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Naujas “Varivol” orlaivis, kuri išrado Jacąues

Sv. Tčvas Ragina Melstis Už Taiką
POTVYNIŲ VIETOSE 

ĮVYKO ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS

PROTESTANTŲ MINIS- 
TERIS PRIĖMĖ KATA

LIKŲ TIKĖJIMĄ

Manila Sveikina Popiežiaus Legatą
EUCHARISTINIS KONGRESAS PRASIDEDA 

VASARIO 3 D.
Londonas, Anglija, Sau

sio 30 d. — Žymus protes
tantų ministeris Ralph 

valstybėje į^yko žemės Sturgeon priėmė Katalikų 
drebėjimas, bet dėl to nuo- tikėjimą, ir dabar Šv. Au- 
stolių nebuvo.

Memphis, len. — Pot
vynių vietose, Tennessee

gustino Seminarijoje mo-
■ kosi į kunigus.

______________________________
I

I ____ _ _________

Salamanca—Vienas ispa-į 
nu teisininkas, kuris buvo! 
nuvažiavęs į Cordobos 
frontą, sugrįžęs į Sala- 
mancą, pranešė vokiečių 
telegramų agentūros ats
tovui iš liudytojų, pabėgė
lių ir perbėgėlių surinktas 
žinias apie kairiųjų žiau
rumus Andalusijoje ir Es- 
tramaduroje. Teismo or-1 
ganai nuodugniai ištyrę 
pranešimą iš nedidelio 
Montoro miesto, kurį na
cionalistai neseniai iš kai
riųjų atėmė. Mieste iš viso 
buvo rasti tik penki gy
ventojai, jų tarpe viena
kurtenybylė senutė, vienas Gerin iš Paryžiaus, Prancūzijos. Orlaivio sparnai, ka 
beprotis ir viena senė vie-'da nori pagreitinti lėkimą, yra sulankstomi. Tuo or 
nuolė.

To miesto gatvėse buvo
rasta keliolika lavonų. _ _ m • xt 1 •   ri ~ 1 , •

Tai buvę lavonai gyvento- Stalino Teismas Nuteisė Sušaudyti 
jų, kurie nesutikę vykdyti 
kairiųjų įsakymo 
to išsikraustyti, 
gydytojas, kuris, 
mas nacionalistų 
menės įžengimo į miestą, 
nusiplėšė nuo rankovės 
raudonųjų ženklą, buvo 
tuoj nušautas.
Visos krautuvės buvo ras

tos apgrobtos.
Butų baldai ir kitokios 
gyvenimo reikmenės buvo 
sukrauta gatvėse į krūvas. 
Visi langai ir durys buvo 
jšdaužyti. Ypatingai šiur- 
pus vaizdas buvo trijose Šušaudymo.' 
to miesto bažnyčiose. Al-' y
torių mediniai papuošalai 
ir vargonai buvo kirviais 
sukapoti.

Net akmeninės šventų
jų statulos buvo sudau
žytos. Šv. Baltramie
jaus bažnyčioje kairių
jų buvo įrengtas kine-j 
matografas. Didžiajame 
altoriuje buvo ištiestas 
ekrano audeklas. Car-j 
men Jesus bažnyčioje, 
kaip atrodė, buvo įreng
tas bulvių sandėlis.

Per penkis savo viešpata
vimo tame mieste mėne
sius

raudonieji išžudė dau-1 
giau kaip 300 gyvento
jų. Vienam mokytojui, 
prieš nušaunant, buvo 
nupiauta nosis ir ausys. 
Ispanijos banko sky
riaus kasininkas, prieš 
pabėgdams iš miesto, 
pasiėmė visus kasos pi

nigus.
Tuo pat pranešimu, rau

donieji palikę taip pat pa
sibaisėtinų savo viešpata
vimo žymių ir Vilią def 
Rio.

Čia buvo nužudyta 80 
gyventojų. Vienas gydy
tojas, kuris turėjo prie 
savęs Dievo Motinos 
paveikslėlį, buvo nužu
dytas, apžiūrint ligonį.

|

laivių gali padaryti 300 kilometrų į valandą. Orlaivis 
sveria 1300 kilogramų.

iš mies-
Vienas i 

laukda-1 
kariuo-

I

13 Komunistų Vadų
Maskva — Pereitą šeš

tadienį, sausio 30 d. so
vietų Rusijos komunistų 
teismas nuteisė iš 17 kal
tinamųjų komunistų są
mokslininkų 13 sušaudyti, 
o 4 nubaudė ilgiems me
tams kalėjimam Kari Ra- 
dekas, diktatoriaus Stali
no buvusi dešinioji ranka 
ir Izvestia laikraščio re
daktorius gavo 10 metų 
kalėjimo. Gregoryj Sokol- į 

i nikov taip pat išliko nuo.
Arnold ir

Stroilov gavo taip pat ka- |(ĮJ^( PAULONIS
Įėjimą.

Niekas neabejoja, kad 
Radek ir kiti trys nuteisti 
kalėjimu tik dėlto, kad jie sirgo gerklės liga kun. K. 
yra svarbūs liudininkai. paulonis, Šv. Jurgio lietu- 
kitoje sąmokslininkų ko- vių par. klebonas. Išvež- 
munistų byloje, kur bus tas ligoninėn, 
teisiami Bucharinas, Ry-j 
kovas ir lietuvis generolas 
Vytautas Putna.

Nuteistieji 13 komunistų 
sąmokslininkų buvo pada
vę Komunistų Veikimo 
Komiteto prezidiumui pa
sigailėjimo prašymą, bet 
prezidiumas prašymą at
metė, ir nuteistieji bus su
šaudyti laike 72 valandų.

Nuteistųjų komunistų 
sušaudymui ir

sulaukė tos “malonės”.
Tebūnie įspėjimas darbi

ninkams, kad komunistai, 
iššaudę opoziciją, be jokio 
pasigailėjimo šaudo ir ko
munistus, kurie tik kieki 
nors prasitaria prieš dik
tatorių Staliną. Pranašau
jama, kad sovietų budeliai 
taikosi nudėti ir Trockį, 
kuris dabar e’vvena Meksi
koje.

Apie Stalino peršovimą 
daugiau žinių nėra.

I

I

130,000 VARŠUVOJE 
SERGA INFLUENZA

MANILA, P. I. — Vasario 1 d. — Delegatai iš vi
sų šalių suvažiavo į Manilos miestą, Philipinų Salose, 
dalyvauti Trisdešimts Trečiame Tarptautiniame Eu
charistiniame Kongrese, kuris prasidės vasario 3 d. ir 
baigsis vasario 7 d. Kardinolas Dougherty, Šventojo 
Tėvo Popiežiaus legatas, atvežė Jo šventenybės dova
ną Kongresui, kuri bus įduota Manilos katedroje. Šv. 

(Tėvas labai rūpinasi Kongresu, ir skirdamas Kardino- 
ilą Dougherty sakė: “Prašyk Kongreso dalyvių mels
tis už pasaulinę taiką, kurios taip labai reikia”. Be 
Kardinolo Dougherty Kongrese bus dar keturi Popie
žiaus atstovai, būtent: J. E. Paschal Robinson, apaš
tališkas nuncijus Airijai; J. E. Mario Zanin, apašta
liškas delegatas Kinijai; J. E. Jurgis J. Caruana. a- 
paštališkas nuncijus Kubai; ir J. E. J. Dreyer, apašta
liškas delegatas Indo - Kinijai.

Philipinų Salų gyventojai yra tai iškilmingai iš
kilmei gerai ir tvarkiai prisirengę.

Kiekviena tauta Eucharistiniame Kongrese bus 
atstovaujama. Bus atstovai iš mūsų tėvynės Lietuvos, 
ir lietuvių nemažas būrys iš Amerikos.

Tie Eucharistiniai Kongresai yra daromi viešam 
pagarbinimui Jėzaus švenčiausiame Sakramente.

Šv. Tėvas Popiežius, suspaustas ligos skausmų, 
nenustoja meldies už Eucharistinio Kongreso pasise
kimą. Mums ir tai pridera...

HITLERIS IŠBRAUKĖ
VOKIETIJOS PARAŠĄ j VOKIETIJOS VYSKUPAI
Berlynas, Vokietija — 

Diktatorius Adolfas Hitle-
I 

ris, kalbėdamas reichsta
ge (parliamente), pareiš
kė, kad jis išbraukęs Vo
kietijos parašą nuo Versa- 
iės sutarties, kurioje pasa
kyta, kad Vokietija yra 
kalta už Pasaulinį karą. 
Jis nerandąs kaltės ir ne
sijaučia, kad Vokietija 

1 kam nors skriaudą būtų 
• padarius. Tokiu Hitlerio 
žygiu nepatenkinta Angli
ja ir Prancūzija, bet Hit
leris nepaiso, ] nes jis turi kyta skaityti 
daugumos savo gyventojų 
pasitikėjimą.

Anglijos užsienių sekre
torius p. Eden pareiškė, 
kad Vokietija turi pasi
rinkti vieną iš dviejų, bū
tent, kooperuoji su. kito
mis valstybėmis arba būti 
izoliuota. Bet Hitleris pa
žymėjo, kad jis nei vieno, 
nei kito nemano daryti, 
bet po senovei palaikys 
gerus santykius su kito
mis valstybėmis.

Vidaus politikoje, Hitle
ris pareiškė, kad valdžia 
nusavina Reichsbanką ir 
visus geležinkelius.

GINA KATALIKIŠKAS 
MOKYKLAS I

i

Brooklyn, N. Y. — Šio
mis dienomis sunkiai su-

Taipgi serga namuose 
gerklės liga p. Kazys Vil
niškis, “Amerikos” admi
nistratorius.

NOTRE DAME PRI
GLAUDĖ NUKENTĖJU

SIUS

Notre Dame, Indiana, 
Saus. 31 — Katalikiškojo 
Universiteto Notre Dame 

kalėjimu studentai susidėję nusi-j 
nusikaltimas nebuvo įro- samdė orlaivius ir skrido į 
dytas, bet kaltinamieji pa- potvynio nukentėjusias 
tys “prisipažino” ir dar, valstybes. Jie nuvežė daug 

; daugiau kalčių prisiskai- į maisto ir drabužių. Daug 
tė. Tokia mada komunis- studentų padėjo gelbėtis 
tų “rojuje” i 
nistus. Ii *

Lietuvis, sovietų proku- kentėjusiems namus. Api 
toras Višinskis reikalavo. 1 34.0 žmonių priglaudė, 
kad visi 17 būtų nuteisti) Studentai renka drabu- 
sušaudymui, bet trys ne- 2įus įr pinigus nelaimin- 
————— , giesiems.

v •

v •

FLINT STREIKIERIAI 
GINKLUOJASI DIRBTU

VĖJE

I

Amsterdamas, Olandija, 
Saus. 30 d. — Vokietijos 
vyskupai susirinkę Fuldo- 
je išreiškė protestą prieš 
Vokietijos valdžią, kuri i- 
masi uždaryti katalikiš
kas mokyklas ir priversti 
tėvus siųsti vaikus į val
džios mokyklas.

, Vyskupai protestą išrei- 
’ škė raštu, kuris buvo įsa- 

i visose baž
nyčiose. Vyskupai ragina 
tikinčiuosius “laikytis sa
vo šventų teisių”. Jie sa
ko: “Visas katalikiškasis 
pasaulis yra atkreipęs dė
mesį į mus šioje mūsų ko
voje už tikėjimą. Mes lai
komės įsakymų atlikdami 
savo pareigas Dievui ir tė
vynei”.

Vyskupai toliau nurodo, 
kad tokios valdžios moky
klos yra tiksliai sudaro
mos, kad vaikus išauklėti 
be jokio tikėjimo, kas vi
sai tautai atneštų pražūtį.

“Taigi; katalikai tėvai 
ar mokytojai, kurie nesi
priešina tokiam valdžios 
parėdymui ar tai iš neži
nojimo, ar dėl materiali
nės naudos, ar pasiduoda 
valdžios jėgai, imasi prieš 
Bažnyčią ir Amžinąjį Tei
sėją Kristų sunkią atsa-

■ komybę ne tik už save,
■ bet už savo vaikus ir visą

-- ------------- omucntų gciuuiio 
ir pas komu- žmonėms nuo potvynio. U- 

Į niversitetas pasiūlė nu-
*2

Flint, Mich. — General
Motors korporacija prašo 
teismo įsakyti streikuo
jantiems darbininkams, 
kurie sėdėdami streikuo- Vokietijos jaunimą”, 
ja, išeiti iš dirbtuvių ge- -------------
ruoju arba jei ne, tai, kad 
policija išmestų. Darbinin
kai sužinoję, kad General ' 
Motors prašo teismo pa- 
gelbos, darbininkai dirb-' Mass_ _ pirma.
tuvėse ginkluojasi įvai- dienį, ‘vasario 1 d. 1

Manila, P. I. — 
dieni atplaukė laivas Con-' 
te Rosso, kuriuo atvyko į i 
Tarptautinį Eucharistinį 
Kongresą Šv. Tėvo, Popie
žiaus Pijaus~XI IegatSv, 
J. E. Kardinolas Dougher
ty iš Philadelphia. Ant 
laivo stiebo plevėsuoja Po
piežiaus vėliava.

J. E. Kardinolas Dough
erty buvo minios iškilmin
gai sutiktas ir nuoširdžiai 
sveikinamas, ir nuo laivo 
palydėtas į Malacanan pa- 
locių, valstybės prez. Ma- 
nuel L. Quezon rezidenci- 
jon, kur jis laike kongre
so apsigyvena.

Pirmadienį šimtai maldi
ninkų, pralotų, kunigų at
vyko čia laivais ir orlai
viais. Keturi laivai jau at- j 
plaukė su 
maldininkų.

Pirma- KATALIKAS ŽYDŲ OR
CHESTROS VADAS
Jeruzalė — Įžymus mu

zikas Italas, Artūro Tos- 
caniniK Jeruzalėje turi su
organizavęs nemažą or
chestrą ir įvairiuose mies
tuose koncertuoja. Visi 
orchestros muzikai yra žy
dai.

KUNIGĮ) VIENYBĖS SUSI
RINKIMAS

Vatikanas, Saus. 31. — 
Pabėgęs iš Ispanijos vie
nas kunigas atpasakok 
kai Tarragonos vyskupą, 

I Prelatą Emanule Borras 
Ferre, Ispanijos raudonie
ji sudegino miesto aikštė
je. Ispanijos komunistai 

tūkstančiais >u išžfidė vienuoliką vys- 
kupų.

MOKYKLOS VAIKUS 
LAVINS KARIUOME

NĖS DALYKŲ

I

I

Į
I Vatikanas, Saus. 31 d. —

« - - jl v,. pas Popiežius Pijus XI jaučia-
riais įrankiais. Jie yra pa- kun. Pranciškų Strakaus- si žymiai geriau ir nutarė 
siryžę nepasiduoti ir poli- ką, Šv. Juozapo lietuvių siųsti 
ei jai par. kleboną įvyko Bosto-

Streikas pagelbsti ko- Provincijos Kunigų
r 0 Vienybes susirinkimas.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
I

UŽDRAUDĖ ENCIKLI
KOS KNYGĄ

Berlynas, Vokietija

Varšuva, Lenkija —Sau
sio 28 d. Apskaičiuojama, 
kad apie 130,000 žmonių 
Varšuvoje sėfga influen- 
za. Daug pramonių ir vie
šų įstaigų uždaryta dėl li
gos.

i - k rmarnav-ma\
uA
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munistams įsigalėti, sako 
, kun. Coughlin. Komunis
tai džiaugiasi, kad darbi-

Amsterdam — Westpha- ninkai ginkluojasi prieš 
lia, Muenster vyskupijos policiją,
laikraštį naciai uždarė už Kun. Coughlin sako, kad žymus mokslininkas, kun. 
citavimą iš Vyskupo Ket- kompanijos gali apsaugoti Nell - Breuning, neseniai 
teler raštų sekančių žo- savo privatinę nuosavybę, išleido didoką knygą apie 
džių: “f ------
1 • t V V •r—---------- -----------------

nis išėjęs iš savo namų. iu ”ajėtu 
Jis privalo būt nuoseklus, ,.
kitaip jis nesielgtų vyris- ad-nasi 
kai. Kas gyveno pagal . . _ . .

Žmogus negal būt jeigu jos sutiktų mokėti Popiežiaus encikliką ‘Qua- 
krikščionis namie, o pago- darbininkams algas iš ku- dragesimo Anno’. Joje jis

palaiminimus vi
siems, kurie jo ligoje raš
tais pareiškė jam užuojau- 

: tą. Popiežius įsakė viso- 
' mis kalbomis palaiminimą 
I žmonėms suteikti.
i Popiežius kalbėjosi su 
Ispanijos vyskupu J. Tre- 
cu apie Katalikų Bažny
čios persekiojimus Ispani
joje.

v •

Ankara, Turkija, Saus. 
31 — Krašto apšvietos mi
nisterija išleido įsakymą, 
kuriuo įsakoma visus mo
kyklos vaikus, berniukus 
ir mergaites lavinti ka
riuomenės dalykuose. Jie 
bus mokomi kai ginklu? 
vartoti, kai šaudyti, kai 
sužeistus gelbėti. Du sy
kiu į savaitę kariuomenės 
vadai ateis į mokyklas vi
sa tai vaikams aiškinti 
Metų pabaigoje kiekvie
nas mokinys turės išlai
kyti tuose dalykuose kvo
timus, ir gaus paliudymą.

tinkamai pra-

pirmiausi a i 
Kristaus mokslo,"“tas^yra | darbdaviai turi pasirūpin- 
geras pilietis, nes kur/1 darbininkų pragyvem- 
Kristus gerbiamas, ten m0 reikalu, jeigu jie nori 
žmonijos s-erovė apsaugo-' taikos darbininkų su darb
ia”. jdaviais.

kur ti darbininkų pragyveni- 
ten mo reikalu, jeigu jie nori

išaiškina Popiežiaus mintį 
kai turėtų būti socialinis 
žmonijos gyvenimas su
tvarkytas. Knyga pava
dinta “Die Soziale Enzyk- 
lika”. Vokietijos valdžia 
tuojau tą knygą uždraudė 
visoje šalyje platinti.

Prašome Atsilyginti
Daugelio “Darbininko” skaitytojų ir LDS narių 

“Darbininko” prenumerata pasibaigė gruodžio mėne
syje arba pradžioje sausio. Taigi prašome kaip “Dar
bininko” skaitytojų, taip ir LDS narių prisiųsti save 
duokles už laikraštį “Darbininką”.

“Darbininko" Adm.
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LANKĖSI PARAPIJOS VEIKĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 29 d., vakare, do 
Šv. Valandai, bažnytinėje 
salėje, susirinko gražus 
būrys Šv. Petro parapijos 
veiklesniųjų narių. Kun. 
P. A. Virmauskis maldą 
atkalbėjęs, dėkojo visiems 
už praeitų metų stropią 

‘parapijai darbuotę ir pra-

Į 
I

Pereitą šeštadienį, “Dar
bininko” redakcijoj lankė-: 
si kun. M. Brundza iš Lie
tuvos, kuris dabar lanko 
Amerikos lietuvių koloni
jas. Kun. M. Brundza at
vyko iš Lietuvos aplanky
ti savo brolį muziką J. 
Brundzą ir brolienę Broo
klyne. Muzikas Brundza 
yra vargonininku Šv. Jur
gio parapijoje.

Kun. M. Brundza, belam šė, kad ir šįmet visi veik- 
kydamas lietuvių koloni- tų pradėdami rengti para- 
jas, padeda parapijų kle- pijos metinį išvažiavimą, 
bonams aprūpinti lietu- Jis sakė jog, dar prieš 
vius dvasiniais reikalais, Kalėdas išvažiavimui yra 
skelbia misijas, platina paimtas Kęstučio Daržas, 
lietuvišką katali kišką1 birželio 13 dienai, 
spaudą. Kun. M. Brundza 
yra nuoširdus “ 
ko”

katalikų seimely. Grįžo;tinės LDS 8 kp. pirminin-j 
pirmadienio ryte kupinas; kas p. A. Vaisiauskas. Jis1 
gražių įspūdžių. New Yor- perstatydamas kalbėtojus ■ 
ko ir New Jersey lietuviai paaiškino vakaro tikslą ir Į 
katalikai labai susirūpinę ragino užsirašyti laikraš- j 
katalikiškąja spauda. Jie tį “Darbininką”. Laike j 
labai užsidegę sustiprinti pertraukos platino katali-' 
ir išplatinti vietinį laikraš- kiško turinio knygutes p. ; 
tį “Ameriką”. Seimelis nu- Zaveckas. 
tarė rengti Lietuvių Diehą 7’ 
ir keletą kitų parengimų žmonių prisirinko pilnutė 
ir pelną skirti “Amerikai”. 
To apskričio lietuviai ka
talikai ir jų vadai klebonai; 
labai nuoširdžiai remia ir 
laikraštį “Darbininką”, j
Plačiau apie seimelį tilps basket-ball ratelis šį an-l 
kitame “Darbininko” nu- tradienį, vasario 2 d., žaisi 
mery. su Greenwood Community

--------------rateliu, Community Hou-

Nors tą vakarą lijo, bet

svetainė. Rap.

VISIEMS PROGA

Visi nuoširdžiai pritarė 
Darbinin- rengti m.etinį parapijos iš- 

bendradarbis ir pla- važiavimą minėtu laiku ir 
tintojas. Jis savo prakal- minėtoje vietoje, 
bose visuomet gražiai ir Nutarė _
nuoširdžiai atsiliepia apie ; ukietą su dideliomis 
“Darbininką”, ragina žmo- vanomis. 
nes jį užsiprenumeruoti.

Dėkojame kun. M. Brun- 
dzai už tokią nuoširdžią 
paramą.

Kun. Brundza žada pra
dėti rašyti “Darbininke” 
savo įspūdžius iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, vei-; 
kimo ir bendrai apie Ame-i 
rikos lietuvius.

4

i 
daryti įžangos;

do-

širdingai išsi-
I

ĮVAIRŪS SKELBIMAIĮVAIRIOS ŽINIOS
PERMATOMA SMAR- kada dirbtuvių savininkai 

KUS DARBININKŲ PA ir darbininkų vadai atsisa- 
SIPRIEŠINIMAS ko tartis.

-______ - Sekretorius Miss Per
kins įteikė Kongresui rei
kalavimą po to, kad John 
L. Lewis Industrijinio Or
ganizacijų Komiteto pir
mininkas įteikė skundą 
prieš General Motors už 
provokavimą riaušių strei
ko lauke.

General Motors korpora
cijos viršininkai atsisakė 
tartis su darbininkų va
dais. Jie sako, kad tik 
“mažuma” nori streiko, o 
“dauguma” grįžta darban. 
Taigi aiškiai pasirodo,

LAIKRODININKAS 2 
Parduodi* įvairiausios rū- y 
širs auksinius ir sidabrinius T 
daiktus. Taipgi ir pataisau, y

366 W. Broathvay A 
So. Boston, Mass. *

JUOZAS M. DILIS y
Detroit, Mich., Saus. 31, 

— Permatoma, kad įvyks 
unijos darbininkų susikir
timas su policija ir ne uni
jos darbininkais. Kompa
nija reikalauja teismo ke
liu išvaryti darbininkus iš 

; dirbtuvių. Streikieriai sė- 
I di dirbtuvėse ir laukia, kol 
I kompanija priims jų rei
kalavimus, o kompanija, 
teismui pareiškė, kad 
streikieriai jau ne jų dar
bininkai, tik žmonės užė
mę jų nuosavybes ir reika- Kad General Motors užsi- 
lauja, kad policija juos iš- m°j° streiką sulaužyti, 
varytų. Dabar, tikrai dar- .
bminkams bus skaudu, jei i |SPįjĮ)ŽĮA’ IŠ SKULPT. 
išduotų įsakymą juos is- 1 
varyti iš dirbtuvių. Tada PETRO RIMŠOS PARO 
kompanija tuojau atidary- nAO
tų dirbtuves ir priėmę " Uuw
streiklaužius varytų dar- -----------
bą, gi streikierių nebepri- 
imtų į darbą.

Kas sudaro bloga darbi- vauįį 
ninkams, tai jų pačių su- 
sikaldymas. Daugelis jų 
nenori unijos, nepaiso vi
sai kitų darbininkų, nori 
grįžti į darbą ir dirbti. Taii 
darbininkai nieko geresnio Naktis” pažinau iš knygų 
sau neiškovos. Tik vieny- dar būdamas Lietuvių Va- 
bėje bus galingi. Tik vieni sarinčje Mokykloje, South 
kitus užstodami privers Bostone.

kurios nuo 
spaudžia ' ir skriau- 

duoti darbi- 
atlygini-

t

L. Vyčių 17 Algirdo kp.,

BUVO SUSIRGĘS, BET ise’oje, Dorchestery. 
JAU SVEIKSTA

Pereitą šeštadienį buvo 
susirgęs vietinis Šv. Petro 
lietuvių parapijos klebo
nas kun. P. Virmauskis. 
Bet pirmadienį jautėsi ge
riau, ir buvo užėjęs į ‘Dar
bininką’.

GRAŽIAI PAVYKO

Visiems gera proga šį 
žaidimą pamatyti. Vyčiai 
žaidė penkis žaidimus šia
me sezone, vieną pralošė, 
o keturis laimėjo. Ratelis 
gerai susiorganizavęs, to
dėl ir žaidimai įdomūs.

Po žaidimo įvyks šokiai, 
visi dalyvaukime! Pradžia 
8 vaj. vak. Pranešėjas.

BALIUS PAVYKO

I
i

Visiems 
kalbėjus, tapo išrinkta pa
rapijos veikimui 1______
komisija:

Pirmininkas — V. Šir-Jėje, 
kc, vice yirmininkai — V. 
Valatka ir K. Šidlauskas, 
raštininkas — VI. Brazau-Į 
skas ir Pranas Grigaliū
nas, iždininkas — V. Ka- 
1 
Marksienė, M. Valongevi-1 «avo, 

Tui v»*rii sknirytojii paramos.
Vi'.į skelbkite* “I >arbininke”.

i ------------
šeštadienį, sausio 30 d. 

d- Lietuvos Dukterų draugi- 
sa‘ jos po globa Dievo Moti

nos, parapi-jos svetainėje

DAKTARAI
13......................................................
= Tel. S. B. 2805-R :

LIETUVIS

ĮOPTOMETRISTASi
' Išeuza minuoju
Į priskiriu
: kreivas
i sįnu jr
i koše (aklose) akyse 
= šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
Į 447 Broadvvay, South Boston Į 
B......................................................ė
S.............    B
‘ Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M, V. CASPER |
Arti Municipal Building |

525 E. Broadvvay, S. Boston i
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki?
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
heileldieniais. taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Eay

akis | 
akinius Į 

akis atitie-s 
amblijoniš- i 

sugrąžiau Į

Į

?

Ė Ii
i
I 

■•e

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, uuo 1:30 iki 5:30 po pietų Ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki » v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
k am p. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

Cambridge, Mass.: — 
sekanti Sekmadienį, sausio 31 

7:30 vai. vakare, par.
, Cambridge, Mass 

LDS 8kp. iniciatyva buvo pavyko. Žmonių buvo pil- 
suruoštos prakalbos, su- nutėlė svetainė. Visi links- 
stiprinimui katalikiškos maį praleido laiką. Daly- 
akcijos. Nors vietinis kle- vavo garbingų svečių, 
bonas kun. P. Juškaitis kaip tai, kun. M. Brundza 

išius, šeimininkės — Eva nesijautė gerai — nesvei- jg Lietuvos ir kun. K. Jen- 
kus. Kun. M. Brundza pa
sakė įdomią ir turiningą 
kalbą apie Lietuvos Mote
rų veikimą. Iš profesijo- 
nalų dalyvavo adv. Juozas 
Cūnys, graborius D. Zalet
skas, adv. J. Gailius ir ki
ti. Draugijai liks pelno.

Narė.

šeštadieni, sausio 30 d.

Pereitą šeštadienį, neti- 
progą daly- 

žymiausio 
Petro Rim- 

parodoje. 
Rimšą ir jo

•j

ketai gavau 
-----i mūsų 
skulptoriaus 
šos kūrinių 
Skulpt. Petrą 
kūrinius, kaip tai: “Moky
klą”, “Artojų”, “Diena ir

MUZIKAS į
/ RAPOLAS JUŠKA £

į Moko muzikos, piano g
3 ir dainavimo. Specia- s 
/ les pamokas duoda g
4 vaikams.
| Adresas: |

98 Tonawanda St. * 
Dorchester, Mass. |

* Tel. COLumbia 8053 |

" PLAUKŲ SLf NKŠMaF"
Slinkimas. Plaiska- 

nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Varlini Profcess, 
Electric Vibrassage

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Voltui 
išbandymas.

Dr.Grady, 327^“°“^
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—S vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
--------- - 7/

, bet atėjo i prakal-
A. Slatkevičienė, M. bas ir kelet5 žodžių prata-čienė, A. Slatkevičienė, M. oas ir Kelet5 zoazių prata- 

Jeskevičienė, B. Znotinie- r^s> Pastate nesenai atvy- 
nė, Z. Matejūnienė ir P. ■ kusŽ iš Lietuvos svetį kun. 
Kasmauskienė. M- Brundzą, kuris savo

Po gražių naujos komisi-! gražioje kalboje puikiai a- 
ios kalbų susirinkimas, 
gerame upe, tapo uždary
tas malda.

SKULPT. RIMŠOS
PARODA

šeštadienį, sausio 30 
d., International Institute 
190 Beacon St 
atsidarė p. skulpt. Petro 
Rimšos kūrinių paroda. 
Parodos atidaryme daly
vavo kviestieji svečiai ki
tataučiai ir lietuviai, viso 
apie šimtas žmonių. Ka
dangi parodos ‘ kambarys 
nedidelis, tai daugiau nei; 
nebūtų tilpę.

Keli profesijonalai pa
sakė ilgokas ka 1 b as 
anglų ir lietuvių kalbo
je. Parodos rengimo komi
sijos moterys ir merginos 
svečiams suruošė ir pavai
šino skaniais užkandžiais- 
skanumynais ir kava.

Sklpt. Petras Rimša pa
roda tęsis iki vasario 12 
dienos. Patartina visiems, 
kurie tik gali nueiti pama
tyti p. Rimšos kūrinius, 
kurie religiniu ir patrijo- 
tiniu atžvilgiu yra labai 
brangus.

pibudino dabartinę Lietu
voje padėtį ir plačiai kal
bėjo apie katalikiškos 
spaudos reikšmę. Jis ragi
no katalikus skaityti ir 
remti savo katalikišką 
spaudą, o ypač “Darbinin
ką”.

Antras kalbėtojas buvo 
J. Kumpa. Jis savo kalbo
je plačiai palietė spaudos 
galingumą ir bolševizmo 

i pavojingumą. Pertrauko
se vakaras buvo pamar
gintas Lietuvos operos 
dainininkų plokštelėmis, 
kurias tvarkė p. A. Pel- 
džius, “Darbininko” ad
ministratorius.

Vakaro velėju buvo vie-

bi-

bininke”. Kvorta medaus sveria 
3 svarus; kainuoja tik 75c.

. TYRAS BIČIŲ MEDUSv
Jei kas norite valgyti tyro 

čių medaus, galite jo gauti “Dar

Tūkstančiai rado paleng
vinimų geliamiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PA'N-EXFELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metų-

tfMkNUOTi
UCTUUMI

71

DALYVAVO NEW YORKO 
LIETUVIU KATALIKU 

SEIMELY
Pereitą šeštadienį, sau

sio 30 d. traukiniu buvo iš
vykęs į New Yorką A. F. 
Kneižys, “Darbininko” re
daktorius ir sekmadienį, 
sausio 31 d. dalyvavo New

Bet dabar turė
jau progos susipažinti as
meniui ir gražiuosius o. I ~Rimšos kūrinius 
savo akimis.

i Paroda vyksta
Murphy, • tioral institute.- - ’ - ■

kompanijas, 
seno 
džia žmones, 
ninkui teisingą 
mą už darbą.

Gubernatorius 
matomai stoja už darbi- con gt., Bostone. Nuėja 
n inkus. Tas jau įrodymas,; anksti kad galėčiau dau - 

giau pamatyti ir į skulpto
riaus darbą įsigilinti. Man 

i patiko “Lietu- 
i vos Mokykla”, nes tai bu- 
|vo man įkvėpimas labiau 
pamylėti savo tėvų kalbą, 
kurią jie taip sunkiai iš
laikė. Teko man susipažin
ti ir su p. skulptorių Pet
ru Rimša. Labai malonus 
ir kuklus menininkas.

Paroda graži ir turtin
ga. Gėrėjaus ir džiau
giaus, kad turėjau progos 
p. Rimšos kūrinius pama
tyti. Patariu visiems ap
lankyti parodą ir susipa
žinti su mūsų žymiuoju 
skulptorium.

Antanas J. Jurgelaitis.

ir gražiuosius
pamatyti

Interna-
109 Bea-

au

kad darbininkai buvo' ' • 1 • 'Iskriaudžiami ir jų reika
lavimai teisingi, nors A- o-eriausiai 
merikos laikraščiai ir teimerikos laikraščiai ir 
sina kompanijas.

AUDROS PRIDARĖ 
DĖLIŲ NUOSTOLIŲ 

EUROPOJE

DI-

Londonas, Anglija —
i Saus. 30 d. — Didelės au
dros Vakarų Europoje 

' pridarė daug nuostolių, ir 
; 68 žmonės prarado savo 
gyvybę. Šiaurių juroje nu
skendo vienas laivas ir 11 
žmonių prigėrė.

r.-
Parašė P. JURGELA . p 

TURINYS: Dariaus ir Girėno Jį 
gyvenimo ir veikimo apžvalga, jį 
Skridimas per Atlantą. Soldi- Jį 
no miško paslaptis. Žygio at- Jį 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- 3 
rčno nuopelnai aviacijai ir mū- jį 
su tautai. Poezija apie LITU- 
ANIK^. Skridifno rėmėjai ir Jį 
rėm. komitetai. w
384 pusi, su 86 paveikslais; « 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, j! 

siunčiant paštu 1.65.

Reikalaukite: j*J

DARBININKAS J
K366 W. Broadtvay,

So. Boston, Mass. »į

ŠIMTAI TŪKSTANČ IŲ 
NUKENTĖJO POTVY

NIŲ SRITY

kad

i

Cambridge Bottling ,Co. Ine.
Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). • 

Pristatome j krautuves, piknikus, balins ir j visokius parengi- i 
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
leibelio BERKSH1RE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrų. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING C0. INC.
Cambridge, M&S3.

Tel. TROvvbridge 8374

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelžinis
i Kei>a iš geriausios rūšies miltų 
i juodų ir hnitą duonų. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S"’.

North Brighton Bakerv 
54 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR

SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

I LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590
113 Ame3 St., Brockton, Mass. 

Tel. Brockton 390
! Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 

Tel. Columbia 2537

Apskaičiuojama, 
potvyniai įvairiose valsty
bėse pridarė daugiau kai 
už keturius šimtus milijo
nų dolerių nuostolių, ir 
vietomis dar upės tebeki- 
la. Virš 400 žmonių nete
ko gyvybės ir apie vienas 
milijonas gyventojų liko 
be pastogės.

Įvairios ligos apėmė 
žmones. Vien Memphis 
mieste 500 žmonių serga 
ar tai influenza, ar šiltine,' 
ar plaučių uždegimu.

Amerikos federalinė val
džia skiria $79,000,000 nu- 
kentėjusiems.

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

j

I 
I 
IL St. LIQUOR STORE

Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKA, DEG

TINE. ALŲ ir VYNĄ-
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visi) U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
PONIUTAMS, VESTUV R M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4117
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

l JOSEPH W. CASPER \
(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir \ 
Balsamuotojas \ 

TURI NOTARO TEISES £ 
494 East Broadway 

South Boston, Mass. J 
Tel. ŠOU Boston 1437 j 

Residence: 158 IV. 7th SL i
Tel. ŠOU Boston 3960 į 

Patarnavimas Dieną ir Naktį t

g

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų ir naktį

Funeral Home ir Re«.
564 East Broadway,

8o. Boston, Mass.

Į

|i
REIKALAUJA PLATES

NIŲ TEISIŲ VEIKTI 
v STREIKUOSE!

i|
I! 
i!
i t 4—6 Berkshire St.,
; i -t ■ -

A OrkO Federacijos apskri-,(| Savinlukai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Puzinat. Juozapas F. Smilyys. 3 
čio sušauktame lietuvių

VVashington, D. C. —
Sekretorius Miss Perkins Į 
reikalauja, kad Kongresas' 
duotų daugiau jai teisių 
veikti streikuose, kurie y- 
ra kilę ir dar gali kilti,

___________

P. J. AKUNEVICH IR SUNŪS \
GRABORIUS - UNDERTAKER |

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. | 

• Telefonas SOUth Boston 4486.

IBROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110 j
16-18 Intervale Street, Montello, Mass. ;

* t
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
TAUTŲ LYGA IšSPREN- Vilniuje. Tą dieną Vil- 
DĖ SIRIJOS KLAUSIMĄ ' niaus miesto Storasta pasi- 

------------ _ ' kvietė Šv. Kazimiero drau-
„ Geneva Devyniosde- į gjjos pirmininką kun. pro- 
simta Tautų Sąjungos Ta-;fesori y Taškū ir iš 
ryba sausio 27 d. įsspren-i .
de ginčą tarp Prancūzijos,1 .... 1
Turkijos ir Sirijos dėl A- ^11111^ ^komus lietuvis- 
lexandretta Sanjak pro-! kus vaik^ Ozelius. Be to. 
vincijos. Tautų Sąjungos sausl° men- Pradžioje dar 
Taryba pripažino Alexan- buvo padaryta visa eilė
dreta Sanjak’ provincijai kratų lietuviškose įstaigo- 
autonomiją, nepriklauso- se. Krata buvo padaryta ir 
mai tvarkytis viduje. Siri- Vilniaus lietuvių mokslo: 
ja tik galės kištis į tos draugijoje. Lenkų slapto-! 
provincijos užsienių reika- sios policijos vaidininkai 
įs. Tokią sutarti pasira- I smulkiai peržiūrėjo moks- 
šė Prancūzija, Turkija irj0 draugijos bibliotekoje 
Sirija- .'esamas lietuviškas kny-

Taipgi Tautų Sąjungos Drauge darą krata
Taryba naskyre nauja / , , , , A “-r. • • i ............... buvo padarvta krata Sv.Dancigui komisijonienu,! . \ . , I
būtent, admirolą J. de.KazlmIero lr hetuvnJ lab' 
Graaf j darybės draugijose.

__________ l
i
I 
I

Vokietija gavus pagelbą 
neatsisuks prieš 
Prancūziją.
Vietinės Žinios

pačią

VILNIAUS KRAŠTE UŽ
DARYTA PER 700 KUL 

TŪRINIŲ ĮSTAIGŲ

I

ną veršį, kuris 1936 m. buvo išstatytas 
:o*je, jo savininkas pardavė iš varžyti- 

■3.00 už svarą. Veršis svėrė 1,020 svarų,

LENKU TERORAS VILNIŲ
JE PASIEKĖ AUKŠČIAU 

SIAS RIBAS

Paskutiniuoju metu iš 
Vilniaus krašto nepriklau-

Šį čarr
Chicagos r 
nių. Gavo p

I tai savininkas, Oklahoma A. & M. kolegija, už jį gavo 
S3060.00.

UŽDARĖ ŠVENČIONIŲ 
LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ

Suimtas Buvęs Lietuviu 
Tautinio Komiteto Pirmi

ninkas

LIETUVA SUDARĖ 
NAUJĄ PREKYBOS SU

TARTĮ SU SOVIETŲ 
RUSIJA

“Lietuvos Aido” Nr. 599 
Vyt. Alantas duoda liūd-j 
ną kultūrinių lietuvių į- 
staigų likvidavimo balan
są:

“Šv. Kazimiero dr. sky
rių likviduota 450, skaity
klų — 10; “Ryto” dr. mo
kyklų uždaryta 138, skai 
tykių — 80, skyrių — 11; 
“Ūkio” dr. skyrių uždary
ta 23; “Kultūros” dr. 
riu uždaryta 11. Iš 
723.

Straipsnį baigia
“Panašių faktų akivaiz

doje, mes Vilniaus lietu
viams tik galime pasaky

ki: kantriai kentėkite ir
, nes 

žmoniškumo, teisių gerbi
mo, bet kurio pasikeitimo 
geresne linkme bent tuo 
tarpu iš okupantų nesusi
lauksite”.

Vilniaus Mdbiu ncuunidu- ,w. xr., . , , _ v. .... — -----------------------somąją Lietuvą pasiekė sprendžiamos Viln i a u s stybes švenčių mmejimą, |stiprinkitės dvasioje,
”1/ yv-i i z-v f 4- z-'. 4- z~xi 0YY1A M iOCJTr\ TO1C_ x r* i w» įni o tto I v •v, . ••miesto teisme. Miesto teis- ypač gražiai paminima va

rnas dėl abiejų laikraščio sario 16 d. Į ruošiamus lie- 
konfiskatų pakaltino “Vii- tuvių pobūvius visuomet 
niaus Rytojaus” redakto- atsilanko latvių ir estų 
rių Julių Naviką ir vietos kolonijų atstovai,

nubaudė: vienoje byloje Lietuviai taip pat atsilan- 
mėnesiu arešto ir 500 
auksinų piniginės bau
dos ir antroje byloje — 
vienu mėnesiu arešto ir
600 auksinu pinigais, ar- plokštelių lietuvių dainas 
ba vietoj piniginės bau- ir muziką.
dos dviem mėnesiais a- 
rešto.
Gruodžio 28 d. Vilniaus 

apygardos teisme taip pat 
buvo sprendžiama to laik
raščio redaktoriaus dar 

f’iriose gindavo persekioja- viena byla už straipsnį, į- 1 f* _ e . j — , • i • 1 v x

i vėl šiurpios žinios apie 
prasidėjusius Vilniaus 
krašte lietuvių veikėjų a- 
reštus. Pirmiausia areš-

I Luotas buvęs Vilniaus lie- 
i tuvių Tautinio komiteto 
• pirmininkas Konstantinas 
Stasys. Kaip žinoma, nese
niai lenkų valdžia Tauti-

! nio Vilniaus lietuvių Ko- į 
miteto veikimą sustabdė. 
Konstantinas Stašys kele
rius metus buvo šio komi
teto pirmininku. Kaipo 
Vilniaus lietuvių delega
tas jis dažnai važinėjo į 
Varšuvoje esančius lenkų

ko į latvių ir estų ruošia
mus vakarus. Kai kurios 
Australijos radio stotys 
sutiko duoti patefono

Paskutinėmis dienomis 
lenkų valdžios varomas 
teroras Vilniaus krašte! 
pasiekė savo aukščiausias 
ribas. Be visos eilės naujų 
kratų ir pagromų prieš , .
lietuviskas organizacijas.Į J; __ !
lenkai ėmėsi naikinti L 
lietuviškuosius švietimo 
židinius. Štai, šių metų 
pradžioje lenkų švietimo 
vadovybė nutarė nuo 1937 ,l 
metų rugsėjo mėn. 1 d. už- i 
daryti Švenčionių lietuvių 
gimnaziją. Tokiu būdu. 18 
metų gvvavusi lietuviškai 
švietimo {Staiga jau galu- j 
tinai likviduojama, šven-I 
čionių lietuvių gimnazija 
išleido apie 100 abiturien-i 
tų, iš kurių šiuo metu jau Į 
daugelis yra baigusių auk-, 
štuosius mokslus.

Vykdydami tolimesni 
lietuvių įstaigų pagromą, 
sausio mėn. 5 d. lenkai su
laikė dviejų lietuviškų 
vaikų darželių veikimą

LIETUVA SVEIKINO PA
SAULIO TAUTAS

Tarpt, radio s-gos suren
gtoje bendrojo 22 Europos 

i mus okupuotuosius lietu- dėtą į laikraštį pernai ba- valstybių transliacijoje 
vius. Taip pat-jis Vilniaus iandžio 3 d. numerin. Tas sausio 2 d. dvyliktoji pasi- 
lietuvius atstovaudavo 
tarptautinėse mažumų 

7 konferencijose. Konstanti
no Stašio areštavimas yra 
nepaprastai skaudus smū- 

okupuotiems lietu
viams. Tsb.

numeris buvo Storastos 
konfiskuotas. Straipsnyje 
buvo kalbama apie 12-kos 

1 lietuvių Šv. Kazimiero dr- 
jos skyrių narių bylas, a- 
pie kurias viešai nebuvo 

i leidžiama skelbti. Miesto 
teismas už tai redaktorių 

VILNIAUS RYTOJAUS” buvo nubaudęs viena sa- 
BYLOS vaite arešto ir 200 auksi

nų pinigine bauda. Apy-

t

Už įvairius konfiskuotus 
Vilniaus Rytojaus” nu

merius miesto storastija 
iškėlė laikraščio atsako- 
mingajam redaktoriui by
las. Dvi tokios bylos per 
mį gruodžio 18 d. buvo

U

rodė Lietuva. Per 1 min. 
laikotarpį buvo atlikta to
kia programa. Pradžioje 
lietuviškai ir prancūziškai 
nuskambėjo “Lietuva nuo
širdžiai sveikina pasaulio j 
tautas”. Paskui buvo ožra
gio muzika, kuri, įgrojo 
skerdžius Jurgis Musni- 
kas iš Vidiškio, kupiškėnų 
Mažeikienės, Juodakienės.

, Lisienės ir 
smo nutarimą panaikino Petrylienės įdainuota mo- 
ir redaktorių išteisino. terų balsų sutartinė ir 

Dėl pirmųjų dviejų bylų liaud. daina ‘Ėsk, karvute7 
nubaustasis redaktorius įdainuota V. Jonuškaitės- 
kreipiasi į aukštesniąją Zaunienės. Visa ši progrs- 
teismo instanciją.

nų pinigine bauda. Apy- 
gardos teismas miesto tei- Šlapelienės,

į į ___ « « 4. y —— i y __—   w_

■

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui! į 

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va-j 
sario 22 d., 1937 m., šv. Kazimiero parapijos salėje, 
41 Providence St., Worcester, Mass. Prašome gerb. 
draugijų, kuopų ir veikėjų 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.

ma įrašyta patefoninėj 
plokštelėj ir vykdyta Ber
lyne, iš kur Kaunas (ir ki
tos Europos stotys) per
transliavo.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Švagždys,
! 601 Bth St. So. Boston, Mass.
Vioo-Pirm. Albinas Neviera,

16 tVinfleld St., So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. Jonaa Glineckfs,

5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 
Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka, 

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 
Iždininkas Pranas Tuleikis, 

109 Bowen St, So. Boston, Mass.

7 Wlnfield St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
— .... 1 2 Tal- P0 Pietį. Parapijos salėj, 492

1512* Columbia Rd.,*So*Bį>*šton’Mase. R fth St, S» Boston. Mass.

Berlyną — Pranešama, 
kad šv. ’ vo Nuncijus, 
Mgr. Orsc jo Cesare įda
vęs Vokietijos užsienių de- 
partmentui formalų pro
testą prieš Vokietijos vy-1 
riausybę dėl laužymo kon
kordato katalikiškų mo
kyklų ir jaunimo organi
zacijų klausimu.

~~ ■ ■■ ■ ■

PRANCŪZIJA IŠTIESĖ
RANKĄ VOKIETIJAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarksfenS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vlce-pirni. — Ona JankienS.

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rast. — Brone Cunfenė,

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

Fln. Rašt — Marijona MarkonlutP, _  __
29 \Vhipple Avė.. Roslindale, Mnss. MarSa|įa jonas Zuikis? 

Tel. Parkway O558-W
Iždininke — Ona StaDiulinte,

105 West 6th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdare — Ona Mlzgirdiene,

1_________________ _____
Kasos Globėja — Ona Sianrlenė.

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

i 
t

LIETUVIAI AUSTRALI
JOJE

7:80 vai. vakare, pobažnytlnčj avė 
talntj.

knygą, 1934 m. —960 kny-'nių mylių plotą, 
gų, 1935 m. — 964 knygas j Angoloje yra daug įvai- 
ir 1936 metais — 1.012 rių žemės turtų, kaip tai: 
knygų. Taigi pernai me- geležies, aukso, sidabro, 
tais Lietuvoje buvo išleis- petroliumo ir kitų, 
ta 1.012 atskirų veikalu. ------------

I VVashingtan — J. M. J. 
Duffy Syracuse vyskupas 
perkeltas į Buffalo vysku
pija.

i 
i 

į
Lietuva jau keli metai į 

turi sudariusi su Sovietų 
Rusija prekybos sutartį. 
Tačiau kiekvienų metų pa
baigoje ta sutartis atnau
jinama 
tams. ____  __ ___
kraštų atstovų pasitari- j 
muose - derybose padaro
ma einamųjų metų preky
bos sutarties įvykdymo 
revizija ir žiūrima, ko
kios pozicijos išnaudotos, 
kuo jas reikia pakeisti ar 
papildyti ir kokias nau
jas įrašyti. Ir praeitų me
tų pabaigoje panašiose de
rybose - pasitarimuose bu
vo peržvelgta ligšioline 
Lietuvos - Sovietų Rusi
jos prekybos sutartis. Ly
ginant su 1936 metų pa-

NAUJI REKORDINIAI ME “ ta, šiais metais numatyta

TAI KLAIPĖDOS UOSTUI į Lietuvą" padidinti apie 

------------- 10 . Jam išlyginti numa- 
1936 M. Į UOSTĄ ĮPLAU- tyta iš Lietuvos į Sovietų 

KĖ 1371 LAIVAS Rusiją daugiau išvežti gy- 
------------- i vų kiaulių,

kuiliu. Tuo būdu, kasmet
Lietuvos ir

busimiems me-
Prieš tai abiejų

sky- 
viso

I

V raguočių ir
Praėjusieji metai Klai

pėdos uosto judėjime pasi
žymėjo kaip nepaprasto jos prekybos santykiai vis 
gyvumo metai, sumušę Ii- Pučiami, 
gi šiol buvusius visus lai
vų įplaukimo rekordus. Li
gi 1936 metų, laivų įplau
kimo atžvilgiu, rekordą 
laikė 1935 metai. Tais me
tais buvo įplaukę 1225 lai
vai. Gi 1936 metais į Klai
pėdos uostą įplaukė jau 
1371 laivas. Paskutiniųjų 
penkerių metų laivų įplau
kimas į uostą taip atrodo: 
1932 m. įplaukė 1113 laivų,

Sovietų Rusi-

VOKIETIJA JAU TURI 
KOLONIJĄ

1933 m. ,4 1069
1934 m. 1034
1935 m. 1225
1936 m. 1371

New South wales valsty-į 
bėję gyvena per šimtą lie
tuvių šeimų. Sydney mies
te pora lietuvių turi geras 
siuvyklas, keletas galante
rijos krautuves ir netolie
se miesto yra keli lietuviai 
ūkininkai, kurie verčiasi 
pieno ūkiu. Visi Australi
jos lietuviai yra susimetę 
į Australijos lietuvių dr- 
ją, kuriai priklauso per 
100 narių. Draugija kas-

Lyons, Prancūzija —
Prancūzija siūlo Vokieti
jai ekonominę pagelbą, 
jeigu tik ji ir toliau laiky
sis ir ko-operuos taikos iš
laikyme. Premjeras Blum 
visą reikalą atidavė į Vo
kietijos diktatoriaus Hit
lerio rankas. Vokietija da-

| bartiniu laiku pergyvena 
j ekonominę krizę. Jai pa- 
gelba būtinai reikalinga. 
Prancūzijos siūlomą pa
gelbą greičiausiai priims, 
kad ir labai nenoriai, nes 
tai būtų vokiško “unaro” 
pažeminimas.

Premieras Blum sako, 
kad negali būti susitarimo 
ekonominiais klausimais 
be išrišimo politinių ir 
ginklavimosi prob lemų 
Europoje. Prancūzija ne
gali duoti pagelbos, jeigu

Kaip matome, per 
kutintuosius trejus metus 
laivų įplaukimas į Klaipė
dos uostą vis didėja. Tai. 
be abejo, turi reikšmės ir 
Klapėdos uosto nuolati- 
ns plėtimas bei tobulini
mas, kad atplaukę visų rū
šių laivai galėtų nesunkiai 
patekti į uostą. Tsb.

pas-

PERNAI LIETUVOJE
IŠLEISTA 1,012 KNYGŲ

Nuo vasario 1 iki 7 d.
St. Andrew’s Novitiate 

Poughkeepsie, N. Y. 
(poilsis). 

Nuo vas. 7 iki 21 d.:
64-25 Perry Avė., 

Maspeth, N. Y.
Nuo vas. 22 iki 28 d.:

16 Chandler Avė., 
Wilkes-Barre, Pa. 

Nuo kovo 1 iki 7 d.:
St. Casimir’s Str., 

Westfield, Mass.
Nuo kovo 7 iki 14 d.: 

260 East Main Str., 
Amsterdam, N. Y.

Nuo kovo 15 iki 28 d.: 
3426 Parthenais St., 

Montreal, Canada.
Nuolatinis Adresas: 

Rev. J. Bružikas, S. J., 
259 N. 5th St., 

Brooklyn, N. Y.

Berlynas, Vokietija — 
Pranešama, kad Vokieti
jos pasitarimai su Portu
galija dėl kolonijos Afri
koje davė teigiamų rezul
tatų. Portugalija sutikusi 
išnuomuoti Vokietijai 99 
metams Afrikoje Angolos 
plotus, kurie yra daug di
desni už pačią Vokietiją. 
Ji užima 476,712 ketvirtai-

I

SALEZIEČIU MISIJŲ
MARŠRUTAS '

Vasario 10 d. — 21 d. 
(Pelenų d., II sekm. gav' 

3230 Lituanica Avė.
Chicago, III.

Vasario 28 d. — Kovo 9 d 
(III sekm. gavėn. — IV.' 
6812 So. Washtenaw avė 

Chicago, III.
Kovo 14 d. — 21 d.
(V sekm. gavėn. — VI.' 

1313 IVestmmster avė.
Detroit, Mich. 

Kovo 22 d. — 30 d.
Snringfield, III.
Visose vietose misija: 

ves kun. Albinas Drazdys 
Misijų atlyginimas skiria 
mas statomai Saleziečh 
ištaigai Vvtėnuose, kit 
daugelis jaunuolių ruošia 
si tolimųjų kraštų misi 
jom.

Seimininkių Dėmesiui!
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo jai 

įsigyk labai naudingą knygą — ‘‘VALGIŲ GAMINI 
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny 
goję dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokii 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, South Boston, Mass

Lietuvoje yra kelios 
stambios knygų leidyklos, 
kurios leidžia nė tik lietu
vių, bet ir užsienių rašyto
jų veikalus ir įvairius mo
kslo vadovėlius. Iš visų 
leidyklų bene didžiausios 
yra “Spaudos Fondas”, Į 
“Sakalas”, Šv. Kazimiero 
Draugija ir “Dirvos” ben
drovė. Mokslo ir auklėji
mo veikalus dar leidžia 
Švietimo ministerija ir 
Vytauto Didžiojo universi
tetas, o žemės ūkio reika
lais eilę knygų yra išleidę 
žemės ūkio rūmai. Per pa
skutiniuosius septynerius 
metus Lietuvoje visos 
knygų leidyklos yra išlei
dusios: 1929 metais — 925 
knygas, 1930 m. — 960 
knygų, 1931 m. — 1.070 
knygų, 1932 m. — 894

NAUJAS GIESMYNĖLIS
žodžius ir melodijas parašė SEIRIJŲ JUOZAS
I dalis Adventinės ir Kalėdinės giesmės,

.......... 50e.harm. J. Žilevičius. 34 giesm.................
TI dalis Gavėnios ir Velykų giesmės.

harm. Al. Kačananskas. 30 giesmių .. .......... 50c.
IIT dalis a) Gegužės mėn. giesmės,

harm. Al. Kačanauskas. 28 giesmės ............ 35c.
III dalis h) Šv. Sakramento giesmės.

harm. Al. Kačanauskas. 9 giesmės .... ........... 15c
III dalis e) Birželio mėn. giesmės,

harm., Al Kačanauskas, 36 giesmės .. .......... 50c.
IV dalis a) Giesmės Į Dievą,

harm. Al. Kačanauskas. 18 giesmių ....
DARBININKAS

.............25c.

366 West Broadway, South Boston, Mas*

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švi< 
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuv 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenne, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenne,
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St..
Tel. HIGhlands 4855

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sai 
490 Broadway, Tel. ŠOU 315

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

TeL SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkai 

džius piknikams ir visokiems
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

?ublished every Tuesday and Friday eicept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-dass matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

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

Act of October 8, 1917. authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ............
Foreign yearly ............ .
Oomestic once per week
Foreign once per week

166 West Broadway
Telephone SOUth Boston 2680

Žvakių Diena Apie Sv. Tėvą Popiežių Pijų XI

PRENUMERATOS KAINA:
$4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00
$5.00 Užsieny metams .......................... $5.00
$2.00 Viens} kart * savaitėje metams $2.00 
$2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

South Boston, Mass

yearly 
yearly

DARBININKAS

Arkivyskupo Jurgio
Matulevičiaus Atminimui

Jau sukako dešimts metų nuo mirties to mūsų 
tautos dvasinio milžino, Arkivyskupo Jurgio Matule
vičiaus. Iš daugelio jo nuveiktųjų mūsų Bažnyčiai ir 
tautai darbų ryškiausiai pasižymi šitie:

1. Atgaivinimas Tėvų Marijonų Kongregacijos ir
2. Sutvarkymas bažnytinės Lietuvos provincijos. 
Tėvų Marijonų Vienuolija rusų valdžios buvo pa

skirta išnykti, nes Kongregacija buvo uždaryta, tik 
laukiama kol paskutiniai vienuoliai išmirs. XIX šimt
mečio pabaigoje jų būrelis dar tebegyveno, paskum 
viens po kito išmirė, taip kad XX amžiaus pradžioje 
užsiliko tik vienas — šventos atminties Generolas V. 
Senkus. Jis jau buvo 70 metų senelis. Tokioj žiloj se
natvėj žmogaus gyvenimo amžius skaitomas tik ant 
pirštų, viens, kitas metas — ir pasimirs, o su juo iš
nyks garbinga “baltųjų tėvų” vienuolija. Tačiau Die
vo Apveizda neleido jai žūti. Atsirado būrelis jaunų 
pasišventusių kunigų, kurie pasirįžo Marijonus at
gaivinti. Tame būrely buvo du garbingu vyru: Vys
kupas Būčys ir Arkivyskupas Matulevičius, tuo laiku 
dar tik baigusieji Fryburgo universitetą jauni kuni
gui - profesoriai. Jurgiui Matulevičiui teko čia vado
vaujamoji rolė. Marijonų Kongregacija tapo ne tik 
atgaivinta, bet ir sureformuota prisitaikant prie nau
jausiųjų gyvenimo reikalavimų, šiandie Tėvų Marijo
nų Kongregacija užima pirmiausiąją vietą dvasinia
me sietuvos gy venirne ir savo veikimo centrą turi Ma
rijampolėje. Ji ten turi parapiją, vienuolyną, gimnazi
ją, jaunimui bendrabutį, spaustuvę; pagaliau Marijo
nų žinioje yra Vargdienių Seselių vienuolynas, kurį 
taip pat įsteigė Arkivyskupas Matulevičius. Prie to, 
Tėvai Marijonai savo veikimo tinklą užtiesė ant visos 
Lietuvos. Neužmiršo jie ir išeivijos. Amerikoje turi 
vienuolyną, seminariją, Marianapolio Kolegiją ir tris 
laikraščius: “Draugą”, “Laivą” ir “Studentų Žodį”. 
Tuo būdu iš mažo garstyčių grūdo išaugo didelis me
dis, kurį garbingas Arkivyskupas pasodino ir palaistė.

Nemažesnis a. a. Ancivyskupo nuopelnas — tai 
sutvarkymas bažnytinės Lietuvos provincijos. Štai 
kaip apie tai kalba Lietuvos Bažnyčios istorikas kun. 
Antanas Alekna:

“Pasaulio karas suardė Bažnyčios organizaciją 
Lietuvoje. Vyskupams išvažiavus į Rusiją, vyskupijos 
buvo pavestos valdyti laikiniems administratoriams. 
Tačiau Vokietijos vyriausybė sutiko įsileisti grįžtan
tį iš Rusijos Žemaičių vyskupą Karevičių. Tuo būdu 
viena iš didžiausių Lietuvos vyskupijų susilaukė savo 
ganytojo.

“Vokiečių vyriausybė tuojau įvedė naują kalendo
rių, leido katalikams steigti savo mokyklas. Tačiau 
platesnio masto visuomeninis darbas buvo neįmano
mas okupacijos atmosferoje. Bažnyčios organizacinis 
darbas pagyvėjo, kai vokiečiai įsitikino, kad Lietuvos 
negalės aneksuoti. Tada jie pradėjo rodyti daugiau 
palankumo lietuviams. Sutiko, kad Vilniaus vyskupu 
būtų paskirtas lietuvis Jurgis Matulevičius... Katali
kai atgavo tas bažnyčias, kurias buvo atėmę rusai. 
Pradėjo kurtis vienuolynai, kurie beveik visiškai bu
vo išnykę rusams viešpataujant... Iš Amerikos atvyko 
lietuvaičiu šv. Kazimiero Seserų kongregacija. Ple
čiasi Marijonų vienuolynas, atgaivintas ir surefor- 
muotas lietuvių, daugiausia Arkivyskupo Matulevi
čiaus ir Vyskupo Bučio... Katalikų Bažnyčios organi
zacija Lietuvoje dėl karo aplinkybių buvo labai nu- 

Į kentėjusi. Vilnių ir Seinus užėmė lenkai. Todėl dvi 
I Lietuvos vyskupijos neteko savo sostinių... Buvo jau- 
I čiamas gyvas reikalas iš naujo pertvarkyti bažnytinę 
I organizaciją Lietuvoje. Tačiau tas dalykas dėl įvairių 
I priežasčių ilgai nusitęsė ir tik rūpinantis Popiežiaus 
I nuncijui vyskupui Matulevičiui pagaliau 1926 m. bu- 
I vo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija su Kauno ar- 
I kivyskupija ir Vilkaviškio, Panevėžio, Kaišedorių ir 
I Telšių vyskupijomis... Nuo bažnytinės provincijos į- 
I kūrimo atsiskleidžia naujas lapas Lietuvos katalikių 
I Bažnyčios istorijoje”.

Tokiam istoriniam darbui nuveikti reikėjo turėti 
I ir Popiežiaus ir lietuvių tautos pasitikėjimas. Arki- 
I vyskupas Matulevičius turėjo vieną ir kitą. Tas plau- 
I kė iš jo nepaprastos, šventumu pažymėtos doros, auk- 
I što mokslo, stambaus organizatyvinio pajėgumo ir

pirmgimį savo sūnų į baž
nyčią ir jį Dievo garbei 
paaukoti. Gimdytojai at
nešdavo kūdikį į bažnyčią 
palaiminti ir užsimokėję 
paskirtą mokesnį grįžda
vo atgal. Taigi ir šv. Šei
ma šį įsakymą išpildyti 
atėjo į Jeruzalę. Jėzus, ži
noma, buvo laisvas nuo 
to, nes Jis buvo Dievas, 
bet pasidavė įsakymams, 
kad parodyti mums kaip 
sąžiningai privalome at
likti Dievo ir Bažnyčios į- 
sakymus.

Dar kitą paslaptį ši 
šventė mums primena, tai 
Marijos įsive s d i n i m ą. 
Nors Mariia buvo nekaltu 
ir ji neprivalėjo įsakymo 
pildyti, bet pildė. Gi įsa
kymas, reikalavo, kad mo
tina po gimdymo ateitų į 
bažnyčią ir padarytų au
ką už save. Marija ir Juo
zapas buvo neturtingi, tai
gi ir jų auka įsivesdinimo 
dienoje buvo du jauni ba
landėliai. Tačiau ta men
kutė auka buvo Dievui la
bai brangi, nes ėjo iš lais
vos valios, nuolankios 
dies ir, ne iš pareigos, 
dėl pavyzdžio kitiems.

Tas dievobaimingas 
protys įsivesdinimo 
atliekamas ir mūsų dieno- 

Ta procesija turi se. Katalikų Bažnyčia la- 
Šviesa yra bai maloniai žiūri į tas

Keturiosdešimtoje die
noje po Kalėdų Katalikų 
Bažnyčia visuomet šven
čia, vasario 2 d., Viešpa
ties Jėzaus ir Dievo Moti
nos šventę, vadinamą 
Grabnyčios. Taip mes va
diname tą šventę, nes joje 
prieš šv. mišias yra šven
tinamos žvakės, kurios pa
skui naudojamos bažnyti
nėse pamaldose, ir namuo
se žibinamos žmogui mirš
tant, prie “grabo”. O žva
kės šventinamos dėl to 
šioje šventėje, nes Bažny-į 
čia dienos maldose gieda 
tą giesmę, kai kitados 
šventas senelis Simeonas 
per Švč. Panos Marijos Į-Į 
sivesdinimą giedojo pra- į 
našaudamas apie Kristų: 
“Šviesa tautoms apšvies
ti”. Tikrai, Kristus yra 
Tikroji Šviesa, kuri ap
šviečia kiekvieną žmogų, 
o žvakė — tos šviesos žen
klas. Kaip žvakės šviesa 
išsklaido akims tamsybes, 
taip Kristus apšviečia 
dvasios akis, padeda toje 
šviesoje suprasti kas gera, 
kas bloga ir nurodo kelią 
4 laimę.

Pašventintos žvakės yra 
išdalinamos žmonėms ir 
jas užžiebus daroma baž
nyčiose (kur galima) pro
cesija, 
gilią reikšmę.
Kristus. Mes ją gauname motinas, kurios seka Ma 
Bažnyčioje, ir kai Simeo
nas ir Marija, laikome 
rankoje ir širdyje per vi- Marija 
są savo gyvenimo kelionę. ; Vaikelį Jėzų, ir Simeonas, 

Ši šventė mums primena pilnas Šventosios Dvasios, 
Viešpaties Jėzaus atnaša- paėmė Jį į savo rankas ir 
vimą bažnyčioje. Moze, sakė: “Šviesa pagonims! 
buvo įsakęs žydams atneš- i apšviesti ir Tavo tautos 
ti 40 dienoje kiekvieną Izraelio garbę”. T.

v •

šir-
bet

rijos pavyzdi.
“Šiandieną palaimintoji 

atnešė į bažnyčią

Šv. Blažiejus, Vasario 3 d.
Šv. Blažiejaus dienoje už brangiausią relikviją. 

Katalikų Bažnyčiose yra Daug iš jų buvo už tai nu- 
Jaiminamos gerklės. Per žudyti. Blažiejų buvo įsa- 
to šventojo užtarimą, pra- kylą nuskandyti, bet kada 
šome Dievo apsaugoti mus' 
nuo gerklės ir kitų ligų, j 
Dar gyvas būdamas tas; 
šventas žmogus stebuklin
gai išgelbėjo vaikučio gy
vybę. Atsitiko, kad mažas 
vaikutis valgydamas žuvį 
užspringo kaulu. Niekas 
negalėjo nieko padaryti. 
Verkianti motina atnešė 
vaikutį pas šventąjį, kuris 
vienu žodžiu 'jį išgydė.

Šventas Blažiejus gyve-
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jį įmetė į vandenį, jis ne
skendo, bet vaikščiojo vir
šui vandens ir garbino 
Dievą. Pagonys pamanė, 
kad taip ir jie padarysią 
ir puolėsi į vandenį, bet 
visi nuskendo. Užpykęs| 
ciesoriaus vietininkas, Li-i 
eini jus, paliepė Blažiejui 
nulupti odą ir nukirsti 
galvą. Taip jis užbaigė sa-, 
vo žemiškąjį gyvenimą ’ 
316 m., vasario 3 d. Po jo

no Sebastos miestely, Ma-' m.irties žmonės šaukėsi > 
žoje Azijoje. Buvo jis la- 
bai jautrios širdies ir di
džiai mylėjo pavargėlius. 
Kaipo kunigas, jis uoliai ir 
šventai ėjo ganytojo pa
reigas. Mirus vietiniam 
vyskupui, Blažiejus buvo 
skirtas užimti ano vietą. 
Už savo tikėjimą jis buvo 
pagonių suimtas ir žiau
riai kankintas. Jis buvo 
rykštėmis skaudžiai nu
plaktas, ir kada jis dar 
neišsižadėjo Dievo, tad jį pagarsėjęs; kreipkimės ir 
pririšo prie medžio ir ge- mes prie jo, kad savo ga- 
ležinėmis šukomis draskė lingu užtarimu pas Dievą 
jo kūną. Verkiantieji ka- apsaugotų mus nuo nelai- 
talikai mirkė skepetaites mių ir ligų šiais laikais, 
jo kraujuose ir tai laikė T.

goti nuo nelaimių ir ligų.
Jo šventėje kunigas lai

mindamas gerklę kalba: 
“Per užtarimą švento Bla- 
žiejaus, vyskupo ir kan
kinio, teapsaugoja tave 
Dievas nuo gerklės ligos 
ir nuo viso kito blogo, 
Vardan Tėvo, ir Sūnaus, 
ir šventosios Dvasios. A- 
men”.

Tas šventasis stebuklais

Dabartiniu laiku viso 
pasaulio akys yra at
kreiptos į Vatikaną ir vi
sas krikščioniškas pasau
lis yra susirūpinęs, įdo
mauja ir žinias gaudo apie 
sveikatą dabar sergančio 
Šv. Tėvo Pijaus XI.

Taigi ir aš šiame raši
nėly noriu nors savo tau
tiečių lietuvių atkreipti 
dėmesį į Šv. Tėvą Pijų XI. 
Tai vienintelis Popiežius, 
kuris yra buvęs Lietuvoje, 
pažįsta mūsų tautą ir net 
keletą žodžių moka lietu- 

i viškai. Man gyvenant per 
porą metų Romoje, turė
jau progų ir laimės net 
keletą sykių su įvairiomis 
žmonių grupėmis būti au
diencijoje pas Šv. Tėvą, 
Pijų XI. Iš visų audienci
jų man buvo įdomiausia ir 
brangiausia prieš įšventi
nimą į kunigus, tai 1930 
m. gruodžio mėn. 11 dieną 
1 vai. ir 15 min. po pietų

Kas yra buvęs Romoje 
ir audiencijose pas 
vą, tai žino, kad 
gauti audienciją, 
reikia užprašyti ir 
šyti tam tikroje kurijoje 
iš anksto, kur yra pasky- 
riama laikas ir suteikia
ma įėjimo ženklai. Taip ir 
mes 10 amerikiečių klieri
kų, norėdami gauti Šv. Tė- 

■ vo palaiminimą prieš į- 
šventinimus, pirma turė
jome prašyti audiencijos 
ir paskyrimo laiką. Au
diencija ir laikas dėl mū- 

! sų buvo paskirtas kaip 
virš pąžvm ė t a. Tarp 
tų dešimties klierikų buvo 
ir mano klasės draugas 
Amerikoje, Šv. ---------
kaus Seminarijoje, Loret- 
to, Pa.; su juo kartu bu- 

į vau toje pačioje klasėje 
Lorettoj, Romoje, kartu 
audiencijoje pas Šv. Tėvą 
ir kartu įšventintas, tai 
kunigas Philip Curran.

Atėjus paskirtai dienai 
ir laikui t. y. gruodžio 11 
dieną, 1 vai. 15 min. po 
pietų ir mums susirinkus 
į paskirtą kambarį prieš 
įeisiant Jo Šventenybei už 
kokios minutės vienas iš 
Šv. Tėvo palydovų Pralo
tas įėjęs mus visus susta
tė į eilę ir liepė klaupti. 
Tik spėjome atsiklaupti, 
kitų dviejų pralotų lydi
mas įžengė į mūsų kamba
rį Šv. Tėvas Pijus XI-sis. 
Pirmiausia visiems davė 
žiedą pabučiuoti, paskui 
liepė atsistoti ir kiekvieną 
atskirai sveikino, kalbino, 
klausdamas iš kur ir ko
kios tautos, Jam atsakius 
kiekvieną laimino ir davė 
atminčiai po medalikėlį,

___ Į
vairiuose miestuose, daro
si aišku, kad čia eina ko
va ne tiek darbininkų 
prieš darbdavius, kiek 
darbininkų prieš darbinin- 

!kus. Eina kova už valdy- 
kelį’ ir žiedą’bučiuoti, valdy8'
sisveikindamas 
dar lietuviškai, 
Tas momentas dėl manęs 
tai buvo brangiausias vi
same mano gyvenime, kad j.us, necĮaVę darbininkams 
turėjau laimės ne tik pa- ^alsavimais išreikšti savo 
matyti Šv. Tėvą, gauti Jo norus, paskelbia streiką, 
palaiminimą ir dar keletą Ir tada patys darbininkai 
žodžių net pakalbėti ir nebesutinka tarp savęs, 

prieš kitus.
Tokia jų nevienybė yra jų 
pražūtis. Kapitalistai to 
ir laukia. Kada darbinin
kai patys tarp savęs nesu
tinka, koki gali būti viltis 
streiką laimėti? Susiskal
dę darbininkai ne tik ne
laimės, bet pralaimės jcą

Palaiminęs lietuviškai pa 
sveikino, Garbė Jėzui Kri 
stui, ir duodamas medali-1

pasakė IškyIa karštakraujai va- 
c , dai, kuriems netaip darbi- 

ninku reikalai rupi, kai jų 
pačių garbė ir aukšta vie
ta; sumaišo jie darbinin-

dar lietuviškai; to momen- kovoja vieni 
to aš neužmiršiu iki mir
ties.

Šiuos savo Įspūdžius se
rai norėjau parašyti, bet 
vis atidėliojau, neprisiren
giau; manau, kad dabar 
kaip tik proga kada visas 
pasaulis apie Šv. Tėvą yra pirmiau buvo laimėję, 
susirūpinęs ir įdomauja, 
taigi ir į šį mano rašinėlį 
kai kas atkreips didesni 
dėmesį.

Kun. Jonas Zabulionis.

Šv. Te
norint 
pirma 

užsira- Sekant Amerikos darbi
ninkų judėjimą, streikus i-

Darbininkų klausimo iš
rišimas yra pačių darbi
ninkų rankose. Darbinin
kai turi savo reikalus nu
balsuoti ir didžiumos bal
sų laikytis. O vadams, ku
rie daugiausia pažada, 
mažiausia pasitikėti. Tai
gi, pirma darbininkų pa
reiga yra sudaryti taiką 
savųjų tarpe. Darbininkai 
turi būti vieningi. T.

A. F. Klinkner

Aš Esu Katalikiškoji Spauda
Sulietuvino

Kun. A. T. (Samata)
kinti jaunamečius, slau.go- 
ti ligonius ir globoti tuos, 
kurie neteko tėvų globos 
ir žmonių pasigailėjimo 
ar meilės.

Aš esu tikybinio moki
nimo gaivintoja ir žadin
toja.

Aš esu tas, kurs yra vi
sada pasirengęs pagerbti

Aš esu Bažnyčios d OSi" 
nioji ranka.

Aš esu Valstybės ge
riausias bičiulis.

Aš esu visada pasiren- 
Pranciš- Susi idiegli tyriausią pa- 

trijotizmą, kuris yra išti
kimas Dievo įsakymams vienetą ir kiekvieną asme- 
ir Tėvynės įstatymams. nį, kurs stovi už tai, kas

Aš esu visada pasiruošus yra dora ir teisinga, 
apginti Bažnyčios moky- Aš duodu tau pasaulio 
mus; aš esu visada sargy- žinias. Aš supažindinu ta- 
boje plėsti Jos gerbūvį ir ve su dienos klausimais ir 
neleisti Jai kentėti išnie- reikalais. Aš teikiu tau į- 
kinimų ir koliojimų.

Aš esu tos priemonės, — tačiau, neišgaliu 
kuriomis 
geriau 
gerbtiną tais, kurie Jos 
nepažįsta.

Aš esu dorovinės išmin
ties veidrodis.

Aš esu vargdienių prie- 
telis.

Aš esu tiesos sužiedotinė 
ir negaliu būti bičiulis j 
piktui, neteisybei ir nuož
mumui.

Aš esu namų židinio sar
gas.

Aš esu geriausias drau
gas misijonieriams. Aš 
skleidžiu jų darbuotės is-| 
toriją į krikščioniškojo 
pasaulio tolimiausius kra-

karšto patriotizmo. Gausi Dievo Apveizda išaukštino 
pasižeminusį vienuolį, ir juo daugiau jis tolsta istori
jos glūdumoje, juo didesnė mums atrodo kilni jo as
menybe.

vairumų, pasilinksminimo 
tau

Bažnyčia daro duoti papiktinimo, nė pa
žinomą ir labiau goniškojo pavyzdžio.

Aš esu skaistusis oras 
i nugiedrinti tavo gyveni- 
! mą; aš esu saulės šviesa, 
kuri tavo namuose šviečia 
katalikiškuoju atspindžiu.

Aš esu Katalikiškoji 
Spauda.

Aš dabar esu reikale ir 
reikalauju tavo įtekmės ir 
geibstančios paspirties bei 
paramos.

Aš pasilieku priklausan
ti nuo finansinio tavo pa
rėmimo mano reikalams.

Aš esu verta ir nusipel
nau kiekvieno gero, kurį 
gali man duoti arba su
teikti.

Nūngi yra Katalikiško
sios Spaudos vajus.

Argi pats praleisi tą 
t progą, kad neprisidėtum 
’ M «... A zj 1 « MA A v /X
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kurio vienoje pusėje buvo štus ir į savo skiltis talpi- 
Jo Šventenybės atvaizdas, 
o kitoje pusėje Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Marijos.
Prie manęs priėjęs Šv. j 
Tėvas paklausė iš kur ir 
kokios tautos? Atsakiau, 
kad lietuvis ir iš Lietuvos. 
Tada Jo Šventenybė atsa
kė: “Aš buvau Lietuvoje 
ir Lietuvą pažįstu”. Tada 
vėl manęs klausia: “Ku
rios diecezijos?” Aš atsa
kau, kad Kaišiadorių. Ta
da Šv. Tėvas sako: “Aš 
pažįstu jūsų vyskupą, tai
gi dabar laiminu jumi, 
jūsų vyskupą ir dieceziją 
kurtu ir vian T.iohiva"

nu jų atsiliepimus, pra
šančius pagalbos, ir skai
tytojams apsakau jų nuo
pelnus.

Aš esu toji galybė, kuri'savo dalim, atidarant man 
tiesioginiu būdu remia ir bent vieną naują įžangą į 
plečia sakyklos uždavinį, namų židinį? 
Aš nešu pamokslus į 
mų židinį ir žmonių 
nioms.

Aš apsakau tą gerą, ku- Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 
rį neša kunigai, įstatyda- Gaminimo Knyga, kurioje yra 
mi savo gyvybę į pavojų, daugybė receptą — nurodymu 
kad patarnauti mirštam kaiP skaniai ir ekonomiškai pa

gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairią vaisią vyną.

Tai padaryk šiandien! 
Nelauk rytojaus!

VALGIŲ GAMINIMAS

tiems. ,
Aš apsakau apie vienuo

lių - seserų kilnius žygius, , kaina tik 11.00. Knyga turi 
lrlirillAO cnnrono lra/4
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Džiaugiasi Ištrukęs Iš 
Sovietų Pragaro ’

Tūlas ukrainietis, Wil- telefonuotų į kitą miestelį 
liam Fedore iš Pittsfield, ir paklaustų ar ten galima 
Mass. papasakojo savo į- gauti geresnio maisto, ar 
spūdžius iš sovietų Rusi- ne. Bet daktarai atsisakė, 

matyt, bijojo įtarimo. Tai
gi Fedore troku nuvažiavo 
į kitą miestelį ir ten suži
nojo, kad ir ten maistas 
taip pat prastas. Kada jis 
sugrįžo į namus, tai savo 
sūnelį jau rado mirusi. Fe- 
dorcr sergančią dukterį ve
žė į Omską, bet ji mirė 
kelyje. Fedore sugrįžo į ū- 
kį ir palaidojo savo sūnų 
;r dukterį.

Po to pirma jo mintis 
buvo išvykti iš Siberijos. 
Jis prašė leidimo važiuoti 
į Ukrainą. Leidimą jis ga
vo ir ten dirbo 4 mėnesius, 
bet negalėjo daugiau mo
kėti komisarams kaip 85 
rublius už leidimą 
dirbti.

i Dvi dienas jis ir žmona 
*” dirbo laukuose. Antroje 

dienoje trokas su maistu 
i_ nepasirodė ir moterys ne

gavo maisto. Nuo tos die
nos ponia Fedore nebeėjo

jos “The Berkshire Eve- 
ning Eagle” raporteriui.

William Fedore, užėjus 
nedarbui, neteko darbo. 
Sovietų Rusijos komunis
tų agentūra Amtorg, New 
Yorke, verbavo darbinin
kus iš Jung. Valstybių į 
Rusiją. William Fedore su 
savo žmona ir dviem vai
kučiais keturi metai atgal 
užsiregistravo Amtorge ir 
išvyko į tą išreklamuotą 
“rojų”.

Du ir pusę metų atgal 
jis grįžo iš to “rojaus”, pa
laidojęs savo du vaiku Si
biro tyruose ir palikęs sa
vo žmoną Lenkijoj.

William Fedore tą didelę 
šalį vadina “ginkluota 
stovykla”.Jo du vaikai mi
rė Rusijoj dėl netinkamo 
maisto, vandens ir negav 
mo iš niekur pagelbos.

Kada p. Fedore nuvyko 
į Maskvą, gruodžio 18, į darba. 
1932 m., tai komisarai jį 
su seimą pasiuntė į Oms- į j Maskvą ir rūpintis leidi 
ką, kuris randasi vakarų į-pu grįžti i Jung. Valsty^ 
centralinėje Sibiro dalyje, bes. 
prižiūrėti ūkį. Didžiausias, 
vargas Rusijoje tai su va
žiavimu. Negali gauti ge
ležinkelio bilieto be leidi
mo. Fedore gavo leidimą 
nusipirkti bilietą, bet pra
ėjo trys dienos kol gavo 
nusipirkti bilietą. Tai ne 
Amerikoje, sako Fedore. 
Fedore nuėjęs į geležinke
lio stotį atsistojo į eilę 
pirkti bilietą. Bilietų par
davėjas dirbo labai iš pa- 
lengvo. Kas 15 minutų da
rė pertraukas rūkymui ir 
arbatai gerti. Atėjo vaka
ras, 
langelį.
čius žmones, tarp kurių gažo čekį. Grįžta atgal pa
buvo ir Fedore. Rytojaus ■ siimti čekio. Bet sugrįžęs 
dieną, Fedore atsikėlė an-!ne tik čekio nerado, bet ir 
ksti ir dar su tamsa nuėjo bagažą jau kas kitas bu- 
: stotį ir pats pirmas atsi-'VO nusinešęs. Vadinasi į 
stojo prie bilietų langelio.! kokias 10 minučių prara- 
Po kiek laiko susirinko vėl cio bagažą, 
minia žmonių. . 
pardavėjai.

Sovietų Rusijoje gele- tai praėjo dvi savaitės, o 
žinkelio bilietus pardavi čia vagiliai pavogė jo ba- 
nėja prie keturių langeliu/gažą į 10 minučių, 
būtent, atskiras langelis Fedore pradėjo ieškoti 
važiuojantiems į vakarus, savo pasporto, kuriuo at- 
į rytus, į pietus, į šiaurę.! važiavo į Rusiją. Klausi- 
Fedore, kad ir anksti atė- nėja, kur jis turi kreiptis, 
jo, bet nepataikė langelio, bet niekas nežino. Galuti- 
Vargšas turėjo iš pirmo- nai vienas Amerikos inži- 
sios vietos eiti prie kito nierius jam nurodęs kreip- 
langelio į paskutiniąją tis pas komisarą. Komisa- 
vietą. Fedore tą dieną ir ras jam pataręs paimti dvi 
vėl negavo bilieto. Tik tre- savaites atostogų ir pail- 
čią dieną jam pavyko gau- sėti. Jis pareiškęs, kad tie, 
ti.

ten

zių į Lenkiją, ir permaina' gūs. “Viena klasė? Bah’| 
buvo tokia, sako Fedore,1 Ten yra dabar daugiau: 
kaip diena ir naktis. I klasių negu buvo caro lai-

Bet pinigai- greit išsibai- kais”. Jis toliau tęsė savo 
gė. Fedore žmona pasiliko kalbą. Valstybės ūkyje, 
gyventi Lenkijoj. Fedore kur jis buvęs nusiųstas, 
sugrįžo į Ameriką ir įsto- ten yra keturi kooperaty- 
jo į CCC, kur jis gavo ge
rą darbą kaipo veteranas 
Pasaulinio Karo Amerikos 
Armijos. Jis turi viltį, kad 
jam pavyks susitaupyti 
pinigų ir savo žmoną par
sitraukti į Ameriką.

Taigi dabar Fedore nori 
gauti pastovų darbą ir ne- . 
benori grįžti į Rusiją. Fe- įuos 1 ayktsesni, 
dore užbaigdamas apie so
vietų Rusiją ir jos žmones 

! štai ką pasakė: “Rusijoj 
Į kiekvienas žmogus nori 
; būti nepriklausomas, bet 
i cenzūra yra toki griežta, 
bausmės už išdavystę to
kios žiaurios, kad ten jo
kių permainų per ilgą lai
ką negali įvykti”. Bet kas 
gali atsitikti Rusijai ir jos 

Į kaimynams, jis negalįs
pasakyti.

William Fedore užklaus
tas ką jis gali pasakyti a- kas, William Fedore, grį- Biržų priemiesčiu 
pie žmonių klases, nes yra žęs iš sovietų Rusijos. Jis. neaprėpiamos I 
sakoma, kad sovietų Rusi- už jokius pinigus ten nė
jo je nėra klasių, visi ly-1 begrįžtų.

Abu Fedore sutarė grįžti

vai. Vienas dėl visų. Kitas 
dėl aukštesnės klasės žmo 
nių. Ten ir produktai ge
resni. Į tą kooperatyvą 
gali eiti visi, išskyrus pa
prastus darbininkus. Tre
čias kooperatyvas, kur ga
li eiti tik darbo užveizdos 
ir viršininkai ir visi už 

ir galuti
nai ketvirtas kooperaty
vas, kur gali eiti tik rink- 
tiniausieji aukštesniosios 
klasės viršininkai, komi
sarai. Tiek apie klases.

Taigi matote, broliai 
darbininkai, kad sovietų 
Rusijoje nėra 
jaus”, nėra nei 
nei meilės, nei 
Ten laisvė tik 
rams. Darbininkai yra 
vergai komisarų komunis
tų. Tai paliudija darbiniu- Į žiemių vakarus 

i tęsiasi 
lygumos.

Tai išgąstingas žemės dre
bėjimų laukas. Gyventojai 
pasakoja po juo esant erd
vės tuštuma, kurios ilgis 
siekia net 4 milias. Išgąs
tingoje lygumoje nieko ne
paprasto, nepastebiama: 
laukai, sodybos , kai kur
miškai, gojai. Viršutinį 
žemės sluoksnį sudaro 
juodžemis, molis ir vieto
mis žviras. Biržų apylin
kėse eina iš lūpų į lūpas į- 
vairiausios pasakos apie 

j nelaimingus žemės drebė
jimus, nuo kurių sugriū-: 
davusios pilys, bažnyčios 
ir miestai.

Senukai patys mačiusieji 
į, gir

dėję žemės drebėjimą da
bar pasakoja nuostabiau- i 
sias legendas. 1 
erdvės buvimas visiškai į- požemyje esant pragarą iš 

. tikėtinas, nes ir moksliniu- kurio gelmių trykšta tas 
kai patvirtina, jog po že- smarvės šaltinis.
mės klodais yra kalkėtos Toje vietoje kur dabar 
olos, kurios turi apgaubu- spokso Gaspadinės krate- 
sios didelius gipso sluoks
nius.
— Vieną dieną prieš atsi

veriant krateriui, — pasa
koja senukas, aš girdėjau 
sunkų požeminį dundėji
mą. Tai buvo vasarai besi
baigiant, rodos, rugpiūčio f-erU nekentusių dvaro tar- 
mėnesyje 1919 metais. Iš nU» ^a^a^ žiauriai elgdavu- 
karto maniau, kad perkū
nija, bet dangus buvo gie
dras. i 
mas kaskart vis labiau di
dėjo. Buvo kažkas panašu 
į lūžimą, šniokštimą, van
dens kritimą į olas. Pas-

Guido B. de Vali, skulptorius iš New York, Pa
ryžiaus ir Londono, kuris ką tik užbaigė Ottavva, On- 
tarioj, dirbti Will Rogers, mirusio Amerikos jumoris
to, stovylą, kuri bus nulieta iš bronzo. Stovyla vaiz
duoja Will Rogers sėdinti ant viso pasaulio, ir yra 15 
pėdų aukštumo. Skulptoriui užėmė 6 mėnesius ją pa
daryti.

nei “ro- 
lygybes, 

brolybės, 
komisa-

Reikale Lietuvos Valdžios 
Skiriamų Stipendijų

Rusijoj, matyt, kaiku-į Mokslui Vytauto Didžiojo tuviams studentams neti 
rie turėjo maisto kortelę. • 
ne kad jie su ja gautų! 
maisto, bet kad turėtų tei
sę pirkti maistą. Fedore 
negalėjo gauti maisto kor
telės. Kortelių išdavimo 
komitetas butų paklausęs 
kur jis valgė vakar, ir jei
gu pasako, kad pirkęs, ta: 
būtų gavęs patarimą taip 
daryti ir toliau.

Fedore Maskvos geležin
kelio stotyje neteko savo
bagažo. Jis stotyje užre-

Pardavėjas uždarė gistravo ir paliko. Besi-
Paliko bestoviu- skubėdamas paliko ir ba

Universitete

vo nusinešęs. Vadinasi į

Fedore prisi-
Atėjo ir mino įvykį su bagažu. Jis 

pakol išgavo savo bagaža,

atskiras langelis

iki vėlyvo 
kartą pas 

kunigaikš- 
dvasinin-Žemes Drebėjimai Lietuvoje

KĄ PASAKOJA APIE kui pasigirdo didelis tren- 
TAI SENUOLIŲ LEGEN -i ksmas - sprogimas, kuri 

Į žmonės girdėjo už 3-5 ki
lometrų. Trenksmo vietoje 

nuo išsiveržė vanduo ir dabar 
čia spokso neišmatuojamo 
gilumo akis...

Prieš karą 1904—1915 
metais, įvyko net keletas 
tokių siaubingų žemės į- 
griuvimų ir būdavo visi 
girdimi tie pažeminiai 
sprogimai, dundėjimai. 
Gyventojai jau žinodavo 
tą požeminę dundėjimų 
reikšmę ir jį išgirdę krau
stydavosi su visa savo 
manta į kitą vietą siaubo 
apimti.

Yra žmonių, kurie dar 
tebetvirtina, kad požemi
nėje erdvėje gyveną susi
rinkę visi senieji Lietuvos 
dievai. Ten pat gyvenan
čios ir bočių dvasios.

Smardonės kraterio van
duo turi sieros priemaišų. 
Vandens kvapas labai ne
malonus. Dėl to vietos gy- 

Požeminės ventojai

DOS

siautusi baisi audra siX 
perkūnija. Dangus apte
męs lyg tamsiausią naktį. 
Ponas važiuodamas rėkęs, 
keikęs, o tuo metu trankė
si perkūnas ir žaibai. Stai
ga pragarišku trenksmu 
atsivėrusi žemė ir prari
jusi poną su karieta. Tik 
vienas vežikas išsigelbė- 
jęs. Dabar šis ponas įkū
ręs požemyje savo pilį ir 
vidunakčiais dunda su sa
vo ketvertą arklių.

Dar viena nuostabi le
genda yra apie Zamkų 
kraterį. Toje vietoje se
niau buvusi kalvė, kurioje 
dirbdavęs kalvis Marty
nas. Jis turėdavęs praga
rišką jėgą ir kaldavęs nuo 
ankstyvo ryto 
vakaro. Vieną 
tą kalvį atėjęs 
tis Radvila su
kais ir prašęs jo nukaldin
ti “zamkus” vienam kata
likų vienuoliui kunigui, 
kuris čia būriais atvesda- 
vęs liuteronis į katalikų 
tikėjimą. Š. vienuolį ap
kaldavę retežiais, bet vie
nuolis lengvai juos sutrau-

• kydavęs ir išeidavęs į lai
svę. Kalvis Martynas pa
žadėjęs Radvylai nukalti 
tokius retežius ir ‘zamkus’ 
(užraktus, spynas), kad 
jų niekas neįveiksiąs. 
Grandiniai buvo labai sto
ri, bet juos sutraukė pats 
kalvis bebandydamas savo 
jėgą. Du kart tiek geležies 
pridėjęs ir vėl nukalęs 
grandinius, kuriuos nu
traukė ketvertas arklių. 
Tada kalvis Martynas ei
nąs kalti tokius grandi
nius. kokius galėtų pakelti 
tik trys vyrai. Kai jis su
davė kūju paskutinį karta, 
sudrebėjo, sudundėjo že
mė. atsivėrė krateris ir jis 
nugrimzdo į gelmes. Da
bar ten kalvis amžinai de-

. juojąs kraterio gelmėse 
, prikaustytas su nenutrau- 
, kiamais ^raudiniais.>

Netoli buvusiojo kelio 
■ Vilnius - Ryga yra žemėje
• keliolikos metrų gilumo 
i plyšys arba krateris. Ne- 
i sunku nusileisti į patį kra-

dykai įgyti mokslą, bet 
dar aplankyti savo tėvų 

būda * žemę, susipažinti su Lietu- 
turėiau'vos PažanSa- kultūra ir e- 
~ J k-------------------------Toki studentaĮ

i paskui grįžę Amerikon, 
galėtų angliškoj spaudoj r 
aprašyti Lietuvos ekono
mišką gyvenimą, ir reika
lui atsiradus, toje pačio
je spaudoje apginti Lietu
vą nuo nepamatuotų poli- krateriu atsivėrimą 
tiškų užpuolimų, kurie da
bar laikas nuo laiko poli
tiškųjų priešu yra sklei
džiami, o mums neturint 
išsilavinusių ir su tikreny
be susipažinusių žurnalis- 

i tų, tuos neteisingus ir ne- 
i pamatuotus prasimany
mus nėra kam užginčyti.

Stipendiatams mokslas 
bus duotas Vytauto Di
džio Universitete, kuris 
yra lygus Europos ir A- 
merikos universitetams, ir 
visur turi pripažintus kre
ditus. Aplikantai privalo 

man siųsti visokius klau- mokėti lietuvišką kalbą ir 
simus, kaip tai: kas ap- raštą. Galutinų informa- 
mokės kelionę, kas duos' cijų ir žinių stipendijų rei- 
pragyvenimą ir tt.

Kad galėčiau aiškiai ir, 
teisingai atsakyti į man 
siunčiamus klausimus,! 
tuojau parašiau į Lietuvą,! 
prašydamas suteikti man j 
informacijas tuo s e ir 
tiems panašiuose klausi
muose. Ir pastaromis die
nomis gavau atsakymą,1 
kuriame nurodoma, kad;1 
visi tie, kurių aplikacijos Į 
bus rastos tvarkoje, gaus' 
iš Lietuvos valdžios ap
mokėtą trečios klesos ke
lionę į Lietuvą; mokslas 
Universitete bus teikia
mas dykai, ir pragyveni
mui bus duodama 200 litų 
per mėnesį. O jei studen-į 
tai turės gabumus ir šį bei! 
tą parašys Lietuvos laik
raščiams, tai dar ir ūžsi- 
dirbs savo reikalams.

Iš to kas aukščiau pasa
kyta, yra aišku, kad čia 
traro Tio_

Praėjusią vasarą 
mas Lietuvoje, __ ,

, progos pasikalbėti su Lie- 
: tuvos valstybės preziden- 
į tu A. Smetona, ir ministe- 
! riu pirmininku p. Tubeliu, 
! kuriem apart ko kito, nu- 
: rodžiau, jog būtų naudin
ga, jeigu Lietuvos valdžia 

• skirtų kelias stipendijas 
’ jauniems Amerikos lietu
viams studentams, ypatin
gai tokiems, kurie jau y- 
ra mokinęsi, ar bent turi 
palinkimą žurnalisti k o s 
mokslam Į šitą pageidavi
mą man buvo pažadėta 
imtis tam tikrų žygių.

Sugryžęs iš Lietuvos na
mo, gavau žinią, kad Lie
tuvos valdžia jau pasky
rė Amerikos lietuviams 
studentams net penkias 
stipendijas. Šitai žiniai 
tarpe studentų greitai 
prasiplatinus pradėta

kurie yra atsakomingi už 
Fedore gavęs bilietus iš- jo vaikų mirtį turėtų būti

nei daržo- 
prastas van-

sako Fedore, 
liepė virinti

vyko su šeima į Omską. 
Nuvykęs ten rado, kad to
je ūkėje nėra 
vių ir labai 
duo.

“Tikrai”, 
“jie mums
vandenį ir pieną. Bet gali 
virinti kiek nori, o vistiek 
blogas maistui”. Po dvie
jų dienų susirgo Fedore 6 
metų vaikutis ir 4 metų 
mergaitė. Daktarai pareiš
kė, kad jie negali pagelbė
ti. Patarė važiuoti į arti
mą miestelį ir gauti ge
resnio maisto vaikams. 
TTa/Az-.t’O nrnžn Irazl i-iio na-

sušaudyti.
“Ne”, sako Fedore. “Aš 

čia išgyvenau 8 mėnesius. 
Aš buvau nuo Leningrado 
iki Omsko ir nuo Maskvos 
iki Juodųjų jūrų, ir aš da
bar noriu grįžti į namus”.

Komisaras negalėjo su
prasti delko Fedore nori 
važiuoti i tą šalį kur visi 
badauja?

Galutinai Fedore įtikino 
komisarą ir jis davė jam 
leidimą išvažiuoti ir dar 
šimtą dolerių Amerikos 
pinigais. . Fedore tardo
mas ir klausinėjamas pe- 
♦.S-La cit colm

II

•v. 
_ J 

pasakoja tame

> ris kažkuomet buvęs labai 
didelis dvaras. Kraterio 
vietoje stovėję to dvaro terio dugną tam tikrais 
tvartai. Dvaro ponas buvo pačios gamtos laiptais, 
nevedęs, pas jį šeimininką- Tas plyšys - skylė laiko- 
vo samdyta gaspadinė. Ji 
buvusi viena nedorųjų mo-

kale, kreipkitės pas:
John B. Borden

2201 W. Cermak Road, 
Chicago, III.

I

t

ma šventa ir kituomet bu
vo gausiai lankoma. Čia, 
sako, būdavę daug išgiji
mų, nuo reumatizmo, luo
šumo, mažaregistės ir kitų 
ligų. Į čia nešdavo daug 
aukų: pinigais, daiktais, 
kurias su laiku nežinia kas 
tai surinkdavo. Trejybės 
ir kitų švenčių metu dar 
ir dabar į skylę sueina bū
riais žmonių.

Nusileidę į plyšio dugną, 
randame nedidelę kūdrą, 
iš kurios teka vos, vos 

Kar

si su kumečių vaikais. 
Kartą, kai ji apmušusi 

Požeminis dundėji- dva.ro bernus ir mergas 
pikta ir keikdamosi pati 
nuėjusi pamelžti karves, 
pasigirdo baisus trenks
mas — tvartą kartu su 
dvaro gaspadinė prarijo 
žemė. Tvarto vietoje į vir
šų išsiveržė vanduo, ku
ris išnešė į viršų milžtuvę. 
Dabar gaspadinė kartais čiurlenantis upelis, 
nakties metu iškylanti ir tais į kūdrą nukrinta nuo 
dejuodama sugrįžtanti at- uolų vandens lašai, 
gal, o vanduo tada sukasi 
didžiausiu verpetu.

Dar nuostabesnis atsiti
kimas su karietos krate
riu. Ponas, kuris čia netoli 
valdęs pilį, plakdavęs su 
bizunu 
kus ir 
šunis, 
kortų 
taip, kad kartą kortomis 
belošdamas, jis pralošė sa
vo pilį ir visus dvarus. 
Tuomet jis sėdęs į karietą 
ir lėkęs kiek tik arkliai 
gali. Žemė drebėjusi nuo

___ _________________ T.____ J__ __________ _

1

k 1A
Pasitarimas apie sportą. Čie vaizduoja Burleigh 

Grimes (kairėje), kuris pasirašė kontraktą su Brook
lyn baseball klubu, ir dabar tariasi su John M. Gor- 
man (viduryje), to klubo biznio vedėju ir Teisėju Ste- 
ven W. Mckeever, klubo prezidentu kaip pakelti base
ball klubo vardą 1937 m., kuris pereitais metais buvo

I

i

savo baudžiaunin- 
mainydavęs juos j 
Jis buvęs karštas 
lošikas. Atsitiko

kurie 
sukelia keistą monotoniš
ką garsą, panašų į varpų 
ir varpelių aidą. Kaip toli 
nueina tas tekantis upelis 
ir uolos urvas, sunku pa
sakyti.

Dar nuostabesnį vaizdą 
sudaro kita žemės tuštu
ma vadinama Požemiu 
prie Klausučių kaimo. U- 
pelis, kuris prasideda kaž
kur toliau, berods, to pa
ties kaimo pelkėse, pribė
gęs Požemio kraterį, krin- 

i ta putotas su dideliu tren- 
i ksmu ir pranyksta uoloto-

|



Antradienis, Vasario 2 d., 1937 DARBININKAS 6

Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

...............——n
LIETUVA MUMS TIKRAI,

KALBĖJO... '
To\vn of Lake, Chicago,! 

III. —Kleb. kun. Al. Skrip- 
kus mums Town of Lake; 
lietuvių kolonijos lietu
viams padarė tikrą džiau
gsmą, kai jis sausio 5 die
ną pakvietė parapijos mo
kyklos svetainėn tris sve
čius iš Lietuvos. Tai buvo 
du broliai Motuzai su fil
mais iš Lietuvos ir Vilniui 
Vaduoti Sąjungos atsto
vas V. Uždavinys. Lietu
vos vaizdai mums kalbėjo 
apie Lietuvos pakilimą pe" 
mūsų akis, o V. Uždavinys 
savo gvva kalba ėio i mū- 
su širdis primindamas, 
kad ne visa Lietuva lais
va, kad trečdalis jos teri
torijos ir per milijonas gy
ventojų yra svetimų pa
vergta ir teriojama. Susi
rinkusieji nepaprastai bu
vo patenkinti gražiais fil
mais brolių Motuzų rodo
mais, džiaugėsi Lietuvos 
pažanga ir reiškė užuojau
tą pavergtiems. Kad užuo
jauta buvo tikra rodo ir 
jų sudėti 42 dol. 64 et. vil
niečiams paremti. Mykolas 
Garla aukojo 2 dol. Po vie
ną doleri aukojo šie lietu
viai: St. Lukošius, A. Lau
rinavičius, St. Landsber
gis, P. Mankus, A. Šilin
gas, J. Rauliūnaitienė, J. 
Martinkienė, D. Zaleckis. 
O. Brazauskienė, P. Birbi
laitė. EI. Radžius. A. Rau
dys, Br. Blažaitė, L. Ne
munas, S. Ažukalnis, Pr. 
Toliušis. M. Petrušaitė, J. 
Stukienė, K. Šukys, V. 
Vaicekauskis, P. Kondro- 
tienė, O. Vaicekauskienė. 
Al. Šeputis ir J. Krinčinas.

Džiaugtumės, kad taip 
dažniau mums Lietuva gy
vais vaizdais ir žodžiais 
pakalbėtų. Sušiltume nau
ju lietuviškumu, o tos šili
mos mums taip trūksta...

Pivoriūniene.
I

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, sausio 24 d. 

š. m. klebonas kun. Jonas 
Švagždys paskelbė iš sa
kyklos, kad įvyks visų šv. 
Roko par. moterų ir mer
ginų susirinkimas, laiki
noje svetainėj, Arthur ga
tvėje. Susirinkimas įvyko 
tuojaus po pamaldų. Susi
rinko gausus būrys mote
rų. Susirinkimą atidarė

veikli šios kolonijos veikė
ja p-lė Julė Jakavonytė, 
kuri paaiškino, kad šio su
sirinkimo tikslas padary
ti planą, kaip padidinti 
statymo salės fondą. Pa
tiekta gražus sumanymas, 
ir realus pasiųlymas, bū
tent: yra šimtas dolerių 
paskirtas dėl išleidimo do
vanoms. Visos moteris 
ir merginos tą užgyrė ir 
buvo išdalinta arti 300 ti- 
kietų pradžiai darbo. Vi
sos parapijietės nuošir
džiai ir vieningai pasiža
dėjo dirbti dėl parapijos 
labo.

Baigiant susirinkimą at
vyko ir kun. J. Petraus
kas, kuriam tiesiog sukel
tos ovacijos. Jis pareiškė, 
kad jei jūs moterėlės ir 
merginos pasidarbuosite, 
tai greit tas statybos dar
bas bus baigtas. Dabar 
pas mus Montelloje dau- 
giaus nieko ir nekalbama, 
kaip tik apie svetainės už
baigimą. Moterys po susi
rinkimo skirstėsi pilnos 
pasiryžimo darbui.

Sausio 25 d., 7:30 vai. 
vakare įvyko NPPŠvč. mo
terų ir merginų draugijos 
susirinkimas. Ši draugija 
yra didžiausia iš visų ka
talikiškų draugijų Montel
loje. Tarp kitų draugijos 
nutarimų ir pasitvarkymų 
išrinkta nauja valdyba 
šiems metams. Į valdybą 
įėjo: Pirmininkė — Anta
nina Treinavičienė; vice- 
pirm. — Antanina Kvara- 
ciejienė; protokolų rašt.— 
Natalija Densmonienė; fi
nansų rašt. — Margareta 
Mazgalienė; kasos globė
jos — Marcelė Miliauskie
nė ir Justina Kašėtienė. 
Iždininkė — Uršulė Abra- 
činskienė; maršalka — Ie
va Kašėtienė; ligonių se
kretorius Marijona Tamu- 
ievičienė. Į Fed. skyrių at
stovės — Antanina Trei
navičienė ir Antanina 
Kvaraciejienė.

Baigiantis susirinkimui 
atvyko p-lė Julė Jakavo
nytė ir čia paaiškino apie 
keliamą fondą salės staty
bos užbaigimui, kur rado 
nuoširdaus pritarimo ir 
paskleidė daug tikietų dėl 
išpardavimo.

Trečiadienį, sausio 27 d. 
š. m. įvyko L. R. K. Fed. 
skyriaus susirinkimas. Iš- 

. rinkta nauja valdyba. Pir
mininkas — Juozas Trei-

p
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PASISEKIMO
1937 m. Didžiojo Bostono

Community Fondo Vajui

į1 Rumskas, vietinės VVS. 
! kuopos iždininkas, pasakė 
| jaudinančią kalbą apie 

brolius Vilniuj ir 
susirinkusių nors 
aukelę skirti Vil- 
Vadavimo skyriui.

Šiai didelei apylinkei dedančiai pastangų su
kelti suvargusiems fondą, kuriems nušvis vilties 
ir suraminimo spindulys, The Boston Edison Com
pany linki geriausio pasisekimo. Mes ir gi priside
dame prie šio garbingo darbo, kurį dirba penkioli
ka tūkstančių pasiaukojusių asmenų, kurių dau
gelis yra iš mūsų įstaigos, atsidavusiai dirbančių 
šiame vajuje.

The Boston Edison Company
Tv*rT** •***

I

♦ NEBŪK NULIŪDĘS - - ♦
( VISUOMET JUOKIS! Į

Jei žmogus nori visuomet jaunas atrodyti ir | 
| ilgai gyventi — turi būti linksmas ir visuomet S 
I šypsotis.

IJei nori juoktis ir šypsotis, tai nusipirk juo- į 
kų knygą “NUSIŠYPSOK”. Joje tilpsta 160 įvai- | 
rių-įvairiausių juokų. Ją parašė J. K. M.
Šią knygą nusipirkę nesigailėsite. Tai reteny- * 

bė mūsų kalboje. Jos kaina buvo $1.00, dabar par- L 
duodame už 60c. Jų nedaug teliko. Siuskite užsa- I 
kymus tuojau: Darbininkas, 366 W. Broadway, v 
So. Boston, Mass.

| mūsų 
$ prašė 
į mažą
X niaus ........ ......... ...._____

Ponas V. Norkūnas, VVS 
pirmininkas ir M. Jokūbai- T -X tė, raštininkė, rinko au- 

¥ kas. Viso surinkta S20.00.
$ i •| Sekantis aukavo po $1-00:
£ F. Rumskas, *
£ V. Krisčius,
į P. Gailiunas,
¥ Moatte A. (svetimtautis), 
£ S. Tiknius, J. Vaitkus, J. 
£ Tamulevičius, M. Bakšie- 
£ nė, K. Stupuris. Po 50 et. 

aukavo: A. Kudarauskie- 
nė, M. Žirlis, V. Rumskie- 
nė, O. Kvaratiejus, M. 
Kazlauskas, V. Norkūnas 
30 et. Po 25 centus —Juo- 
zakevičienė M., Čeponis J., 
Čeponienė M., Dryžas M., 
Krisčienė M., Čenkus J.. 
Čenkuvienė A., Kripaitis 
V., Kazlauskienė J., Kazo
kas J., Daujotas B., Kva
ratiejus I., M. Jokubaitė.

Smulkių surinkta 95 et., 
viso S20.00, kurie bus pa
siųsti į Lietuvą Vilniaus 
Vadavimo Sąjungai. Kil-

Šilkienė J., 
Mačienė M., 
J. Valaitis,

X'
f nios tėvynės mylėtojų šir-1
5ifii
I
A
i

t

I

dis karštai plaka nors e- 
sam atskirti plataus van
denyno. Už gausias aukas, 
vietinio VVS skyriaus val
dyba taria širdingai ačiū 
visiems.

Pokilis užsibaigė gražiai, 
visi skirstėsi į namus pil- 

£ ni gražių įspūdžių.
Dulkė.

Visi linki panelei laimesir išrinko valdybą. Į val
dybą išrinkti: Pirm. Juo- ir džiaugsmo jos gyveni- 
zas Treinavičius, kuris 4 me!
metai kaip pirmininkauja
šiai draugijai;
Bonifacas Tamulevičius.1 
protokolų rašt. — Kazi
mieras Pileckas; fin. rašt. 
—Margareta Mazgalienė; 
kasos globėjai — Antani
na Treinavičienė ir Mar-

VVATERBURY, CONN.

NEW HAVEN, CONN.

Petras 
Skeivis; maršalka — Ste
ponas Kašėta. Ši draugija 
yra pašalpinė ir savo rei
kalus gražiai tvarko. J 
Federaciją išrinkti šie ats
tovai: Alena Jezukevičie-

Sausio 24 dieną, 
vių Bendrovės svetainėje 
įvyko gimtadienio pami
nėjimas, mūsų gerai žino
mo biznierio ir vietos vei
kėjo, pono Felikso Rums- 
kio.

Į šį pokilį susirinko apie 
100 žmonių, pono Rumskio 
giminių, gerų draugų-ių, 
ir svečių iš Waterburv

Darbai šioje kolonijoje 
gerai eina. Visose dirbtu
vėse dirba pilną laiką. 
Kompanijos be prašymo

Lietu_ pakėlė algas darbininkams 
po 5 centus ant kiekvieno 
dolerio. Kaikur kėlė per 
du kartu. Dirba po 40 va
landų savaitėje. Darbinin
kai, kurie dirba virš 40 
valandų, tai už viršlaikį 
gauna mokėti laiką ir pu-

duoti Sąjungos atstovui, 
dirbančiam Vilniaus dar
bą. Atstovą tikrai vyriš
kai pasveikino gražia kal
ba jaunutis mokinys Povi- 
liukas Gintautas, pareikš
damas, ką jie žino apie 
Vilnių ir ką norėtų iš savo 
svečio išgirsti. Apie 20 
mokinių benas sugrojo ke
letą gražių muzikos kūri
nėlių. Nors benas neseniai 
tesudaręs, nors orkestro 
dalyviai jaunučiai, dau
giausia mažos mergytės, 
bet jau stebina savo gra
žiu susigrojimu. Antro 
skyriaus mergaitės padai
navo “Ne sykį man sakė 
mamaitė”, aštunto skriaus 
apie 30 berniukų ir mer
gaičių sutartinai padekla
mavo Vilniaus himną “Ei, 
pasauli” ir to pat skyriaus 
trys berniukai puikiai pa
grojo trimis armonikomis. 
Visa mokykla, apie 250 
mokinių, sutartinai pa
dainavo dvi Vilniaus dai
nas “Pirmyn” ir “Vilniaus 
kalneliai”. Svečią keliais 
šiltais žodžiais pristatė 
kun. J. Vaičiūnas.

V. Uždavinys kalbėjo 
paprastai, lengvai, vai
kams suprantamai ir nors 
kalba užtruko apie pusan
tros valandos, jaunieji jo 
klausytojai visą laiką do
miai klausėsi, gyvai sekė 
jo kalbą ir parėję į namus 
savo tėveliams ir mamy
tėms daug ką iš jo kalbos 
apie Vilnių papasakojo. 
Svečias V. Uždavinys atsi
dėkodamas už taip gražų 
priėmimą, už tokią gražią 
programą, padova n o j o 
mokyklai savo tris kny
gas: “Vilniaus Krašto
Vaizdų Albumą”, “10.000 
kilometru” ir “Europa iš 
Automobilio”.

Šis tikrai gražus pasiro
dymas ir Vilniaus paminė
jimas mums, Cicero lietu
viams tėvams, daro didele 
garbę ir teikia džiaugsmą. 
Mes esame labai dėkingi 
savo klebonui, mūsų gero
sioms seserims, kurios at- 
sidėjusios ir pasišventu
sios auklėja vaikučius, 
dėkingi ir svečiui, kuris 
su mūsų vaikučiais gra
žiai pasikalbėjo, paliko 
jiems gražius atsiminimus 
ir davė tikrai naudingi! 
pamokymų.

Visas sausio 19 d. Vil
niaus prisiminimas šioje 
mokykloje baigtas Tautos 
himnu. Seserys mokytojos 
žadėjo svečiui ir toliau 
Vilniaus neužmiršti, su 
vaikučiais dažnai jį prisi
minti ir parinkti aukij 
kenčiantiems vilniečiams.

Vienas Tėvas.

Darbininkai, kurie dirba 
didesniose dirbt u v ė s e, 

i 1 O V Vz A LA A V V <X A KJ L4. A y ? •
Conn. Stalai buvo apdėti j^P tai ;Sc?"!LManuf_ac/ 
įvairiais valgiais, gėri
mais. Vidurinį stala puo- 
šė gražus ir didelis Birth- ?auna kasmet savait? a? 
day Cake.

Pradėjus valgyti, p. J. reSnH'aikai! _____
. Čeponis paaiškino šio po- sunku ,r darbas gauti, y-

Sausio 27 d., po pamal- kilio tikslą, ir perstatė 30- nač jauniems vaikinams.
Bet iš kitų miestų atva
žiavusiems būtų sunku 
gauti, nes dar ir čia yra 
darbininkų, dirbančių mie- 

| sto darbą. U. L.

CICERO, ILL. VAIKUČIAI 
MYLI IR ATMENA VILNIŲ

V

Cicero, III. — Sausio 19 
d. Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. H. J. Vai
čiūnas pakvietė į jo para
pijos mokyklą svečią iš 
Lietuvos V. Uždavinį, ku
ris nepaprastai nustebo ir 
nudžiugo, kai atvykęs ra
do seserų kazimieriečių 
vedamoje mokykloje tiek 
daug gražios lietuviškos 
dvasios ir tikros Vilniaus 
meilės. V. Uždavinys susi
jaudinęs dėkojo klebonui, 
seserims ir vaikučiams už 
nepaprastai gražų priėmi
mą ir pareikštą jam pa-

navičius; pagelbininkas — 
Kazimieras Pileckas; pro
tokolo rašt. — Leonardas 
Kumpa; iždininkas — Pet
ras Danyla. Susirinkime 
dalyvavo kleb. kun. J. 
Švagždys ir davė daug 
gražių patarimų, kas link 
Federacijos veikimo. Ats
tovais į Katalikų Seimelį 
išrinkta šie atstovai: Juo
zas Treinavičius, Leonar- celė Miliauskienė; iždinin- 
das Kumpa, Kazimieras kas — Petras Danyla; li- 
Grigas, Adomas Jermala- gonių sekret. 
vičius ir Tadas Kubilius 
Taipgi nutarta rengti pa
minėjimas Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį. 
Valdyba ir klebonas rū
pinsis sudarymu progra
mos ir suradimo patogaus nė ir Steponas Kašėta, 
laiko.

—
Sausio 28 d., 7:30 vai. 

vakare įvyko Moterų So-’ 
dalicijos pamaldos ir po 
pamaldų susirinkimas. Iš- ir susirinkimo, Mergi- kančius kalbėti: p. V. 
rinkta nauja valdyba ir nW Sodalicija turėjo ka.^ Norkūną, p. B. Daujotienę 
išnešta daug naudingų nu
tarimų. Į valdybą išrinkta 
šios: Pirmininkė — Ieva 
Kubilienė; pagelbininkė — 
Agota Berienė (Juškaity- 
tė); prot. rašt. — Margre- 
ta Mazgalienė; fin. rašt.— patarimų “first aid”.

turing, ir išdirba nema
žiau kaip metus laiko,

Gegutė

NORWOOD,MASS.
tostogų su alga. Visi 
džiaugiasi, kad sugrįžo ge- 

. Dabar nėra
i

bėtoją, asmenyje, Dr. A. ir p. M. Jokubaitę. Visi 
W. Gassano. Garbingas sveikino p. Rumską ir lin- 
svečias plačiai aiškino a-kėjo sulaukti daug, daug 
pie sveikatą; žmogaus gimtadienių ir maloniai 
kaulų sudėjimą, 
veikimą, ir davė naudingų

žmogaus gimtadienių 
širdies jas praleisti.

Rengėjos šio vakaro į-j 
x»x<ir.Saiiciic, *»». i«>v.— r--------- ---------------• teikė gražias dovanas nuo

Morta Blaževičienė; iždin.l Sodalietės yra labai dė- visų susirinkusių, už ku- 
— Marijona Jeskelevičie- kin£os gydytojui už jo rias p. Rumskas turinin- 
nė. Šioji draugija rūpinasi pasišventimą ateiti ir tei- goję kalboje širdingai dė- 

‘............... • j kodo-
— ----- Pavalgę visi linksminosi

Sausio 28 d., būrelis ir šoko, grojant Kazimie- 
draugių pagerbė p-lę Juli- ro Stupurio orkestrai. Va- 
joną Vilkišiutę, jos gimi- kare vėl šeimininkės vai- 
mo dienos proga. Panelei šino svečius gardžiais už- 
sulaukus 19 metų, 
draugės suruošė “surprise

daugiau dvasiniais reika- ' k^i patarimų, 
lais. Nutarė užprašyti šv.' 
mišias už šios draugijos 
mirusią narę Ievą Valen- 
tukevičienę, kuri mirė 
sausio 23 d. š. m. Taipgi 
nutarė visos pasimelsti už 
sergančias savo nares, bū
tent: 
r»ę, Laučienę ir Venzlaus- 
kienę.

WILLIAM J. GHISHOIM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

jos kandžiais.
Šio vakaro sumanytojos 

Veroniką švagždie- party” jos namuose. į ir rengėjos buvo ponios — 
Panelė yra gabi pianistėj. Daujotienė, O. Kvara- 

ir dabar moko muzikos i^tiejienė ir p. J. Vaitkevi- 
pati tęsia mokslus N. E.1 čius.

Sausio 11 d. š. m. įvyko Conservatory of Music. 1 . _ .
Šv. Monikos dr-jos susi-Ji dažnai skambina para- leidžiant linksmai laiką 
rinkimas, kuris savo na- Į pi jos ir jos draugijų pa- neužmiršta ir mūsų Tėvy-

Malonu pažymėti, kad

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS 

1000 VfaghinftOD 81
N0RW00D, MASS. 
TEL. Nonrood 1503
Monteilo Office:

10 Intervale 81
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Tretysis Ordinas
darbininkas =

4

(Kun. P. M. Juro pasakyta 
kalba, gruodžio 13 d., 1936 
m., So. Boston, Mass.).

(Tęsinys.)
PIRMŲJŲ TRETININKŲ 

PRIEVOLES
Kas iš tretininkų reika

lauta? Pamatinis jų gyve
nimo dėsnis buvo sekimas 
Šv. Pranciškaus ir jo mo
kinių gyvenimu, pasilie
kant savo ’ gyvenamose 
vietose. Jie turėjo pasilik
ti pasaulyje, bet ne pagal 
pasaulio reikalavimus gy
venti. Įstodami į tretinin
kus jie pasižadėdavo visus 
neteisėtai įgytus turtus 
sugrąžinti. Dėl to dažnai 
reikėdavo viso ko išsižadė
ti. Turėdavo sumokėti 
bažnyčiai dešimtinę ir vi
sas skolas; padaryti testa
mentą, kad paskui gimi
nės nesibilinėtų dėl palai
kų; nekrauti pinigų, ne
bent nepaprastiems reika
lams; nenešioti ginklų ir 
jokių vyresnybės vietų 
neprisiimti. Jie dėvėdavo 
menką dra b u ž ei į ir 
savo laiką apversdavo 
maldai ir artimo meilės 
darbams. Jie rūpinosi dva
sios ligoniais ir šelpė skur
džius, pasiaukodami gai
lestingiems darbams dėl 
kūno.

Toks pirmųjų tretinin
kų gyvenimas priminė 
žmonėms pirmuosius krik
ščionis. O žiūrint į jų tai
kų, kuklų, darbštų, mal
dingą gyvenimą, atrodė, 
kad grįžo apaštalų laikai. 
Kaip daug žmonių pasi- 
Jiuosavo iš dvasinio skur
do bei geidulių vergijos ir 
įgyjo dangiškos ramybės-.

BAŽNYČIOS-globa
Bažnyčia labai įvertino 

Tretįjį Ordiną už pakėlimą 
nusmukusio pasaulio ir 
paėmė jį į visišką globą. 
Visi popiežiai, pradedant 
Honoriju III, jį užgyrė ir 
apdovanojo gausiais atlai
dais.

Popiežius Nikalojus IV, 
1289 metais, patvirtinda
mas tretininkų taisykles, 
jnešė mažų pakeitimų. Šio-; 
jo popiežiaus patvirtintas 
taisykles tretininkai var
tojo iki 1883. T. y. popie
žiaus Leono XIII laikų.

Paskutinieji penki po
piežiai skaitė sau už gar
be nešioti tretininkų rūbe
li ir Trečiam Ordinui pa
reiškė ypatingąją tėvišką 
globą.

Popiežius Leonas XIII 
per tretininkiją panorėjo

KUN. D-RO M. RAŽAIČIO 
MISIJŲ KELIONĖ

Vasario m. 14 — 21
5 Highfield Rd. 

Worcester, Mass.
Vasario m. 22 — 28,

105 Main St. 
Athol, Mass.

Kovo 1 d. — 14,
64 Church St. 

Pįttston, Pa.
Kovo m. 15 d. — 21,

258 Zerbey avė. 
Kingston, Pa.

Kovo m. 22 d. — 28,
19 Dennison St. 

Luzerne, Pa.
Balandžio m. 12 d. — 18, 

119 Tempei St.
Nashua, N. H.

Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. Dr. M. Ražaitis

Marianapolis College • 
Thompson, Conn.

pataisyti gendantį pasaulį 
ir suartinti žmonės su Iš- 
ganytojumi. Dėl to sure- 
formavo tretininkų regu
lą, pritaikindamas šiems 
laikams, bet nei kiek ne-| 
nukripdamas nuo šv. 
Pranciškaus dvasios. Atsi
šaukė į vyskupus ir prašė 
paveikti į kunigus, kad šie 
kiekvienoj parapijoj įkur
tų Tretįjį Ordiną. Savo en
ciklikose ragino tikinčiuo
sius stoti po serafiškojo 
Tėvo vėliava. Tretininkus 
skatino gražiu pavyzdžiu 
ir maldomis vesti pasaulį 
prie pažinimo šventosios 
Evangelijos ir meilės Die
vo. “Nuo seno laiko karš
tai trokšdavo, kad kiek
vienas, kiek galėdamas, 
rūpintųsi sekioti Šv. Pran
ciškų Asyžietį”, sako šv. 
tretininkų Popiežius.

Panašiai kalbėjo Popie
žiai Benediktas XV, Pijus 
X ir XI. Pijus X prašė ir 
kvietė žmonės grįžti į se
novinę šv. Pranciškaus į 
dvasią, kokią šventasis y- 
ra davęs ir norėjęs. Smul-į 
kmeniškai nurodė būdus, 
sulig kuriais tretininkai 
privalo gyvuoti.

(Bus daugiau)

ISPANIJOS PRIMAS APIE
ISPANIJA

Neseniai i Roma atvy-
* * Ikęs Ispanijos primas karei. 

Goma Tomas' pasikalbėjo 
su “L’Avenire D’Italia” 
korespondentu apie dabar
tinius Ispanijos įvykius. 
Tarp kitko štai ką sako:
— Gal Jūsų Eminencija 

pasakys, koks yra katali
kų vaidmuo Ispanijai iš
laisvinti?
— Manau, kad pasiauko

jimo pavyzdys, kurį ma
čiau savo tautoje, mažai 
kur kam nors teko matyti. 
Antai, katalikiškoji Nava- 
ra, kuri turi 300.000 gy
ventojų, nacionalistų ka
riuomenei davė 40.000 sa
vanorių, t. y. beveik visus 
vyrus, galinčius vartoti 
ginklą. Didelį skaičių sa
vanorių yra davusi Arago- 
nija, senoji Kastilija, Le- 
ors ir Andalūzija. Visuose 
mūšių frontuose naciona
listų kariuomenės pulkuo
se religinė nuotaika yra 
nepaprastai pakilusi. Kai 
nutilsta šautuvų tratėji
mas ir patrankų praga
riški balsai, pasigirsta 
bendro šv. Rožančiaus kal
bėjimo maldos žodžiai, 
veržiantieji iš tūkstančių 
jaunų kareivių širdžių.

— Ar Jūsų Eminencija 
manote, kad kova turi re
liginio karo pobūdį?
— Esu priverstas many

ti, kad ši žiauri, brolžudiš
ka kova, verčianti Ispani
ją griuvėsių arena, yra 
principų ir doktrinų kova, 
kova vieno gyvenimo ir 
socialinės realybės supra
timo prieš kitą, vienos ci
vilizacijos prieš kitą. Ko
vos priešai yra krikščio
niškoji dvasia prieš mark
sistinio materializmo dva
sią. Iš vienos pusės, kovo
tojai už kiekvieną ideolo
giją, kurią reprezentuoja 
senoji tradicija ir senoji 
Ispanijos istorija; iš ant
ros pusės, susibūrimas ka
rių, kurių pirmutinis tiks-

Claudette Colbert sako:
“Mano gerklė saugiausia su

“Artistės gerklė, suprantama, jai yra 

labai svarbi. Po išbandymų aš esu 

įtikinta, jog mano gerklė yra sau

giausia su lengvu užsirūkymu ir štai 
kodėl jūs visada atrasit Luekies po ' 

ranka ir pas mane namie, ir mano 

persirengimo kambaryje. Aš mėgstu 

taipgi ir kitų cigaretų skonį, bet, 

atvirai kalbant, Luekies yra labiau

siai mano skoniui patraukianti.”

lengvu užsirukymu”

^Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog ypatiškai 
jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkvmą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Colbert ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos,, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luekies. Jūs taipogi galite turėti Luekies — 
lengvo užsirūkvmo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 
proceso gerklės apsaugą. Luekies yra malonūs gerklei!

^5 fe -fe
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Jas triumfas prieš priešą, 
senosios civilizacios vertv-

** I 

bių.
— Kaip prasidėjo kova?
— Nežinome, kaip ir ko

kiu tikslu buvo pradėtas 
kariškas liepos mėn. suki
limas. Įvykių eiga tačiau 
parodė, kad jį pažadino 
gili tėvynės meilė. Ispani
ja buvo atsidūrusi ant be
dugnės krašto ir ją buvo 
panorėta išgelbėti kalavi
ju. Gal būt, jau nebuvo ki
tų priemonių.
— Kovos išeitis?
— Pradžioj nacionalistų 

pergalė buvo tikra. Pagal
ba iš užsienio, specialiai 
Rusijos, padarė tai, kad 
kova bus daug ilgesnė ir 
kruvinesnė. Tačiau ateis 
pergalės ir ramybės diena. 
Ispanija susilauks val
džios, kuri suteiks Bažny
čiai pilną laisvę ir garan
tuos jai priklausančias 
teises.
— Ką mano generolas

Franco?
— Franco yra tikras to

žodžio prasme karys ir ge
ras praktikuojąs katali
kas. Gen. Franco myli Is
paniją, myli liaudį. Jo iš-1 ------ K------------------
tvermė ir kantrumas yra mirtį atliko išpažintį. Di-I 
nepaprastas. Teko būti 1
prie jo, kai jis kalbėjo te
lefonu, pranešė apie nesu
tarimus kariuomenės ei
lėse, jis tačiau buvo ra
mus, pasitikįs savim ir

Kur Už Atvykimą Nuima Galvą

nė lamų, yra baisiai apsi
leidę ir bevelija vietoj kas
dienio prausimosi išsitep
ti veidą bei rankas tau
kais. Valgis čia nepapras
tai blogas. Mes turime 
maitintis tik viena tsam- 
ba: tai tam tikrai padary
ta su vandeniu ar arbata 
tešla. Pradžioje buvo sun
ku, bet dabar papratau ir 
noriai doroju tą tsambą.

Prie pat Kailas vienuo
lyno mums pasako, kad 
ten esąs Gorpono Sahibas, 
kuris tikrai buvo matęs 
europiečius ir galėjo leng
vai mane pažinti. Bet grį
žti visvien negalime, nes 
tuo sukeltume biauriausią 
ftarimą. Visa būtų gerai 
pasibaigę, jei kartą nebū
čiau pamatęs besimel
džiančių vienuolių. Jų as
ketiškai linguojančios fi
gūros, taip įdomiai atrodė 
šventųjų kalnų fone, kad 
nš užmiršęs visą atsargu
mą, išsitraukiau iš po kai
linių foto aparatą ir nu
spaudžiau mygtuką. Tuo 
momentu kažkoks tipas 
tai pastebėjo ir pranešė 
Sahibui. O tas ir kviečiasi 
“audiencijai”. Paslėpiau 
aparatą ir nueinu su savo 
’'endrakeleiviais. Valdovas 

■ t rodo gerokai nutukęs ir, 
matyti, baisiai išdidus.
— Nusiimk turbaną, — į- 

'•ako man per vertėją. Tik 
mano vamavai juodi plau
kai nieko gero nepasako 
■‘nie mano europietišku
mą.
— Ar tu fotografas?
— Ne, Sahibe. aš tik 

žvalgiausi per šitą stiklą, 
iš

Ir paduodu 
Kunigaikš- 

spokso per 
juos ir vis darosi labiau 
natenkintas. Murzinuose 
jo skruostuose rodosi dvi 
aplavainos duobutės. Aš, 
pastebėjęs, kaip jam tai 

I natinka, padovanoju at- 
• minčiai.

— Kodėl taip anksti at- 
: vykai? Indai atkeliauja 
daug vėliau.

Aš Jam papasakoju visą 
! istoriją. Aš esąs įsimylė- 
: jęs vieno bramano dukte
rį. O ji esanti nepaprastai 
daili, tik tėvai, labai die
voti žmonės, neleidžia jos 
už manęs tol, kol aš aplan
kysiu Kailas kalną. O aš 
ją labai mylįs ir negalįs 

i ilgai laukti. Meilės istori- 
; ją ir žiūronai paveikė tiek, 
kad galiu netrukdomas iš- 
eiti. Šiaip,

europiečių atsidangini- 
mas į Kailas ir dar fo
tografavimas visados 
baigdavosi galvos nusi- 

ritimu.
Mes apžiūrime šventąjį 

“dievų sostą”. Mano paly
dovai puola kniūpštomis ir 
čiuožia repečka aukštyn; 
tenai, kauprose spindi Hi
malajų saulė, kur gyvena 

i viešpats Šiva. Jų laimės 
i prisisunkusiuose veiduose 
išskaitau tą neišsekamą 
džiugesį, kurį suteikia bu
distui nuodėmių atleidi
mas ir makįa dievų užuo
vėjoj.

$ # $

Praslinko daug dienų. 
Mano draugai išskirstyti 
į visas puses. Aš vienas 
testoviu ant aukšto pa- 
kriaušio ties Tibeto siena 
ir mąstau. Žvarbus vėjas 
pučia iš laukinės ir nesve
tingos šalies. Atsisveikini
mas. Tik aš vis žvelgiu 
šiaurėn ir negaliu užmirš
ti vieno lamos posakio:
— Maldininke, tu vėl a- 

teisi čionai, nes kas kartą 
pakvėpuoja Tibeto oru, vi
sados sugrįžta. XX.

I

i

I
I

“ dievų

ka karstas.
Vienam žymiam žurna- kaip jie išvyko iš palmių čia apeigos, 

iistui pavyko nukeliauti į tėviškės, Pietų Indijos, no- pasiekiame Takalkotą. 
šventąjį Kailas. Savaime rėdami nusilenkti 
suprantama, ši avantiūra sostui”. Pradedame malo-
buvo labai pavojinga, bet niai šnekučiuoti ir net tiek 
jis, nežiūrėdamas į pavojų įgauname palankumo, kad 
gyvybei, ryžosi tam žy- jų vyresnysis atsiskirda- 
giui. Štai trumpas jo ke
lionės aprašymas.

Apsivilkęs indo drabu
žiais, nusidažęs juodai 
plaukus, keliauju trijų ti
betiečių ir dviejų indusų 
lydimas į tą didžiąją bu
distų šventovę. Net mano 
palydovai, išskyrus Kata
rą, nežino, jog esu europie
tis ir kad visas mano “tu
aletas” yra gryniausia ap
gaulė. Nenorėdamas su
kelti nė mažiausio įtarimo, 

jvaidinu Kitaro tarną. Jis 
griežtai man įsakinėja, pa
duoda subaigti cigarečių 

Į nuorūkas etc. Jau pirmo- 
I mis žygiuotės dienomis su
sitinkame šventuosius sa
ri hus. Bus jau trys metai,

- ■

Sahibe,
žvalgiausi nėr šitą ste 
kurį gavau Singapūre 
vieno anglo.
jam žiūroną, 
cinkas ilgai

ša viršuj galvų ilgą juodą 
kaspiną, o jų užpakaly se-

Tokios, mat, 
Prieblandoje 

Iš
šio miestuko jau gerai 
matyti dievų kalnų pira
midės, kurios taip giliai 
sugula Mansarovaro eže-; t 
re. Stačiai neįmanoma ap
rašyti šio ežero spalvą: 
čia jis tamsus ir niaurus

mas išsitraukia iš savo su
veltų plaukų ledinuotojo 
cukraus gabalėlį ir įsprau- šėlsta po uolų dubenį, čia 
džia man į burną.

Po kelių dienų vėl paste
bime šventąjį. Beveik vi
siškai nuogas styro kaip 
statula prie savo laužo ir 
nė krust! Atvelkam jam 
didelę pintinę ryžių, bet nė 
tai nesudrumščia jo kon
templiacijos. Jo neišraiš
kingai balsganos akys 
spytri, lyg apskleisdamos 
mus. Jau kelis mėnesius 
jis čia stovi ir mąsto. Tik 
naktį truputį pavalgo ir 
užmiega, o kitu laiku ieš- čiy plaukianti į Ladaką, 
ko “kelio į šviesą”.

Mūsų takas sukinėjosi 
miškingais kalnais. Ret- 

ir sunaikinimas visų mūsų karčiais pro kimšotas ša- 
savaisiais. kas sutviska sidabru snie-
— Ką sako raudonieji? ginės kalvos.
— Jie yra apgauti. Kai — Žiūrėkite, ten gi kas?

kuriose srityse iš nuteis- ~ šūkteria perbalęs indas, 
tųjų raudonųjų 90% prieš metr i|(Įįo

vate iš lengvo šliuožia 
mūsų link.

Ir vis artyn ir artyn... Vi
si pastyrame.

Tik pagaliau paaiškėja, aukojame
kad tai tibetiečių laidotu- jiem nepaprastai patinka, 
vių eisena. 50 žmonių ne-' O tibetiečiai, neišskiriant

»

dėlė dalis ispanų masių 
nėra netikinti.

“Povrecitos, povrecitos”, 
— vargšai, vargšai, —bai
gia Eminencija savo pa
šnekesį.

i vėl šypsosi bešvintančiu 
dangumi. Mano palydovai 
patylomis čiugždami apie 
šių kalvų bei ežero didy
bę ir šventumą. Didžioji 
dievybė, Šiva, gyvenanti 
ant šių viršukalnių, kurias 
tibetiečiai vadiną Rang 
Nimpotče. Jie pasakojasi, 
kad iš šios vietos praside
dančios keturios upės. Vie
na ištekanti iš arklio nas
rų ir teka per Tibetą, žir
gų žemę. Kita iš liūto žio-

kur žmonės esą tokie nar
sūs, kaip liūtai. Trečioji— 
iš povo snapo ir sruvenan
ti Kinijon, anot tibetiečių, 
gražiausių moterų šalin.

Kaip maldininkas, aš e- 
su priverstas išsimaudyti 
Mansarovaro ežere ir tuo 
nusivalyti nuo nuodėmių. 
Malonumas ne iš didžiųjų 
niurksėti dar ledais pa
tvinusiame vandeny. Bet 
vis dėlto prideramai nusi-

v •

i plauname ir gausiai pa-
1 aukojame lamoms; tai į

• v

f
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PASKUTINIO DIDŽIOJO
KARO BELAISVIS ATSI

RADO LIETUVOJE
Šiomis dienomis Kaune 

be sąmonės gatvėje buvo 
rastas rusas Vasilijus 
Melnikovas, kilimo iš Ru
sijos Ekaterinburgo apy
linkių. Jis dabar tik grįž
ta iš didžiojo karo, kaipo 
belaisvis, i namus. Apie 
savo patekimą Lietuvon 
jis taip papasakojo.

— 1916 m. rusai ruošėsi 
siųsti Prancūzijon kelias
dešimtis tūkstančių ka
riuomenės kovai su vo
kiečiais. Vasilijus Melni
kovas tada buvęs vos 18 
metų amžiaus. Įstojęs sa
vanoriu rusų kariuome
nėn, kad galėtų važiuoti 
Prancūzijon kariauti prieš 
vokiečius. 1916 m. 25.000 
rusų armija vandens keliu 
pro Japoniją ir Indiją bu
vo nusiųsta Prancūzijon. 
Toje armijoje be rusų bu
vę taio nat lietuvių ir lat
vių. 1916 m. rusai kovėsi 
su vokiečiais Reimso mie
sto apylinkėse. Esą tuose 
mūšiuose žuvo daug rusų 
kariu. Melnikovas matęs 
sunkiai sužeistus kelis lie
tuvius. Vienas 
vęs palaidotas 
imso vienose 
kapinėse.

Vieną kartą
si veržė į užnakahnes rusų 
dalis ir patsai Melnikovas 
patekęs vokiečių nelais
vėn. Jam teko daug varg
ti ir badauti, nes tuo lai
ku Vokietiios karo belais
viu stovvklose iš bado 
mirdavo daug rusu kariu. 
Melnikovas iš belaisvių

lietuvis bu- 
netoli Re- 
nedidelėse

Lietuvos
stovyklos buvo kviečiamasĮ 
groti viename miesto ki
ne. Užtai gaudavęs kiek 
riebalų ir duonos. Vokieti- 

I joje dirbdavęs prie gele
žinkelių statybos, o kar
tais vienur kitur pagroda
vęs ir su fleita. 1919 — 
1932 metų uždirbdavęs pu
sėtinai, tačiau paskuti
niaisiais metais Vokieti
joje niekur nebuvo galima 
gauti darbo, tad jis nuta
ręs per Lietuvą sugrįžti 
atgal Rusijon.

Šiemet soalių mėn. na- 
haiffoie Melnikovas atėjęs 
iki Nemuno, kur susira
dęs vieną žvejį, su kurio 
pagelba nutaręs nakties 
metu pasiekti Lietuvą. 
Nakčia jis patekęs Klai
pėdos kraštan. Žmogeliui 
Lietuvoje labai patiko, nes 
čia anot jo, maistas labai 
nifnis ir galima paprastam 
darbininkui sočiai paval- 
avti lašiniu, sviesto ir 
kiaušiniu. Todėl tasai bu
vęs vokiečiu belaisvis, ne
norėdamas, kad ii ištrem
tu. vėl nėr Lietuvą, pės
čias mėsines keliauti i ry
tus — Rusiios link. Gruo
džio mėn. 19 d. jis atvvko 
Kaunan ir nėr vieną rusu 
draugiją mėginęs gauti 
leidimą trumpam laikui 
p nestoti Lietuvoje.
tarnu kol jo nrašvmas ne
buvo iš<snre«t.as. Melniko- 
v9s su fleita ėies po alines 
ir linV^rnines kauniečius. 
ji<? npsiskvres su savo 
miTzikos instmmpntn. ku
rie: irrci vionintėlis 10 tur
ime: TJobor tas buvps rusu 
Vorpivis <?aVnsi noris hpnt 

rfn dar namatvti 
savo <rimfir>p iš kurios jis 
ičiTirlzn ■nriaS 90 TYietU.

Dabar Melnikovas smar-

Tuo

vokiečiai i-
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kiai susenęs. Plaukai jo 
visai žili, atrodo menkai 
darbingas. Jis 39 metų 
žmogus daugiau panašus 
į 60 metų senį, negu paly
ginti dar į jauną vyrą. 
Tai iškentėtų per didįjį 
karą ir jau po karo nepa- į 
prasta sunkių gyvenimo 
valandų, kurios smarkiai 
paveikė į buvusį rusų ka
rį, jį padarė nedarbingu ir 
netinkamu gyvenimui. Va
silijus Melnikovas pasako
damas apie savo likimą 
sakosi, kad jis esąs vienas 
iš nelaimingiausių žmonių 
visame pasaulyje, nes ne
turįs nei pinigų, nei svei
katos, nei giminiu, nei tė
viškės kurioje galėtų nors 
senatvėje prisiglausti.

Tsb.

MIRŠTA LIETUVOS
SENELIAI i

Sausio pradžioje Eržvil-i 
ko parapijos kapuose pa
laidota 106 metų senelė i 
Petronėlė Jankauskienė.:I 
Šioje apylinkėje yra ir 
daugiau didelio amžiaus 
senelių.
— Palangoje mirė Apoli

naras Tapkus 112 mėtų. 
Žemaičiai jį laikė seniau
siu Lietuvos žmogumi.

mino, bet pastarasis nenu
sileido, blaškėsi ir mušėsi. 
Supykęs. J. židžiūnas Bal
tušką nušovė. Šovėjas už
darytas kalėjime.

AR GALI VEŽĖJAS AR 
TAKSI ATSISAKYTI 

VEŽTI KELEIVJ

SPRENDĖ TRIS KOMU 
NISTŲ BYLAS

Kaunas — Kariuomenės 
teismas š. dienomis svars
tė tris komunistų bylas. 
Kauniškė Ona Pūteikytė 
platino priešvalstybinius 
komunistų atsišaukimus. 
Nubausta ketveriais me
tais sunkiuių darbu kalėji
mo. Alytiškis A b^omas- 
Mauša Liubeckis, 17 metu 
amžiaus vyrukas, darbi- 

Lietuvos universitetas, ninku tarpe platino komu- 
kuris nuo 1930 metų vadi- nistų atsišaukimus. Pripa- 

_________ i ir nubaustas 
7 metais kalėjimo, bet 
kaip nepilnamečiui baus
mė vienu trečdaliu suma
žinta ir nuo likusios baus
mės atlikimo atleistas su 
sąlyga, kad per 5 mt. ne
nusikals, priešingai reikės 
kalėti ketverius metus. 
Jonas Pilionis už laikymą 
komunistų atsišaukimų 
nubaustas pusantrų metų 
kalėjimo, bet lygtinai nuo 
bausmės atleistas, jei per 
penkerius metus nenusi 
kals.

namas Vytauto Didžiojo žintas kaltu 
universitetu, veikia jau 15 
metų. Dabar universiteto 
mokamąjį sąstatą sudaro 
458 asmenys. Universite
tas turi delis didelius na
mus su įvairiomis mokslo 
priemonėmis ir kitais 
moksliniais įrengimais. 
Šiuo metu Vytauto Didžio-į 
jo universitete yra apie 
3.000 studentų. Per visą 15 
metų universitetą baigė 
2.551 asmuo. Savo paja
mų universitetas per me
tus turi 950.000 litų, o iš
laidų — 4,5 milijono litų. 
Taigi, per 15 metų Vytau
to Didžiojo universitetas 
valstybės iždui kaštavo

i jau 67. 342.000 litų. Vadi
nasi, vieno asmens išmok
slinimas kaštuoja 2.640 li
tų. Tsb.Į
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81 Lafayette St., 
Worce8ter, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4334
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BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję j tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

MIRĖ JOKŪBAVO 
KLEBONAS

Sausio 7 d. vakare Klai
pėdos Raud. Kryžiaus li
goninėje dėl gripo kompli
kacijų mirė Jokūbavo 
klebonas, kun. Longinas 
Inčiūra. Velionis sirgo ne
ilgai, prieš Kalėdas dar 
buvo sveikas. Pastaruoju 
laiku turėjo daug rūpes
čių ir nemalonumų su la
bai aktingu vietos moky
toju, žinomų organizacijų 
vadu.

DARBĖNAI

Vėl Vos Neužsidegč 
Miestelis

Kilus gaisrui ūk. Želvio 
jaujoj, vėjas kibirkštis ne
šė į miestelio pusę, tačiau 
subėgę žmonės neleido 
gaisrui plėstis. Tą pat 
naktį (gr. 30 — 31 d.), ki
lus gaisrui klebono darži
nėj ir tvartuose, sudegė 5 j 
karvės. 2 arkliai ir visas 
pašaras.

v •

STAČIŪNAI

Padegė?
Apie 18 vai. Tilių k. kilo 

gaisras, kuris sunaikino 
ūkin. Adolio Remeikos vi
sus trobesius su visu tur
tu ir gyvuliais. Paties šei
mininko (kuris gyveno 
vienas) nebuvo namuose, 
tad nieko negalėjo išgelbė
ti. Spėjama, kad padegta 
iš keršto.

BROLIUS JANKAUSKUS 
TEIS LIETUVOS TEIS

MAS

Kaunas — Kriminalinė 
policija sulaikė brolius 
Jankauskus, kurių vienas 
gyveno ‘.okupuotoje Lietu
voje, bet buvo čia atvy
kęs. Juodu kaltinami oku
puotoje Lietuvoje (Čižiū
nų k., Trakų apskr.) nu
šovę ūkininkus Dudutį, 
Bengalavičių, Varnauską 
ir Černiauską. Lenkai no
rėjo Jankauskus išgauti, 
bet kadangi yra vienas 
mūsų pilietis turi visus jų 
nusikaltimų įrodymus, nu
sistatyta Jankauskų bylą 
atiduoti mūsų teisingumo 
įstaigoms.

MIRTINAI SUŽEIDĖ 
SAVO BROLĮ

Šiomis dienomis Kaune 
buvo toks atsitikimas. 
Švenčių metu traukiniu 
atvažiavo vienas provin
cijos mokytojas ir iš gele
žinkelio stoties norėjo 
tuojau patekti į autobusų 
stotį, ir važiuoti toliau. 
Jis pakvietė vežėją, kad 
šis jį nuvežtų į autobusų 
stotį. Kadangi geležinkelio 
stotis nuo autobusų sto
ties visai netoli, vežėjas 
dėl mažo nuotolio vežti at
sisakė. Kai mokytojas 
kreipėsi į taksi šoferį, šis 
taip pat atsisakė. Moky
tojas kreipėsi į kelių val
dybą paaiškinimo. Kelių 
valdyba atsakė, kad nei 
vežėjai, nei lengvųjų auto
mobilių (taksi) šoferiai 
negali atsisakyti vežti ke
leivių. Nesusipratimams 
likviduoti tokiais atsitiki
mais reikia pakviesti gat
vėje budintį policininką.

j

KIEK LIETUVOJ VEI
KIA DRAUGIJŲ

Draugijų registrui 
1936 m. pradžios iki 
metų gruodžio 31 d. (imti
nai) patiekta patvirtinti 

' pertvarkytų ir naujai stei- 
i giamų draugijų įstatų sta
tistika.

Viso patiekta 686. iš šio 
i skaičiaus išspręsta 511, 
teigiamai išspręsta 507, 
neigiamai 6, dar neišspręs
ta 173. Įrašytų draugijų 
registran draugijų, žiū
rint jų tikslo bei susibū- 

' rusių žmonių tautybės, y- 
ra: lietuvių 244, (kultūri
nių 152, profesinių 92):. 
žydų 122 (kultūrinių 119,> 
profesinių 3); latvių 17 
(kultūrinių 17); rusų 16 
(visos kultūrinės); estų 1,1 
vokiečių 2, totorių 1, uk-. 
rainiečių 1, mišrių tauty
bių 7, savanorių ugniage
sių 96. Naujai įsisteigusių; 
draugijų yra 42, draugi
jų padalinių įrašyta 828. į

KUO

tų

ŽIAURI ŽMONA UŽMU
ŠĖ SAVO VYRA

Būtėnų k. (Svėdasai) 
uolus vienos jaunimo or
ganizacijos narys Alfon
sas Pakštas XII. 23 d. 
kirviu į galvą mirtinai su
žeidė savo brolį Augusti
ną.

Nors Alfonsas sakėsi e- 
sąs pamaldus, bet baisiai 
nekentė katalikiškų orga
nizacijų.

Pernai mokytojo Pūro 
tragedija ir šitokie atsiti
kimai jiems garbės neda
ro.

NUŠOVĖ MUŠEIKA

Per šventes Ramygalos 
valse., Miškinių k. pas ū- 
kininką židžiūną atėjęs 
girtas kaimynas R. Bal
tuška ir užgauliojančiais 
žodžiais kabinosi prie Ži- 
džiūnų šeimos narių. Kai 
kuriuos buvo pradėjęs 
mušti. Jaunasis J. židžiū
nas gražuoju kaimyną ra-

Gruodžio 23 d., Stigrėm; 
km. (Tauragės apskr., 
Tenenių v.) gyv. Mankie- 
nė, iš anksto pasiruošusi, 
kirviu primušė savo vyrą, 
kuris, neatgavęs sąmonės, 
gruodžio 27 d. mirė. Po Į- 
žanginio tardymo Mankie- 
nė suimta ir patalpinta 
Tauragės arešto namuose.

Mankienė jau senai 
draugavosi su savo kai
mynu, o su savo vyru ne
sutiko. Gruodžio 23 d. vy
ras išvažiavo i Naumiesti 
tur«mn, išvežė parduoti 
malku. Jam išvažiuojant, 
žmona ioraše. kad parva
žiuodamas iš turgaus, už
važiuotu nas P. Rom^, kur 
ir ji būsianti. Vvras. nie
ko blogo nemanvdamas. 
užvažiavo. Kadangi jo 
žmona ten kažką siuvosi, 
o siuvimo dar nebuvo bai
gusi, tai jis jos laukė iki 
11 vai. nakties. Belaukda
mas pasivaišino eteriu ir 
linksmas, įsisodinęs į ratų

galą savo žmoną, išvažia
vo namo. Nuvažiavus nuo' 
Romo 2 km., Šiaudėnų1 
kaime, žmona iš užpakalio 
kirtusi kirviu tris kartus 
vyro galvon ir pabėgusi. 
Petras Mankus, sukaupęs 
paskutines jėgas, nušliau
žė iki artimiausios sody
bos, kur rado pirmutinę 
pagalbą. Kalbėti jau nebe
galėjo. Gruodžio 27 d. P. 
Mankus neatgavęs kalbos 
mirė. Tardytojui pravedus 
Tardymą paaiškėjo, kad 
Mankienė prie to jau se
nai ruošėsi, visą darė ap
galvotai.

Dabar jos laukia sunki 
bausmė.

________ i

KIEK LIETUVOJE IŠEI
NA LAIKRAŠČIŲ

1937 m. sausio 1 d. Lie
tuvoje, be Klaipėdos kr., 
leidžiama iš viso 146 pe
riodiniai leidiniai. Lietu
vių k. 119, žydų 13, rusų 
7, lenkų 4, vokiečių 1, he
brajų 1, esperanto 1. Iš jų 
dienraščiu yra 16, 3 kart 
per savaitę 1, 2 — 2, sa
vaitraščių — 35, dvisavai
tinių — 18, 2 kart į mėn.: 
3, 1-2 — 1, mėnesinių — 
47, dvimėnesinių — 6, kas 
2 mėn. — 1, kas 3 mėn. — 
1, 4 — 12 kart per met. 1,! 
5_6 — 1, 4-6 — 1, 4 — 8, 
3-4 — 1, 3 — 1, 2 — 2.

Pagal išleidimo vietą 
Kaune eina 125, Panevėžy 
— 3, Biržuose — 3, Šiau- 
liuose — 4. Kėdainiuose 1,1 
Petrašiūnuose — 1, Mari
jampolėje — 3, Kretingo
je — 2, Zarasuose — 3, 
Telšiuose — 1.

Dar visa eilė laikraščiui 
eina Klaipėdoje, kurių 
trys lietuviški dienraščiai.

JAU SURINKTA 232.000 
TAUTOSAKOS DALYKU £
Kaunas — 1930 m. prie 

u-teto buvo įsteigta Lietu
vių Tautosakos Komisija, 
kuri rinko tautosaką ir 
leido etnografinį žurnalą 
“Mūsų Tautosaka”. Švieti-

vą, kuriam pavesta rūpin
tis visais lietuvių tautosa
kos reikalais.

1936 m. gale Archyvas 
turėjo: liaudies dainų tek
stų — 90.000; dainų su 
melodijomis — 12.000; fo
nografu užrašyta 525 
plokštelės, kuriose užfik
suota 3.700 dalykų, dau
giausia liaudies dainų ir 
liaudies muzikos instru
mentų melodijų; pasakų 
ir kitų pasakojimų — 14.- 
000; patarlių ir priežodžių 
— 40.000; mįslių —15.000; 
burtų ir prietarų, liaudies 
medicinos — 25.000; be to 
daug tūkstančių įvairios 
smulkiosios tautosakos, 
kaip vaikų ir piemenų tau
tosaka, oro spėjimai, gam
tos garsų pamėgdžiojimai, 
atsakymai į ankietas ir t.t. 
Papročių ir apeigų me
džiaga, raudos ir oracijos, 
žaidimai ir šokiai taip pat 
Archyve gausiai atstovau
jami. Viso 1936 m. gale 
Archyvas turėjo apie 232. 
000 įvairių lietuvių tauto
sakos dalykų.
1937 m. tautosakos rinkė
jams paskirta 10.000 lt. 

premijų.
Numatoma kasmet išlei

sti po du savo žurnalo to
mu, o vėliau bus išleistos 
lietuvių liaudies dainų, pa
sakojimų ir tikėjimų an
tologijos, kiekvienos po 
keletą tomų.

Paskutiniu laiku Lietu
voje susidomėjimas savo 
senovės gražiais papro
čiais, dainomis ir šokiais, 
rūbais ir kitomis tautos 
individualybėmis reiškimo 
si formomis yra labai pa
gyvėjęs, tai mes matome 
dažnose tautos ir liaudies 
šventėse bei įvairiose ki
tose iškilmėse. Tautosakos 
rinkimas, manoma, būsiąs 
dar suaktyvintas. Šiemet 
premijoms paskirta 10.000 
litų.

Ką tik iš spaudos išėjo
Viename sąsiuvinyje: 

išleistos sekančios gies
mės:

mo Ministerija 1935 m. į- 
steigė Tautos Melodijoms 
Rinkti Komisiją, kuri rin
ko melodijas, užrašydama 
jų gaidas ir į fonografo 
plokšteles. 1936 m. abi 
šios įstaigos buvo sujung- J 
tos į vieną centralinį Lie ' 
tuvių Tautosakos Archy- į

‘JUSTUS UT P ALMA”, ir 
‘KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
na 25c.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIM0RE, MD.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: ‘ GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURD0 STEBŪKLAS”, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygntės kaina.......  65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur- 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina............-...................... 15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų 
progTamams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų....... 30c.

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas ...................................................................................  10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys................................................................................ 15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K.... s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras......................................... 50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei- • 
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina............................................  .................  15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys................................................35c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot...... 25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai ..------ — 15c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina.................  35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: ‘‘IštyTsime pas
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” .................  15c.

Visus užsakymus prašome siųsti:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.


