jurgis Stukas be
sidžiaugdamas, kad jo 
draugas išgelbėtas, kažin 
kaip per neapsižiūrėjimą 
ir pats įlūžo, bet jis buvo 
tuojau ištrauktas.

Julius Mikelionis ir Po 
vilas Likas žuvavo kiek 
toliau ir jie būtų nieko ne 
žinoję apie savo draugų 
nelaimę, jeigu jiem nebūtų 
pranešę kiti. Kada prane
šė, tai jie atvykę nuvežė 
savo automobiliais į kole
giją, kur sušlapusiem ir 
sušalusiem pp. Stukui ir 
Stasiuliui buvo suteikta 
pirmoji pagelba. Jiedu ten 
turėjo sėdėti prie centrai! - 
nio šildytuvo pakol 
vo jų drabužiai.

I JOSEPH W. CASPER I
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SOU Boston 1437 
Residence: 198 M St.
TeL SOU Boston 3960 

Patarnavimai Dieną ir Naktį
- .

Sausio 28 d., miesto li
goninėje, mirė, porą savai
čių pasirgusi, Magdalena 
Stankienė. 48 metų, gyv. 
216V2 W 5th St. Paėjo Pu
nios parapijos. Amerikoje i 
pragyveno 29 metes. Pali
ko du sūnų ir dvi dukteris.■ 
Laidojama vas. 1 d. 9 vai 1 
r., iš Šv. Petro bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuo
se.

su-Pereitą savaitę buvo 
sirgęs kun. P. Juškaitis, 
Cambridge lietuvių par. 
klebonas ir LDS Centro 
Valdybos narys. Šią sa
vaitę jau jaučiasi geriau. 
Darbininkų Radio vadovy
bė pakvietė gerb. kun. P. 
Juškaitį pasakyti kalbelę 
per radio šeštadienį, vasa
rio 6 d. LDS ir “Darbinin
ko” reikalais. Kun. P. Juš
kaitis, jeigu tik jausis 
sveikas, pasižadėjo kalbė
ti.

MIRĖ

• v 1 V • — isdziu- Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

Sausio 30 d., miesto ligo- 
į ninėje, mirė Pranciškus 
Sudaris, 46 metų. Paėjo 

į Luokės parapijos. Ameri- 
! koje pragyveno 25 metus.
Paliko žmoną Marcelę 
(Pašarkaniutę) ir dukterį 
Genovaitę. Laidojamas iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, 9 
vai. ryte, vas. 2 d.

pa-Sausio 30 d., tapo 
krikštytas sūnus Juozo ir 
Onos (Bernatavičiutūs) 
Babinskų vardais Rober
tas - Richardas. Kūmai 
buvo Vincentas Balukonis 
ir Rožė Žalinskienė.

•r

ŽINUTES

Šv,

i

i

Vas. 2 d., 8 vai. ryte, 
Petro lietuvių bažnyčioje, 
bus šventinamos žvakės ir 
už parapiją giedamos šv. 
mišios.

Vas. 3 d., gerklių laimi
nimas po visų šv. mišių iš 
ryto, 4:30 vai. po pietų, ir 
7:30 vai. vak. Išpažintys 
bus klausomos 4 vai. p. p. 
ir 7:30 vai. vak.

Vas. 4 d., 7 vai. ryte, šv. 
mišios laikomos Maldos 
Apaštalavimo draugijos. 
7:30 vai. vak. laikoma šv. 
Valanda. Po tam viršminė- 
tos draugijos susirinki
mas ir Šv. Vincento Pau
piečio draugijos susirinki
mas.

B. CICNIENE SVEIKSTA

NEPAPRASTAS PARA
PIJOS IŠVAŽIAVIMAS

Sausio 29 d., miesto ligo
ninėje, mirė Apolonija Že
maitienė, gyv. 178 Bolton 
St., 50 metų. Paėjo Duo
menų parapijos. Ameriko
je pragyveno 36 metus. 
Paliko dukterį Oną Danie
lienę. Laidojama iš Šv. 
Petro par. bažn. 10 vai. r., 
Naujos Kalvarijos kapuo
se.

i
i

Taipgi šiomis dienomis 
buvo susirgęs ir LDS Cen
tro Valdybos pirmininkas, 
kun. J. Švagždys, Montello 

' lietuvių par. klebonas, 
j Girdėt, kad sveiksta..________

i
I “SURPRISE PARTY”

kad
478

Dor-

Šiuomi pranešama, 
Dr. Antano J. West, 
Gallivan Boulevard, 
chester, ofisas bus užda
rytas nuo Vasario 10, ligi 
Kovo 14 d. š. m. Pp. dak
taras su žmona praleis sa
vo vakacijas per tą laiką 
Floridoj.

Prieš septynetą savaičių 
p-n ją B. Cūnienę ištiko ne
laimę — važiuojant į lai
dotuves jai smogė vienas 
automobilius į jos automo
bilių ir smarkiai sužeidė. 
Po septynių savaičių ligo
nė stiprėja ir yra vilties, 
kad greitai pasveiks ir su 
mumis pradės darbuotis.

Rap.

S»V. ANTANAS PAVEIK
SLUOSE

Vas. 6 d., 3 vai. po pietų, 
ir 7:30 vai. vak., Šv. Petro

We Recommend 
and 

Guarantee

j

«
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•HOMCS

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tek 1830 SOUth Boston.

834 MASS AVĖ.
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Hig 1920
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I New iEngiano
. COKE .
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BATCHELDER WHITTEMORE GOAL CO.

Sausio 28 d., bažnytinėje 
salėje, įvyko Šv. Petro lie
tuvių parapijos veikimo' 
komisijos susirinkimas.

Pirmininkas Vincentas Į 
Širka paaiškino susirinki
mo tikslą, padėkojo komi-Į 
sijai ir pritarėjams už’ 
bendradarbiavimą, ir pa
reiškė nebeapsiimsiąs to
liau bebūti komisijos va
dovybėje ir kvietė kun. P. 
Virmauskį pakalbėti.

Kun. Virmauskis padė
kojo pirmininkui, valdy- j 
bai, komisijai ir visiems j 
susirinkusiems už darbuo
tę parapijos naudai, ir per 
juos visai parapijai. Jis 
sveikino pirmininką su ką 
tik gimusia dukrele.

Nusidžiaugė ta naujiena 
ir visas susirinkimas ir 
paplojo rankomis pirmi
ninkui. Kunigas trumpai 
dar priminė parapijos me
tinę atskaitą, kuri rodoi 
jog nuo reikiamų bažny
čioje, salėse ir klebonijoj*.-i 
remontų per praeitus me
tus parapijos statybos 
fondas paūgėjo virš dviejų 
tūkstančių dolerių. Už tai 
klebonas davė kreditą vei
kėjų veiklumui, kurie gra
žiai darbuojasi visuome
nės labui.

Buvo labai plačiai kalba
ma prieš jaunuomenės šo
kius viešbučiuose.

Išrinkta parapijos veiki
mo komisijos vaidyba: 
pirmininkas Vincentas Va
latka, vice - pirmininkas 
Pranciškus Grigaliūnas, 
raštininkas VI. Brazaus
kas, kasierius Vincentas 
Kališius, šeimininkės po
nios Marksienė, Slatkevi- 
čienė, Volungevičienė, Lin
ge vičienė, Žukauskienė ir 
kitos.

Pirmos naujos valdybos 
žingsnis buvo rengti para
pijos metinį išvažiavimą. 
Pasirodė ir kita, kad Kęs-

šeštadienį, sausio 29, š. į 
' m.,-9:00 vai. vak., p-nios 
j Nanartavičienės namuose, 
398 W. Broadway, So. 
Bostone įvyko “Surprise 

i party” parengta panelei 
' Ang. Vengraitei, jos gim-j 
tądienio proga, kaipo at- 
žymėjimas Blaivininkų ir i 
Rožančiaus dr-je 5 metų 
darbuotės. P-lė Vengraitė j 
jau penki metai kaip dirba 
minėtų draugijų valdybo- 

j se kaipo sekretorė.
Šis vakarėlis buvo su-! 

rengtas pasidarbavimu ir 
rūpesniu p-lių Marijonos 
Kilmoniutės ir Elžbietos 
Valentaitės. Pastaroji per 
savo kuklumą slėpė savo 
paslaptį — gimtadienį (ir 
jos buvo gimtadienis šeš
tadienį), bet čia jos nuste
bimui buvo atidengta pa
slaptis ir nuoširdžiai visų 

| svečių ir viešnių pasvei- 
] kinta.
i Gražiai, blaivininkiškai 
papuoštą stalą apsėdo: 
kleb. kun. Pr. Virmauskis, 
J. Kumpa, pp. Vengrai ir 
jų dukrelės: Angelė, Ona, 
Marytė, jų draugai J. Vol
tą ir R. R. F.; p. Giedri- 
mienėr p. Žukauskienė su 
dukrele ir sūneliu, Alena 
Jurkiūtė, p-nios Nanarta
vičienės šeimynėlė ir ren
gėjos pp. Kilmoniutė ir 
Valentaitė.

• Kleb. kun. P. Virmaus- į 
kis taręs savo kalboje pa-! 
gyrimo žodį rengėjoms, 
panašių pramogėlių, pažy
mėdamas, kad panašios 
jaunimui už pasidarbavi
mą pagerbti “party”, ska
tina juos draugijose dar
buotis.

Sudainavus “Ilgiausių 
Metų” ir įteikus solemni- 
zantei dovanėles, svečiai 
ir viešnios skirstėsi į na
mus pakilusioje ir nuošir
džioje nuotaikoje. Rap.

j

Pirmadienį, sausio 31 d. 
suėjo lygiai metai kaip 
pavojingai buvo susirgęs 
kun. P. Virmauskis, Šv. 
Petro lietuvių par. klebo
nas. Jį buvo prispaudus 
plaučių uždegimo liga. Šią 
žiemą kol kas jaučiasi 
stiprus.

LABDARYBĖS DARBAS

A.

Mirus Mykolui Zaičikui, 
sausio 23 d., 1938, miesto 
ligoninėje, nerasta turto 
palaidojimui. Atsi rado 
labdaringų žmonių, p. An
tanas Matuliauskas, Ona 
Stanislovaitienė, J.
Smigias, p. Barolienė, p. 
Skrickienė, G. Švelnis, pa
nelė Adelė Varžinskaitė ir 
Šv. Vincento Pauliečio lab
daringa draugija ir krikš
čioniškai palaidojo betur
tį. Ištikrųjų tai gražus 
labdarybės darbas.

GAISRAS PADARE
$50,000 NUOSTOLIŲ

Stepono Dariaus Posto 
Nr. 317 benas šiuomi nuo
širdžiai dėkuoja sekan
tiems mūsų geradariams, 
kurie norėdami paremti 
ir palaikyti lietuvių beną 
aukavo į beno naujų uni
formų fondą.

Dešimtį dolerių aukavo 
Barney Petruškevičius; po] 

Į penkis dolerius aukavo: ] 
Jonas Beleckas, Leonas! 
Švagždys, Jonas J. Roma
nas ; po du doleriu aukavo: 
Juozas M. Dilis, Stanley 
Beleskas, Dr. Landžius - 
Seymour, Klemensas Sa- 
betskis, Jurgis Ulevičius; 
po vieną dolerį aukavo: 
Antanas Peldžius, Anta
nas Samalis, Jonas Po- 
zark, Walter Gedvilas, Po
vilas Bushman. Viso S40. 
00. Visiems aukavusiems 
esame labai dėkingi ir jų 
duosnumo neužmiršime.
Stepono Dariaus Posto 

Nr. 317 Benas
Jonas Pavydįs, Pirm. 
John J. Romanas,

Reikalų Vedėjas.

i

ĮVAIRŪS skelbimai

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

>»♦<

Sekmadienio rytą, sau
sio 30 d., J. J. Newberrv 
kompanijom įstaigoje, 180 
Massachusetts Avė. kilo 
gaisras, kuris padarė $50, 
000 nuostolių. Gaisrinin
kai per 4 valandas kovojo 
su ugnimi. Visam distrik- 
twi grėsė pavojus, šeši 
gaisrininkai sužeisti.

“IŠSIMAUDĖ“ WABAN
EŽERE

I

Sausio 27 d., po pietų 
ant Waban ežero žuvavo 
keli iš So. Bostono lietu
viai, tarp kurių buvo Ju
lius Mikelionis, Povilas 
Likas, Jurgis Štokas, Leo
nas Stasiulis. Pastariem 
dviem įvyko nelaimė: le
dui įlužus įkrito į vandeni 
ir gerai išsimaudė pakol 
atvyko pagelba. Waban e- 
žeras randasi arti Welles- 
ley kolegijos , Wellesley, 
Mass. Pirmiausia įlūžo Le-

Pečių muskulus gelia? 

Petys ištampytas ?

Suteiks malonų palengvinimą 

keli vykrųs ištrynimai.

pardundamas po 35c. ir 70c. 
vijo*® vaistinėse.

PAIN-EXPELLERIS

w o • l 0
L! N i

r a m o u
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DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikŲ Me
todą nu<> Reumatizmo, 
kurį noriai pasilsime 
k ožiui m šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę. arba laibai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro j>er- 
mainoj. štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-pigą Metodą, 

ta dm.
Mes noriai pasfąsim jums PILN4 

Pakelį. 7 dienoms RYKAI IŠBAN
DYMUI. Ir jeigu norėsite naudoti 
doi'gfrn. t-j galėsit daryti už mažus 
lca>ra». lies kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mflsą kaš
tais. Pasiuskit savo vardą ir adresą 
tuojau J
ROSSE PRODUCTS CO., Dept. 
2708 W. Farwell Avė. Chicago,

X-9 
III.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, Storas ir 5 šeimy
nos. Storas per 35 metus išrendavotas 
aptiekos bizniui, labai įgyvendintas, 
ynatingai daug lietuviu apgyvento) 
vietoj. Perdėm atnaujintas iš vidaus 
ir lauko. Nauji aržuoliniai “floorai" 
per visą namą, 5 baltos sinkos, 5 
nauji pečiai, pilnai išre.,davotas labai 
pavyzdingoms šeimynoms, visas išpo- 
pieruotas, išpentintas iš vidaus ir iš 
lauko. įlendi) atneša $1,438.00 į metus. 
\pmokėjus visas išlaidas gryno pelno 
lieka arti $1,000.00 per metus. Yra J- 
važiavimas automobiliams. Rusas su 
stoja arti namo.

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

332
K. J. KUPSTIS

West Broadwa.v, So. Boston, Mass. 
Telephone SOU 9423

NENUSIMINK!
Jeigu bandei be pasekmių vais

tus. tai dabar pabandyk Deksnio 
Galingų Mostį, kuri tūkstančiams 
pagelbėjo nuo reumatizmo, ran
kų, kojų tirpimo ir atšalimo, ne
uralgijos, šalčio, dieglių ir nuo
vargio. Garantuojame pasekmes 
ar grąžiname pinigus. Kaina 75e, 
>1.50 ir $3.00. Dekens Otment 
parsiduoda visur —________' 4

DEKENN’S OINTMENT CO.
Hartford, Conn.
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Vasario 2 Diena
Katalikų Bažnyčia kas

met 40 dienoje po Kalėdų, 
tai yra Vasario 2 d., šven
čia Viešpaties Jėzaus ir 
Dievo Motinos šventę, va
dinamą Grabnyčios. Dėl 
to vadinasi Grabnyčiomis, 
kad toje dienoje yra šven- 
i mamos vaškinės žvakės, 
kurias žmonės žibina ne
laimėms prašalinti ir taip 
pat prie numirėlio. O žva
kės dėl to tą dieną šventi
namos, kad Bažnyčia gie
da tą giesmę, kurią kita
dos senelis Simeonas per 
šv. Panelės Marijos Įves
dinimą pranašavo 
Kristų, sakydamas: 
sa tautoms apšviesti

mas, kad moteriškė po 
gimdymo turėjo ateiti - į 
bažnyčią Įsivesdinti. Ir 
Marija, pildydama tą įsa
kymą, keturiosdešimtoje 
dienoje po Kalėdų, atėjo į- 
sivesdinti, padaryti įsaky
tą auką ir paaukoti Jėzų 

I Dievui, nes “parašyta 
Viešpaties įstatyme: kiek- 

Į vienas vyriškis, pirmgi- 
! mis, bus pašvęstas Vieš
pačiui, ir kad duotų auką 
dvejetą purplelių arba 
dviejų jaunu balandžių”.

Šv. Panelė, Šv. Dvasios 
veikimu pradėjusi ir pa-

apie gimdžiusi Sūnų, to istatv- 
“Šviė- 

tautoms apšviesti”. 
Kristus yra pasaulio Švie
sa, o žvakė — tos šviesos 
ženklas. Kaip žvakė iš
sklaido tamsumą akiai, 
taip Kristus nušviečia vi
są žmogaus gyvenimą, 
kad jis gali žinoti kas yra 
p-era ar bloga, kas aukšta 
ir gražu, ar kas bloga ir 
žema.

Pas žydus buvo Įstaty-

! mo galėjo nepildyti, bet 
būdama “Dievo tarnaitė”.

• nori Dievo paskelbtą ista- 
■ tymą išpildyti.

Šv. Panelės Ivedybos ir 
Kristaus paaukoiimas Je
ruzalės bažnyčioje moko 
mus tiksliai nildvti Dievo 
■sakymus, išsižadėti išdi- 

i durno, o būti šviesos vai
kais, savo žodžiais ir dar- 

į bais rodyti pasauliui kelią 
j išganymą. T.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PERTVARKYTA RUSI
JOS KARO VADOVYBĖ

_____________________

“Tasso” žiniomis, Sovie-1 
tų Sąjungos centrinis vyk
domasis komitetas nutarė 
įsteigti bendrą visai So
vietų Sąjungai karo laivy
no reikalų komisariatą., 
kuriam pavedama rūpintis 
visais Sovietų Sąjungos 
karo laivyno reikalais. 
Tuo būdu Sovietų Sąjun
gos karo laivynui nuo šio
lei krašto apsaugos komi
sariatas nevadovaus. Nau
jojo komisariato viršinin
ku paskirtas Smirnovas, 
kuris anksčiau ėjo Sovietų 
Sąjungos krašto apsaugos 
liaudies komisaro pava
duotojo ir Sovietu Sąjun
gos kariuomenės politini c 
skyriaus viršininko parei
gas. Krašto apsaugos ko
misaro pavaduotoju pas
kirtas Mehlisas. Jis taip 
pat eis ir kariuomenės po
litinio skyriaus viršininko 
pareigas.

Smirnovas ir Mehlisas 
buvo pakelti | aukštesni 
laipsnį.

86 METŲ SENUTĖ Į FO
NOGRAFU ĮDAINAVO 

APIE 100 DAINŲ

KAUNAS — Šiemet 
Tautosakos Archyvas vi
same mūsų krašte labai 
stropiai renka dainas, pa
tarles, priežodžius ir kt. 
vertingą liaudies kūrybą. 
Šiomsi dienomis į Kauną 
buvo iškviesta Ukmergės 
apskrities Pabaisko vals
čiaus Skominių kaimo ū- 
kininkė Augustienė. Ši ar
ti 80 metų amžiaus senutė 
Tautosakos Archyve dai
navo net penkias dienas 
5'1 nedidelėmis pertrauko
mis. Ji moka daugybę i- 
vairiausių senu dainų, pa
tarlių, padavimų, šokių, 
suktinių dainų ir t.t. Per 
tą laiką Augustienė į fo
nografo plokšteles įdaina
vo net apie 100 atskirų da- 

1 lykų.

Kaunas — Sausio 25 d. 
dalyvaujant Vyriausybei. 
Mokslo, Meno atstovams, 
a tidarytas Kultūros Mu
ziejaus Priešistorinis sky-

liūs, turintis per 10.000 mui žurnalas pateikia iš- 
eksponatų, vaizduojančių tisą eilę faktų. Pav., į vie- 
lietuvių tautos kultūrinę ną Maskvos advokatą 
raidą nuo 14,000 metų kreipėsi darbininkas, kurį 
prieš Kristaus gimimą. j valdžios Įmonė verčia už 

normalų atlyginimą dirbti 
■ net 16 valandų per parą 
A dvokatas konstatuoja
faktą, iškelia Įmonei bylą 
ir... pats patenka į Sovietų 

'valdžios “priešų” eiles: jis 
apkaltinamas šmeižiąs So
vietų vyriausybę.

Arba vėl. Teisme spren
džiama byla darbininko, 

j kaltinimo apsivogusio fa- 
i brike. Byloje darbininko 
gynėjui svarbu nustatyti 

. faktą, kad minėtas darbi- 
J pinkas yra udarnikas — 

stachanovcas, tačiau už 
tokias pastangas advoka
tas apkaltinamas stacha- 
noveų Įžeidimu ir kontre- 
voliucija. Tvirtinama, kad 
advokatas teisme norėjęs 

1 Įrodyti, jog stachanovcai 
vagys.

Gynėjas beveik kiekvie
noje byloje rizikuoja būti 
apkaltintas, kaiD politinis 

Teisėjai ir 
prokurorai Į advokatus, j 
žiūri su nepasitikėjimu iri 
i ta rimu. Ypač prokurorai [ 
iki šiol mano, kad advoka
tai yra Sovietų priešai.1 
Vienas RSFSR prokuro
ras teisme pareiškė:
— Tamsta gini tik atski

rus nusikaltėlius, o aš gi
nu socialistinę santvarką.

raidą j
prieš Kristaus gimimą.

DU LAKŪNAI ŽUVO

Flagstaff, Arizona, sau
sio 31 d. — Du lakūnai žu
vo, kada jų orlaivis, lėkda
mas virš Wilson kalno 
trenkė į uolą ir sudužo. 
Spėjama, kad orlaivio mo
toras buvo sugedęs.

KRUVINAS BIUDŽETAS 
SOVIETU RUSIJOJE

--------- u
1937 METAIS SUŠAUDY
TA APIE 5000 ŽMONIŲ

Spaudos pranešimu, da- 
Lubiankos 

sėdi 
va- 
bus 
Šia- 
dau-

J-

1

bar garsiame 
kalėjime (Maskvoje) 
apie 250 komunizmo 
dų, kurie netrukus 
teisiami ir šaudomi, 
me skaičiuje yra ir
gelis Sovietų Rusijos d 
plomatų, kurie atšaukti iš 
ligi šiol užimamų vietų, - 
patalpinti kalėjime ir lau- nusikaltėlis.
kia dabar teismo.

Kartu spauda paduoda į- 
domių žinių apie vyriau
siojo komunistų partijos 
komiteto (CIK) nariu li
kimą. 1937 metų pradžio
je šiame komitete buvo 61 
asmuo. Per metus buvo 
sušaudyta 30 narių, 8 sėdi 
kalėjime ir tik 23 tuo tar
pų dar nesuimti.

Kiek per 1937 metus bu
vo sušaudyta Sovietų Ru
sijoje komunistu, nieks 
perai nežino. Apskaičiuota 
betgi, kad tik vadų buvo 
sušaudyta 4.800. Dalis iu 
sušaudvta teismo snrendi- 
mu, o kiti be jokio teicrr,<^

M.M.

v •

IŠKERTA IR UŽARS
PER 100 HA MIŠKO

I

60 J. V. KONGRESMONŲ 
SVEIKINA ISPANIJOS 
RADIKALŲ PARLIA- 

MENTĄ

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 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay

Tel. SOUth Boston 9367
• ■

Pristatau Tee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Washington, D. C. —
Sausio 31 — Dvidešimts 
šeši Jung. Valstybių Sena
toriai ir trisdešimts ketu
ri kongresmonai pasirašė 
sveikinimą ir simpatijos 
pareiškimą, ir pasiuntė 
Ispanijos radikalų parlia- 
mentui, kurį daugumoj 
sudaro komunistai ir so
cialistai. Iš pasirašiusiųjų 
senatorių yra 6 respubli
konai ir vienas “progre- 
syvis”.

Senatoriai ir kongresme
nai pasirašė, suprantama, 
kaipo pavieniai asmenys.

Tas parodo, kad ir Jung. 
Valstybių valdžios viršū
nėje yra nemažai simpa- 
tizatorių Ispanijos radika
lams. Nėra ko stebėtis, nes 
Ispanijos radikalus remia 
viso pasaulio komunistai - 
socialistai ir masonai. 
Jung. Valstybėse ir vienų 
ir kitų netrūksta, ir jie čia 
iabai dažnai paduoda vieni 
kitiems ranką.

v —

I

SUNKI SOVIETŲ ADVO
KATŲ PADĖTIS

RADIO BALIUS!

I

I

Kaunas — Atvykę iš 
Rumšiškių pasakoja, kad 
užtakių kaime valdžios 
kertamas per 100 ha miš
kas, kurio žem§4rtiduoda
ma mažažemiams dirbti. 
Jų reikalais valdžios Įstai
gose rūpinasi vienas advo
katas. Kertamas miškas, 
yra, palyginti, dar jaunas 
ir labai gražus.

v •

Rengia Lietuvių Radio Artistu Komitetas 
GEORGE VVASHINGTON DIENOJE 

Vasario-?? !
February g

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO 
SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vak. ir tęsis iki 1 v. ryte.

BRANGIOS
DOVANOS
GRAŽI MUZIKALE PROGRAMA
Kurią išpildys įžymūs artistai bei artis

tės ne vien vietiniai, bet iš Brocktono, 
Lawrenceo, Worcesterio ir kitų kolonijų.

AL STEVENS Radio orkestras gros lietu
viškus ir amerikoniškus šokius viršutinei */ 
ir žemu tinę j svetainėj.

STANLEY RADIO KOMPANIJA iš So. 
Bostono prirengė garsiakalbius viršutinėj 
ir žemutinėj svetainėj, kad šokiai, dainų ir 
juokų programa per pertrauką, apie 9-tą 
valandą, ir pranešimai būtų aiškiai girdimi 
po visą salę.
Bus skanių valgių ir gėrimų.

Gerbiamieji:
Į Lietuvių Radio Artistų Balių kvie

čiame visus atsilankyti ir pasilinksminti prieš pradžią Gavėnios. Šio baliaus 
linksmumą prižadame, kad atminsite per ilgą laiką. Įžanga 40 centų.

KOMISIJA.

— Britų Suvien y t o s 
Spaudos Biuras iš Bucha- 
resto praneša, kad Rumu
niją užpuolė baisiausi šal
čiai, kokių’dar ten nebebu
vo nuo daugelio metų. Iki 
9 d. sausio š. m., Įvairiose 
Rumunijos vietose, jau su
šalo viso 24 žmonės. Pa
vyzdžiui, Constantza apy
linkėje, sušalo 6 vaikai, 
Transylvanios kalnų zono
je — 9 suaugę žmonės ir 
t.t. Sausio mėn. 9 d., Cons- 
tantzoje buvo 18 Fahren- 
heito laipsniu šalčio že
miau zero. Vilkai šalčio iri 
bado prispausti, dideliais 
būriais 
pjauna
kalnu gyventojus ir jų 
gyvulius. Besarabijoj, kaž
kurių kaimelių gyvento jų 
trobesiai, randasi 9 pėdų 
storumo sniego klode, ir 
žmonės visiškai nebegali 
iš savo namų laukan išei
ti.

užpuldinė darni, 
Transyl vaniai is

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1V0.

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

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Bronė Cunlenė,

29 Gould St., VV. Rorbnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 
4115 tVashlnRton St., Roslfndnle, Mass.

Tel. Parkvay 0558-W 
Iždininkė — Ona Stanlnllutė,

105 We«t 8th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mfzglrdlenė,

1512 Columbia Rd„ So. Boston. Maaa 
Kasos Olobėja — Ona Sinnrlenė, t
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Draugija saro ausirlnklmna laiko kas 
antra u ta minką mėnaalo

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas švagždys,
001 Gth St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

Piot. Rašt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mas*. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas t re 
člą nedėldieni kiekvieno mėnesip
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 

E. 7tb St, So. Boston, Mase.

7:30 vai. vakare, pobatnytinėj avė 
rainėj.

VlMia draugijos reikalais kreipki t* 
pas protokolą rattlnlnka.

Sovietuose advokatai y- 
pač reikalingi. Pav., tik 
vienoje Maskvoje kas mė- 
nesis Į advokatus kreipia
si tik apie 20.000 darbinin
kų, jau neskaitant kitų 
profesijų. Atrodo, kad tu
rėdami tokią plačią klien
tūrą, Sovietų advokatai 
galrtų labai gerai verstis, 
tačiau Krilenko organas 
‘Sovietskaja Justicija’ pa
teikia visai kitokj vaizdą. 
Savo nuomonės patvirtini-

GAISRAS
— Sausio mėn. 10 d 

nakties laiku, staiga kilus 
gaisrui, Seselių Uršuliečių 
vienuolyno vedamoje mer
gaičių mokykloje, Blun- 
dellsands’e, netoli Liver- 
pool, Anglijoje, ugnis ne
truko persimesti ir į vie
nuolyno mokyklos bendra
butį. Seselės gaisrą paju- 
tusios, šoko gelbėti mer
gaites. Tačiau gaisras taip 
greitai kaikuriuos bendra
bučio kambarius apėmė,

•»

kad Seselės su dideliu va*-- 
gu ir nemažu savo gyvy
bei pavojumi, vos spėjo 
pasekmingai 30 jaunų 
mergaičių iš gaisro išgel
bėti. Atvykę ugniagesiai, 
tiesa, gaisrą greitai likvi
davo; tačiau nuostoli *x.s 
gaisras spėjo padaryti 
vienuolynui gana didelius.

IŠKASĖ DANTIS
— Cologne mieste, Vo

kietijoje, bekasant gilų 
griovĮ miesto gatvių kana
lizacijos reikalams, neti
kėtai tapo iš žemės iškas
ti 2 suakmenėję dantys, 
kurių pirmasis turėjo 26, 
o antrasis, — 39 colius il
gio! Dantys ūmai tapo nu
gabenti Į didįjį Berlyno 
muziejų. Sulig Archeolo
gijos Mokslo žinovų, — 
profesorių nuomonės, dan
tys jau 150,000 metų, kai 
guli žemėje. Tik dar nenu
statyta, kokio žemės peri- 
jodo ir kokiems priešisto
riniams gyvūnams turėjo 
būti ne sausžemio bet van-, 
dens, nes tuo laiku ten, 
kur atrasta tie dantys, — 
prieš 150,000 metų esąs 
buvęs Reino upės dugnas.

— 1937 m. Vokietijoje 
privatiniai žmonės ir pri- 
vatiniems reikalams, turė
jo lygiai 1,000,000 Įvairios 
rūšies automobilių pasi
važinėjimui. Gi motorcyk- 
lų, turėjo 1,300,000. Viso 
per pereitus metus Įvai
rios rūšies automobilių 
Vokietijoje buvo padirbta

lygiai už 100,000,000 sva
rų sterlingų vertės. Dides
nė pusė tų automobilių 
jau tapo ir išparduota. 
Tikrai vokiškai!

— Palei Victoria mieste
lį, Britų Kolumbijoje, ras
ta išplautas iš jūros i 
kraštą butelis, kuriame

į atrasta rašalu parašytas 
raštelis, datuotas 8 d. lap
kričio, 1899 m. Raštelio 
turinys toks: — “Asmuo,

kas ras šį butelį, težino, 
kad jis yra numestas nuo 
laivo “S. S. Crown Prin- 
cess Celicia”, 19 d. lapkri- 

i čio, 1899 m., išplaukus lai- 
vui iš Švedijos, plaukiant 
pro Varberg”. Toliau dar 
pridėta: — “Dievas tesau- 

i goja karalienę. Laivo ka
pitonas, Charles Weieer; • 
shen”.

J. Butkevičius.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
ini verti skaitytoji) paramos.

[CREMO ALE
Į Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN 8T. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

NMMMMNMMNNMNNNNeeeMtMNeėmmil
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Lietuvos Vyskupų Žodis 
Auklėjimo Reikalu

Kibirkštysri į mokyltlų kapelionus ne 
vien tik kaip į tikybos 
mokslo dėstytojus, bet ir 
kaip į mokinių krikščio
niškosios dorovės auklėto
jus ir dvasios vadus; tuo 
tarpu mokyklų vadovybės 
kapelionams tos auklėjimo 
teisės dažnai nenorėtų pri
pažinti . ar net kartais 
stengiasi kapeliono įtaką i 
į mokinius sumažinti, už
miršdamos, kad katalikų 
tikėjimas nėra vien teori
ja, kurios užtenka tik iš
mokti, bet jis yra • ir gili 
gyvenimo praktika, prie 
kurios reikia nuolat iš ma
žų dienų pratintis ir būti 
auklėjamam; arba vėl 
kiek išeina nesusipratimų 
dėl laisvo ir pilnesnio mo
kinių dalyvavimo “Katali
kų Akcijoje”, kuri yra la
bai vertinama Šv. Tėvo Pi
jaus XI ir kurią Vyskupai 
randa labai naudingą ti
kybos mokslo ir krikščio
niškojo auklėjimo pagilini
mui mokiniuose”.

Dėl tikybos dėstymo mo
kyklose rašoma:

“Tačiau mūsų dienose, 
brangieji gimdytojai, ypač 
kreipkite savo akis į tiky
bos mokslo dėstymo ir 
krikščioniškojo auklėjimo 

į svarbą mokyklose. Jauni- 
ir mokyklose įgyja vis

naujų žinių pasauliniuose 
; moksluose. Kartu turi eiti 
ir žinių praplėtimas ir pa
gilinimas tikėjimo daly
kuose. Kaip būtų negražu 

i ir nesveika, jei jaunuolis 
ar jaunuolė išaugtų nor- 

, o liktų 
neišaugusios rankos ar 
kojos’ Tačiau daug ne- 
sveikiau ir pavojingiau v- 
ra jų dvasiai, kai jie daug 
ir gerai žino tuos mokslus. 
____ j juos ruošia šiam 
trumpam žemės gyveni
mui, o yra tartum maži 

s i vaikai, nežinodami savo 
’i tikėjimo ir nenusimanyda

mi apie tai, kas juos turi 
paruošti amžinąjam išga- 

° nimui. Todėl suprantama, 
labai yra svarbu 

mokslus einančiam katali
kų jaunimui, kad mokyk
lose būtų pakankamai pla
čiai ir tinkamai dėstoma 
tikyba, kad mokiniai gra
žiai jos pamokomis naudo- 

,---------------- ,------------- ----------- _..v x_______________________ jie tuo būdu
;visokių melagyščių. Kada vilkui prastai vyksta atvi- galėtų sau sudaryti tvir- 

kaimiečių ra groboniška medžioklė, jis tada isineria į avies kai- tesni katalikišką galvoji- 
K. mo būdą ir aiškesnę pa-1

$4.00

$2.00
$5.00

S06 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Komunistų “Laisvė”/tai kodėl neparašyti taip, 
kaip ir kiti komunistų ir kaip yra.
socialistų laikraščiai, ra- Pryčerio Noe ir kitų 
šydami ką apie protestam protestantiškų sektų pry- 
tų ministerius arba pry- cerių yra nemažai komu- 
čerius visuomet juos titu- nistų ir socialistų partijo- 
luoja “kunigas”. Jie tai se. Suprantama, jeigu ko- 
daro, kad pažeminti kuni- munistų ir socialistų spau
gus katalikų akyse. Ko- da rašytų, kad toks ir toks 
munistai ir socialistai ge- pryčeris atliko kriminališ- 
rai žino, kad labai mažai 
yra netikinčiųjų, o visa 
dauguma katalikai, tai 
juos reikia įvairiais bu
dais klaidinti. Raudonieji “kunigu”, tai jų skaityto

jai, kurie kitokių laikraš
čių, kaip tik socialistų ir 
komunistų, neskaito ir 
mano, kad tikrai rašo apie 
Katalikų kunigą.

Labai dažnai eilinis ko
munistėlis ar socialistėlis. 
prisiskaitęs melų ir šmeiž
tų, kur tik gauna progą 
tuos melus ir šmeižtus su

Neseniai “Tiesos Kelio” 
12 Nr. buvo paskelbtas 
svarbus Lietuvos Vyskupų 
laiškas tikintiesiems auk- 

| Įėjimo reikalu. Tame laiš
ke rašoma:

“Ką reiškia auklėti jau
nutį žmogų? Šv. Tėvas sa
ko, kad tai yra: “ugdyti 
žmogų tokį, koks jis turi 
būti ir kaip turi elgtis šios 
žemės gyvenime, kad pa
siektų aukštąjį tikslą, ku
riam yra sutvertas”, tai 
yra, kad būtų išganytas. 
O kad žmogus amžinąjį iš
ganymą pasiektų, jį reikia 
išauklėti krikščioniškai, 
nes pagal Bažnyčios Gal
vos žodžius: dabartinėje 
Dievo Apvaizdos tvarko
je, būtent po to, kai Die
vas apsireiškė vienatinia
me Sūnuje, kuris vienas 
tėra kelias, tiesa ir gyve
nimas, kitoks auklėjimas 
negali būti tinkamas ir to
bulas, kaip vienas krikš
čioniškasis auklėjimas. 
“Šitaip auklėjant iš jaunu
čio žmogaus turi išaugti 
savo tikėjimo dalykuose 
susipratęs ir doras katali
kas, geras Bažnyčios vai
kas, naudingas savo kraš
tui pilietis ir tinkamas vi
suomenės narys”.

Kieno gi yra teisė ir pa
reiga auklėti žmogų? Apie 
tai Vyriausias mūsų Baž- 

; nyčios Mokytojas žemėje 
Pijus XI rašo: “Auklėji- 

| mas yra ne vieno, bet bū
tinai visuomenės darbas. 
Yra gi trys būtinos, atski- 

i i os, bet Dievo suderintos 
bendruomenės, kurioms 
priklauso žmogus. “Tos 
bendruomenės yra: šeima, 

j valstybė ir Bažnyčia. Tai-

<
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Komunistai visokiais būdais stengiasi patraukti 
katalikus darbininkus. Pastaruoju laiku jie griebėsi 
ypatingos priemonės: pradėjo skelbti, kad Šv. Tėvas 
ragina katalikus paimti “ištiestą komunistų ranką” 
ir sudaryti su jais bendrą frontą kovoje dėl darbi
ninkų būklės pagerinimo. Tokia agitacija varoma 
Prancūzijoje, Amerikoje, Meksikoje ir kitose šalyse, 
kur tik komunistams leidžiama veikti. Iš kur galėjo 
kilti tokios keistos agitacijos pradžia? Juk visiems 
gerai žinoma, kad Šv. Tėvas griežtai uždraudė katali
kams dėtis su komunistais. Dalykas štai koks.

1935 m. Prancūzijos vyskupai lankėsi pas Šv. Tė
vą religiniais reikalais, šv. Tėvas, į juos kalbėdamas, 
tarp kitko pasakė, kad Bažnyčia mielu noru apsiima 
apšviesti suklaidintus komunistus tikėjimo dalykuose, 
jeigu jie tuo tikslu išties savo ranką. Juk tai natūra
lūs Bažnyčios uždavinys pamokyti bet kokį suklydu
sį žmogų, tačiau komunistai tuos žodžius dabar mela
gingai iškreipė ir pritaikė prie savo propagandos. Ma
tomai Maskva taip įsakė, nes visur jų agitacija eina 
vienoda kryptimi: Popiežius, girdi, liepia katalikams 
paimti ištiestą komunistų ranką ir dirbti su jais iš 
vieno. Net lietuviški komunistėliai mėgina draugiškai 
i katalikus prakalbėti, tik jie Kažin kodėl šv. Tėvo ne
mini. Gal nebeišdrįsta taip kvailai meluoti.

Tokia komunistų taktika parodo, kiek galingas 
yra šv. Tėvo autoritetas, kad reikale tenka juo prisi
dengti. Dar ir kita išvada savaime siūlosi, būtent, kad 
katalikai darbininkai nepasitiki vyliūgingais komu
nistų pažadėjimais. Ir kur čia betikėsi. Komunistai 
neišrišo darbo klausimo. Savo gimtoje Rusijoje jie 
užvedė nepakenčiamą darbininkų vergiją, be jokios
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valstybės teisių suderini
mo auklėjime, Lietuvos 
Vyskupai rašo:

“Kadangi mokant ar au
klėjant jaunimą daug kur 
Bažnyčios ir valstybės rei
kalai susitinka, tai juos 
reikia teisingai suderinti, 
liet negalima Bažnyčiai 
auklėjimo darbą kliudyti. 
Valstybė neturi bijoti, 
kad jai gręstų koks tikras 
pavojus, jei Bažnyčia ga
lės tobulai atlikti krikščio
niškojo auklėjimo darbą. 
Priešingai iš to bus tik di
delės naudos ne vien Baž
nyčiai, bet ir valstybei. 
Jau šv. Augustinas anie 
tai yra labai gražiai išsi
reiškęs: “kurie sako Kris
taus mokslas esąs priešin
gas valstybei, teduodie to
kią kariuomenę, kurios 

I kareiviai būtų tokie, ko
kiais Kristaus mokslas 
liepia būti, teduodie tokius 

I valdininkus, tokius vyrus, 
' tokius vaikus, tokius po
nus, tokius tarnus, tokius 
karalius, tokius teisėjus, 

i tokius pagaliau mokesčių 
mokėtojus ir jų rinkėjus, 
kokiais liepia būti krikš
čionybės mokslas, 
kui tedrįstie sakyti ją e-į 

j sant kenksmingą valsty
bei; jei tai įvykdytų, nea
bejodami turėtų pripažin- j 
t i. kad Bažnyčia yra vals- 

! tybei išganinga”.
I

i

J

I

I

ką darbą arba pasižymėjo 
kokiomis kvailybėmis, tai 
jie jaustųsi pažemintais. 
Bet kada pryčerį tituluoja

• X griežtai laikosi patarlės: 
“Šmeižk, šmeižk, o vis 
kas nors prilips”.

Štai “Laisvė” No. 20, ra
šydama apie tūlą protes
tantų pryčerį I. H. Noe, 
parašė: “Dievas nepalaikė 
badaujančio kunigo”. Re
dakcija gerai žino, kad I. 
II. Noe yra protestantų 
ministeris, o ne kunigas, dideliu pamėgimu karto

ja ir džiaugiasi turįs “ar
gumentą” prieš katalikus.

Tai labai žemas komu
nistų ir socialistų darbas, 
bet jei jie nešmeižtų kitų, 
neiškraipytų faktų, tai jie 
nebūtų bedieviai.

Bedieviai palaiko neza- 
ležninkus ir įvairias sek
tas, kad klaidinti ir išnau
doti nesąmoningus tikin
čiuosius.

teisės protestuoti prieš komisarų išnaudojimus. Apie'^1 seimą, valstybe ir Baz-

Turint visa tai, prieš a- maIjai vigu kūnu 
kis, negali būti is to gera 
nei Bažnyčiai nei valsty
bei, jei auklėjant jauni
mą, jų darbas kai kur ne
siderina ir nenorima su
prasti gerų ir teisingų 
bažnytines vyresnybės no
rų. Pav., Bažnyčia peikia 
ir smerkia vadinamuosius 
moderniuosius šokius, ras
dama juos doroviniam au
klėjimui dažnai žalingais 
ir visuomet pavojingais, 
mokyklų vadovybė ju jau kaįp 
nebedraudžia vidurinėse

i
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streikus Rusijoje netenka nė kalbėti. Mažiausia pa- J nyčia teisę Pa1^ 
stanga streikuoti tuojau uzgnjauziama raudonarmie- Aviena savo srityje, 
cių durtuvais ir kulkomis. Kaimuose bolševikai despe- ■ viena kiui nekiiudvdama. 
ratiškai kamuojasi su savo kolchozais bei centrah- -cet suderintai veikdamos 
niais valstybės dvarais, kuriuose komisarai verčia ! jr yįena. kitai padėdamos”, 
žmones dirbti vergišką darbą be mažiausios sau nau-1 Toliau dėl Bažnyčios ir mokyklose: Bažnyčia žiū- 
dos, nes visi ūkio produktai tuojau konfiskuojami vai-----------------------------------------------— ’
stybei, kaimiečiams paliekant vos tiek, kad badu ne- j bet ir to užtenka, kad žiūrėtų į komunistų ekonomiką 
numirtų. Valstiečiai kiek įmanydami boikotuoja ko-'su didžiausiu nepasitikėjimu. Tuo būdu ‘komunistų 
munistinę tvarką, kartais net kruvinai su komisą- | propaganda užsienyje susiduria su tokiomis stambio-
rais susiremdami. Suprantama, kad tokiose sąlygose j mis kliūtimis, kad reikia griebtis lapės politikos ir tySį įr 
ūkininkystė turi skursti.

Tokia apverktina rusų darbininkų ir
būklė užsienių darbininkams tik dalinai yra žinoma, Ii

I

saulėžiūrą. Juk kiek daug 
'ir mokytesnių žmonių nu
tolsta nuo katalikų tikėji- 

!mo ir apleidžia Bažnyčios 
teikiamas išganymo prie
mones tik todėl, kad savo

i 1tikėjimo nepasistengė ar 
neturėjo galimybės gerai 

! pažinti!
Mūsų laikais tikvbiškai 

mažiau susipratę arba nuo 
katalikybės nutolę žmonės 
pradeda mažiau bevertinti 

j tikybos dėstymą mokyk- 
jlose. Atsiranda net. tokių, 
kurie norėtų, kad ir mūsų 
krašte būtų suteikta gali
mybė vaikus atleisti nuo1 
tikybos pamokų lankymo 
mokyklose, jei to jų tėvai 
ar L 
Neklausykite, 
Kristuje, tokių gundytojų. 
Katalikų jaunimo niekas 
neturi teisės atleisti nuo 
pareigos savo tikėjimą pa
žinti, nenusidėdamas prieš 
Viešpatį Dievą ir savo są
žinę. Jei kuriuose kraštuo
se įstatymai ir leidžia vai
kams neklausyti tikybos 
pamokų mokyklose, kai 
tokį savo norą pareiškia 
jų tėvai ar globėjai, tai 
toks žmonių išleistas įsta
tymas nenuima atsakomv- 
bes prieš Aukščiausiąjį 
Teisėją ir tokiu įstatymu 
negalima naudotis”.

I

Paraše Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, D. I>.

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

premijuotas vertimas 
(Tęsinys)

DIKTATORYSTĖS METODAI
Pamoka yra ta, jei komunistai nori būti 

laisvi, jie verčiau teatsižada pastangų ko- 
munizuoti Ameriką. Darbininkas Rusijoje 
einąs į darbo kempę, jei jis kritikuoja Stali
ną, ir jei ištaria Trockio vardą, jam gręsia 
pavojus būti nugalabytam. O visgi komunis
tai Amerikoje gali kalbėti apie revoliucijos 
sukėlimą prieš valdžią ir vis dar pasilieka 
laisvi. Suprantama, kad komunistai išsista- 
to pajuokai, kuomet, kad išgelbėti save nuo 
supuvusių ir smirdančių kiaušinių, jie atsi
kreipia į tą pačią valdžią, kurią kėsinasi nu
versti*

(b) Kuomet komunistai plepa apie laisvę, 
dėl ko jie nepasako mums, kad Krylenko, 
Teisingumo komisaras, Egzekutyvio Centra- 
linio Komiteto susrinkime išdavė raportą a- 
pie naujus įstatymus ir naujas konstituci
jas, ir tarė: “Diktatorystės metodai pasilie
ka tie patys, pagrįsti priešų nesigailėtina su- 
prėsija ir teroru, ir tobulame sutarime su 
Lenino idėjomis?” (Izvestija, vasario 12 d. 
1936 m.).

(c) Dėl ko komunistai nepasako mums, 
kad jų taip vadinama “spaudos laisvė” nėra 
tikroji laisvė, nes Naujosios Konstitucijos 
Skyrius 125 tautos visas spaustuves pave
da Komunistinės Partijos globai ir uždrau
džia bent kuriam individualui įsisteigti savo 
spaustuvę? Tik daleiskime, kad prezidentas 
Rooseveltas į savo rankas paėmė Amerikos 
visas spaustuves ir radijo susisiekimus, ir 
uždraudė bent kam spausdinti arba ištarti 
bent vieną žodį prieš Naująją Santvarką 
(New Deal); daleiskime, kad bent kuris as
muo, kurs išleido laikraštį, kuriame kriti
kavo Naująją Santvarką, buvo paskelbtas 
“žmonių priešas”, ir sekė visos žūtbūtingos 
bausmės! Argi mes sakytume, kad turime 
“spaudos laisvę?”

Amerikos pati spauda, kuri dabar yra pa
lanki komunizmui, pati pirmoji pakiltų ir 
pasmerktų tokią komunistinę “spaudos lais
vę”, jei Jungtinių Valstybių valdžia dėsty
tų “laisvės” terminą kaip dabar kad komu
nizmas daro. Komunistinė spaudos laisvė 
reiškia vien “laisvę būti komunistiniu”, ir į- 
rodymas yra kad Skyrius 124 duoda ‘spaų-: 
dos laisvę’ vien “tikslu sustiprinti (padaryti 
galinga) socialistinę sistemą”. Tai nėra lais
vė, nes nė viena valdžios rankose laikoma 
spauda negali būti laisva.

LATVIŲ KOMUNISTAMS 
SUNKIOS DIENOS 

SOVIETUOSE

“Jaunakas Žinąs” rašo, 
kad iš Sovietų rinkimų 
kandidatų sąrašų prieš 

globė jai pageidautų J Pat rinkimus buvę išbrau-
branp’ieji: i daug žymių komunis- 
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tų jų tarpe keturi latviai: 
karo aviacijos viršininkas 
Alksnis, Charkovo karo a- 
pygardos politinis komi
saras Ozolinis, aukštosios 
karo tarybos narys Miežis 
i?- Mėžiau kas. Be to, nema
lonėje atsidūręs Sovietu 
tankų dalies viršininkas 
Bokis ir kai kurie kiti lat
viai, kurie užėmė atsakin
gas vietas raudonosios ka
riuomenės vadovybėje. Jų 
tarpe esąs ir Kaukazo ka
ro apygardos politinis ko
misaras Apšė.

(d) Dėl ko komunistai nepasako mums, 
kad ten iš tikrųjų nėra darbo laisvės komu
nizmo rojuje? Pavyzdžiui, Skyrius 118 
duoda “teisę dirbti SSSR piliečiams”. Ta
čiau, tai nėra laisvė. Nes laisvė laikosi tei
sėje nedirbti arba laisvė yra pasirinkti kur 
tu dirbsi ir kam tu dirbsi. Tačiau, tokios 
teisės nėra teikiamos. Ten nėra laisvės pasi
rinkti dėl ko arba kam tu dirbi, nes ten yra 
vien tik vienas darbdavis arba “bosas”, ir 
tai yra Valstybė, ir ta Valstybė vra visur. 
Ten nėra laisvės pasirinkti kur tu dirbsi, nes • 
sausio 1 dieną, 1933 metais, kadangi dėl 
“skysčios populiacijos” (rusų terminas be
darbiams) komunistai įvedė naujus pasnor- 
tus, kurie buvo padalinti i tris kategorijas, 
ir kurie pasportai patvarkė populiaciją (a) 
Maskvos ir Lenigrado dideliuose miestuose, 
arba (b) antrosios klasės miestuose, be pri
vilegijos eiti arba į Maskva arba Leningradą 
laikotarpiui baigiantis šešioms savaitėms, 
arba (c) užmiesčiuose, kur pasportai drau
džia eiti į miestą be specialaus leidimo.

X •
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MOBILIZUOTAS DARBAS
Priedan, nustatant' vietą, kur darbinin

kas dirba, komunizmas nustato ir darbo rū
šį. Jei darbininkas pasipriešina priimti dar
bą, kurį Valstybė jam davė, ji nubaudžia, 
kad niekur nebegauna darbo, nes tas “bo
sas”, būtent, Valstybė, yra visur. Nors ko
munistai yra laisvi nuo darbo kas šeštą die
ną, visgi Valstybė rezervuoja teisę mobili
zuoti darbininkus nepaprastam darbui. Pa
vyzdžiui, per šešias savaites automobilių 
pabrike siuntė 2,800 savo darbininkų “sava-

noriai” nešti plytas jų “sabotninką” arba 
laisvą nuo darbo dieną (Pravda, birželio 21 
d. 1935 m. Irgi Pravda iš birž 1 d. 1935 m.).

Tasai poilsio dienos nepriderantis išnau
dojimas nėra išimtinas. Kas liečia tą faktą, 
yra pateisinama atsikreipimu į Lenino auto
ritetą. Ta dalykų padėtis yra Lenino idėjos 
pritirtis realizavimas, būtent, artimas “dar
bininkų pareigų nemokąs atlikimas Valsty
bės naudai, kuomet jie pabaigė jų industri
nio darbo aštuonias valandas” (Ėkon. žižn., 
rugsėjo 14 d. 1933 m.). Įsivaizdink kaukian
tį šaukimą, kurį komunistai darytų Ameri
koje, jei Jungtinių Valstybių valdžia mobili
zuotų darbą sekmadienj! Jei Rusija besi
džiaugia nedarbu., tai ir Amerika taip pat 
gali ja pasigirti: mes neturime nedarbo 
Sing Singo kalėjime.

Yra kitas svarbus faktas, kad Rusijoje 
nėra laisvės streikuoti, nes kas streikuotų, 
taptų “žmonių priešas”. Tame yra kita ko
munizmo paikystė. O komunizmas čia, Ame
rikoje, skelbia savo mokslą kurstant strei
kus ir užpuolimą, o Rusijoje ištremia arba 
žudo tuos, kurie streikuoja. Dar kita paikys
tė, būtent, komunizmas Amerikoje formuoja 
unijas arba sąjungas “darbininkų gerbū
viui”, visgi Rusijoje, kur komunizmas yra 
įkurtas, formuoja unijas arba sąjungas 
“Valstybės naudai” arba darbdavio gerovei, 
nes “unija - sąjunga” ir “Valstybė” yra 
krumpliai toje pačioje mašinoje Rusijoje.

SOVIETŲ UNIJOS ARBA SĄJUNGOS
Kaip komunistai pasmerktų uniją arba 

sąjungą Amerikoje, kurios kontrolė būtų 
pabriko savininkų rankose. O visgi, tikrai 
tokia situacija yra Rusijoje. Sovietų unijos 
arba sąjungos, vietoje apsaugoti darbinin-
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KAS YRA TAKTAS
Dažnai mes girdime sa

kant, jog tas ir tas žmo
gus yra be takto, o apie, 
kitą vėl kalbama, jog jis- 
yra taktingas. Kaip žino-' 
me, taktingus žmones visi 
myli ir gerbia, o be takto 
žmonių visi nemėgsta.

Kas gi tat yra taktas? t—»--»• ----- ©--* — -
Taktas yra ne tas pats 

ką ir mandagumas, nors 
tai labai artimai susiję 
dalykai. Taktas yra man- > 
dagumo dėsnių vykdymo 
menas. Mandagumo moks
las mums nurodo, koki y- 
ra visuomenėj nusistovėję 
ir priimti elgesio dėsniai 
reikalaujami iš išauklėto 
žmogaus, o 
moko, kaip juos praktiš
kai pritaikinti. Mat jau 
visur taip yra, kad neuž
tenka ką nors žinoti, o dar 
reikia mokėti praktiškai 
tai tinkamai įvykdyti. Pa
vyzdžiui, mes visi žinome: 
kaip aria, drabužius siuva 
verda valgį, bet kai tik p: 
bandome arti, 
virti, tai pasirodo, kad 
mes nesugebame to tinka- ; 
mai atlikti. Tas pats yra ir 
su mandagumu. Mes žino
me, kad mandagumas is 
mūsų reikalauja malonaus galima tik laikantis 
ir gražaus elgesio su žmo- pačių pagrindinių taktiško 
nėmis, žinome ir eilę dės- elgesio dėsnių. Štai keletos 
nių, kurie nustatomi ge
ram elgesiui, bet kai pa
bandome, tai padaryti — 
neina ir tiek.

Išeina kaž kaip nesko
ninga, be saiko, be nuovo
kos, vieną ar kitą dalyką 
pražiūrime, išsišokame ir 
t. t. žodžiu, pamatome, 
kad mandagiai elgtis ne 
taip pigu.

Kad būtų aiškiau, kas y- 
ra taktas, jį pavaizduosi
me pavyzdžiais.

Kartą pas Anglijos ka
ralių atsilankė vienas A- 
f likos karaliukas, kuris 
pietų metu ėmė mėsą ran
komis, graužė kaulus ir 
mėtė juos po stalu. Dėl to 
kartu prie stalo sėdėję 
anglų didikai labai raukė- ta tarp tų žmonių, tarp 
si. bet karalius, nenorėda- kurių esi. Iš to galėsi tik
inąs kad jo svečias pašte- sliai nuspręst, kaip priva- 
bėjęs savo elgesio netin- iai laikytis, kaip turi pa- 
kamumą nepatogiai naši-, sistatyti save, kaip turi 
justų, pats paėmė pirštais reikšti savo nuomonę, 
gabalą mėsos ’ ir nugriau-Į kiek dalyvauti kalboje ir 
žęs kaulą numetė po stalu, t. t.

Į Arba štai kitas atsitiki- 
'mas. Keletas pasiturinčių 
i jaunuolių pietavo restora
ne ir kai vienas jų norėjo

' užsimokėti, pastebėjo ne- 
i turįs piniginės. Tačiau jis 

į ramiai pasakė:
( Į — Ponai, kas tai juokau

damas man yra išėmęs pi-
i niginę. Kad grąžinant kas 1

taktas mus

J

siūti arba 
tai pasirodo,

> vusį ko blogo, tai užgesin
siu šviesas ir prašau tą 
piniginę padėti ant stalo.

Šviesa buvo užgesinta ir 
vėl uždegus ji pasirodė 
tebesanti ant stalo.

i Štai tikro takto pažy
miai net palyginti painio
se apystovose.

Netaktą ryškiai gali pa
vaizduoti toks pavyzdys. 
Neseniai teko matyti, kaip 

: vieno labai žymaus žmo
gaus laidotuvių gedulingoj 

; eisenoj, vienas palydovų, 
užsimiršęs kur besąs, kaž 
ką pasakė šalia ėjusiam 
draugui ir gedulo rimtį 

nusikvatojimu, i
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4. Neparodyk, kad ma-; vertinti ir tinkamai jo at- j iš to daro milijoninį biznį.1 
tai, girdėjai ar pastebėjai, žvilgiu laikytis. Tačiau ir tokiomis sąlygo
tai, ko kitas norėtų kadį 7. Nebūk įkyrus. Niekad mis Maskvoj gyventi per
lietų nenugirsta., nepama- nesiveržk į svetimas pa- nelyg sunku.

Nepakenčiama ir mora- 
tau to’ -k0 kitas nenori Pa' line atmosfera. Sovietų pi- 

.............. * . šakoti ir pats nepasakok j iečiai susitikti su svetim
šaliais vengia, kaip maro. 
------------- i rusų santy- 

‘ kiai su svetimšaliais daro
si visiškai nebeįmanomi. 
Y patingai pasiuntinybės 
ir ambasados yra visiškai 

i atkirstos nuo išorinio pa- 
>----Nuolatinė sovieti-

tvta ir apskritai nepaste- • slaptis, neversk pasakoti' 
beta.
nors tokio atsitikti, i 
gali sudaryti labai nejau- kas kitam neįdomu ir ne- 
Kią padėtį, jei kiti tai pa- primetinėk i x * 
stebės ir žymiai atkreips > kitam savo nuomonės, 
dėmesį. ' 
statyk kitus i keblią padė
tį.

5. Niekad neparodyk, 
jog tau kito nepakanka
mai mandagus elgesys rė
žia akį ir tu tuo piktiniesi. 
Reikia atsiminti, kad ne 
visi žmonės turėjo gero iš- 

isiauklėjimo galimybės, to- 
i dėl negalima iš žmonių 
'reikalaut perdaug. Užten
ka, jei jie padaro tai ką 
gali.

i 6. Stenkis suprasti kiek- Nustojęs savitvardos gali 
i vieną žmogų, nes tik tuo- padaryti nepataisomų da- 
met jį teisingai galėsi į- lykų. Ū—V. Ž.

per prievartą N k^či • 
gymiai acKreips kitam savo nuomonės. i - - - 
Todėl niekad ne-' 8. Mokykis tylėjimo me- ”

no. Plepumas visuomet __ 
buvo ir liks didelė yda. i -

9. Būk kantrus ir niekad 
nenustok pusiausvyros, i 
Gyvenime daug pasitaiko i šaulio, 
įkyrių, akiplėšiškų, įžūlių į nės_ spaudos kampanija i- 
ir nesusipratusių žmonių, i kalė, kad Sovietuose pilna 
kurie savo elgesiu ir kai- ■ šnipų. Kas gi daugiau bus 
bomis nervinte nervina ki- tie šnipai, jeigu ne svetim- 
tus. Niekad nesiduok nei- ” " 
vams. Būk ramus ir va
duokis protu net ir tuomet

, ims tau nervus draskytė

Maskvos Gyvenimas
Šiomis 

Amžius 
Berlando, 
“Temps” 
Maskvoj 
svetimšalių būklę Maskvo
je, kurį čia ir perspausdi-

B
Tėvų - Mokytojų Sąjunga

ir medikalių priežiūrų 
steigimu, knygynų ir pai 
Be to, sąjunga rūpinai 
stipendijomis ir studenti 
paskolų fondais. Toki 
būdu daugeliui neturting 

duodam

dienomis XX 
Įtalpino Piene 

speci alaus 
korespondento 
straipsnį apie

Per daugelį metų tėvai 
leisdavo vaikus mokyklon 
mažai nusimanydami ar 
sveikatos žvilgsnius jie 
tinka mokyklos gyveni
mui, ar. ne.

Taipgi, mažai dėmesio tėvų vaikams 
būdavo kreipiama į vaikų galimybių baigt pradin 
būdo auklėjimą prieš iėi- aukštesnę ir mokytoj 
ūžiant mokyklon, ir leis- mokyklas ir kolegijas, 
darni mokyklon manė nu
sikratyti atsakomy b ė s, 
nes vaikų moralybė, išauk
lėjimas ir būdas būdavo a- 
1 įduodamas į mokytojų 
rankas. Prieš 30 metų i- 
vairiose valstybėse susi
rinkdavo grupės moterų 
svarstyti kaip kooperuoti 
mokytojams vaikų 
jime. 1897 metais tas j

Tūkstančiai Sovietų pi- dėjimas 
liečiu šiais metais troško kad tais metais buvo su- 
aplankyti tarptautinę Pa- šauktas 
ryžiaus parodą. Sovietų kongresas, 
švietimo liaudies komisą- tokiu darbu 
ras Bubnovas apie tai pa- pagelbėti mokytojams. Su 
pasakojo kai kuriems Ma- 
skvoj gyvenantiems pran
cūzams, — žinom, ką dėi 
1 o Bubnovas sulaukė:;
šiandien jis nebe komisa
ras...

Didelius sunkumus rei-j i-yR]os reikalams. Be abė- 
kia nugalėti svetimšaliuiįo, 
jei jis nori 
Sovietų 
nori nukeliauti iš Maskvon 
į Leningradą, 
gauti Maskvos 
leidimą išvykti
4 
O

šaliai?
DĖL KO “IŠLĖKĖ” 

BUBNOVAS
auklė- 

ja- 
taip išsiplietė,

tautinis motinų
Surasta, kad 

galima daug

Aukštesnėse mokyklos 
sąjunga išriša daug šit 
dienų keblių problemų. S; 
jungoje svarstoma maiši 
parinkimas, poilsis, m< 
žiau susijudinimų, rūk; 
mas, blėdingumą, įsigij 
mo geros muzikos, knygi 
ir t. t. Vaikai užinteresu< 
jami pasilinksminimą 
namuose, dramatini a i 
klubais, orkestrais, benai 
etc. Kuriami gerų rašt 
skaitymo rateliai, laikon 
savaitiniai susirinkimai.

Sąjungos narių 48 vai 
tybėse yra virš pusė mil 
jono. Organizacija išsipl 
tė net kaimuose. Delawai 
valstybėse 84' < iš 5,Oi 
provincijos mokyklų tu 
tėvų - mokytojų sąjungi 
grupės. North Dakota vi 
sos ateivių kolonijos šuo 
ganizuotos Tėvų - Mok; 
tojų sąjungosna. Vienoj 
šios valstybės daly Siou 
indijonų moterys suorg; 
r.izuotos į Sąjungą. Išs 
pietus organizacijai, pa? 
rodė reikalas išlavintų v; 
du turėti, tam tiksli 
svarbesnėse mokyklose ; 
vesta atitinkami kurse 
Daugiau kai 50 univers

laiku ir tėvai įėjo ton są- 
jungon, taip kad 1924 m. 
organizacija pasivadino -- 
“Tėvų - Mokytoju Sąjun- 
C-*' ’’

Tos Sąjungos darbo da
lis yra parūpinti lėšų mo

“Optimistinės tezės” at
stovai sako, kad tai esąs 
didelės spekuliacinės už
sienio bankų operacijos 
padarinys. “Pesimistai” gi 
sako, kad tokią padėtį So
vietų vyriausybė sukūlė 
tyčia, norėdama priversti 
svetimšalius palikti Rusi
ją. Štai, kaip jie sampro
tauja:

Sovietų vyriausybė, ma
tydama didelę politinę ša
lies krizę, taip pat su bai-

suardė
ką atkreipė dėmesį visa 
gatvė.

PAGRINDINIAI TAK
TIŠKO ELGESIO DĖS

NIAI
Visuomet išlaikyti taktą! name.

bentį Neseniai kai kurie laik
raščiai buvo paskelbę, kad 
visi svetimšaliai, gyveną 
Sovietuose, buvę paraginti 
palikti tą šalį.

Šitoji žinia neteisinga 
Tačiau visiškai teisingos 
vra žinios, kad materiali
nės ir moralinės sąlygos 
svetimšaliams gyventi So
vietuose per paskutinius 
kelis mėnesius yra labai 
pasunkėjusios.
TYČIA AR NETYČIA?

Šiandien rublis keturis- Į tanku, tai Sovietų valdžia 
kart brangesnis, kaip lie
pos m. Už duonos kilogra
mą mes mokame 20 fran
kų (per 68c.), sviesto kilo
gramas mums kaštuoja 85 
f r. (apie $2.83), už cuk
raus kg. paima 16 fr. ( per 
53c.) ir t. t. Nė vienoj pa
saulio šaly svetimšaliui 
pragyvenimas tiek bran
giai nekaštuoja, kaip So
vietuose.

Kain šitą reiškinį išaiš
kinti?

tekių dėsnių:
1. Stenkis visuomet iš

laikyti saiką ir skonį. Be
saikis ir neskoningas el
gesys yra vienas didžiau
sių netaktiškumo pažy
mių.

2. Būk akylas ir mokin
kis viską greit ir teisingai 
suvokti ir įvertinti. Vieną 
ar kitą dalyką praleidęs 
nepastebėtą labai greit 
gali kuo nors įsišokti. Juo 
labiau jeigu neįvertinsi e- 
samų žmonių ir nesuprasi 
padėties. Kas aplink tave 
darosi, reikia stengtis ma
tyti, girdėti ir suprasti.

3. Jausk savo vietą. Vi
suomet reikia aiškiai nusi
vokti, kokia yra tavo vie-

I

i

sąjunga nusistačius,
pakeliauti po • kad lėšas mokykloms pa

žemę. Sakysim,
s

tai turi 
policijos 
ir Lenin

grado polic. leidimą įva- 
me pramatydama netoli- žinoti. Grįžtant vėl tas 

j mą ginkluotą konfliktą su pats. Įkyri biurokratinė
“fašistinėmis valstybė-i sistema atima visą norą 
mis”, nori atsikratyti sve-i^itą kartą bekeliauti, 
timšalių, 

i jie mato 
, saugumui. Kadangi juos 
j ištremti politiškai nepa-

iš kurių pusės- Sovietų konsulatai veik 
pavojų krašto, nebeduoda vizų važiuoti į

Rusiją; traukiniai iš V. 
Europos ateina veik tušti. 
Prieš trejetą savaičių aš iš 
Prancūzijos atvažiavau Į 
Rusiją. Visame 
tebuvom keturi
“Wagonslits”

1 sumanė padaryti materia-
i linės svetimšalių gyveni
mo sąlygas nebepakelia
mas.

DIPLOMATAMS PRO
DUKTAI IŠ RYGOS
Ar toks aiškinimas tei

singas, parodys ateitis. 
Dabar Maskvoj reziduoja 
užsienio diplomatai ir lai- 
Kraštininkai turi teisę 
maistu apsirūpinti Balti-‘ tą aš su vienu savo kole- 
jos valstybėse; kai kurios’cra vėžiaus keletą numeriu. 
Helsinkio ir Rygos firmos ! “Temps”, vieną numeri

traukiny 
keleiviai. 
atstovas 

man dėl to labai nusiskun
dė. Ankščiau, sako, trau
kiniai, kurie iš V. EuroDos 

: Įvažiuodavo į Rusiją, bū
davo perpildyti.
NUOTYKĖLIS PASIENI

Taigi, tą paskutinį kar-

|

i ūpintų visuomenės fon
dai. Tėvų - Mokytojų są
junga rūpinasi įsteigimu 
žaidimui vietų, šiltų už
kandžių vaikams, klynikų

. “Depeche d□ Toulouse”, du 
tomelius Julės Romaino 
“Hommes de bonne volon- 

j te”, vokiečių kalbos vado- tetų, kolegijų ir mokyto^ 
i vėli ir žodyną. Intelektua- mokyklų pasisiūlė Įves 
iinės policijos viršininkui, kursus tėvų - mokyto, 

t kuris tą mūsų lobį tikri- vadams, auklėti. FLI 
no, “Depeche de Toulou- ---------- --------------------
se” (gal dėl to, kad pava- VAŽIUOKIT! 
din imas buvo isspausdin- 
tas raudonomis raidėmis.) i 
ir abu vokiečių kalbos va
dovėliai atrodė Įtartini, ir 
jis juos konfiskavo. Kai

. mes, apgailėdami prarastą 
turtą, su filosofišku abe- 

) imlumu uždarėm čemoda- 
i nūs, konfiskatorius grįžo 1 
i ir ‘pavojingąją literatūrą’ 
j malonėjo grąžinti...

Nėra abejonės, kad to 
; kios svetimšaliu buities 
kaltininkė yra SSSR poli
tinė krizė.

i
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DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

PATA^NZVIH

366WBRPAbWA _
TE.L. /O.BO/TCH 2680.

kus prieš išnaudojimą, verčiau proteguoja 
arba sauga Valstybę darbininkų išnaudoji
mui. Unijų arba sąjungų devintas kongresas 
1932 metais, pavyzdžiui, reiškia, kad “dar
bininkų organizacijos savo pagrindiniais už
simojimais turi darbo gamybos padaugini
mą, kainos sumažinimą kaip paseka tos ga
mybos padauginimo, ir kokybes pagerini
mą”. O nė vieno žodžio nėra apie teises dar
bininkams gauti pragyvenimo užmokesni, 
arba turėti patogias sąlygas gyvenimui.

Naujosios Konstitucijos Skyrius 126 
net pripažįsta, kad darbininkų organizacijų 
tikslas yra “sustiprinti ir praplėsti socialinę 
sistemą”. O dėl ko gi ne — “sustiprinti ir 
praplėsti darbininkų laisvę?” Yra faktas, 
kad komunizmas nesidomi darbininkais, bet 
interesuojasi vien apsaugojimu ir išlaikymu 
žiaurios ir kruvinos diktatorystės raudonųjų 
vadų, kurie vieninteliai veikia praplėsti savo 
pačių galybę.

To pareiškimo įrodymas yra SSSR, pro- 
sekutorio - generolo Vyšinskio pareiškimas, 
kuomet tarė: “Įstatymas yra šventas buržu- 
azams. Tačiau, komunistų įstatymas yra ki
tas dalykas, nes revoliucinis teismišknmas 
yra atsidavęs Partijos revoliuciniams užda
viniams. Revoliucinis teismiškumas yra vien 
įrankis, kurį komunizmas vartoja savo ko
voje laimėti revoliucinių uždavinių” (Soc. 
Stroit, 1932 m., No. 8, pp. 6, 7). Kitais žo
džiais tariant, nekomunistiniai kraštai ger
bia įstatymus; jų negerbia tik komunizmas. 
Kas yra teisėtina, visada priklauso arba pa
reina nuo Partijos. Ir tai yra vadinama “lai
svė!” Tai dėl to yra saugu sakyti, kad Nau
josios Konstitucijos Skyrius 118 buvo pa
rašytas propagandos ir išnaudojimo uždavi

niams. Ir nė vieno žodžio nesako, kad darbi
ninkui priklauso pragyvenimo užmokesnis: 
tačiau, vien tik sako, kad darbininkas turi 
“teisę dirbti”.

Ka darbininkai nori Rusijoje, tai teisės 
nedirbti arba teisės atsisakyti dirbti. Ta
čiau. ta teisė yra užginta, ir priežastis yra 
aiški. Ir ją randame Molodoja Gvardija lai
doje iš rugsėjo mėn. 1935 m., kur reiškiama, 
kad Sovietų kalėjimai Siberijoje yra perpil
dyti tais, kurie protestavo prieš Sovietų dar
bo sąlygas,

(e) Dėl ko komunistai nepasako mums, 
kad laisvė Rusijoje yra labai retai užeina
ma, kad tie, kurie pasipriešina dirbti Komu
nistinei Valstybei, yra ištremiami arba nu
žudomi? Pravdai iš gruodžio 9 d. 1932 ni. 
kalba apie Dono ir Kubo derlius laukus ap
leistus ir apaugusius laukinėmis žolėmis. 
Praėjus dviem dienoms, tas pats laikraštis 
rašė, kad “darbininkai turi būti šaudomi, ir 
kaujami, ir žudomi”.

(f) Dėl ko komunistai nepasako mums, 
kad Rusija išleido naują Įstatymą, pareikš
dama, kad bent kuris būtų politiniai nusi
kaltęs, tokis bus pasmerktas mirčiai neturė
damas apsiginimo teisės? (Izvestija, vasario 
12 d. 1936 m.). Dėl ko komunistai nepasako 
mums., kad teisėjai yra skiriami tik viene- 
riems metams (įstatymas, išleistas lapkri
čio 19 d. 1926 m), ir sekant Skyrių 142, 
Komunistinė Partija “bent kada gali juos 
atšaukti” arba paleisti. Tai yra pilnoji nega- 
Jimvbė piliečiams, kuriems būtų užtikrintos 
ju teisės, kuomet Partija bent kada gali tei
sėjus atšaukti arba paleisti, kaip patinka. 
Kokia juokdaringa laisvė būtų Amerikoje, 
jei Demokratų Partija galėtų prašalinti tei

sėja, jei kuris išduotų nuosprendį prieš De
mokratus ir nepasmerktų kiekvieno Respu
blikono! Laisvė yra galima vien tada, kuo
met teisėjai yra laisvi ir viršum Partijos. 
Jie gi Rusijoje yra Partijos lėliukės.

TEISMAI RUSIJOJE
Tai yra dėl ko teismai Rusijoje yra far

sas arba juokai daromi iš teisingumo ir lais
vės. Bent vienas, kurs užpereitų metų rug
piūčio mėnesį skaitė Kamenevo ir Zinovievo 
ir keturiolikos kitų teismo pilnąjį raportą. į- 
sitikrins, kad to teismo vienintelis tikslas 
buvo išgarsinti Stalinizmą. (Oficialus rapor
tas atspausdintas Komunistinio Internatio- 
ralo Spaudos korespondencijoje iš rugsėjo 
10 d. 1936 m , Vol. 16. No. 41). Tame teisme 
nė vienas kalinys nedrįso apginti save ir nė 
nesiryžo aiškinti savo motyvų. Vienas sten
gėsi perviršyti kitus, susikraudamas arba 
priimdamas kaltybę ant savo nedoros sąži
nės. Mračkovsky pasikėlė ir tarė: “Aš ne
maldauju lengvos bausmės ištarmės. Aš no
riu apleisti gyvenimą be pasiėmimo mano 
kaltybės su savim... Aš esu išdavikas, kurs 
turi.būti nukautas, ir aš turiu įtikėti, kad 
šiame teisme aš išspjoviau visą mano nusi- 
kaltimą”.

Jevdokimovas tęsia priegaidą: “Aš ne
randu, kad būtų galimybės maldauti pasi
gailėjimo. Per dideli yra mūsų nusikaltimai 
ir prieš proletariatir.ę valstybę ir prieš in
ternacionalinį revoliucinį sąjūdi, kad tikė
tis pasigailėjimo”. Dreizeris išduoda tą pa
čią gaidą: “Tapę žudikais, aš vis tiek pat 
priklausau prie tu, kurie neturi teisės nė ti
kėtis, nė maldauti pasigailėjimo”. Panašiai 
girdėjosi ir iš Reingoldo: “Tai nėra dėl ma
nęs maldauti pasigailėjimo”. Taip pat išsi

tarė ir Bakajėvas. Tačiau. Pikelis padidin 
savo kaltybę, tardamas: “Mes renrezentuc 
jame kriminalinių prasižengėlių žvėriškiau 
šia banda, ir esame niekas kitas kaip ti' 
fašizmo dalis... Aš turiu prisiimti bausmę 
kurią nusipelniau”.

Kamenevas negali per blogai kalbėti a 
pie ju “suokalbį” prieš Staliną: “Tokia yr 
prapultis niekingos išdavystės ir visokio 
rūšies bjaurumų, į kuriuos ipuolėme” Ber 
man - dūrinas pasiduoda tokiam išsireiški 
mui: “Proletariatinė valstybė apsieis su ma 
nim kaip nusipelniau. Jau yra per vėlu at 
gailėti”. Holzmanas taip pat pareiškė: “Čii 
apkaltintųjų suole su manim sėdi žudiki 
banda Aš nemaldauju pasigailėjimo”. Ir nė 
ra reikalo kartoti kitų išsireiškimų, nes vi 
sa reiškiasi ta načia dvasia.

Kokia yra priežastis už to vienmintingu 
mc, kad jie prisipažįsta esanti tokiais kalti 
ninkais? Dėl ko nė vienas iš tų šešiolike 
kaltinamųjų neapgina savęs? Ar pats gali i 
sivaizduoti šešiolika automobilistų areštuo 
tų už per skubų važiavimą, ir kuomet poli 
cistas kalba į kiekvieną: “Tu važiavai 4< 
mailių i valandą”, kad kaltinamasis atsaky 
tų: “Aš važiavau 80 mailių”; kitas atsaky 
tų: “Aš važiavau 90 mailių”; vėl kitas tar 
tų: “Aš ne vien per skubiai važiavau, bet i 
vaikutį suvažinėjau”; ir pagaliau, visi su 
šūktų: “Mes nęmaldaujame pasigailėjimo 
Mes esame net aršesni už fašistus”. Tokii 
dalykai normaliai neatsitinka. O dėl ko ji< 
atsitinka Rusijoje? Dėl ko šie šešiolika kai 
tinamųjų tuojau pasmerkti mirčiai, kuome 
Rusija pagarsina humaniškumo, demokrati 
jos ir tikėjimo naująją valdžią?

(Bus Daugiau)
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L. D. S. Centro ir “Darbininko”
r
! 
I

Se- 
pa-

M Reinio paskaitos “Pa
vasarininkija jubil i e j ų 
perspektyvoje”, pavasari
ninkija pareiškė šiuos sa
vo kilnius pasiryžimus:

L. K. J. “Pavasario” Fe
deracijos atstovai, susirin
kę gruodžio 30 d. į savo 
25 metų jubiliejinę konfe
renciją ir žengdami į nau
jąjį savo veikimo laiko- 

j tarpį, šiuomi pareiškia sa- 
1 vo gilų tikėjimą šviesia 
mūsų Tėvynės Lietuvos a- 
teitimi ir savo nepalaužia
mą pasiryžimą aukoti vi- 
3as savo jaunas pajėgas 
didingai, gražiai Lietuvos 
ateičiai.

Šia proP’a dar kartą pa
brėžiam, kad pavasarinin
kija su visu savo katali
kišku taurumu ir pasiau
kojimu atliks jai uždėtas 
Bažnyčios, Tautos ir Val
stybės pareigas. Ji pada
rys viską, kad josios veik- 
’a būtų gražiausia lietuvių 
tautos troškimu išraiška. 
Ii visuomet eis i darba su 
meile ir pagarba visiems 
lietuviams.

Mes tikim darniu lietu
viu darbu ir laimėjimais. 
Vardan tos Lietuvos vie
nybė težvdi!

Konferencijoie dalyvavo 
1035 atstovai ir apie 400 
svečiu. Ju dauguma pabai
doje konferenciios Valsty
bės Teatre žiūrėjo “Auš
ros Sūnūs” vaidinimo.

M. T

čių sąjungas — yra beveik 
baigta. Reforma ir gyveni
mas parodė kita: mergai
tės puikiai tvarkosi ir ats
kirai veikdamos geriau 
brandina savo jėgas.

“Liepsnų” 
pranešimas 
entuziazmu, 
šiais metais 
padidinti, bet kuo greičiau i 
stengtis ji ir padažninti—: 
padaryti savaitini.

Įdomiu diskusijų ir klau
simų sukėlė p. dr. V. Kar- 
velienės paskaita “Naujoj* 
Lietuvos moteris”. Sava
rankiškumas yra šių die
nu mergaitės pagrindinis 
bruožas. Mergaitė turi ži
noti, ko ii iš gyvenimo no
ri. kain ji nori gyventi.

Ynatine-o dėmesio at
kreipta į senųjų gerųjų 
panročių atgaivinimą ir 
palaikymą, blogu papro
čiu svarinimą ir šalinimą 
(pav.. girtuoklystė) ir 
uaniujų ^ražių papročiu 
kūrimą. Daina — organi
zuoti chorai, p-iesmė — na
mie ir bažnytiniam chore 
— čia pavasarininkės pa
reiga pasireikšti. Atkrei
pta taip nat dėmesvs i 
tautinius šokius ir kita 
Re to centro valdvba pra
šyta dar karta dėti pas
tangų. kad radiio progra
moje ir pav-kai turėtų sa
vo Pusvalandį.

Mergaičių “Pavasario” 
S-jros naujaja pirmininke 
išrinkta Bronė Diržauskai
tė. o p-lė Labanauskaitę 
Vnnferenciia išrinko gar
bės pirmininke.
3. BENDRAS DARBAS

Gruodžio 30 d., gal viena 
didžiausių Kauno kino 
“Metropolitain” 
nutėlė prisirinko 
rininku atstovų.

Konferenciją 
Federacijos protektorius, 
J. E. vysk. M. Reinys mal
da, o atidaromąją kalbą 
pasakė Federacijos vadas 
dr. J. Leimonas. Už garbės 
prezidiumo stalo sėdėjo 
.J.J. E.E. vyskupai: K. Pal
tarokas, J. Kukta, J. Stau
gaitis, T. Matulionis ir M. 
Reinys , prel. Grigaitis, 
KVC pirm. dr. J. Pankaus- 
kas, prof. K. Pakštas, pro-' 
fesorius Pr. Dovydaiis, | 
kan. P. Dogelis ir prof. J. j 
Eretas. Pirmininkavo dr. į 
P. Dielininkaitis. Po dau
gelio nuoširdžių sveikini
mų Vyr. Federacijos va-: 
das Dr. J. Leimonas pada
rė platų pranešimą. Pasi
rodo, kad pavasarininkija i 
ir per paskutinius kelis 
metus auga ir stiprėja. 
Pasistatyta namai, kur da
bar telkiasi visos jų įstai
gos, leidžiami jau net trys 
laikraščiai.

Pavasarininkija nebuvo 
niekuomet taip stipri, kaip 
dabar — sako Fed. vadas. 
Pavasario Federacija da
bar yra didžiausia Lietu
voje organizacija. Pavasa- 
rininkijos Vyr. vadu kon
ferencija vėl išrinko Dr. 
J. Leimoną, o generaliniu 
sekretorium — kun. La-; 
pinską. t

Po turtingos J. E. vysk.

ATSISAUKIMAS redaktor ė s 
sutiktas su 
Pasi ryžta 

“Liepsnas’’

HAVERHILL, MASS.
•-----------------------------------------'

Sausio 23, š. m. Lietu-; 
vių Katalikų Centras su-Į 
rengė prakalbas, kalbėjo 
kun. P. Juras, Lavvrenee 
lietuvių parapijos klebo
nas; kun. P. Strakauskas, j 
Lovvellio lietuvių parapijos 
klebonas; žurnalistas po
nas K. Čibiras, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos, ir po
nas K. Vencius iš Lauren- 
ce, Mass.

Kųn. P. Juras kalbėjo a- 
pie spaudą ir ragino kata
likus skaityti katalikišką 
spaudą; kvietė užsisakyti 
laikraštį “Darbininką” ir 
prašė padėti nupirkti nau
ją mašiną “Darbininkui”. 
Kun. P. Strakauskas ir po
nas K. Vencius kalbėjo 
Susivienymo R. K. Ameri
koj reikalu, ragino rašy
tis prie Susivienymo.

P-nas Čibiras daug ką 
Į naujo papasakojo iš Lie- 
: tavos gyvenimo.

. P. 
kalba 

kn-
i

PADĖKOS ŽODIS
Nukryžiuoto Jėzaus 

selės reiškia širdingą 
dėką ir sekantiesiems:

P. Putirskienei, kuri 
sunkiai darbavosi laike i- 
vykusios “Card Party”, 
Scrantone prieš Kalėdas. 
Jai ir visai šeimai nuošir
dų dėkų.

Didž. gerb. J. J. Norei
kai dėkų už kalakutus.

Didžiai gerb. Klimai- 
ėiams tariame dėkų už ka
lakutus ir kitas 
dovanėles.

Toliau, tariame j 
du dėkų Pittstono 
šiam “Jaunų Vyrų 
bui už dvidešimts dolerių, 
kuriuos mes apturėjome 
per didž. gerb. M. Gili.

Dėkų, taipgi Antanui 
Vyšniauskui, kuris sutei
kė savo ir kitų aukas Ka
lėdų metu. Sekantieji au
kojo po pusę dolerio:

Abronevičienė, Baldaus-j Prakalbos žmonėms la
kas, Dombrauskai, Grab- j bai patiko. Ypač kun 
liauskai, Gustaičiai, Kruo-j Strakauskas savo I 

paįvairino juokeliais, 
rie visiems patiko.

Katalikų Centras rengia
si minėti Lietuvos nepri
klausomybės 20 metij su
kaktuves. Minėjimas į- 
vvks vasario 20 d. š. m. 
Lietuviškas katalikiškas 
jaunimas rengiasi gražiai 
padainuoti. Matyt, mūsų 
jaunimas pradeda darbuo
tis, padedant vietiniam 
kun. F. Norbutui. Mes se
nesnieji džiaugiamės jau
nimo darbuote. Kalbės 
kun. J. Švagždys, Montello 
lietuvių par. klebonas ir 
adv. A. Mileris iš Worcc-s- 
ter. Mass.

Teko sužinoti, kad LDS 
112 kuopa rengs pasilinks
minimo vakarėlį, vasario 
22. Pelnas skiriamas ‘Dar
bininko’ naujos mašinos 
fondui. Vakarėliui vietą 
duoda dykai Kataliku Vei
kimo Centras. Mūsų kolo
nijos katalikai vienijasi ir 
rengiasi vieningai dirbti.; 
Valio, lietuviai katalikai.

Kurpius.

Kalėdų

nuošir- 
buvu- 

i” k’u-
I
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GERB.:

i
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pkienė, Makstutienė, Mas- 
lauskas V., Mislonienė. 
Norbutienė, Petrauskaitė, 
Rinkevičienė, Savorskas. 
Semiskienė, Siminaitiene, 
Vitkauskienė, Yučnis.

Šie aukojo po dolerį:
Gudynienė, Jasaileda. 

Klimasienė, Maslausk a s 
A.. Mažonytė M., Tamulo- 
vičiai, Vilutienė, Vyšnaus- 
kas, A., Vvšnauskai, Z<; 
paskaitė, M.

Bukiuvienė aukavo pen
kis dolerius.

Visiems Pittstono auko
tojams tariame nuoširdin- 
giausią dėkų.

Net ir So. Bostone ran
dasi geraširdžių asmenų, 
kurie atjausdami mūsų i- 
staigos reikalus neseniai 
suteikė didelę narama.

Didž. gerb. P. Gailiunie- 
nė ir kitos surengė < Par'- 
ty” didž. gerb. Plevokie- 
nės namuose ir surirfko 
nemažą dovanėlę, kuri pra
sideda prie palaikymo i 
staigos našlaičių ir sene
lių. Tokia auka netikta; 
reiškia, kad dar gyvuoja 
artimo meilė Bostone, be* 
ir parodo, kad toji meilė- 
liepsnoja gerais darbais.

Seselės visos giliai įver
tina triūsą ir vargą tokiu 
“parties” rengėjų ir užtik 
rina, kad nebus patenkin
tos vien tarti padėkos žo
dį, bet ypatingai atsimins 
visus ir visas karštoje 
maldoje.

Dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus 

Seserys,

DAYTON, OHIO.

į

J<
I

Kre'piamės į Tamstą labai svarbiu katalikišku ir patriotiniu rei
kalu : padėkite “Darbininkui” įsigy ti naują Intertype bei raidžių rin
kimui mašiną, naujausio, patobulin to tipo, kuria daug greičiau ir gra
žiau bus galima sustatyti laikraštį. Senasis intertype jau atgyveno 
savo dienas, nebetarnauja kaip rei kiant ir dažnai genda. Ilgai su 
juom vargome, bet dabar matome, kad būtina įsigyti naujas.

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

Tad, gerbiamasai, prisidėdamas prie palaikymo mūsų spaudos me
džiaginio ar dvasinio 
patobulinimo, dirbsi 
apaštalavimo darbą ir 
daug, daug pasitar
nausi katalikiškai vi
suomenei.

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

i
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Naujas Intertvpe

PAVASARININKŲ KONFERENCIJOS
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LIETUVOJE BŪSIĄS 
VALDIŠKAS KELIONIŲ 

BIURAS

salė, pil-
pavasa-

prade j o

EŪW. V. WARAB0W
(WRUBLTASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St
TEL Brockton 2005

Šv. Kryžiaus parapijoj 
tano sutverta Šv. Vardo 
draugija, kuri susideda iš 
visu naraniios vyru. Val- 
dvha išrinkta: Dvasios 
Vadas — Kleb. kun. I.. 
Prasnalius; pirm. — T. 
Marauskas: vice - pirm.— 
T. Sinkevičius; rašt. — P. 
Urbonas; fin. rašt. — V. 
Ausrustauskas; maršalka 
J. Zakaravičius.

Vvčių 96 kuopa, rengia 
šokius, paranijos svetai
nėje, vasario 5 diena. 
Kviečia visus atsilankyti. 
Pelnas skiriamas kuopos 
atletikos fondui.

Vasario 11 dieną, Pilie
čių klubas rengia Eucheri, 
parapijos svetainėje. Pi
liečiu klubo nauja valdy
ba šiems metams: Pirm.

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”

f « *• %

Beveik visų kraštų Susi
siekimo Ministerijos turi 
savo kelionių biurus, ku
rie ne tik keleivius; aprū
pina bilietais, bet ir varo 
plačią turizmo propogan- 
dą užsieniuose: ruošia į 
savo kraštą užsieniečių 
ekskursija duoda turis
tams įvairių lengvatų, 
spausdina ir platina turis
tinę literatūrą ir atatin
kamus plakatus. Iki šiol 
Lietuvoj to nebuvo. Susi
siekimo m-ja jau studijuo
ja tokio kelionių biuro 
steigimo klausimą.

darbo barus ir jiems tas 
naujas darbas gerai seka
si.

Pavasarininkų v y r ų 
spauda eina nauja krypti
mi — kalba “Vyrų Žygių” 
redaktorius A. Graževi- 
čius. — Mes nepasitenki
name vien savais skaity- 

i tojais, bet veržiamės pla
tyn, užkariaujame plačiau
sias vyrų minias. “Vyrų 
žygiai” susijungė su “Ūki
ninku” dabar eina kas sa
vaitę 12 puslapių.

Popietiniame posėdyje 
prof. Eretas skaitė paskai
tą: “Ir vyrus elektrifikuo- 
kim”. Pavasarini n k i j a 
pragyveno rusus, vokie
čius, bolševikus, — sakė 
profesorius, — pavasari
ninkija pragyvens ir kitus 
mūsų Tėvynės priešus.

f NAUJĄ VALDYBĄ 
išrinkti
zaris Surdokas, nariais — 
Antanas Naudžius, Alb. 
Graževičius, Ant. Skirias 
ir Jon. Vasiliauskas. Į re
vizijos k-ją: kun. Dabašin- 
skas, Iz. Bartkus, J. Kaše
lionis. Į garbės teismą: 
prof. J. Eretas, dr. Ūsoris 
ir adv. Plokštys.
2. MERGAIČIŲ DARBAI

Labai didelę Ateitininkų 
Rūmų salę užpildė pavasa- 
rininkių mergaičių atsto
vės, tai atskira mergaičių 
konferencija.

Iš centro valdybos pra-

KAUNAS — 1938 metų vioje Tėvų Jėzuitų salėje, 
išvakarėse iš visų Lietu-; kur prisirinko apie 500 
vos kaimų ar miestelių pav-kų vyrų atstovų. Kon- 
skubėjo linksmo jaunimo ferenciją atidarė T 
būriai į laikiną mūsų sos
tinę — Kauną. Tai pava- 
sarininkai-ės rinkosi į sa
vo konferencijas aptarti 
savo organizacinių reikalų! sarininkijos Tėvą kan. Do- 
ir pasiryžti dar ištikimiau' gelį, Fed. garbės pirm, 
tarnauti “Dievui ir Tėvy-įprof. Dr. J. Eretą ir Vy- 
nei”. 1 riausią.ii Federacijos Va

dą Dr. Juozą Leimoną.
Konferencija susilaukė 

daugelio nuoširdžiausiu 
sveikinimų ir gražiausių 
linkėjimų.

Iš Centro Valdybos vi- 
ce-pirm. J. Kašelionio pra
nešimo pasirodė, kad pa
vasarininkų vyrų veikimą 
sunkina neturėjimas rei
kalingo skaičiaus darbui 
tinkamų romovių, sportui 
aikščių, rimtiems susirin
kimams — per 
skaičius tinkamų salių ir 
per daug maža parama iš 
pasauliečių inteligentų, 
itin pradžios mokyklų mo
kytojų, kurių Lietuvoje y- 
ra net per 5.600. Tačiau 
neatsižvelgiant į čią pami
nėtus sunkumus, Sąjunga 
per paskutinius trejus me
tus labai išaugo ir sutvir
tėjo (dabar turi įregistra- nešimų paaiškėjo, kad di- 
vusi 624 vien pav-kų vyrų džioji ~ - — -
kuopas). Sporte pavasari- ma — persiorganizavimas 
ninkai užima vis naujus į atskiras vyrų ir mergai-

1. DARBINGAI POSĖ
DŽIAVO VYRAI

Atskira pavasarininkų 
vyrų konferencija vyko 
gruodžio mėn. 29 d. erd-

Kazlauskas; vice-
- Simonas Razaus-

T o • 

pirm, 
kas; rašt. — Pranas Gude
lis; fin. rašt. — J. Sinke
vičius Sr.; maršalkos —P. 
Petkus ir J. Alekas.

Korespondentė.

i

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgią 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptu — nurodymą 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
sigaminti iš įvairią vaisią vyną 
Jos kaina tik $1.00. Knyga tori 
223 puslapius.

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

S-gos 
vice - pirmininkas Juozas 
Kašelionis į garbės prezi
diumą pakviesdamas visus 
Lietuvos Vyskupus, pava-

mažas

pirmininku Cc-

“Pav.” Fed. refor-

Keliaukite j Lietuvą
HOLIAND-AMERICA

The Flasship S.S. Statcnd«n>

Patogūs, greiti ir Svarūs laivai. Į 
Lietuvi) važiuojant labai paranku 
yra važiuoti Šia linija.

laiivai iSplnnkia iŠ New Yorko 
1938 m.:

KOTTERDAM Balandžio f)
VOLENDAM Balandžio 23
STATENDAM ..-.. Balandžio 26
1EENDAM ................ Gegužes 7
NEW AMSTERDAM Gegužės 21 
VOLENDAM ................ Gegužės 28
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūši, autorizuotus a- 

gentus arba j
HOLLAND-AMERICA LINE 

Artimiausią J. A. V. Ofisą

Katalikišku Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

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

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdyba: 
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

4
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. 1*. Juškaitis — Pirmininkas; P. Mankos — I Vice-Ptrminin- 
kas; M. Piktalyte — II Vice-Phm įninkąs; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Moti St., Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
G Coiiiriionwealth Avė., VVorcester, Mass.; A. Za v tekąs ir P. Ma- 
žiuknaiiė — Iždo Globėjai; J. B uja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

Antradienis, Vasario 1 d., 1938

i

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

čiau dar negrįžęs, bet jau 
visos karčiamos uždary
tos.

GAL NE
Prieš keturius metus bu- nevieną savo garbintoją y- 

vo manoma, kad 18-to ra arba sunkiai apsirgdi- į 
priedo atšaukimas paska- ns arba parods kelią į ka
rins biznį - pramonę ir pus.
pan. Šiandien matome,! Gydytojas: Ne vieno gy- 
kad tai netiesa. Neseniai dytojo ofise alkoholio 
kalbėjomės su keletą gy- prieteliai laukia pagelbos. 
dvtojų, įvairių biznierių, ; Vieni alkohilį yra paskel- 
ir štai ką jie sako: bę'neprieteliu, kiti šėtonu,

Automobilių pardavėjas: treti jam suardysią santy- 
Daugiau automobilių par- kius su juo. Vėžio liga 
duodame, bet sunkiau mo- greit užpuola alkoholikus, i 
kesčius gauti. Parduoda- Graborius: 
me išmokėjimui. Yra tokių daugiau užimti, 
pirkėjų, kurie nekartą iš- / . _ _
sigeria ir nežmoniškai va- nepraturtesime laidodami 
žiuoja, ir žinote kokios girtuoklius, 
pasekmės. Ir jeigu auto! 
nėra pilnai užmokėtas ir dien sunku išgauti nuomą 
tenka jį pasiimti atgai, iš šeimų, kuriose svaigi- 
turime jį parduoti kitam nantieji gėrimai vaidina 
už žemę kainą. Mekanikai 
nemažą turi darbo penkta
dieniais šeštadieniais, ir 
sekmadieniais. Kiek žmo
nių kasmet sutinka mirtį 
dėl girtų vairuotojų.

Kepėjas ir mėsininkas: 
Pinigas praleistas gėri
mams duonos ir mėsos 
tam pačiam nenupirks. 
Šeimose, kur alkoholis te
ka, ten mažiau yra galvo
jama apie duoną ir mėsą.

Bankierius: Bankuose
vis randasi žmonių. Dau
gelis daugiau ateina išsi
imti negu pasidėti pinigų. 
Žinoma, nedarbas ir sun
kūs laikai yra priežastimi 
kai kuriems. bet nevi- 
siems. Alkoholio produk
cija turi skaitytis su kai- 
kuriais.

Krautuvininkas smulk
menų: Prieš priedo atšau
kimą, jaunuolis eidamas 
savo mylimosios aplanky
tų jai nupirkdavo dėžę 
saldainių ar ko panašiaus. 
šiandien nevienas nešasi 
alkoholio - vyno.

Tabokininkas: Pirmiau 
vyrai sakydavo savo prie- 
teliams “štai cigaras”, 
šiandien gi sakoma: štai 
stiklas geros džinės (gin).

Ūkininkas: Esu tikras, 
kad daugiau parduočiau 
pieno ir kitų ūkio produk
tų, jeigu žmonės mažiau 
gertų putų.

Kuro pardavėjas: Žinau 
iš patyrimo, kad yra tokių 
šeimų, kurių skiepai tušti, 
bet nestokuoja alkohiliniu 
gėrimų.

Apdraudimo bendrovės 
viršininkas: Šiais laikais 
daugiau randasi pavojų 
gyvybei, ypač nuo girtų 
vairuotojų. Alkoholis jau

Mes esame 
', atšaukus 

18-tą priedą. Bet niekad

Namo savininkas: Šian-

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

GEGUŽĖS-MAY 21 D., - - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

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

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

LIEPOS-JULY1 D,, Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

I

— Tai tamstos dukrelė 
vis dar neištekėjo?
— Ne, ji ieško tokio vy

ro, kuris būtų geresnis už 
kitus ir atitiktų jos būdą.
— O koks tas vyras tu

rėtų būti?
— Ogi toks, kuris pirma

sis jai pasipirštų.

— Dabar aš jau įsitiki
nau, kad alus priduoda 
žmogui jėgų.
— Įdomu būtų sužinoti. 

£aip tu tai patyrei?
— Nagi, vakar aš jokiu 

būdu negalėjau tos alaus 
bačkutės pakelti, o kai vi
są alų išgėriau, tai šian
dieną aš ją su viena ranka 
lengvai pakeliu.

— Mano tėvelis visados 
sakydavo, kad aš esu di
delis tinginys ir niekados 
neįsigysiu tiek turto, kiel 
iis turi. O dabar štai as <*
turiu dvigubai daugiau 
negu jis turėjo.
— Kaip tai įvyko? Tui 

būt labai daug dirbai?
— Ne, aš paveldėjau ii 

tėvelio ir jo brolio turtą.

PAGUODĖ

svarbią rolę. Jie savo gir
tavimu išvaro gerus nuo
mininkus. Nežinau kas da
ryti.

Jauna našlė: Mano šir
dis buvo meilės ir džiaugs
mo pilna, kolei mano.vy
ras buvo gyvas. Jį užmušė 
girtas automobilio vairuo
tojas. Alkoholis, — o kad 
jis pavirstų pienu našlai
čiams!

Našlaitėlis: “Mama, ar 
tėtis rytoj pareis? Aš jo 

I labai, labai pasiilgau. Ko
dėl jis nepareina?” Ber- 

i niukas nežino, kad jo tė- 
i tė jau niekad nepareisiąs. 
' Jis buvo nušautas praei 
nant pro saliūną, kuomet 
du girtuokliai viduje šau
dėsi.

Kam alkoholis pildo ki- 
šenius neva pinigais, o 
kam tas pats alkoholis yra 
suardęs šeimą, gyvenimą 
ir sveikatą.

Mėlinas Kaspinas ir 
Piktuolis.

v •

I

Sovietų Rusijoj vede 
žmogų sušaudyti. Lietu? 
šalta.
— Koks blogas oras 5ianŽmona: Kaip tau ne ge

da, tu girtuokli! Sugrįžai dien! — sako vedamasis, 
iš miestelio antrą valandą: — Tau tai nieko, tik 
ryto. i vieną galą, o mums ta

Vyras girtuoklis: Nieko reiks ir atgal klampoti...— 
nepadarysi, brangioji, bū- atsako vienas sargybinis.

j
I
i

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai 
“Reentry Permit”.
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Blaivininkai žengia pir
myn — blaivybė vis randa 
naujų takų, daugiau prie
telių ir šalininkų. Pasaulis 
yra reikalingas blaivybės 
sekėjų ir išpažintojų. Ma
žas gal blaivininkų skai
čius, bet galingas ir drą
sus. Jie nenusimena —vei
kia ir veiks. Kas pasiryžė
lius gali įveikti ?

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

Darbininko Laivakorčių Agentūra
366 VV. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

ĮVAIRENYBES
4

PARDAVĖ PILVĄ UŽ
10,000 SVARŲ

t

-----------— — i tas nuSįoja pusšešto mili- 
į jono darbo savaičių ir iš- 

_ Į laidos valstybiniams inva- 
------ ---------------------------- ; lidų globos fondams siekia 
vandens ir purvo, kad nor- penkis milijonus svaru 
malu žmogų nuo tokio sterlingų. Priskaitant dar 
purvo būtų sunku atgai- jr gydymo išlaidas reuma- 
vinti, o jaunajam Hadi tai tizmas kas metai Angli-Šiomis dienomis Londo- vmtb ° jaunajam riaai tai tizmas kas metai Angli

ne mirė paprasčiausiu v’sa^ nepakenkė. Nuo to jaį kaštuoja 17 milijonų 
bronchitu egiptietis Hadi j ^a’^° jis pradėjo savo ant- svarų, šiai blogybei nuga-į 

rojo pilvo ypatybėmis ste- lėti anglai išdirbo septy- I 
binti smalsuolius.

Antrojo pilvo pagalba 
egiptietis susikrovė milži
niškus turtus.

Į

I Moterų Sąjungos Mass. i 
N. H. Apskr. KuopomsrAdy nukali

——— i _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuo gruodžio 9 d., 19o7 skričio suvažiavime, Na 

Pagąl paskelbtą Lie- shua, N. H., nutarta reng 
tu vos Vidaus Reikalų Mi- išdirbinių paroda N. A 

Lietuvių dienoje, 4-tą lie 
pos 1938, Marijanapolii 
Kolegijoj t. y. jei Tėvą 
Marijonai sutiks.

Šį mūsų užmanymą Ko 
legijos Rektorius kun. Dr 
J. Navickas maloniai už 
gyrė ir pažadėjo užleist

•* • Paskutiniame musų an 
___ > suvažiavime, Na

nisterijos naują įstatymą, 
Lietuvos konsulai Ameri
koje negalės išduoti Lie
tuvos piliečiams pasų be 
ministerijos leidimo. Lie
tuvos konsulai galės tik 
atnaujinti tokius pasus, 
kurie pasibaigė nedaugiau 
prieš du metu laiko. , - . - „ .

Lietuviai atvykę į Ame- ^^aip^ Sąjungie
riką prieš karą arba ir po t? 
karo, kurių pasai yra už- b:mus- 
sibaigę prieš porą metų, Gerb. Rektorius Tėvai 
norėdami vykti į Lietuvą Navickas ragino Sąjungie 
apsigyventi arba aplanky- te? Mass. ir Conn. apskri
ti savuosius, turi siųsti čių bendrai išsirikiuoti 
prašymą Lietuvon užsie- eiseną parodą tą dieną, a 
nio ministerijai, kad ji iš- Įpie ką teks pakalbėti se 
duotų pasą. Gavimas pa- kančiame apskričio šuva 
so užims du ar daugiau žiavime.
mėnesių laiko. Bet dabar jau laikai

Taip. Lietuvos piliečiai, dėti rengtis ie Išdir 
p-"--- S14 vasarą, |,jnįų Parodos, nes darbas

didelis. Mūsų Sąjungietės 
i yra gana gabios ir neabe 
joju, kad jos savo gabu 
mus sugebės parodyti N 
A. Lietuvių Dienoj, 4-t; 
liepos, Marianapolyje.

Kadangi Tėvų Marijont 
Kolegija randasi Conn 
Valstybės rybose, ta< 
kviečiame ir Conn. apskri 
čio Sąjungietes į šį bendr? 
darbą. Susibūrę į krūvi 

i lig bitelės galėsime datų 
naudingo darbo nuveikti 
Vienybėje galybė! Tad Są 
jungietės visos į darbą.

L. V. Venčienė, 
Mass. Apskr. Rašt

tems išstatyti savo išdir
binius.

Gerb. Rektorius

A Iii, kuriam nekenkė gy
vos žuvys, degą papirosai, 

I įvairiausių formų gelžga
liai, kuriuos jis rydavo 
scenoje, stebindamas pub
liką, Hadi Alli turėjo du 
pilvus. Už tokį įgimtą ne- 

I normalumą egiptietis, gy
vas būdamas, gavo iš Ro- 
ckfellerio Instituto 10,000 
svarų sterlingų su sąlyga, 
kad po mirties jo pilvas 
pereis Instituto nuosavy
bėn.

Hadi Alli, būdamas vai
kas, vieną kartą įkrito į 
Nilą. Čia jis tiek prigėrė

21-mas tarptautinis bla i
vininkų kongresas įvyko 
Varšuvoje rugsėjo mėnesi 
1937. Jame dalyvavo gar-1 
sūs fiziologai ir blaivinin-. 
kai.

stebėjai, kad ir senatorijų 
skaičius pagausėjo.

•'

Šiandien Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse randa
si 430,000 saliūnų. Ar na-

...................-t?

LDS. NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

I
I

nių metų planą, kurį vy
kins speciali įstaiga “Em- 
pire Rheumatism Coun- 
cil”.

GYVAS NUMIRĖLIS
I

18-tas priedas buvo at
šauktas 
kenksmingos pasek m ė s 
neatšaukiamos. Lengviau 
įgyti gerų įpročių — negu 
blogų nusikratyti.

bet alkoholie.

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

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

Primename ir LDS kuopų nariams, kad 
nevilkintų savo duoklių, bet pradžioje metų ap
simokėtų už organą “Darbininką*?.
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Telefonas: Plasa 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

Anglijoj pradėta smarki 
kova su reumatizmu, kuris 
kraštui daro didelius nuo
stolius. Įrengdami tyrimų 
laboratorijas anglai tikisi 
kaip nors nugalėti šią pla
čiai Anglijoj įsigalėjusią 
ligą. Neseniai sveikatos 
ministeris Kingsley Wood i 
padėjo kertinį akmenį 
Londone statomai reuma
tizmo ir sąnarių uždegimo 
ligoms gydyti ligoninei. 
Mirties atsitikimų, kuri-, 
nuo šių ligų įvyksta aps
kritai nedaug, bet jos pa
gamina labai daug skaus
mų ir vargų, o taip pat la
bai daug žalos daro tautos 
ūkiui, šeštadalis iš pra
monės darbininkų atsira
dusių invalidų yra jais 
tapę nuo reumatizmo. Kas 
metai dėl šios ligos kraš-

kurie manote :
vykti Lietuvon, tai nelau-' 
kitę ilgai — tuojau kreip
kitės į DARBININKO 
laivakorčių Agentūra 
kuri Jums išpildys 
gavimo paso tam 
aplikacijas.

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

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

Skyrius.

DARBININKO 
Agentūrą, 

dėl iš- 
tikras

Altottingo apylinkėje, 
Austrijoje, sunkiai Susir
go viena pagyvenusi mote
ris. Galop, ir mirė. Patik
rinęs gydytojas rado nus
tojus plakti ir širdį ir pul
są. Velionės lavonas buvo 
pašarvotas miesto lavoni
nėje, ir kitą rytą turėjo 
būti palaidotas. Nelaimiu-, 
goji tačiau tebuvo tik taip 
suparaližuota, kad nega- ; 
Įėjo nė krustelti, bet viską 
jautė, kas rengiamasi si
ja padaryti. Paskutinę 
naktį prieš laidojama, gu
lėdama pašarvota lavoni- j 
nėję, karštai meldėsi, kad 
Dievas stebuklu išgelbėtų ; 
ją nuo baisaus likimo bū
ti gyvai palaidotai. Jai 
meldžiantis, tariamą jos 
mirtį nustatęs gydytojas 
staiga pajuto, tartum kas 
traukte traukia jį iš namų 
į lavoninę dar kartą patik-1 
rinti. Nesitverdamas nuė
jo. Gerai patikrinęs už
čiaupė menkas gyvybės 
žymes. Tuojau suteikė ati
tinkamą pagalbą. Ir pavy
ko pašarvotąją tikrai at
gaivinti. Altottingo bažny
čioje dabar kabo išgelbė
tosios auka ir atitinkamai 
paliudyti ir patvirtinti do
ko mentai apie tą nuotyki.

D.

• v

norin- 
pasą, 

metri- 
ar vo-

MALDAKNYGES

.60

.40

.75

.90

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

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

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

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

“Naujas Aukso Altorius” ................................ $1.00
Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS !
Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių j 

Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary). Jis į 
turi 399 puslapius. Popieros apdarais -s- ! 
$1.50. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą 1 
skaičių teturime.
Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. |
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Antradienis, Vasario 1 d., 1938
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Prisiminkime Česlovą Sasnauską
Daug metų pirm pašau -; perstatydamas rei k a 1 ą 

linio karo, kai lietuviuose muzikos veikėjams ir šiaip 
tautinis susipratimas pra- visuomenės vadams, 
dėjo reikštis, iškarto pra
dėjo atbusti visos kultu-1 aukų lapais tikėjaus, kad 
ros rūšis: literatūra, pai-! pažymėtu laiku jie bus 
šyba, tapyba, muzika, po- grąžinti, bet deja, nedaug 
ezija ir kt. Vienu tokių dar jų grįžo, nors termi- 
veikėjų, kuris pirmąją va- nas jau praėjo. Siųsdamas 
gą savo rūšimi - kompozi ' a ūkų lapus tikėjau, kad 
cijoje išarė, buvo Č. Sas- jei prašalietis - praeivis 
nauskas.

Velionis netik darbo ne- 
S’gailėjo paaukodamas jį 
atgimstančios Tėv y n ė s 
garbei, bet, kad padaryti 
savo kūrybą plačiosioms 
masėms prieinama, ryžosi 
atspausdinti savo kurinių 
seriją paklodamas tam 
tūkstančius rublių. Jis ne
buvo turtuolis, bet sunkiai 
uždirbtą centą sutaupęs 
nesigailėjo nemažą dalį 
paaukoti visuomenės gero
vei. To dėka, jo kūryba iš
vydo pasaulį, lietuviai jo 
darbu didžiavosi, nes tu
rėjo ką parodyti savo kai
mynams. Jei velionis ne
būtų savo lėšomis išleidęs 
savo kurinių “Lietuviškos. 
Muzikos”, nebūtume jų 
šiandien turį, nes tais lai
kais nebuvo gaidų leidėjų 
lietuvių tarpe, už tai bega
liniai esame velioniui dė
kingi, jo pasiaukavimas 
neivertinamas.

Paskelbiamas karas.
Sasnauskas miršta. Įdėtų šimtus kopijų, kad auto- 
pinigu į kurinius nei mer*.- r’>ui netektų centelio, iš ve- 
kiausia dalelė jam dar gy- lionio kantatos “Broliai” 
venant negrįžta. Mirus au-J sau dainos šventes rengia, 
toriui — tenka apie tai vi-' didžiuojasi, įplaukas su- 
siškai pamiršti. Buvo vai- naudoja savo reikalams... 
zdas, kad apie Č. Sasnaus- “Kur bėga Šešupė” kiek a- 
ką visiškai pamiršta, rodė- šarų iščiulpė vakaruose, 
si kad niekas apie ji dau-j kuo ne tautos himnu yra 
giau nebeprisimins. Įvyko Į virtusi... “Karvelėlį”, šią 
kitaip. Radosi žmogus genialiai parašytą dainą 
(kun. L. Vaiciekauskas), kas jos nežino, kas jos ne- 
kuris nesigailėjo pinigų, dainavo, kas iš dainininkų 
apmokėjo velionies kūno, nesididžiavo kad už jos 
pargebenimo lėšas Lietu
von. Radosi kitas gerašir
dis (muz. J. Brundza). ku
ris savo lėšomis išleido Č.
Sasnausko biografiją. Vis 
tai didelis pasiryžimas 
garbingo kompozitoriaus 
vardo pagerbimui. Tačiau 
susidaro Lietuvoje, Kau
ne, komitetas, kuris rūpi
nasi ant velionio kapo pa
statyti paminklą. Tam tik
slui minėtas komitetas 
renka aukas. Jung. Valst. 
tą darba atlikti įgalia vo 
manę. Pildydamas komi
teto prašymą išsiuntinė
jau keletą šimtų laiškų

Iš-
siuntinėdamas laiškus su

buvo Č. Sas- jei i ” ’ ‘
; pasibeldžia į duris ir pra
šo išmaldos, retas drįsta 
atsisakyti, o kuomet pasi- 

: Geidžiama savo reikalais, 
kad pagerbus iš sudėtų 

; centų daug mūsų tautai 
užsipelnusio kompozito
riaus atmintį, niekad ne
maniau, kad daugelis pasi
liks nebiliais. Grįžtančiųjų 
aukų lapuose yra didesniu 
ir mažesnių aukų, ačiū 
iiems už tai (visų vardai 
rtkplbiami “Muzikos Žinio
se”) ju tarpe randami tuš
čių arba su pasiaiškini
mais, teko matyti net į 
kašę išmestų-

Gcrbiamieji! Nieks per 
jėgą nereikalauja, bet jei 
kreiniamasi ir rašoma lai
škais ne tam, kad mesti 
lauk, bet tam, kad gaut: 
keki nors atsakymą. Tegu 
elgiasi kiekvienas taip, 
kaip iam išpuola, jo daly
kas. Bet jei gerbiamieji už 
25 centus nusipirkę velio- 

Č. nio veikalą nusikonijuoja 
Įdėtų šimtus kopijų,

v •

jais didžiuojasi, juos pir
moje vietoje pastatoma, 
juos dominuojančiais skai
to. O dabar, kai tų pačių 
asmenų prašoma tam pa
čiam kompozitoriui nors 
porą dešimtukų paaukoti, 
kad pastačius jam kad ir 
menką antkapį, tie veikė
jai nusisuka, nuduoda ne
girdžiu ir t. p. Ko vertas 
toks elgesys, gerbiamieji, 
patys spręskime ir vertin
kime.

Štai 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybės švenčia
me. tai tautos šventė. Visi 
didžiuojamės ir džiaugia
mės Savo valstybe. Ar ne
gera proga laike šių iškil
mių parinkti auku pamin
klui. tuo labiau, kad be jo 
kurinių reta kolonija an- 
seis šį jubiliejų švęsdama 
Turiu pasakyti, kad radosi 
koloni ių, kurios visą neiną 
skirs iš vasario 16 dienos

DARBININKAS
minėjimo paminklo nau
dai. Gražu, garbinga ir 
prakilnu. Bet yra vietų, 
kur iš to bandoma daryti 
privataus arba siauriaus 
pobūdžio naudai, kad iš
naudojus lietuvių pakilusi, 
švenčių ūpą.

Baigdamas šį rašinėlį, 
kreipiuosi į visus meno 
gerbėjus, meno užtarėjus, 
meno palaikytojus ir vi
suomenės veikėjus ir pra
šau vardan ano komiteto 
prisidėti prie paminklo, 
kad tuomi pagerbus gar
bi n pą mūsų kompozitorių 
Č Sasnauską. Kurie ne
pažino auku Janu, mel
džiu iuo<? mažinti, nes tu
riu komitetui duoti ats
kaitą iš surinktų aukų.

J. Žilevičius, L. M.,
Komiteto Česlovo Sasnau
sko Paminklui Pastatyti 

Įgaliotinis.

Rytinių Valstybių Žinios

WATERBURY, CONN.
, f

Klausimai ir Atsakymai
DARBININKŲ SUSIRIN

KIMAS
Sausio 23 d. Įvyko LDS 

5 kp. susirinkimas. Išklau
syta kuopos valdybos ra
portai. Pasirodė, kad dar
bavosi gerai. Yra keli na
riai užsilikę su mokes
niais. Pirm. P. Jakubaus
kas pasižadėjo su tais na
riais pasimatyti ir gauti 
jų mokesnius.

Skaitytas vietinės Lab
darybės laiškas ir dėkoja 
už paramą pereitais me
tais ir taipgi prašo para
mos šiais metais. Taipgi 
Marianapolio Kolegija dė
koja uš auką.

Iš LDS Centro gauta d”, 
laiškai: vienas vajaus rei
kalu ir kitas naujos rai
džių rinkimui mašinos 
fondo. Komp. A. Aleksis 
ragina pasidarbuoti vaju
je ir valdyba ir nariai pa
sižada dirbti. Naujos ma
šinos fondui paskirta 
$25 00.

I

SOCIALĖS APSAUGOS
RAPORTAI

Klausimas — Turiu ma
žą krautuvę ir samdau du 
darbininku. Kada aš turiu 
pranešti apie taksų numu- 
šimus pagal Socialės Ap
saugos Aktą?

Atsakymas — Darbda
viai turi pranešti apie 
darbininkų taksus ir darb
davio taksus dėl senatvės 
pensijos už laiką nuo lie
pos 1 d., 1937 m. iki gruo
džio 31 d., 1937 m. Bet su 
sausio mėnesio pradžia, 
1938 m. jau reikės kas mė
nesį pasiųsti raportus.

dėlto niekad neprašiau nei 
nemąsčiau apie Amerikos 
pilietybę. Bet dalykai 
šiandien visai kitoki, ir 
dabar noriu ant visados 
čion gyventi. Noriu taupti 
piliečiu. Ką turiu daryti?

Atsakymas — Kadangi 
Kongresas dar metams 
pavėlina palengvintą pilie
tybę veteranams, gali be 
jokios bėdos tapti šios ša
lies piliečiu. Tau nereik 
prašyti “pirmų popierų”, 
bet tuoj gali paduoti pra
šymą dėl pilietybės. Reik 
turėti du liudininku, bet 
nereik mokėti jokių natū
ralizacijos mokesnių.

PERPLĖŠTI POPIERI
NIAI PINIGAI ATVAŽIAVIMAS PRIF’š 

1906 m.
Klausimas — Aš turiu 

perplėštą dešimtinę ir ne
žinau ką su ja daryti?

Atsakymas — Jeigu 
tamsta turi 3/5 dalį popie
rinės notos, tai Iždo Dc- 
partmentas atpirks tą no
tą, duodamas tamstai pil
ną vertę. Bet jeigu turi 
mažiaus kaip 3/5 dalis tai 
galėsi gauti tik pusė no
tos vertė, ir tik pilna su
ma bus išmokėta, jeigu 
galėsi tinkamai įrodyti, 
kad kita dalis tos notos 
sunaikinta.

Dėl informacijų kasi ink Į 
to reikalo, galima kreiptis 
prie Redemtion Division. 
Office of Treasurer of the 
United Statės, Washing- 
ton, D. C.

VETERANAMS NATŪ
RALIZACIJOS PRIVILE

Klausimas — Aš gerai 
žinau, kad atvykau į šitą 
šalį 1899 m., bet apart me
tų, aš nieko daugiaus ne
pamenu, nei dienos, nei 
laivo vardo. Man sakė, kad 
jeigu galėčiau pristatyti 
įrodymą, kad aš tais me
tais atvykau, tai galėčiau 
tapti piliečiu be atvažiavi-\ 
mo certifikato. Kokis įro
dymas turėtų būti?

Atsakymas — Jeigu pa
meni, kur ištikro gyvenai 
1900 m., tai Jung. Valst. 
Census Bureau gal galėtų 
patikrinti tavo apsigyve
nimo vietą iš Cenzos re
kordų. Pasiųsk laišką į 
“Bureau of the Census”, 
Departmen of the interior, 
Washington, D. C.” su in
formacijoms, kur gyvenai 
kuomet 1900 cenzas buvo

i ma su nekantrumu Lietu- 
I voje ir ji bus iškilmingai 
ten sutikta.

Ta proga turėtų pasi
naudoti visi šį pavasarį 
važiuoją į Lietuvą lietu
viai ir ypač jaunimas. Ne 
tik, kad kelionė jaunimo 
vadovaujama bus labai pa
togi, linksma ir greita, bet 
visi keliaują su šia eks
kursija turės progos pa
matyti ir kitas šalis, kaip 
Olandiją, Prancūziją (su 
Paryžiaus paroda), Vokic- 

Tarp tų keliauninkų bu? tjją tei AngĮiją Be t0
■' kyię pamatys ckskursįja pasieks Lietu- 

vą pačiame gražiausiame 
metų laike — gegužės pa- 

j baigoje. Gi grįžti kiekvie- 
■J nas galės tada, kada kam 

patogiausia.
Kadangi laiko jau liko 

nedaug ir keliauti šiuo 
modernišku laivu bus ne
paprastai didelis pareika
lavimas, tad visi, kurie no
rėtų vykti su šia ekskur-

LEISKIM JAUNIMĄ AP
LANKYTI LIETUVĄ

Šįmet visa lietuvių tau
ta iškilmingai minės Lie
tuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktį. Tos iš
kilmės nepaprastai iškil
mingai bus minimos Lie
tuvoje. Ta proga į Lietu
vą plauks tūkstančiai lie
tuvių, gyvenančių kituose 
kraštuose.

ŠVENTOSIOS ŽEMĖS
REIKALAIS

už jos 
sudainavimą daug katučių 
užsidirbo... Ar rasime šio
je šalyje chorą, kuris ne
būtų dainavęs Sasnausko 
dainas arba giesmes, ir, 
ar rasime koloniją, kurio
je nebūtų iš io kurinių pil
domųjų medžiaginės nau
dos turėję... Tiesa, galite 
primesti, girdi, ne visą va
karą Sasnausko veikalai 
buvo pildomi. Taip, bet 
negalite atsisakyti, kad 
Sasnausko veikalai visada 
buvo vakaro papuošalas. 
Jei kuris choras progra
moje turėjo arba turi Sas
nausko veikalus, visada

ir tokių, 1 
tik pirmą kartą savo tėvų 
šalį, gražiąją atgimusią 
Lietuvą.

Šiais iškilmių metais la
bai svarbu kiekvienam iš 
mūsų aplankyti Lietuvą. 
Bet dar svarbiau, kad A- 
merikoj gimęs, Lietuvos 
visai dar nematęs, jauni
mas šiais jubiliejaus me
tais ją aplankytų. O to į- * ____ ~
vvkio jie niekada nepa- pija* yra kviečiami be ati- 

* dėliojimo kreiptis į eks
kursijos vedėją A. J. Ma
žeiką, 145 Taylor St., 
Brooklyn, N. Y. arba tie
siog į DARBININKĄ, 366 
W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

IS KRANO IR BUTELIUOSE! P

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

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

mirs.
Jie pamatys ir įsitikins, 

kad Lietuva nėra jau ta 
suvargus ir atsilikus šalis, 
kaip dauguma mūsų se
nesniųjų vaizdavo, bet ža
vinčiai graži, šuoliais pro
gresuojanti, apsišvietus 
šalis, kuria kiekvienas iš 
mūsų turėtų didžiuotis. Ir 

Jas, nors ir trumpas atsi- j 
; 1. - “ ~ *•
lietuviška dvasia ir pada
rys juos i 
lietuviais. zimiero par. choras suvai-

O kuris gi iš mūsų ne- dino komediją “Nesusi- 
: trokšta, kad mūsų šios ša- pratimas”. S. Kučiūtė, A. 
lies jaunimas būtų lietu- L-ukšiūtė, arstistas J. O'- 
viskas! Tik pažvelkim, kas šauskas, S. šlaveikis, ir J. 
mūsų, ypatingai jaunimo, Piliponis labai puikiai sa- 
organizacijoms vadovau- vo roles atliko.

Po vaidinimo merginų
► kelias 

gražias dainas. Grupę su
darė šios: S. ir S. Kučiū- 
tės, S. Kiseliutė, A. Moc
kevičiūtė, A. Lukšytė, B. 
Aleksandravičiūtė ir V. 
Motiejūnaitė.

Solo sudainavo vienas 
šalies vyras. Po to dainavo vi-j 

I

. „ _ . Sausio 15 d. — 23 d. i-ankymas uzgrudins juos vvko -v Kazimiero ;
i « Z-,4-^ V W TI A .4*4 4** *

pijos ferai. Antrą fėrų va 
susipratusiais karą, sausio 16 d. Šv. Ka

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

ja? Gi čia gimę, bet Lie
tuvoj buvę jaunuoliai, kii- sJ^.^nav°
rie dažnai yra karštes- 
niais ir ląbiau susipratu
siais lietuviais, negu iš 
Lietuvos atvykusieji. Jie 
arčiau pažinę ir pamilę 
savo tėvų kraštą ir gerai 
suprasdami šios 
jaunimo būdą bei trūku- sas choras. Baigiant prog- 
mus atsidavę vadovauja ramą, varg. Olšauskas 
organizacijoms ir dirba prašė publikos dainouti 

. Pradžioj 
nesigirdėjo iš publikos, 
bet raginant varg. Olšaus
kui gan stipriai ir gražiai '; 
užbaigė.

Klebonas kun. Židanavi- 
čius padėkojo fėrų rengė
jams, chorui ir vargom- 

ekskursiją į Lietuvą. Šiai ninkui už programą ir pu- 
ekskursijai vyčiai rengiasi (blikai už gausų atsilanky- 
jau nuo seniai; jų laukia-; mą. Koresp.

taip naudingą mūsų tautai sykiu su choru, 
darbą.

Š. m. gegužės ' 21 d. T* 
Vyčiai rengia Holland-A- 
merica Line pačiu di
džiausiu ir naujausiu laivu 
NIEUW AMSTERDAM,

Pasirodo, kad ir lietuviai 
maldininkai gana skait
lingai lankosi Šventoje 
Žemėje. Dar nedaug kolo
nijų aplankiau, bet jau te
ko sutikti kelioliką as
menų, kurie yra buvę Pa
lestinoje ir kas svarbiau
sia, kad visi pasirįže prie 
progos vėl vykti. Labai 
apgailestauja, kad būdami 
Palestinoje nerado lietu
vių namo kaip tautos, kad 
turi. Tat su džiaugsmu tu

jinu pareikšti, kad Kunigu 
Vienybės ir Federaci/ps 
Seimų nutarimai turėti 
Jeruzolyje savo maldos 
namą bei vienuolyną pa
sekmingai vykdoma. Aukų 
iki šiam laikui įplaukė a- 
pie $3.000.00. Apart to v- 
ra keliolika asmenų pasi
žadėjusiu duoti gausesnes 
aukas. Fondą globoja kun. 
A. Linkus. 12259 Emerald 
Avenue, Chicago, III.

Dėkojame visiems už pa
lankumą ir prašome toli- 
mesniai paremti, kad 
greičiau įvykdinti suma 
nvmą.

AUKAVO:
Homestead, Pa. —
M. Bakauskas $5.00, Ta- 

kazauskas $2.00, O. Ber
notienė $5.00, Dr-stė Šv. 
Pranciškaus $3.00, Bulevi- 
čienė $5.00, K. Miliūnienė 
$12.00, Kum E. Vasiliaus
kas $5.00. i Po $1.00 — 
Vąikšnoras,’ Katilius, Jan- 
kaitienė, Stankienė, Kas- 
lionienė, Aliaskienė, Abu- 
kevičienė, Boliunienė, Ei
mutienė, Varanauskienė, 
Dambrauskienė, N. N 
$1.20.
Pittsburgh, Pa. —

Apreiškimo Parapijos 
Svetainėje rodant paveiks
lus iš šventos žemės sudė
jo $13.00.
Mt. Carmel, Pa. —

J. Janulevičius $10.00, 
A. Zidorienė $1.00.
Philadelphia, Pa. —

Ona Čepukaitienė $5.00, 
Adelė Čižauskienė $10.00, 
Misiūnas $10.00, R. Luba- 

! vičiūtė $10.00, A. Andruš- 
kevičienė $10.00, 
kauskiūtė $70.00, 
$5.00.
Brooklyn, N. Y. —

Gyvojo ir Amž. 
čiaus Dr-gystės Šv. Jurgiu 
parapijos $25.00.

J. Žu- 
N. N.

Rožan-

GIJOS imtas.

Klausimas — Tarnavau 
Amerikos armijoj laike 
pasaulinio karo ir turiu 
garbingo paliuosav i m o 
certifikatą. Aš vis ketinu 
grįžti atgal į tėviškę, ir

Cleveland, Ohio —
Dr-stė Gyvojo Rožan

čiaus per B. Kavoliaus- 
kienė $20.00.
Pittsburgh, Pa. —

L. Kvedarienė $30.00. 
N. N. $25.00.
Chicago, III. —

Per Kun. M. Urbonavi
čių $100.00.
Chicago Heights, UI. —

P. Rimkus $63.30:
V. Tubelienė iš Philadel- 

phijos aukavo ne $2.00 
kaip pirmiau per klaidą 
buvo paskelbta bet $25.00.

Aukos pasiųstos Fondo 
Globėjui, Kun. A. Linkui, 
12259 Emerald Avė., Chi
cago, m.

Kun. D. Mikšys.

Į LIETUVĄ

r

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

ANGLŲ KALBOS 
KURSAI

Klausimas — Kur atei
vis, užbaigęs kolegiją Eu
ropoje, gali rasti anglų 
kalbos kursą?

Atsakymas — Beveik 
kiekviename didesniame 
Amerikos mieste galima 
rasti anglų kalbos, litera
tūros ir istorijos kursą, 
kurie pritaikinti augštes- 
nį mokslą užbaigusiems. 
Augštesnio mokslo moky
klas siūlo vakarinius kur
sus ir WPA apšvietos pro
gramos siūlo dienines klia- 
sas augusiems. Svarbes
nės apšvietos įstaigos irgi 
turi kursą, bet už juos 
reik mokėti pav., Colum
bia Universitetas, New 
Yorke, mokestis siekia 
nuo $20. iki $30. už semes
trą.

F. L. I. S.

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas IS Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelb^lnie Jums lygauti svečių ir 
immigracijos vizas dėl Jflsų giminių IS Europoa. 

Informacijų klauskite pas vietini agentų arba

252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBUBG-AMEBICAN LINB 
NOBTH GEBMAN LLOYB




