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Streikų epidemija siau
čia visoje šalyje. Štai su
streikuoja vienoje vietoje 
ir dar tam streikui nepa
sibaigus įvyksta streikas 
kur kitur, ir taip be pa
baigos eina streikų banga. 
Daugiausia dabar strei
kuoja sėdėdami dirbtuvė
se, ir pasirodo, kad toki 
streikai yra sėkmingiausi. 
Vienur streikuoja ilgesnį 
laiką, o kitur užtenka ir 
poros valandų.

New Yorko 18-kos teat
rų darbininkai sustreikavo 
ir pasiliko sėdėti savo vie
tose. Streikas užbaigtas į į 

dvi valandi. Teatrų savi
ninkai priėmė darbininkų! 
reikalavimus.

Electric Boat kompani- ; 
jos, Groton, Conn., 107, 
darbininkai sustreikavo ir 
atsisakė išeiti iš dirbtu
vės. Toje dirbtuvėje dirbo 
apie 1000 darbininkų. Ki-| 
ti išėjo iš dirbtuvės. Vals
tybės ir miestelio policija 
sėdinčius streikierius jėga 
išmetė iš dirbtuvės.

Fansteel Metallurgical 
korporacijos, Waukegan, 
III., darbininkų streikas 
pasižymėjo riaušėmis. Ten 
įvyko policijos su darbi-! 
ninkais susikirtimas. Poli-j 
cija bandė darbininkus iš
vyti iš dirbtuvių ašarinė
mis bombomis. Kilo riau
šės, kuriose panaudota ga
gas, geležinės štangos, 
bonkos su rūgštimi (aci- 
d’u) ir kitoki įrankiai.

Streikai tęsiasi ir kitose 
įstaigose. Visų aprašyti 
neužtenka vietos, žodžiu, 
dabar visoje šalyje užėjo 
streikų epidemija. Ar jie 
naudingi darbininkams, 
tai kitas klausimas. Tiesa, 
darbininkai iškovoja aukš
tesnes algas, bet kas iš to, 
kad kompanijos už pro-

'l

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

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS
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Washington, D. C. ( kalbos, pasakytos Ameri- 
, Valstybės Sekret o r i u sj kos Žydų Moterų kongre- 
Cordell Hull neformaliai se, įvykusiame New Yor- 
pasiuntė Vokietijos dikta- ke, Jung. Valst. pasiteisi- 
toriui Hitleriui dėl New, nimą. Mayoras La Guardią 
Yorko mayoro La Guardia tarp kitko pasakė, kad 

______—_______ —7" New Yorko Pasaulinėje
Kun. Coughlin Kalbos Atvertė 

Protestantą Ministerį
Prez. Roosevelt Būtinai Nori „ ------ J U J

Reformuoti Aukščiausiąjį Teismą
Flushng, Long Island, to tėvu. Jo

N. Y. — Vasario 21 d. E- nebuvęs staigus, 
piskopalų ministeris per 
23 metus ir pastorius nuo 
1927 m. St. John’s Protes- 
tant Episcopal bažnyčios, 
Rev. Leo Leonard Twinem 
pranešė savo parapijie
čiams, kad jis apsikrikšti
jęs ir priėmęs Katalikų 
tikėjimą. Jis s’avo praneši
me pažymėjo, kad prie jo 
atsivertimo labai daug 
prisidėjo kun. Charles 
Coughlin kalbos per radio 
apie socialį teisingumą.

Kun. Twinem pranešė, 
kad jis atsisakęs Episko
palų rektoriato ir kad da
bar esąs paprastas Katali
kų Bažnyčios narys ir už
imąs mokytojo darbą.

Buvusį ministerį, gruo-_j6hhT!iewfs’ą ir jo vado- aicklu^Jokiesr-diktatūros T

atsivertimas 
nes jis 

nuo pat seminarijos dienų 
buvęs studentas ir Katali
kų tikybos garbintojas. 
Rev. Mr. Twinem yra bai
gęs Wooster (Ohio.) kole
giją, Columbia universite- denį savo balsais pareiškė 
tą ir Union Teological Se- pasitikėjimą, 
minary. Episkopalų minis- 
teriu tapo 1914 m. Jis yra 
vedęs Mary H. Rossiter 
1925 m.

VVashington, D.'Č. —
Pereitą ketvirtadienį prez. 
Rooseveltas kalbėjo per' 
radio. Jis savo kalboje ra-' 
gino demokratus laikytis 
vienybėje, kuriems 27 mi
lijonai piliečių pereitą ru-

SUKILĖLIAI PASIRUOŠĘ 
VĖL PULTI MADRIDĄ

SUSIRINKO GENEV OJE būtį išstatytas Adolfas
Hitleris kaipo “viena di
džiausių baisenybių”. Vo
kietijos diktatorius tuo 
labai įsižeidė ir Jung. Val
stybių valstybės sekreto- 

dėl sudarymo rįus ĮUrgjo dėl įo patei-

DARBININKU VADAS 
GREEN PRIEŠ LEWIS’A

Geneva, Kovo 7 d.—šian- ’
i dien suvažiavo čia 15 vals
tybių atstovai, kurių tar
pe ir Jung. Valstybių, 
svarstyti

I tarptautinio komiteto ža- sinti Jung valstybių vy- 
hosios medžiagos tvarky- ' rįauSybę 
mui. Konferencija prasidė-Į žydai tokiu mayoro La 
jo pirmadienį, kovo 8 Quardįa pareiškimu buvo 
Šioje konferencijoje neda--,abai patenkinti ir ,am su.

Madrid, Ispanija — Ko
vo 8 — Raudonųjų valdžia 
išleido Įsakymą savo ka
riuomenei būti pasiruošu
siai visose Madrido dalyse 
ginti sostinę nuo sukilėlių, 
kurie esą pasiruošę vėl 
pradėti smarkią ofensyvą, 
kokios nesą buvę nuo pra
džios civilio karo.

I Raudonieji spėlioja, kad; 
gen. Francisco Franco su-! 

'silaukęs naujų karo pajė-' 
bės planų, ypatingai NRA Į užsienių, 
ir kitų Įstatymų, tai da- ,
bar nebūtų šalyje tiek RAUDONIEJI NUŽUDĖ 
streikų ir neramumų. “Ne- ^6 SENUOLIUS

Prezidentas 
būtinai nori pravesti teis
mų reformą, 
Aukščiausiojo 
Teismo, kuris pereitame jo 
prezidentavimo termine 
sugriovė keletą Naujos 
Dalybos įstatymų. Jis nu-1 
rodė, kad jei teismai ne
būtų sugriovę vyriausy-:

ypatingai 
Federalic

I
I
’r,aUj^!Y°kleL‘La;,...Ita!ij,a kėlė ovacijas.

I
ir Japonija iš didžiųjų val
stybių.

AUDĖJA! REIKALAUJA
PAKELTI ALGAS

I
10,000 DARBININKŲ 

LIKO BE DARBO

Washington, D. C. —
William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas išėjo griežtai prieš

Buvusį ministerį, grūo-“J ohr/Dewfs’ą ir jo vado- -ickttr -jokios- diktatūros -r 
džio 19 d., 1936 m. apkrik- vaujamą Committee of sa^° prezidentas, o tik 
štijo kun. James J. Gillis, lndustrial 
Catholic World redakto- Green sako, kad Ameri- 
rius, Šv. Povilo Apaštalo kos Darbo Federacija turi 
bažnyčioje, New Yorke. vesti griežtą kovą prieš 
Dr. George J. Ryan, New Lewis’o C. I. O., nes jis 
Yorko valstybės regentų eina į visas darbininkų u- 

duktušpakėiTkainas kelis tarybos narys, buvo'krikš- nijas, priklausančias prie 
kartus aukščiau, negu jos 
pridėjo darbininkams.

_____  ____ i

i

Philadelphia, Pa. ^Kun.
Organization. yisŲ gyventojų gero-i C. L. Souvay, C. M., misi-

• • vr i • ____* «» » 3 . . _ . ._______  • •____ _____

1 Amerikos Darbo Federaci-
Jung. Valstybių Darbo jos Vadinasi, darbininkų 

Biure yra užsiregistravę organizacijose skilimas y- 
apie 6,500,000 darbininkų, ra didelis ir patiems darbi- 

800 tūkstančių geležin- i ieškančių darbų. Toji ninkams pavojingas, 
kelių darbininkų reikalau- skaitlinė nėra pilna, nes _____ ___
ja pakelti algas 20 centų į daug yra bedarbių, kurie EGIPTAS NORI ĮSTOTI 

Į TAUTŲ SĄJUNGĄ

v v •

valandą ir užtikrinti dar- nėra užsiregistravę 
bą.

I
ĮBrooklyno “tautininkų” 

laikraščio “Vienybės” re
daktorius besipūsdamas ir 
bepūsdamas burbulus, kad 
tik nesusprogdintų tos pū
slės, kurią neseniai pradė
jo leisti dienraščiu. Redak-1 
torius - poetas pradžioje 
labai lankstėsi kunigams 
ir katalikams, o dabar la
bai energingai drožia “pa
mokslus” kunigams ir su 
dideliu apetitu puola Ku
nigų Vienybės Centro Pir
mininką ir Sekretorių. Tai 
dviveidiška politika, kuria 
piktinasi net ir rimtesnie
ji tautininkai.

I 
i i 
I I 
Į

Lavvrence, Mass. — Vil
nonių audenyčių darbi-! 
ninkai, skaičiuje 30,000.; 
per savo atstovus Įteikė — Pereitą šeštadienį, kove 
kompanijoms reikalavimą 6 d., United Rubber Wor- 
pakelti algas 20 nuošim- kers of America įteikė Fi 
čiu. ivesti 35 valandų dar- restone Tire and Rubbei 
bo savaitę ir kitus reika- kompanijai darbi n in k i 
lavimus Įteiks vėliau. Jei- reikalavimą pripažinti u 
gu kompanijos darbininku'niją kaipo vienintelę agen 
reikalavimų nepriims, tai tūrą vesti derybas si 
nutarta skelbti streiką. i kompanija dėl algų, darbe 

------------- ; sąlygų ir darbininkų sam 
RAUDONŲJŲ ARTILE- dymo ir panaikinti vei 
RIJA SUGRIOVĖ LIGO- kiančią darbininkų atsto 

NINĘ MADRIDE . vybę. Toks darbininkų nu
Madrid!Ispanija —Rau-'tarimas buv0 Praryta: 

donųjų valdžios artilerija! ma.siniame susirinkime tą 
puolė University City Ii- pači^dieną. _
goninę, kurioje buvo susi
koncentravę sukilėliai, ir. _
bombomis sugriovė. Smar-'|Jaus “skelta. kad savo v.

1 sas dirbtuves uždaro ne 
rybotam laikui. Tokiu bū 
du kompanija išmetė Į ga 
tvę 10,000 darbininkt 
Darbininkų vadai turėj 
pasitarimą su kompanijo 
darbo viršininku, bet išsi 
skyrė nesusitarę ir nepa 
darę nutarimo kitą kart? 
susirinkti deryboms.

Akron, Ohio, Kovo 7 d

vei ir šalies pažangai”.’jų kongregacijos vadas, 
Rinkimuose pralaimėjusi praneša, kad Ispanijos 
opozicija kovoja prieš da-! raudonieji nužudė Šv. Vin- 
bartinę vyriausybę, tačiau cento draugijos 26 vienuo- 
ji neiškelia naujų geresnių' liūs, kurių tarpe yra 18 
planų grąžinti gerovei, sa- kunigų.
ko prezidentas. Į -------------

Demokratai opozicionie- ŽAIDĘ FUTBOLĄ ŽMONIŲ 
riai po šios prezidento kai- p ai UAMIM
bos nei kiek nesuminkštė-’ UALVUmlui
jo. Jie ruošiasi pradėti dar 
aršesnę kampaniją prieš 
prez. Roosevelto planus re
formuoti teismą. Respub- J 
iikonai taip pat nesnau
džia. Taigi galimas Demo
kratų partijos skilimas.

tame 
biure. Maždaug 5,250,000 
bedarbių yra vyrai iri,-Į Cairo, Egiptas— 
250,000 moterys. Apie 47 tiečių valdžia, I 
nuošimtis bedarbių yra že- formaliai pasiuntė prašy- 
miau 35 metų amžiaus - mą priimti į Tautų Sąjun-’ RUN COVGHUN PER.

,gą- 
Anglijos - Egipto sutar

tis, pasirašyta gruodžo 
mėn., 1936, laiduoja, kadi 
Egiptas yra priimtinas Į 
Tautų Sąjungą.

45 nuošimtis vyrų ir 54 
nuošimtis moterų. Trylik
tas nuošimtis bedarbių tu
ri daugiau kaip 55 m. am
žiaus ir 3 nuošimtis virš 
65 metų amžiaus.

Pereitais metais išdepor- 
tuota 9,195 ateiviai ir 
8,251 ateiviui duotas leidi- Į 
mas laisvai išvykti iš Jun
gtinių Valstybių.

Egip-
kovo 7 d.,

I
I
NEIŠPASAKYTI ŽIAU
RUMAI, KURIUOS SVEI

KO PROTO ŽMOGUI 
SUNKU ĮSIVAIZDUOTI 

IR TIKĖTI

Kompanija, gavus darbi 
ninku reikalavimus, tuo

ITALŲ DEMONSTRACI
JA PRIEŠ ANGLIJĄ

Roma, Italija, Kovo 7 d. i
— Italai sudarė milžiniš
ką demonstraciją Messina, VAŽIUOKITE Sicily prie Anglijos Kon-j

Fiskališkais 1936 m. į 
Jung. Valstybes atvyko 
36,329 ateiviai, kvotiniai 
ir nekvotiniai. Taigi perei
tais metais atvyko dau
giaus, negu 1935 m.

Iš Lietuvos, kurios kvo
ta yra tik 386, atvyko 577 
asmenys, iš kurių 151 as
muo atvyko kaipo kvoti- Į 
nis, 238 svečiai ne T * 
grantai ir 188 ne kvotiniai 

imigrantai.

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

imi- Ąt>6W

I

TEh.JO.BBITCn

sulato rūmų, reikšdami 
protestą Anglijai dėl pa
kvietimo buvusio Ethiopi- 
jos karaliaus Haile Sela- 
ssie į Anglijos karaliaus 
karūnacijos iškilmes. Vie
nas iš demonstrantų įėjęs 
į Anglijos konsulatą ir pa
reikalavęs, kad konsulas 
iškeltų Italijos vėliavą. 
Kada konsulas atsisakęs, 
tai iš minios paleido akme
nis ir vieną langą išmušę. 
Policija įsimaišius, demon
strantus išvaikė.

MATO TAUTINĘ KRIZĘ
—;—

l Detroit, Mich.
į sekmadienį, kovo 7 d., 

kun. Charles Coughlin, 
kalbėdamas per radio apie 
Naują Dalybą, pareiškė, 
kad prez. Roosevelt planas 

j reformuoti teismus, ypa
tingai Aukščiausiąjį Teis
mą palaidotų Jung. Vals
tybių konstituciją ir suda
rytų tautinę krizę. Jis sa
ko, kad Aukščiausias Tei
smas yra sargas konstitu
cijos, kuri priklauso “mes, 
žmonės”, ir sako, kad gali 
pataisyti “mes, žmonės”, 
bet ne vykintojas viršinin
kas, ne Kongresas, ne 
Aukščiausias Teismas.

“Paprasti piliečiai turi 
sužinoti priežastis dėl ku
rių buvo panaikinta NRA 
ir A A A, surasti silpnumus 
konstitucijoje ir tik tada 
ją taisyti”, sako kun. 

j Charles E. doughlin.

Sevilija — Iš Malagos 
provincijos pranešama vis 

’ naujų kairiųjų teroro vieš- 
l? patavimo pasėkų. Valez- 

Malagoje, kaip dabar nu- 
Pereitą statyta,

kairieji išžudę 1,509 na
cionalistiškai nusista
čiusių asmenų; Ceine— 
400. Pačioje Malagoj iš
žudyta daugiau kaip 

8.000 žmonių.
Čia keturi dvasininkai bu
vo sudeginti gyvi. Suimtie
ji nacionalistai buvo varo
mi pliki Malagos gatvė
mis. Juos varę

kairieji savo švarkų sa
gų skylėse nešėsi nu
kirstas savo aukų ausis. 
Tomis pat žiniomis, Ma-Į 
lagos gatvėse nukirsto-Į 
mis nacionalistų galvo
mis buvę žaidžiama fut

bolu.
Komunistų moterys, žiū
rėdamos į baisųjį žaidimą, 
plojusios. Kasdien buvo 
šaudomi nacionalistiškai 
nusistatę asmenys ir jų 
kūnai buvo mėtomi į jūrą.

I

kiausi mūšiais dabar eina 
palei Jarama upę ir Madri
de, University City dalyje.

Sukilėliai iš oro puolė 
raudonųjų valdžios ka
riuomenę Madride ir už
mušė 40, sužeidė 120 žmo
nių.

UOŠVIENIŲ DIENA

Amarilio, Texas — Šioje 
valstybėje, kovo 5 dieną,' 
buvo minima “uošvienių • 
di e n a” (mother-in-law 
day) prisilaikant guberna
toriaus paskelbtos prokla
macijos. Ši šventė pradėta 
švęsti keturi metai atgal 
ir švenčiama kasmet.

UŽMUŠTA 900 SUKILĖ
LIŲ

Santander, Ispanija — 
Baskų valdžia praneši 
kad mūšiuose Robledo d 
Cha vėla, arti Escoria 
šiaurėje nuo Madrido, ui 

i mušta 900 sukilėlių.

-Naujos Anglijos Federacijos
Metinis Suvažiavimas

Sekmadienį, balandžio 4 d., 1:00 valandą po piet 
įvyks R. K. Federacijos Naujosios Anglijos metini 
suvažiavimas Šv. Jurgio parapijos salėje, St. Jame 
Avė., Nonvood, Mass.

Prašome visų Federacijos skyrių bei draugij 
išrinkti savo atstovus. Taipgi nuoširdžiai kviečiam 
dalyvauti visus dvasiškius ir visuomenės veikėjus.

Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.
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EUCHARISTINIS KON- ' dalyvi« randasi tuose vi- 
suose kongresuose. Pada-GRESAS PARAPIJOJE tam tyčia altoriai,

________ giesmės, papuošalai, iškil-Į 
mes ir tt. Pasidaro tam ti
kras sąjūdis.

Ir dar ne galas tų kon
gresų. Juk ir 
turi eucharistines šventes 
— kongresus. Tik šie y 
vadinami 40 valandų 
laidais. Ju tikslas yra, kad 
parapijiečiai suėję savo

Mūsų atminime yra bu
vę Tarptautiniai Eucharis- 
tiniai Kongresai Kanado 
je, Amerikoje, Afrikoje, 
Airijoje ir Pilipinų Salose. 
Už dviejų metų, sekantis 
bus Vengrijoje. Jų tikslas 
aiškus: atnaujinti ‘ visos 
žmonijos meilę prie Vieš
pačių Viešpaties Švenčiau- 
siame Sakramente gyvuo
jančio. Toji padidinta mei
lė pasireiškia vietos, — 
žmonių prirengime ir pa
čio veikalo kongreso vei
kla.

Kiti Eucharistiniai kon
gresai yra tautiniai. Jų y- 
įa buvę Amerikoje ir ki
tose šalyse. Vienas buvo 
Lietuvoje, šiuose visa tau
ta užsiinteresuoja ir daly
vauja Karalių Karaliaus 
pagarbinimui bei Jam sa
vo meilės parodymui.

Yra dar ir provincijų 
Eucharistiniai Kongresai 
daromi, kaip va yra įvy
kę Vilkaviškiu Vyskupi
jos, Mariampolėje; Telšių 
vyskupijos, Švėkšnoje ir 
Kretingoje. šiuose visa 
vyskupija atsinaujina Kri
staus Meilėje ir dvasioje.

Nėra čia laiko išskait- 
liuoti kiek pasišventimo, 
aukų, darbo, grožybių ir

DARBININKAS
■ _ ■■ II ■■ _ 1 ■■■■*. ----->- ------- !---------

Ilgametis Vyčių prietelis_kraustytis iš namų, tie? 
ir veteranas kun. K. Urbo- nukirto namų apšildymą 
navičius dalyvavo susirin- iv gasą. Toje apylinkėje 
kime, nes mūsų Dvasios gatvės bus uždarytos per. 
Vadas kleb. kun. Pr? Vir- tris dienas. Nuostoliu . I
mauskis dar nebuvo iš- $50,000. 
sveikęs po sunkios ligos.

Mūsų kuopa nutarė *‘in 
corpore” dalyvauti Šv. 
Kazimiero šventės 9:30 
vai. ryto mišiose, kovo 7.

Basketball ratelis, baig-

I
dienas. Nuostoliu

KUN. K. URBONAVI
ČIUS NOKVVOODE

SeKmadieni, kovo 7 d , 
_ i kun. K. Urbonavičius, 

parapijos damas savo sezoną rengia kviečiamas Norvvoodo lie
tuvių parapijos Sodalici
jos, buvo nuvykęs į jų va
karą. Sodalietės, vadovau
jant Nukryžiuoto Jėzaus 
Vienuolyno 
Cambridge, 
žų veikalą 
žadėjimas”.
bonavieius pasakė trumpą

ra 
at-

buvo išdalinti visiems na
riams A.E.L

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M, V, CASPER
€ Arti Municipal Building 
Į 525 E. Broadtvay, S. Boston š

Ofiso Valandos j
j Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki: 
Į 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-Į 
įsas uždarytas suimtos vakarais ir Į 
| nedėldieniais. taipgi seredomis nuo j 
| 12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuirau ir X-Ray Į 
m........................................................... š

* e

Lietuvis Dantistas

DR, S, A. GALVARISK!
(GALINAUSKAS)

‘ Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :3<) iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

[uigal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 va!, dieną.

(pacal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. B.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kainp. luman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

PeUo lietuvių. 
Įvyksta toks 

Sakramento 
ir atlaidų ap- 

— 40 Valandų.
.Altoriai ouošia-

šokius bal. 3 d.
Tikietai Naujos Anglijos 

Apskričio šokių, kurie i- 
vyks balandžio 17-tą — 
Hotel SOMERSET, Louis

bažnyčion pagarbintų ir i XIV kambaryje, Boston, 
savo pataisytas širdis pri
imtų meilės Sakramentą. 
Ynatingu maloniu laikas 
parapijai.

Štai, kovo 14, 15, ir 16, 
1397, šv.
bažnyčioj 
Švenčiausio 
garbinimas 
turėjimas 
Atlaidai.
mi. Pamokslininkai ir nuo
ri m k 1 a u si a i už k v lest i.

Nuo sekmadienio Šv. 
Petro parapija čia darys 
ypatingą audienciją su 
Kristumi.

Te kiekvienas parapijie
tis būna aktyviu šios mū
sų eucharistinės šventės - 
kongreso dalyviu. V.

I
T-------—--------------j kių komisijoje buvo: pp.

B. Cūnienė, E. Zaleckaitė,
C. Karbauskaitė, F. Gren- 
delytė,' Jonas Morris ir V. 
Amšiejus.

Reikia pasakyti, kad In- 
ternational Institutas ne
turėjo reikalingų parodai 
patogumų. Reikėjo ir švie- 

I sos suvesti. Čia daugiau
siai pasidarbavo pp. Titus 
Grevis. Jam padėjo Juozas 
Urptonas, Juozas Gricius, 
Jonas Petrauskas, B. Ku
bilius ir V. Jenkins.

Paroda tęsėsi dvi savai- 
ti. Taigi reikėjo priiminėti 
svečius. Pats vienas skulp- 
torius Petras Rimša nebū- 

i“ šfaurę0 18815Uty S®15??

Seserims iš 
suvaidino gra- 
“Motinos Išsi-

Kun. K. Ur-

PIRKO NAUJA AUTO
MOBILĮ

Pereitą penktadieni, ko
vo 5 d. p. Petras Akune 
vičius, vienas iš seniausių 
lietuvių laidotuvių direk- 1937, 7 
torių pirko ir jau ,— 
naują 7 pasažierių 19/ 
Plymouth ausomobih, sp?- posto nariais yra kviečia-į 
cialiai padarytą. Taigi da
bar nauju automobiliu p. 
Petras Akunevičius galės 
geriau ir patarnauti savo 
klientams. Petro Akune- 
vičiaus ofisas: 258 Broad
vvay, So. Boston.

Susirinkimas
Stepono Dariaus

"• susirinkimas Įvyks 
j virtadienio vakare.

Posto; 
ket-! 

kovo!
:30’val. vakare, 

gavo Lietuviai pasaulinio karo | 
'-“ veteranai, kurie dar nėraI

mi šiame susirinkime da-
• lyvauti. Susirinkimas f 

vyks Mechanics svetainė
je, 376 W. Broadvvay, So. 
Bostone. i

PLĖŠIKAI SUSPROGDI
NO DVI PINIGINES 

SPINTASSUSIORGANIZAVO
BENAS

. Jau susiorganizavo ir 
pradėjo repeticijas Ameri
kos Legijono Stepono Da
riaus Posto No. 317 benas. 
Beno vedėju ir mokytoju 
yra muzikas Pr. Kriaučių- tuvėse, Dudley St. ir Wa- 
nas. Pereito antradienio 
vakare susirinko virš dvi
dešimts muzikantų su sa
vo instrumentais.

Veteranai tikisi ši rude
nį pasirodyti New Bea- 
forde, Legijono Massachu
setts departmento seime 
su savo uniformuotu benu. 
Rugsėjo mėnesyje lietu
viai legijonieriai dalyvaus 
su savo benu didžiausioje 
veteranų parado je Nevv 
York? laike ^.merikos Le
gijono seimo.

Beno repeticijos įvyksta 
antradienių vakarais, Me- 
chanics svetainėje, 376 W.

1 Broadway, So. Bostone.

i VYČIŲ 17-TOS KUOPOS 
VEIKIMAS

i

I- Šių metu Lietuvos Vv-I.. *........................... •.icių organizacija švenčia 
| 25 metų gyvavimo sukak; 
į tu ves. Tadgi per ištisus 
‘metus Vyčių kuopos stro
piai ruošiasi prie jubilie
jaus. Dabar eina naujų na
rių vajus. Vyčių 17-ta 
kuopa. So. Boston, turi ar
ti penkiasdešimts naujų 
narių. Parodo, kad jauni
mas yra susipratęs, orga
nizuojasi, ir 
trokšta dirbti.

Vasario 28-tą Vyčių 17- 
įta kp., So. Boston, turėjo 
savo susirinkimą, 2-trą 
vai. p. p. Susirinkime da
lyvavo apie 80 narių. Prie
saiką priėmė nauji nariai.

Sekmadienio vakare, ko
vo 7 d., septyni plėšikai 
susprogdino dvi pinigines 
spintas Timothy Smith 
kompanijos dvejose krau-

shington St., Roxbury ir 
pagrobė $785 iš vienos 
spintos, bet per neapsi
žiūrėjimą paliko S10.009 
kitoje spintoje. Plėšikai 
krautuvių sargą nuginkla
vo ir surišo. Plėšikai bu
vę ekspertai, bet gerai ži
noję kas ir kur yra Smith 
kompanijos krautuvėse. 
Policija plėšikų ieško, ir 
jeigu pavyktų sugauti, tai 
sakoma, kad būtų išardy-1 
ta ekspertu plėšikų gengė.:

Vasario 24 d. L. Vyčiui 
17 ko. kaikv.rie nariai ir j 
draugai, vadovaujant pir
mininkei p. F. Karlonaitei, 
suruošė “surprise party” 
sportininkui Vitui Tamu
liui, kuris yra Yan.kees 
“pitcheriu”, prieš jam iš
važiuojant į Floridą. Poki- 
lis Įvyko Levaggi’s, Bos- 
ton’e. Dalyvavo apie 50 
svečių. Visi gražiai laiką 
praleido su 7firtfšų sporto 
veikėju — Vito Tamulių, 
ir linkėjo jam geriausių 
pasekmių. Vitas ne kartą 
yra išgarsinęs lietuvių 
vardą tarpe svetimtaučių, 
ir nesislepia, kad jisai yra 
lietuvis. Verta ir pagerbti 
toki lietuvi.

Paradas

*
2

JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
1 RAPOLAS JUŠKA

Brig. Gen. David L. Brai- 
nard, vienintelis ry----
Greely’s tragiškos ekspe
dicijos į U__ „ _
m.,-šiomis dienomis išrink- ^am padėjo pp. R. Morris. 
tas American Polar drau- Ona Petrušyte, Cecilija 
gijos garbės nariu. Jis y- Karbauskaitė, Ona Kapo- 
ra 80 m. amžiaus senis. čienė. O. Amšienė, P. Urp- 

tonienė ir A. Ivaška.
Anglų spaudai teikė ži

nias p. Vincas Jenkins. 
Platų parodos aprašymą 
ir eksponatų paveikslus Į- 
dėjo “Boston Post”. Ne
mažai prisidėjo prie paro
dos pasisekimo “Darbinin
kas” ir jo radio. p. S. Min- 
kaus radio ir ‘Keleivis’.

Rėmėjų komisijoj buvo 
adv. Bagočius, Dr. Paša- 
karnis ir V. Amšiejus. Pa
rodos katalogą tvarkė 
adv. S. Šalnienė, p. O. Ka- 
pcčienė ir S. Michelsonas. 
Prie parodos sutvarkymo 
nemažai prisidėjo adv. A. 
Šalna ir S. Mockus.

Šia proga kaipo genera- 
lis pirmininkas dėkuoju 
visiems komisijos na
riams, rėmėjams ir publi
kai už narodos narėmima.X L. • t _

A. L. Kapočius.

SKULPT. RIMŠOS 
PARODA

5 Moko muzikos, piano

I....
5

ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

c
PLAUKI SLINKIMAS I

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Nieštėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vaeurn Process,. 
Electric Vibrassage'

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas. :

Bostone skulpt.
Rimšos parodą atlankė 

į virš 1500 žmonių, kurni 
; tarpe nemažas skaičius ir 

1" i svetimtaučių. Paroda buvo 
i sėkminga ir paliko gerą į- 
spūdi. Ypatingai ji sukė
lė nepaprastai daug entu
ziazmo čia augusio jauni
mo tarpe.

Parodai ruošti buvo su
darytas komitetas, kuris 
labai nuoširdžiai ir vienin
gai darbavosi. Vienas ar 
du žmonės nebūtų galėję 
tą padaryti.

Parodos atidaryme daly
vavo rėmėjai ir komitetas. 
Pasibaigus parodos atida
rymo programai ir apžiū
rėjus ekspoiiatus, visi da
lyviai btivo ! pakviesti už- 
kandžiams. Užkandžiais 
vaišino pp. B. Bagočienė, 
O. Kapočienė, O. Amšienė. 
E. ir G. Norkųnaitės ir E. 
Zaleckaitė.

Komisija buvo suruošus 
ir šokius, kuriuose dalyva
vo nemažai jaunimo. Šo-

Petro

Į
i

A.E.L.

ĮVAIRŪS skelbimai
L

Or. Grady, 327.M,.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry-< 
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai

v- ■ -------- ■■

L St. LIQUOR STORE

Stepono Dariaus Postas 
yra nutaręs dalyvauti E- 

i vacuation Day parade, ku
ris Įvyks South Bostone, 

i kovo 17. Legijonieriai 
šviečia lietuvius

POTVYNIS BEACON
GATVĖJE

Anksti sekmadienio ry-. kviečia lietuvius vetera- 
tą, kovo 7 d., ties 467 Bea- nūs. kurie dar nėra Posto 
con St., Boston. trūko 40 nariais, kad jie parade su 
coliu stipraus 
vandens didžioji dūda 
vanduo užliejo Beacon St. privalo susirinkti Mecha- 
nuo Claredon 
chusetts Avė. 
liejo daugeli

spaudimo jais dalyvautų. Tie, kurie 
ir parade norės dalyvauti

nics svetainėje. 376 W. 
Broadway, So. Bostone,

iki Massa- 
Vanduo už- 
namų rūsių, kovo 17 d. nevėliau antrą 

Apie 5000 žmonių turėjo valandą po pietų. J. J. R-

VELKU ŠVENTĖMS LIETUVIŠKOS 
ATVIRUTĖS

Į

Telefonas
~s? SOUth Boston 

9800
Šiais Sietais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTK
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SDUARE 
MOTORS INO.,

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Pririš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

*

Velykos čia pat! Paprastai, Velykų švenčių pro
ga yra paprotys viens kitą sveikinti — pasiųsti linkė
jimus. “Darbininkas” tai progai Įsigijo gražių lietu
viškų atviručių. Jų kaina su konverteliais po 10c. ar- 

vieningai ba 3 atvirutės už 25c. Užsisakant pasta, orderis turi 
būti nemažesnis kaip 50c. Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

i

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

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

Pristatome j krautuves, piknikus, balius ir Į visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite'tonico sn ženklu ant 
leibclio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.
» 4—6 Berkshire St., Cambridge, Mas3.

Tel. TROwbridge 8374 # .
Savininkai: .tonas MaliMuuskas, .t<4iuljas Puzinnn. Jnaiaftu K- SmUąifi.

$

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

I

PARSIDUODA moderniška su 
vėliausiais Įtaisymais grosernė ir 
bučernė. Biznis senai išdirbtas ir 
lietuviais apgyventas, arti lietu
vių bažnyčios. Parduodu dėlto, 
kad turiu du bizniu. Atsišaukite 
pas: A. Vaitkūnas, 306 Smith St.. 
Providence, R. I. (26-2-5-8)

ALAUS IŠDIRBĖJAI 
PROTESTUOJA

Į šios valstybės legisla- 
tūrą yra Įneštas bilius ap- 
taksuoti alaus Įvežimą iš 
kitų valstybių. Norima 
uždėti taksų $1.00 už bač
ką. Tam Įstatymui griežtai 
priešinasi Massachusetts 
Wholesale Liquor Dealer’s 
Association, Ine., kurios 
yra 200 narių. Alaus išdir
bėjai ir dyleriai protestuo
ja už tai, kad uždėjus tak
sus, turėtų pabranginti a- 
lų. Be to, jei ši valstybė 
uždės taksus už įvežimą a- 
laus į šią valstybę, kitos 
valstybės ir tą padarys ir 
tuomi Massachusetts vals
tybės išdirbėjams susima
žins biznis.

Protestuojančių puąę gi
na ir palaiko Representa- 
tives Carl. A. Woekel iš 
Methuen ir Louis J. Scan- 
Ian iš Lawrence, Mass.

(Gars.)

|

TYRAS NČKJ MEDUS
Jei kas nonte valgyti tyro bi- 

čię medaus, galite jo gauti “Dar
bininke”. Kvorta medaus sveria 
2 svarus; kainuoja tik 75c.

Parduodam geriausius įvai- 1 
rių rūšių TONIKĄ, DEG- ’

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. 1
Visokiose įtalpose: Bonkoms,

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 1 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- į 
mas didžiausias ir Įvairiausias, I 
POKILTAMS, VESTUVĖMS, ' 
NAMUOSE VAIšBMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir i 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ 1

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. J

GRABOR1AI
! S. BARASEVIČIUS IR

SŪNŪS
j SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadway, So. Boston 

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

Tel. Brockton 390
Gi/ven. rietą: 838 Dorchester Avė. 

Tel. Columbia 2537

I JOSEPH W. CASPER 1
(KASPERAS) ;

Lietuvis Graborius ir !
Balsamuotojas J

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. j 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 7th St. ū
Tel. ŠOU Boston 3960 y 

Patarnavimas Dieną ir Kaktį .

P. J. AKUNEVICH IR SUNŪS
S GRABORIUS - UNDERTAKER .!

J !
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.

258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MA88 !
Telefonas SOUth Boston 4486.

! BROCKTONO OFISAS: Tel, Brockton 4Į10 į

16*18 Intervale Street, Monteilo, Mass. I



Antradienis, Kovo 9 d., 1937 DARBININKAS 3

J. Kumpa'

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos 
Parodos Boston, Mass.

Ar čia menininkas savo 
širdies skausmo neturėjo 
kam išlieti, ar Lietuva 
priešų draskoma neturėjo 
užtarėjų, kad ją kas ap
gintų, jos skausmą nuslin
ktų, tai tik vienas meni
ninkas žino. Tačiau ir mes 
studijuodami stovylą —

I
Patikit jūsų Pardavėją Pusiaukely 
—— patvirtinkit jo gerą sprendimą 

užsisakydami

(Tęsinys)
“Kada tau širdį skaus
mas, kaip replėms su
spaus...” Maironis

Skausmas. Vienas iš gra
žiausių skulptoriaus meno 
dalykų, tai mistiška sto
vyla — skausmas. Turinys 
stovylos — mergina deši
ne ranka uždengus akis, j skausmas, galime padary- 
kaire ranką nuleidus lyg ti štai kokią išvadą: Mer- 
palaimą reikšdama atei- ginos iš skausmo akys 
čiai, galvą pakėlus į dan-: pridengtos jos pačios de
gų, reiškia didelį skausmą, j šine ranka, drabužiai tur- 
Ką atvaizdavo skulpto-: tingai papuošti tautiškais 
rius šioje stovyloje,' jis ornamentais, jos ausys 
trumpai paaiškino: “kada uždarytos, kad joks balsas 
mano energija liete liejosi, jos nepasiektų, vienok tą 
o darbo kaip ir nebuvo, skausmą pažįstame iš jo 
tai štai sugalvojau ir pa- išvaizdos, kuri reiškia Lie- 
dirbau, turtingai aprėdęs,! tuvą, lietuvaitės drabu
žių stovylą”. Tuomi kuklučiuose su širdgėla širdy 
skulptoriaus paaiškinimu,! dėl jos baisaus likimo. Ir 
tariausi nepatenkintas ir 
pažvelgiau jam į akis, lyg 
jį įtardamas, ir valandėlę 
studijavau jo veidą. Mano 
mintys nuskrido į jo jau 
nystės dienas; mintys ly 
dėjo jį iš Varšuvos moky 
klos !
vienos 
kurios 
lemta 
jau, ar 
toriaus 
asmens širdies skausmai, 
ar tėvynės Lietuvos, kuri 
tuomet dar buvo priešų 
teriojama (tai buvo Didž. 
karo laikmetis). Ir štai 
menininkas atlieja stovy
lą— skausmas. Skausmas, 
kurio niekas nejunta, nė
ra galimybės pasiskųsti, 
paieškoti užuojautos.

V •

skausmas — “vargai pa
gimdys galiūnus, ugnimi 
uždegs krūtinę...” Čia ir 
paryškina skulptorius sto
vylos mintį. Nors galėjo 
būti ir skulptoriaus šir
dies skausmo sąmojus pa- 

iš vaizduotas, bet tėvynės 
j • • -T 1 _ • _ _.

I

suolo į Paryžių;
valstybės į kitą, j tuometinei reikalai vyra- 
skulptoriui buvo vo ir stovyla — skausmas 

aplankyti;
čia paslėpta skulp-

jaunystės dieni]

spėlio- — paliko tik tautos sunk
mečio simbolis. (Taip bent 
mano įsitikinimu. J. K.) 
Pažinęs menininkas tautos 
skausmo momentą — at- 
liejo stovyloje —skausmą. 
Pažinę Lietuvos sūnūs 
tautos skausmo sunkumą, 
pasiryžo, ir sudėję ant tė
vynės aukuro Lietuvos gy
nėjų aukas, prikėlė nepri
klausomą Lietuvą.

(Bus daugiau)
V

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PAŠALINO IŠ KOMU

NISTŲ PARTIJOS

Maskva — Šiomis dieno
mis komunistų partijos 
centralinis komitetas pra
nešė', kad A. I. Rykov, bu
vęs komisarų tarybos pir
mininkas ir Nikolai Bu- 
charin, buvęs “Izvestija” 
laikraščio redaktorius, pa
šalinti iš komunistų parti
jos. Jie neužilgo bus tei
siami kaipo “trockinin- 
kai”, veikią prieš kruviną
jį Staliną.
DU UŽMUŠTI, 74 SUŽEI
STI ANT LAIVO “REX”

New York — Praneša
ma, kad Italų linijos lai
vas, “Rex”, kuris išplaukė 
iš čia vasario 27 d. į Euro
pą, pateko į audrą ties A- 
zores. Bangų blaškomame' 
laive užmušta vienas pasa- 
žierius ir vienas laivo dar- 
bininkas ir 75 sužeisti. Iš 
Naples, Italijos praneša
ma, kad du užmušti buvo 
paimti iš italų laivo “Jo- 
landa”, kuris nuskendo 
Atlantike. ,

SUKILĖLIAI SUGAVO 
RAUDONŲJŲ LAIVĄ

PICKWI(
ALE

iNC., Boston. Moss.. BREWERS SINCE

tarė iš-

Jei jūs tų

PARODYK KRANĄ

Gaunamas 12 ancų bonkomis ir pilnom 
kvortom (32 ancų) namų reikalams.

vartoja agresyvų, aiš
kiai tik didelei valstybei 
tinkantį toną. Čia jis pa
naudoja pačius aštriau
sius, pačius išdidžiau
sius išsireiškimus, ro
dančius grobikiškus len
kų imperializmo sieki

mus”.
Toliau tas pats laikraštis

į tokio Lenkijos elgesio 
priežastis mato jos ypa
tinguose santykiuose su 
Vokietija ir pabrėžia sti
prėjančią lenkų spaudos 
prieš Lietuvą nukreiptą

_ kampaniją,Bayonne, Prancūzija
Pereitą šeštadienį Ispani
jos sukilėliai sugavo rau
donųjų valdžios laivą ‘Gal- 
dames” arti Bilbao, kuriuo 
važiavo 200 žmonių. Lai-

atvirą užgrobimo propa
gandą ir lietuvių gyven
tojų persekiojimą Vil

niaus krašte.
Straipsnis baigdamas

lietuviškus laikraš čius. 
Vietoje lietuviškų laikraš
čių žmonėms peršama ne
lietuviška spauda.

Tose pat Dieveniškėse 
sausio 21 d. lenkų polici
ninkas Pažusinskis sulaikė 
Kaziulių kaimo gyv. Vikt. 
Lelką, kuris ėjo iš pašto. 
Iš jo buvo atimti lietuviš
ki laikraščiai.

Toje pat vietoje sausio 
28 d. lenkų policininkas: 
Kumeliauskas sulaikė be
einantį su lietuviškais lai
kraščiais E. Juršą, kurį į 
nusivarė į policiją ir paė
mė iš jo 7 egz. Vilniuje lei
džiamo “Vilniaus Ryto-" 
jaus” ir surašė protokolą.

vas “Galdames” plaukė iš nurodymu, kad agresyvūs
Bayonne į Bilbao.

LENKAI VEDA LIETUVOS 
UŽGROBIMO PROPA

GANDĄ
i “Pravda” Rašo, Kad Len
kų Siekimai Lietuvos At

žvilgiu GruoboniškiĮ
t

Varšuvos planai, 
atsispindi Becko 
negali nesukelti 
visuose tikruoseI 
šalininkuose.

______________________________
*

Maskva — Ryšium su

kurie 
kalboje, 
nerimo 
taikos

8,399,000 BEDARBIŲ 
JUNG. VALSTYBĖSE

New York, N. Y. — Na
tional Industrial Confe- 
rence Tarybos apskaičia
vimu, gruodžio mėn., 1936 
m. buvo 8,399,000 bedar-

Į Lenkijos užsienių reikalų Įbių. Raporte sakoma, kad 
ministerio Becko atsaky- tą mėnesį buvo bedarbių 
mu į seimo atstovo Wiel- 5.4 nuošimčių mažiau, ne- 
horskio paklausimą apie lapkričio mėnesyj, ir 
lenkų padėtį Lietuvoje lai- ig nuoš. mažiau, negu 
kraštis “Pravda” rašo: gruodžio mėn. 1935 m.

“Kalbėdamas su mažo
mis valstybėmis, kaip, 
pav., su Lietuva, Beckas

VILNIAUS KRAŠTE ATI
MINĖJA LIETUVIŠKUS 

LAIKDRAŠČIUS

RAGINA BĖGTI Iš ISPA
NIJOS PRAGARO’

Prancūzų

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

šiais metais susideda iš dviejų dalių: dramos — 
“NAŠLAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”.
Vaidinimas prieš Velykas įvyksta šiose vietose: 

Norwood, Mass. — Kovo-March 14, 3 vai. po pietų. 
Brockton, Mass. — Kovo-March 14, 7:30 vai. vak. 
Lowell, Mass. — Kovo-March 21, 7:30 vai. vakare. 
__ N. B. — Vėliau bus pagarsinta tolymesnė 
vaidinimų eiga.

Baudomis ir konfiskavi
mais engdami Vilniaus 
krašto lietuviškąją spau
dą, lenkai kartu persekio
ja ir tuos, kurie skaito lie
tuviškus laikraščius. “Vil
niaus Rytojus” 11 nr. iš 
Dieveniškių (Ašmenos ap
skričio) nusiskundžia, kad 
Dieveniškių pašte ne visi 
prenumeratoriai gali gauti

“Nieko nežinau”. Aš pra
šiau duonos. Ga! koks pik
tas žmogus bereikalingų 
daiktų ir įmetė...” Naktį 
šaltojoj išlaikę, paleido. 
“Jei dar kartą pagausim, 
tai sušaudysim, 
leisdami.
— Nieko nebojau, — pa

sakoja toliau aklas knyg
nešys. — Čia ne jūsų že
mė, maniau.
knygų bijote, tai matyti, 
kad jose apie ^ūsų darbe
lius rašoma. Ir nešiojau 
knygas visą laiką, kol ru
sai leido lietuviams spau
dą... Visuomet būdavau 
linksmas, kai tarbon man 
įmesdavo storą knygą “Ot 
čia tai gudrus daiktas”, — 
manydavau visuomet ir 
tokias nešdavau klebo
nams, žinoma, lietuviams. 
Daug dar man žmonės 
skolingi paliko. Jei dabar 
galėčiau juos pažinti, pa
matyti — skaudžiai pa
barčiau. Tsb.

vienas likęs knygas pla
tindavai ?
— Oi, sunku, sunku bu

vo... Kas aklam patikės? 
Iš pradžių Prūsuose man 
nė knygų nenorėjo duoti. 
Vieną kartą, sako, atėjai, 
o kitą kartą ir neberasi, 

i Be to, kaip gi knygas iš
platinsi? Nuėjęs pas Mar
tyna Jankų, verkdamas 
prašiau: davė. Pinigu ne--Z ..
naėmė. Tik žiūrėk, kad ne- 
prigautų, tarė išeinant.

Kas jau čia žemaitį, kad 
ir aklą prigaus. Mano pir
štai taip puikiai pripratę 
pinigus atskirti, kad ki
tas nemokantis taip greit 
nesuskaičiuos. O tikrus, 
dorus lietuvius aš iš balso 
pažindavau. Apsinakvoju, 
būdavo, ir jei tik vyras 
per ne lyg plonyčiu balsu
kalba, o dar po truputi' 
kosti, tokiam nerodyda-r 
vau knygų. Apgaus, arba 
dar blogiau išduos. Dėl ko 
gi? — O dėl to, kad tokie 
vyrai yra blogi žmonės.: 
Moterys taip pat... Tačiau 
moterų reikia saugotis tik 
tų, kurios per daug jau 
storai nušneka... Nežinau, 
gal mokslinčiai kitaip pa
sakoja, bet mane gyveni
mas tik taip pramokė. Ge
rieji žmonės manęs ne
skriausdavo. Patys ir kny
gas pasirinkdavo ir pini
gus sumokėdavo. Jei kuris 
truputį ir mėgino, tai ma
no pirštai iš viršelio, ar 
popierio viršaus knygas 
išskirdavo. — Ar nė karta

I rusai ir nepačiupo? — Vi
sai būdavo... Mat, kai su
areštavo mano palydovą 
Bikiną, rusai truputi įtarė 
ir manė. Einu kartą netoli 
Raseinių, o mane stražni- 
kas ir capt už karšenijos 
‘Kur lietuviškos knygos?’ 
O man širdis ir dreba. Tu
riu šešias maldaknyges, 
keletą kalendorių ir dar 
kaž kokiu storų knygų. 
“Aš gi aklas, sakau, ku
riems galams man kny
gos”. Sulaikė, nevidonas, 
iškrėtė ir viską surado. O] 
kas čia, a? Žinome mes 
tokius? Šaukė rusas ir nu
vedė mane pas isprauniką. 
“Kas tau tas knygas da
vė?” — kiaušio rustus, 
turbūt isprauniko balsas.

kininkai šiandien daug 
nelaimingesni, negu an
kščiau” Laiškas baigia- 

išmas raginimu bėgti 
“ispanų pragaro”.

AKLAS LIETUVOS 
ŠVIETĖJAS

Cimoinė.ia, lazdele tarš- 
kena į vieškelio akmenis, 
aklas senelis elgeta Šepe- 
liotas, slankioja po Viduk
lės apylinkę, rankioja pas 
ūkininkus duonos riekes ir 
visuomet šypsosi. ’Niekas 
niekuomet nemitė to aklo 
elgetos susikrimtusio, rū- 
gojančio. Apako jis dar 
jaunas būdamas ir šian
dien kad ir sukako jam 84 
metai, jis nėra matęs ir 
nežino kaip atrodo jo sū
naus žmona, marti, pas 
kurią jis priglaudžia savo 
senus kaulus.

Ištisas istorijas apie tą 
senelį galima girdėti. Ži-

Paryžius 
liaudies partija paskelbė 
14-kos Ispanijos kovojusių 
ir iš ten sugrįžusių komu- nomas tų kraštų knygne- 
nistų laišką, kuriame ap
rašomi jų įspūdžiai iš Is
panijos. Laiške, tarp kit
ko, rašoma šitaip:

“Su mumis elgėsi, kaip 
su šunimis.

Ištisas dienas mes neturė
jome poilsio nei maisto ir 
buvome laikomi pirmosio
se pozicijose, o grįžę į už
frontę turėjome kęsti bau
smes it niekinimus tų, ku
rie niekuomet patys nesi- 
kovė”. Toliau visi komu
nistai nusiskundžia, kad

už mažiausią nusikalti
mą jie buvo kišami į ka
lėjimus. Daug jų buvę 

sušaudyta.
Jų korespondencija, kuri 
buvusi visuomet cenzūruo
jama, retai tepasiekdavo 
adresatus. “Iš gražių so
cialistinių ir komunistinių 
pažadų Ispanijoje nieko 
nepasiliko. Nors fabrikai 
ir žemės sklypai buvo so- 
cializuoti,

tačiau darbininkai ir ū-

šys Bikinas prikalbėjo ak
ląjį nešioti iš Prūsų kny
gas.
— Kad gi aš kelio nera

siu, iš pradžių dvejojo Ša- 
peliotas.
— Aš būsiu tavo lydovas 

Vedžiosiu tave, kaip aklą 
elgetą, o tu tarboje vietoje 
duonos, neši knygas.
— Sutiko Šapelotas ir iš

tisus metus knygnešio 
darbą dirbo.

Ale kiek vargo būdavo, 
pasakoja užkalbintas 
nelis.
vaikščiodavom, 
Pats Bikinas su Martynu 
Jankum susikalbėdavo, 
pats pinigus mokėdavo ir 
knygas bei laikraščius pa
rinkdavo. Bet po pėnkerių 
metų bendro darbo, jį žan
darai pačiupę. Septynis 
mėnesius iškalintas Rasei
niuose Bikinas buvo išvež
tas į Archangelską ir ten 
išbuvo penkerius metus.
— Tai kaip gi Tamsta

se-
Kol dar dviese 

tai nieko.

PIRŠTAI LEIDŽIA
ŠAKAS

Medžiai šakoja, bet kad 
pirštai pav., rankų, leistų 
šakas — retas dalykas 
Tačiau, gyvenime ir tokių 
pirštų yra. Utenos apskr 
teko matyti ūkininką, an1 
kurio normalaus didume 
rankos nykščio yra išau
gęs pirštas, lyg šaka. Iš 
augusysis pirštas kiet 
plonesnis, bet šiaip toki 
pat, kaip ir visi — su są
nariais ir nagu.

j A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

senus namus. Parūpiname pla- 
' nūs ir iš Federal Ilousing gau
name morgieius. Kaina nebran- 

: gi — darbas garantuotas.
354 Orms St., Providence, R. I. 

Tel. Dsxter 0156
i — ---------------  

\

EDW. V. VVARA30
VVRUBLIASKAS) 

lietuvis gfaborius 
BALSAMUOTOJAS

Į 000 Wa.shintft.OD St 
»‘RUIMU M AS>

i EI. \<>rw<Mxi 1503
Vfontello Office

10 Intervak S'

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 
DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ.
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkai 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

METUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
^Icp-plrm. — Ona JanklenS,

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

29 Gonld St., W. Rorbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W. r

Hn. RaSt. — Marijona Markonlntė, 
29 \Vhipple Avė.. Roslindale, Mass. 
. Tel. Parkway 0558-W

ždlnlnkė — Ona StanluHntA,
105 West 6th St, So. Boston. Mass. 

cvarkdarė — Ona Mlzelrdlenė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass 

Kasos Globėja — Ona Slanrienė,
443 E. 7th St, So. Boston. Mass.

>ranglja savo suairlnkimna laiko kas 
antra ntarnlnkg mėnaato.

ŠV JONO EV. BL. PAŠALPIN 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Svagždys.
601 Gth St.. So. Boston. Mass 

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

Prot. RaSt. Jonas Olinockls,
5 Thomas Pk., So. Bo-rton, Mass 

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka.
1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mat 

Iždininkes Pranas Tulelkls,
109 Bowen St., So. Boston, Mase. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas ti 
«S nedėldlenf kiekvieno mėnesi 

| 2 vai. po pietį). Parapijos salėj. 4
E. Ttrt St., So. Boston, Mass.

7:3ll vai vakare. p<>hažnyr1i>ė] -r rainėj
Visata draugijo* reikalais krrtpktt 

pas protokolu raitininke-
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Ateivių Problemos

SUBBSCRIPTION RATES:
Domestip yearly .......................... $4.00
Foreign yearly .......................... $5.00
Domestic once per vveek yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

366 West Broadway,

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny metams ......................... $3.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
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DARBININKAS
South Boston, Mass.

Telephone SOUth. Boston 2680

Šv. Tarnas Akvinietis

<

Dėl Parsitraukimo Gimi- kad į metus laiko iš kurios 
nių iš Lietuvos nors šalies gali atvykt tik-

Kada žmogus apleidžia tai griežtai aprėžtas skai- 
savo šalį, kada jis, gėrės- čius ateivių — sakysime, 
nio gyvenimo ieškodamas, 
atvyksta į Jungtines Vals
tybes, tai nutrūksta jo šei
myniški ryšiai su giminė
mis. Mat, vedęs žmogus 
retai su savim vežasi žmo
ną ir vaikus. Visai papras- ateivių priskaitoma turis
tą. Žmogus juk nežino, ar tai, šiaip tik pasisvečiavi- 
jam patiks gyventi Jung- mui vykstą žmonės, stu- 
tinėse Valstybėse; o gai dentai, mokslininkai pirk- 
reikės grįžti ir, tuo būdu, liai ir kitokie. Jie įsileį- 
bereikalingų išlaidų dary- džiami tik laikinam apsi-
ti. gyvenimui. Kai tas laikas ležninkų “lyderis” Brazys

Laikui bėgant žmogus išsibaigia, nekvotinis atei- sandariečių surengtame

šimtas tūkstantis ar keli 
tūkstančiai. Daugiau, išsi
baigus kvotai, neleidžia
ma.

Kitaip yra su nekvotine 
ateivybe. Prie šios rūšies

kia.
Ateivis pilietis tos bėdos 

neturi. Jo žmona, jo vaikai 
įsileidžiama,, jei tik jie 
sveiki, jei neserga kuria 
nors apsi krečiama liga. 
Norintis atsikviest tėvus 
ar tolimesnius gimines, jei 
yra pilietis, turi įrodyt 
ven tą, kad sutinka ir gali 
juos užlaikyti. Kitaip sa
kant, reikia atlikt vien 
formalumas, ko neužten
ka ateiviui nepiliečiui.

I

I

Reiškia, apsimoka būti 
piliečiu. Didelę klaidą da
ro tie, kurie vis neprisi
rengia išsiimt pilietybės 
popieras. Be pirmenybės, 
kūną turi pilietis atsikvie- 
time savo giminių, jisai 
dar turi visą eilę kitų pri
vilegijų, bet apie jas čia į 
nekalbėsim.

Turėkit pilietybės popie-

I

NAUJA PRANCŪZU 
SENSACIJA

Lietuvio Išrastais Chemi
kalais Teisiamieji Buvo 

Priversti Prisipažinti?

Kibirkštys

Kovo 7, Katalikų Bažnyčia mini šv. Tarno Akvi
niečio šventę. Jo vardą paminėjus, kyla mūsų akyse į apsipranta ir nusitaria pa- vis privalo apleist šią šalį, Lietuvos Nepriklausomy- 

' silikt naujojoj tėvynėj, jei negauna leidimo ilgiau bės minėjime pasmerkęs 
Tuomet jis pradeda galvo- gyventi. Kurie to nepada- lietuvius katalikus, pa
ti apie parsitraukimą arti- ro, laiku šią šalį neaplei- smerkė ir tautininkus už 
mųjų. Bet dabar jis susi- džia, jis yra 
duria su eile problemų, 
kurias nebepajėgia išrišti. 
Savo kely jis randa tokių 
skerspainių, kad nebegali 
jas nugalėti — reikia sve
timos pagelbos.

Viena tų pagelbų yra pi
lietybė. Jei ateivis turi pi
lietybės popieras, pačios 
savaimi išsiriša tos prob
lemos, kurias negali išrišt vusių skaičius viršija kvo- 
°teivis nepilietis. Reikia 
žinoti štai kas. Ateivybė i 
šią šalį skirstoma i kvoti
nę ir nekvotinę ateivvbę 
Kvotinė ateivybė reiškia,

to dvasios ir mokslo milžino asmenybė, kurios didu
mas ir svarba auga su amžiais. Jau arti 700 metų kai 
Šv. Tarnas gyveno, o jo Įstabus mokslas dar tebepalie- 
ka gyvas ir aktualus. Kai kas sako, kad scholastika 
(viduramžių mokslas) jau atgyveno savo naudingu
mą, kad jos metodą jau supelėjusi ir netinka moder
niškąją i pažangai. Ta nuomonė gal tinka mažiesiems 
scholastikams, kurie savo dialektiką bei protavimo 
pajėgą išbandydavo ant tuščių ir nenaudingų klausi
mų, bet toks kritikos matas netinka viduramžių mil
žinams: Albertui Didžiajam, Dantei, Šv. Bernardui, o 
ypač šv. Tarnui Akviniečiui.

Kai kuriuos savo šventuosius Katalikų Bažnyčia 
paskelbia Daktarais už jų gausius raštus, nuodugniai 
išdėstančius katalikų mokslą. Įvairiose teologijos 
mokslo specialybėse jie yra pasižymėję. Gi Šv. Tarnas 
Akvinietis visame kame yra specialistas. Jo mokslas 
pilnai išsemia ne vien teologijos sritį, bet apima ir 
visuomeninius bei socialinius klausimus ir taip sėk
mingai juos riša, kad net šiais laikais, sprendžianti 
socialinio teisingumo problemą, negalima praeiti pro Viens naivus prancūzų komunistas Andre Gide 
Šv. Tarną ir tenka su jo geniališka nuomone skaitytis. pakvietimą pasikritikuoti matomai paėmė už gera 
Tiek jis čia svarbus, kad moderniškieji “sociologai”............................................................. ...
kėsinasi ji net kritikuoti. (Tokius “sociologus” reikia 
apdrausti svetimženkliais, nes išmokslintas sociologas 
neišdrįs prieš Šv. Tarno nuomonę statytis).

Religijos klausimuose šv. Tarnas Akvinietis yra 
ne tik tikslus ir išsamus mokytojas, bet draugia ir 
pranašas. Jis ne tik sumuša visų jo laikais buvusių e- 
retikų bei klaidatikių klaidas, bet numato, kokios 
klaidos bus ateity ir patiekia apsigynimo ginklą prieš 
visas busimąsias klaidas. Jo raštų gausumas, gilumas 
ir draugia aiškumas yra toks stebėtinas, kad Bažny
čia jam suteikė Angeliškojo Daktaro titulą ir, Leonas 
XIII nuskyrė jį visos katalikiškos moksleivijos Globė
ju. šalia stebuklingo mokslo šv. Tarnas pasižymėjo 
dideliu šventumu ir gyvenimo nekaltybe. Aukštas 
mokslas sujungtas su giliu pasižeminimu tai ryškiau
sias Šv. Tarno ypatumas. K.

Bolševikiška Savikritika

Prancūzų dienra štiš 
Matin”, rašydamas apie 

ras, jei nenorit turėt nuo- garsiąją Maskvos bylą, 
latinių painevų savam ke- savo skaitytojams patie- 
lyje! ‘ F.L.I.S. kia tokią sensaciją:

į “Lietuvis emigrant a s 
Sūrokas, kuris jau seniai 
buvo emigravęs į Ameriką 
ir net gavęs jos pilietybę, 
prieš kelis metus

išrado cheminį 
kurį įšvirkštus 
žmogus netenka 
Apie šitą Sūroko išradi
mą dar 1935 metais su
žinojo bolševikai ir pa
siuntė į Ameriką specia
lią delegaciją, kuriai bu
vo pavesta išgauti skys
čio sudėties paslaptį. 
Delegacijai iš Sūroko iš
gauti paslaptį pavyko, 
ir Maskvoj buvo to sky
sčio tuoj pagaminta”.
“Matin” tvirtina, kad 

visiems teisiamiesiems bu
vo įleista šio skysčio, ku
ris tiek susilpnina žmo
gaus valią, kad jis ne tik 
pasidaro visiškai atvyrąs, 
bet ir gali prisipažinti 
klausinėjamas padaręs 
fantastiškiausius nusikal
timus.

Į

Lawrence lietuvių neza-' smininkams, nes jis žino
jo, kad pikti Lietuvos prie
šai bolševikai ir lenkai ge- 
lando peilius ir buvo pasi
ruošę nužudyti Lietuvos 
vadus.

Perversmas įvyko tik
deportuoja- tai, kad jie nepūtė į vieną dėlto, kad nė vienas Lietu- 

idūdą su socialistais kovo- vos patrijotas nebegalėjo 
norįs atsi- se dėl Lietuvos Nepriklau- eiti saugiai Kauno gatvė

mis. Bolševikai skaldė ant
ausius ir daužė kepures 
nuo galvų už tai, kad ne
nusiėmė kepurių prieš

mas.
Nepilietis,

kviest i šią šąli savo brolį, somybės. Nėra ko stebėtis, 
žmoną, vaikus ar tėvus, kad toki “lyderiai” prita- 
negali to padaryti, jei bent ria socialistams, nes kaip 
jis gauna speciali leidimą, nezaležninkai, taip ir so-
Kitaip, jo artymieji turi cialistai lietuvybe “pedle- raudoną škarmalą — bol- 
laukti savo eilės. Jei šie- riuoja”. ševikų ženklą.laukti savo eiles. Jei šie- riuoja”. 
met jie pasivėlavo užsire- 
-istruot, jei užsiregistra- pardavinėjo

i tini skaičių, jis laukia kitų 
metų. O jei ir kitais me- 

į fa’s tu norinčių važiuot 
skaičius via didesnis, nei 
skirtoji kvota — dar lau-

pinigą ir atvykęs i sovietiją viską kiek jam buvo leis
ta apžiūrėjo ir paskui atskiroj brošiūroj parašė savo 
įspūdžius. Tie įspūdžiai buvo išdėstyti bešališkai ir 
kaip tik dėl to bešališkumo jo brošiūrą buvo uždraus
ta Rusijoj skaityti ir pats autorius užsitraukė ant 
savęs sovietų nemalonę. Jei antru kartu jis sovietijoi 
pasirodytų, tai nė prancūzų valdžia nesiimtų garan
tuoti jo laisvę, o gal ir gyvastį.

Gide ne viską savo brošiūroj išpeikia. Jis gerbia 
heroišką rusų liaudies pasišventimą ir jos nežmoniš
ką kantrybę, išnašumą ir atsparumą prieš skurdą ir 
visokios rūšies neprieteklius. Tačiau bolševikų vyriau
sybei jis pagyrimų nesuteikia. Kaip tik priešingai, Gi
de maifo, kad niekur pasauly, net ir Hitlerio Vokieti
joj, asmens, žodžio ir minties laisvė nėra tiek suvar
žyta, kiek sovietijoje. “Diktatūra — taip, — sako Gi
de, — bet ne proletariato. Ten yra vieno žmogaus 
diktatūra”. Ir jei Rusijoje santykiai radikališkai ne
pasitaisys, tai dalykai ten nueis diametraliai priešin
ga kryptimi, ne kaip kad grynųjų komunistų buvo ti
kėtasi. Kitais žodžiais, sovietai žygiuoja tiesiog į hit- 
lerizmą.

Kai kurie Amerikos demokratai, šiek tiek susi
vokdami apie bolševizmą tik iš bolševikiškųjų raštų, 
sudaro sau nuomonę, kad bolševizmas kur kas demo- 
kratiškesnis už fašizmą. Ta naivi nuomonė tuojau iš
siblaško, jei kuriam tenka Rusijoje kiek pabuvoti.

Socialistai karo metu 
ra u d o n a s 

knygutes ir traukė Lietu
vą Į Maskvą, o nezaležnin- 
kų “lyderiai” klaidino lie
tuvius ir juos traukė pas 
ponus lenkus. Ir šiandien 
nezaležninkai tebėra len
kų globoje. Ne bereikalo 
jie ir vadinami “nezalež- 
ninkais”.

Ir Brooklyno “Laisvė” 
pritaria Philadelphiečiams 
“tautininkams”, 
vadovaujamiems, 
kurie iškovojo 
laisvę ir apgynė 
priešų yra “pikti 
priešai”.
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Griniaus 
kad tie, 

Lietuvai 
ją nuo 

Lietuvos

II

!

KOMUNISTAS KOMU
NISTĘ PAGAVO Už 

LIEŽUVIO

skysti, 
po oda 
valios.

Komunistai labai mėgsta žodį “savikritika”, ta
čiau jei tas žodis atskleidžia savo turinį, vadinasi, jei 
kas ištikrųjų imasi kritikuoti sovietų tvarką, tada 
savikritika nustoja savo vardo — ją tuomet vadina
ma begėdišku melu ir šmeižtu. Mes suprantame, kad 
eiliniam žmogui kritika nėra maloni ir nemaloniausia 
tam, kurs jos daugiausia užsipelno, bet jeigu taip, tai
kam ja išprovokuoti, kam dažnai skelbtis, kad komu- i Tada jie zuikio greitumu bėga iš to “rojaus”, apie ku
mštinė tvarka kritikos pageidauja? I rį savo nežinystėje taip saldžiai buvo svajoję. K.

Philadelphijos lietuviai 
“tautininkai” priėmę rezo
liuciją prieš Lietuvą, ku- 

' rioje sako, kad 1926 m. 
* perversmą padarė “pikti 
Lietuvos priešai”. Visi ži
nome, kad perversmą į- Chicagos lietuvių bolševi- 
vykdė Lietuvos kariuome- jrų organas parašė, kad 
'•ės vadovybė be kraujo “New York American” 
nraliejimo, vadovybė, kuri sausio 26 d. laidoje įdėję 
su savo narsiąja kariuo- Trockio straipsnį, kuriame 
mene išvijo iš Lietuvos“ 
priešus bolševikus, ber
montininkus ir lenkus.
“Tautininkams” jie yra 
“pikti Lietuvos priešai”.

Beje, prieš perversmą 
Lietuvos prezidentu buvo 
Dr. Grinius, 
jos p. Griniaus 
starasis skaitė 
nrieš Lietuvą 
džią.

Dr. Grinius,
Lietuvos prezidentu, pasi
rašė atsistatydinimo raš
tą. Jis nesipriešino perver-

Brooklyno komunistai, 
pasidalinę j centrabiurius 
ir sklokininkus, labai daž
nai vieni kitus numaskuo- 
■ia. Štai šiomis dienomis v

ko sklokininkai, prisipažį- 
stą esą klaidoje, ir atsi
spausdina neva kitą citatą 
už vasario 4 d. Bet skloki
ninkai visą tai vadina fal
sifikacija ir centrabiurius 
falsifikatoriais. 
kad komunistai 
tus geriausiai 
Sklokininkai 
44
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Philadelphi- 
brolis. Pa- 
rezoliuciją 
ir jos val-

būdamas

Kun. P. Juskaitis.

Jėzaus Septyni Paskutinieji 
Žodžiai Nuo Kryžiaus .

(Tęsinys)
“Trokštu”.

PENKTAS JĖZAUS NUO 
KRYŽIAUS ŽODIS .

Praėjus trumpai valandėlei po iš
tarto ketvirtojo žodžio, Jėzus baisiau
siu sopulių suspaustas, nei iš niekur 
negaudamas suraminimo, toliau tęsė 
savo pamokslą nuo Kryžiaus. Kaip 
pirmiaus, taip ir šiuo kartu nekeikė 
savo kryžiuotojus. N< išmėtinčjo savo 
Mokytiniams ir miniai. Nieko nesakė 
po Kryžium stovinčiai Magdalenai. 
Neatsisveikino su savo Mokytiniu, ku
rį mylėjo; nei su savo Švč. Motina. 
Nesišnukė nei prie Dievo. Tik iš Švč. 
Širdies, pilniausios neąpsakomų sopu
lių. su išdžiuvusia burna, perkopusio
mis lūpomis tarė “Trokštu*’.

šv. Jono Evangelijoje skaitome: 
“Jėzus žinodamas jog visą išsipildė, 
kad išsipildytų Šv. Rastas tarė: Trokš
tu. Buvo ten pastatytas indas pilnas

uksuso. Jie gi uždėję kempinę pilną 
uksuso ant yzopo pakėlė prie jo bur
nos”. Jėzus ragavo tos kartybės, kuri 
dar labiau Jo Švč. burną džiovino ir 
troškino. Jėzus tą darė, kad išsipildy
tų visos apie Jo kančią pranašystės. 
Dovydas Karalius 68 Psalmėje apie 
šį Jėzaus žodi seniai buvo sakęs: “Aš 
laukiau, kad kas pasigailėtų manęs, ir 
nebuvo nei vieno, ir kad suteiktų pa
guodos ir neradau. Jie davė man val
gyti tulžies, ir mano ištroškime jie 
girdė mine uksusu”.

Gydytojai ir sląugės gerai žino 
kaip žmogus sergąs drugiu bei karšt
lige labai trokšta vandens gerti. Per 
troškulį jis nejaučia skausmų. Jėzus 
būdamas išvargintas, plaktas, nebete
kęs daug kraujo, per tris valandas 
kybodamas turėjo mums nesupranta
mą troškulį. Kentėdamas kaipo žmo
gus saukėsi pagelbos: “Trokštu”. 
Bet kokią Jam pagelbą toikė. Davė 
gerti uksusą su tulžimi sumaišytą. Tas 
dar labiau Jėzaus troškulį didino.

Deja, Jėzus netiek troško žemiško 
vandens — uksuso su tulžimi — ger
ti kiek pasaulio išganymo. Jėzus di
džiausią troškulį hevelyjo kentėti, kad 
nusidėjėliai nekentėtų. Troško patai
syti pasaulį. Troško pasauliui grąžinti 
prarastą Dievo Karalystę. Troško vi
sus j dangų nuvesti, visus išganyti.

Vienas Įžymus rašė jas sako: Kad 
ketvirtame nuo Kryžiaus žodyje buvo 
apsireiškimas žmogaus kentėjimų be 
Dievo. O penktame — apsireiškimas 
Dievo kentėjimų be žmogaus. Dievas,' 
Kūrėjas negali būti be kurinių, kaip 
piemuo be avių. Todėl Jėzus kaipo 
Dievas troško, kad žmonės Jį mylėtų 
Tardamas žodį “Trokštu” reiškė: 
Trokštu žmonių meilės. Kaip Šv. Jo
nas Evangelistas sako: “Dievas taip 
numylėjo pasaulį, jog davė savo vieu- 
gimį Sūnų. (3-16). Didesnės meilės už 
tą niekas neturi, idant kas guldytų 
sąvo gyvastį už savo neprietelius” 
(15-13). Jei Dievas taip mus numylė
jo, tai mūsų priedermė Jį mylėti. My
lėti, reiškia, pasiaukoti dėl kito, vis- 
kuom dalintis su kitu, išreikšti savo 
paslaptis, kentėti už mylimą ir sutap
ti vienu su mylimu. Tas visas meilės 
reikšmes matome kenčiančiame ant 
Kryžiaus Jėzuje. Jis dėl mūsų pasiau
kavo priimdamas žmogaus prigimtį. 
Jis mums išreiškė savo širdie* paslap
tis mokindamas pažinti Dangiškąjį

Tėvą, palikdamas Naujo Įstatymo ap
reikštas tiesas. Jis iškentėjo už mus 
didžiausias kankias, kokias joks žmo
gus niekada nekentėjo ir nekentęs. 
Jėzus Įstatydamas Švč. Sakramentą 
sutapo su mumis. “Kas valgo mano 
kūną ir geria mano kraują, pasilieka 
manyje ir aš jame” Jono 6-57). My
lintis visuomet amžinai nori būti vie
nybėje su mylimuoju. Mylėti, o ne bū
ti mylimam, tai sunkiausia kančia.

Jėzus mus numylėjo begaline mei
le, Jis reikalauja iš mūsų, kad mes 
savo meile už Jo meilę Jam atsimokė
tume. “Trokštu” jūsų meilės. Trokš
tu, kad vienas kitą mylėtumėte. Trokš
tu, kad šeimose būtų mano meilė: tė
vai mylėtų ir gerai auklėtų savo vai
kelius; vaikeliai, kad gerbtų ir mylė
tų savo tėvus. Trokštu, kad tarp tau
tų būtų meilė; kad nesutikimai, netei
singumai, karai išnyktų. Šis pasaulis 
būtų kitokis, jei Jėzaus, ir artimo mei
lė būtų kasdieniniame gyvenime. Kad 
žmonės, ypač jaunimas netiek trokštų 
pasaulio linksmybių, kūno geidulių, 
pataikavimo ir tuščios garbės. Kad sa
vo troškulį negesintų girtuoklybe bei 
apsirijimu, neduotų Jėzui gerti uksu
są su tulžimi. “Trokštu”, kad žmonės 
per tikrą tikėjimą pažintų Tiesą — 
šaltinį gyvojo vandens ię ąteitų atsi
gerti, kad netrokštų amžinai.

Aišku, 
komunis- 

pažįsta. 
sako, kad

tai yra laikraštinio ban
dito darbas”. Tas parodo 
kaip biauriai komunistai 
apgaudinėja savo skaity
tojus, dėdami i savo laik
raščius melus ir šmeižtus.

jisai pasakęs, kad Staliną 
negalima kitaip pašalinti, 
kaip “tik nužudymu”. i

Brooklyno “Laisvė”, lie
tuvių centrabiurių orga
nas, tą “perlą” tuojau per
sispausdino ir pasmerkė 
sklokininkus.

Bet dabar sklokininkai 
“Naujoje Gadynėje” įrodo, 
kad tokio Trockio straips- Nuo kovo 15 iki 28 d.: 
nio tos dienos laidoje ne
buvo ir kad centrabiuriai 
komunistai papildė falsi
fikaciją. Centrabiuriai pa
gauti už liežuvio, kaip ša

Šiuomi žodžiu nuo Kryžiaus Jėzus 
mus mokina ypač kantrybes ir susitu
rėjimo. Tos dvi dorybės kiekvienam 
būtinai reikalingos. Šv. Raštas sako, 
kad tik per kantrybę ir susiturėjimą 
išganysime savo sielą. (Luke 21-19).

“Palaimintas žmogus, kurs kantriai 
kenčia mėginimą, nes kuomet bus iš
tirtas gaus gyvenimo vainiką, kurį 
Dievas pažadėjo jį mylintiems”. Uok. 
1-12).

Išmokime trokšti visuomet teisybės, 
kantrybės ir susiturėjimo dorybių; 
kad Dievo vardas visam pasauliui bū
tų šventas: kad Jėzus būtų visų my
limas; kad Įsikurtų žmonių ir mūsų 
širdyse Dievo Karalystė, kad naudo
tume savo sielos išganymui reikalin
gas malones nupelnytas mums per Jė
zaus troškimą.

“Išsipildė”

SESTAS JĖZAUS NUO 
KRYŽIAUS ŽODIS

Dievas sutvėrė žmogų panašų į sa
vo Sūnų. Apdovapojo jį visokeriopa 
laime. Tos laimės šėtonas jam pavydė
jo. Jis prigundė žmogų Dievo valiai 
priešintis. Neklausydamas Dievo, žmo
gus nustojo visų malonių. Suteršė Die
vo paveikslą savo sieloje.

. Nuo kovo 7 iki 14 d.:
260 East Main Str., 

Amsterdam, N. Y.

3426 Parthenais St., 
Montreal, Canada. 

Nuolatinis Adresas:
Rev. J. Bružikas, S. J 

259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.
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Būdamas neapsakomai gailestingas, 
Sutvėrėjas pagailo nupuolusio žmo
gaus. Išvarydamas iš Rojaus pažadėjo 
atsiųsti Išganytoją. Jis pranašų aiš
kiausiai buvo aprašytas. Kristuje visos 
pranašystės tapo išpildytos. Trumpai 
paduosiu pranašystes apie Išganytoją. 
Apie Jo prasidėjimą Izaejas pranašas 
sako: “Štai Mergaitė pradės ir pa
gimdys Sūnų, ir jis bus vadinamas 
vardu Emanuelis” (7-14). Jo užgimi
mo vietą pranašas Mikejas apsako: 
“Ir tu Betliejau Efrata, esi tiesa ma
žas Judo tūkstančiuose, tačiau iš ta
vęs išeis man tas, kurs bus valdovas 
Izraelyje, kurio kilmė yra nuo pra
džios ir nuo amžinybes dienų” (5-2). 
Apie naujos žvaigždės pasirodymą 
Mozės Skaitlių knygoje skaitome: 
“Žvaigždė užtekės iš Jokūbo.” (24- 
14). Trijų Išminčių bei Karalių pagar
binimą randame aprašytą 71 Psalmėje: 
“ Prieš jį parpuls Aitijopai. Tarsiu 
karaliai ir salos neš dovanų. Visi že
mės karaliai garbins jį” (9-11). Evan
gelijos skelbimą pranašas Izaejas ap
sako: “Viešpaties dvasia ant manęs, 
nes Viešpats patepė mane, jis siuntė 
mane žinią romiesiems, gydyti t«os, 
kurių širdis sutrinta ir skelbti belais
viams atleidimą ir kaliniams išsiliuo- 
savimą, skelbti maloningųjų. Viešpa
ties metų” (61-1). Apie Išganytojo 
stebuklų darymą tas pats pranašas ra-
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Ž. KALVARIJA gino su prancūzų akade- perrašomi naujam savi-Ragainės kunigas. Mirė 

----------- ■ mijos nariai — “Nemirtin- ninkui.
Minės 300 Metų Sukaktį ’ gaišiais”: ten vieton mirų- i  Utenos apskr. šiuo me-
1939 metais . manoma siojo tuoj renkamas nau- tu tėra tik 3 galvijų kon-

I

ris ir rūpinosi viskuo.
Laidotuvėse buvo gal to etnografiją,

Vilniaus ir Vilniaus kraš-
_ istoriją,

30—40 žmonių ir apie 20 kultūrą, o taip pat ūkiš- 
berniukų gimnazijos bei kus, visuomeninius, teisi- 
Mokyt. seminarijos auklė- nius ir politinius klausi- 
tinių, paprašytų jų vado- mus ir savo darbų vaisius 
vybių padėti laidotuvėse, skelbti plačiajai visuome- 
Taigi, jos buvo visai kuk- nei. 
lios.

Mirė 
1362 metais. Taigi tekuni- 
gavo tik 14 metų.

Šiandien mokslas dar nė
ra visai tiksliai išsprendęs 
klausimo, kur yra buvusi 
Mažvydo tėviškė. Kad jis 
buvo tikras lietuvis, apie 

' tai jokių abejojimų nėra. 
Dėl jo kilmės lieka abejo
jimų. Vokiečių kalbininkas 
Schleįcheris spėja Mažvy
dą kilus iš Mažosios Lie
tuvos, dr. GaruJis linkęs 
manyti jį kilus iš Didžio- 

— ------- c---- „--- nmim sios Lietuvos- spręsdamas
apie dabar varomą lenkų 390 METU NuU PIRMU’ iš Vilento pasakymo apie 

n t Mažvydą “frater patrue-
i lis”, jis mano jį buvus že
maičių bajorų kilmės. Be 

lietuv i š k a to, Mažvydo raštų kalboje

švęsti 300 metų jubiliejų jas narys, čia vieton mirų- trolės rateliai: Utenoje, 
nuo Žem. Kalvarijos įkūri- šiųjų lenkai pasistengia iš- Anykščiuose ir Užpaliuo- 

tremti naujų žmonių. Bet se. Artimiausiu laiku yramo. Įkūrėju buvo vysk.
Jurgis Tiškevičius. Tuo visi lenkų žiaurumai nedi- numatyta galvijų kontro- 
reikalu jau susirūpinta, dina jų teisių į Vilniaus les ratelių skaičių padvi- 
1936 metais atremontuota kraštą. Du mirusieji (Pi- gubinti.
keletas kryžiaus kelių ko- jus Mičiulis ir Juozas Dy- _ Utenos apskr. 1936 m J

ša) pagerbti atsistojimu valdžios ir ūkininkų lėšo-[ 
bei susikaupimu. mis nusausinta apie 470

Su dideliausiu susidomė- ha žemės daugiau, kaip 
jimu išklausytas naujau- 200 ūkininkų, 
šio tremtinio pasakojimas ——?

v •

plyčių. Norima atremon
tuoti ne tik visas koply
čias, bet ir tinkamai su- 
t varkyti bažnyčią. Aukas 
rinkti savo diecezijose lei
do visi vyskupai.

BROLIS UŽMUŠĖ BROLĮ
akciją. Lietuvių mokyklos.-™ i |rTI|unc yMVAM* 
jau beveik visos uždary- ofUu LltlUVuu UltiUUu ;į 
tos, ūkio rateliai likviduo- --------- n
ti. uždrausta steigti drau
gijas 30 kilom, pločio juo
stoje prie administracijos

Seniausia lietuv i š k a to, Mažvydo raštų kalbojo 
spausdinta knyga, kuri y- yra nemaža polonizmų. Jei 
ra išlikusi iki mūsų dienų, jis būtų kilęs iš Mažosios

Velionis Miglovara Šiau
liuose išgyvenęs per 30 m, 

* ir, pasirodo, apie tiek me
tų praktikavęs homeopa
tiją. Šioj srity gerai nusi
manęs, nes ją ilgai studi
javęs. Apie tai turėjęs 
daug literatūros savo bib
liotekoj. Homeopatijos; 
praktikoj turėjęs didelį 
pasisekimą, tai liudijanti 
ir jo plati klientūra. Už iš
gydymą susilaukęs net pa
dėkų ir žmonių.

Be to, Miglovara daug 
skaitydavęs knygų ir ra
šydavęs rankraščius. Ko
dėl velionis savo rankraš
čių nedavė spaudai, tikrai 
nežinoma. Kai kas sakė, 
kad nesutikęs su dabarti
ne, mūsų rašomąja kalba 
ir todėl jų nespausdinęs. 
Mat, velionis daugeliu at-Į 
vejų mūsų raš. kalbą kriti
kavo ir savo laiku siūlė 
priimti jojo parašytą kal- 

i bos vadovėlį ar gramatiką, 
t šiaip, kitokios savo inicia
tyvos velionis viešame sa
vo gyvenime neparodė, gy- 

i veno visiškai individualiai, 
į bet pamaldžiai: kas sek- 
i madiėnį lankydavo bažny
čią ir nuoširdžiai joje mel
sdavosi.

Praėjusių metų rudenį 
velionis Miglovara pradėjo 
vis labiau negaloti ir iš sa- 

i vo buto niekur neišeidavo.
Keletą dienų prieš mirti 

'i p. Sinickis velionį aplan
kęs ir jį radęs nedėkingoj 
būklėj silpnai ' sergantį. 
Vienintelė jo tarnaitė bu
vo A. Paulauskaitė, apie 
58 metų amž., kuri pas se-į 
nelį ištarnavo ir slaugė 
per 37 metus. Savo artimi] 
giminių velionis Lietuvoj 
neturėjo. Sūnus Vytautas 

I gyvena Paryžiuje ir yra 
dailininkas. Petras — fo
tografas, Brazilijoje. My
kolas — žuvęs Didžiajame Be to, suvažiavimas insti- 

Į kare, o dukters Antonijos tute direktorium išrinko 
I senelis Miglovara visiškai buvusį ilgametį Vilniaus 
Į išsižadėjo už tai, kad ji vadavimo sąjungos pirmi- 
1 buvo persiskyrusi su savo ninką prof. Mykolą Biržiš- 
i vyru lietuviu ir ištekėjusi • ką.
į antrukart už ruso. Dabar Vilniaus institu- kitos įstaigos pradėjo rū-

Be to, Šiauliuose, miesto;to steigimo darbai jau ei-.pintis, kad laukų darbinin- 
vakarų pusėj, už Sukilėliu na prie galo. Vilniaus va-, 
kalnelio, yra pavadinta 
Miglovaros vardo gatvė.

Laidotuves organizavo 
policijos pavestas velio- 
nies draugas Br. Sinickis, 

jgyv. Kapų gt. 11 nr., ku-

Savo tikslo siekda
mas, institutas mokslo 
darbui telkia mokslininkus 
ir kitus asmenis, pajėgian
čius dirbti mokslo darbą.

Vilniaus institutas yra 
Pandėlio pieninė pr. mt. autonominė Vilniaus va- 

pasistatė naują, didelį ga- davimo sąjungos įstaiga, 
ro katilą, kuris pritaiky- Jam išlaikyti prie sąjun- 
tas ir durpėmis kūrenti. §os sudaromas tam tikras 
Durpes vartoja iš savo fondas, kurio i---- -------

PANDĖLYS

XX.

Durpės — Elektrai 
Gaminti

fondas, kurio lėšas skirs 
durpyno. Pieninėj pastaty- Vilniaus vadavimo sąjun- 
tas didelis dinamo, kuris Sa> suaukuos instituto rė- 
gamina elektrą visam mėjai ir kiti jo darbui pri- 
Pandėlio miesteliui. tariantieji asmenys.
RAVUATNkA vtrav Vilniaus institutas yra BAinKALSKĄ NLBAl - . . lank:arnas ir h.-.f:DĖ 4 METAIS laukiamas .r-būti

nai reikalinga mokslo į- 
k-'stalga' ku™ ištirtų visų 

lietuvių tautą bei platųjį 
pasaulį kiek galint dau
giau supažindinti su Vil
niaus krašto savybėmis, jo 
turtais ir jo skirtingumu 
nuo kitų dabartinės Len
kijos valdomų sričių. Vil
niaus vadavime sąjungos 
centro komitetas, kiek te
ko patirti, tikisi, kad Vil
niaus institutas pradės 
veikti Kaune dar šių metų 
pavasarį. Jo įsteigimo ir 
veikimo taip pat laukia ir 
visi Vilniaus vadavimo są
jungos nariai bei kiti Vil
niaus darbo rėmėjai.

Tsb.

----------X------------------------  ---------------------------------------------------------- i A C*

linijos. Nuolatinės kratos, • yra Martyno Mažvydo ka- Lietuvos, tai būtų daugiau 
tekizmas “Catechismusa germanizmų. Cit ‘ Li ti 

. prasty Szadei”. Be šios spėliojimai Mažvydo ki’ 
mybės. Žiauri akcija varo-. knygos Martynas Mažvy- mes klausimo neišsprer 
ma ir prieš gudus. Biau 
riaušių antisemitizmo sce
nų galima matyti miesto 
gatvėse net vidudieni.
Prieškarinė kova su rusų 
priespauda, palyginti su 
čia daromais ekscesais, tai 
tik vieni juokai, švelnus: 
žaidimas. Apskritai, kul- iaudamus” 
tūrinis darbas čia dabar “Formą Chrikstimą” tarp 
nėra įmanomas. 1566 — 1570 m. išėjo jo

Vysk. Kukta priminė pirmas lietuviškas gies- 
sunkias aplinkybes, išgy- mynas “Gesmes Criksszo-

atiminėjimas auksinių pi-

Vasario 3 d. vakare Lie
plaukės gyventojas Pr. 
Meškauskas kuolu užmu
šė savo brolį V. Meškaus
ką, kuris dar buvo nuvež
tas į Plungę pas gydytoją, nigų neduoda žmonėms ra 
bet tuoj mirė. Pr. Meškau
skas savo brolį užmušė ne 
namie, bet Didvyčių kai
me, kur abudu buvo užėję 
paūžti ir įsigėrę susiginči
jo.

33-JU
SUSIRINKIMAS

I

Kaunas —Vilniaus trem
tiniai minėjo 33 asmenų 
ištrėmimo 15 m. sukaktį. 
Atidarydamas posėdį ren
gėjų vardu J. Grabauskas 
pakvietė į prezidiumą buv. 
Vilniaus lietuvių k-to na

Vasario 3 d. Kauno apy- 
Į gardos teisme buvo spren
džiama buv. “Lietūkio’’ 
tarnautojo Bankausko by
la. Bankauskas buvo kal
tinamas išeikvojęs 22.000 
lt. Bylą ilgai svarstęs ir 
vėlai naktį paskelbęs 
sprendimą Apyg. Teismas 

i Bankauską nubaudė 4 me
tais s. d. kai. ir priteisė 
9.000 lt. civ. ieškinio. Ban
kauską gunė adv. Toliušis.

tekizmas “Catechismusa germanizmų. Bet visi tie 
prasty Szadei”. Be šios spėliojimai Mažvydo kil-

džia.
Iš kur. Mažvydas bebūti] 

kilęs vis tiek jo raštų reik
šmė lietuvių tautos kultū
rai visada pasiliks labai 
didelė. Jie yra pirmas lie
tuviškos gramatikos auto- l rius su savo “Pigus ir: 
trumpas mokslas skaityti 
ir raschiti”. Tiesa, tas jo 
skaitymo ir rašymo moks
las yra labai primytyvus. 
bet vis dėl to jau tada bu
vo padėtas lietuvių kalbos 
rašto pagrindas. Tsb.

NETIKĘS PAPROTYS

Apylinkės teisme labai 
daug bylų už muštynes, 
koliojimąsi. Pažymėtina, 
kad dėl menko nieko, dėl 

i kelių pykty pasakytų žo
džių, kaimynai tarp savęs 
ima bylinėtis, važiuoja po 
20 ir daugiau klm. į teis
mą. Nemaža ir už mušty
nes vakarėliuose, šiaip su
eigose. Naujasis ap. teisė
jas p. Jočys visus mušti- 
ninkus perspėja, kad už 
bet kokį smurtą teks 
teismo į kalėjimą eiti.

Biau Jas yra parašęs ir kitų ti
kybinių raštų, kurie užpil
do mūsų evangeliškosios 
tautos dalies religinės is
torijos 1547 — 1570 metų 
laiko tarpą. 1549 m. Mar
tynas Mažvydas yra ir iš
vertęs giesme ‘Te Daunį 

1559 m. —
• v —

ventas lenkų kalėjime ir niskas” ir parašė “Parap- 
paskui ištremiant. Jis hasį permanitiną”, kurio 
džiaugiasi, kad tos aplin- išleidimo metu iki pat šiol 
kybes įvairių pažiūrų bei dar nepavyko nustatyti.

l-'m-i*-_ _____ J  rius: pirmininką prof. M. nusistatymo žmones sūri- Tokįu būdu Mažvydas yra 
iždininką vysk, šo kaip ir į kokią ideologi- nė tik pirmas iki šiol 

J. Kuktą ir sekretorių d-rą n? organizaciją ir davei mUms žinomas lietuvių ti
kybinių raštų rašytojas, 
bet ir vienas pačių gabiau
sių ir gausingiausių mūsų 
seniausios tikybinės lite
ratūros kūrėjų.

Daugiausiai žinių apie 
Martyną Mažvydą yra už
silikę vokiečių šaltyniuose. 
Tai turėjo būti be galo 
taurios sielos ir didelio iš
silavinimo vyras, jei 1546 
m. Prūsijos hercogas Al
brechtas parašė jam raš
tą, kviesdamas į ką tik jo 
įsteigtą Karaliaučiaus u- į 
niversitetą semtis šviesos. 
Karaliaučiaus universite
tas tegyvavo dar tik ant
rus metus nuo 5544 m. Iš 
tikrųjų Mažvydas studija- uiai žvejai vienu vilkini-Į 
vo Karaliaučiuje. Jo studi- mu išvilko net apie 5.500 
jų išlaidas apmokėjo pat- kg. žuvies. Alaušo ežeras 
sai Albrechtas. 1548 m. yra vienas iš didžiausių a- 
Mažvydas jau įsigijo ba- pylinkėj.

Biržišką

J. Augevičių. Toliau jis bendrą kalbą. Be to, jis h*, 
paaiškino, kad iš tos gru-'^iti patiekė svečiui eilę j 
pės Neprikl. Lietuvoje liko klausimų.. Bendri ir atskiri 
tik pusė. Iš 20 lietuvių du pasikalbėjimai ėjo dar po- •y i • ą • - . i ! volonrbiišvyko j Ameriką ir du 
mirę. Iš 13 gudų pora stu-

rą valandų.
i Pobūvije dalyvavo ir kai

dentų tuojau išvyko studi- -^uriU tremtinių šeimos na- 
juoti į Pragą, kiti — tar
nauti į Latviją, o dar kiti 
— į Minską; vienam (lite
ratūros vadovėlio autoriui 
M. Hareckiui) pavykę grį
žti Vilniaus kraštan. Tad 
liko iš gudų tik 2, vienas 
iš jų dalyvavo šiame susi
rinkime. Iš 17 kviestų į 
pobūvį neatvyko tik 3. Iš 
jų vienas sveikino daly
vius telegrama.

Prof. M. Biržiška savo 
žodyje aiškino minėjimo 
reikšmę, dabartinių įvykių 
priežastį ir perspektyvas 
ateičiai. 33 grupę jis paly-

>

riai. Ateityje, rengiant su
kaktį, manoma kviesti ir 
kitus tikrus tremtinius, 
prijungiant juos prie 33- 
jų grupės. Tad skaičius 
“33-jų tremtiniai” 
simbolišką reikšmę.

gaus

UTENA

SUDEIKIAI
Utenos Apskr.

iš

Ūkių Varžytinių30
Apylinkės teismo ants

tolis vasario mėn. paskel
bė 30 ūkių varžytinių. By
los iš senesnio laiko — 
1934-35 metų.
— Visiems suregistruotų

I

TAI BENT GROBIS
Prie pat Sudeikių esan

čiame Alaušo ežere nese-

mu išvilko net apie 5.500

Jau prieš keletą metų 
Lietuvoje buvo iškeltas 
sumanymas įsteigti oku
puotai Rytų Lietuvai tirti 
institutą. Šis sumanymas 
rado gyva pritarimo per
nai metais buvusiame me
tiniame Vilniaus vadavi
mo sąjungos suvažiavime. 
Suvažiavimas įgaliojo da
bartinį sąjungos centro 
komitetą rūpintis, kad Vil
niaus institutas artimiau
siu laiku būtų įsteigtas.

v •

davimo sąjungos centro 
komitetas yra paruošęs 
šio instituto įstatatus. Pa
gal juos, Vilniaus institu
tas yra mokslo ir švietimo 
įstaiga. Jo tikslas yra tirt’

ŠIEMET LIETUVOS 
DARBININKŲ Į LATVI

JĄ NELEIS

Prieš keleris metus pa
vasariais nemažas skai
čius Lietuvos laukų dar
bininkų vasaros darbams 
išvažiuodavo į Latviją. 
Ten jie dirbdavo pas ūki
ninkus. Tačiau toks darbi
ninkų išvažiavimas Lietu
vai yra nuostolingas, nes 
vasaromis pačiu darbyme
čiu ūkininkai niekur nega
lėdavo gauti darbininkų 
pasisamdyti. Dėl to Lietu
vos Žemės Ūkio Rūmai ir

kai i Latviją nebūtų lei
džiami. Šiai minčiai prita
rė ir valdžios įstaigos. Da
bar jau yra paaiškėję, kad 
šiais metais laukų darbi
ninkai į užsienius tikrai 
nebus leidžiami.

šo (35-4-6): “Pats Dievas ateis ir iš
gelbės jus. Tuomet atsivers aklųjų a- 
kvs ir kurtinių ausys bus atkimštos. 
Tuomet raišas šokinės kaip briedis, ir 
nebilio liežuvis bus palaidas”. Iš E- 
Mingelįjįi žinome, kad Kristus tuos 
stebuklus darė. Beturčiams Evangeli
ją skelbė. Išganytojo iškilmingą j Je
ruzalę įėjimą pranašas Zakarijas ap
sako: “štai tavo Karalius ateina tau 
teisus ir gelbėtojas; jis neturtingas ir 
joja ant asilės ir jauno asilaičio”. (9- 
9). Jo kančią rr mirtį labai ryškiai ap
rašo pranašai: Dovydas, Izaejas. Je- 
remias, Zakarijas ir kiti.

Pats Išganytojas eidamas paskuti
nį kartą su savo mokytiniais į Jeruza
lę tarė: “štai mes einame į Jeruzalę 
ir įvyks visą kas per pranašus para
šyta apie žmogaus Sūnų. Jis bus pa
duotas pagonims, iš jo tyčiosis, bus 
plaktas ir apspjaudytas; nuplakę jie 
užmuš jį” (Luke 18-31).

Išpildęs visas pranašystes kyboda
mas ant kryžiaus Išganytojas silpnu 
mirštančiu balsu tarė: “Išsipildė”. 
Tėve, jau pabaigiau darbą, kurį man 
davei daryti. Jau viskas atlikta. Pa
saulio atpirkimas užbaigtas. Už nepa- 
klusnybę žmogaus — Adomo užmokė
ta tobuliausia klusnybe žmogaus Kris
taus. Už Ievos puikylię — Marijos nu
sižeminimu. Pažinimo gero ir blogo

Sūnus. Altorius buvo Kryžius, 
buvo Kristūs, — Nekalčiausias' 
Avinėlis, kurs išpildė savo Tėvo 
Teisingai -Jis mirdamas tarė:

mūšy pačių rankose. Kristus be mūsų 
mus atpirkęs, bet be mūsų mus neiš
ganys. Jis viską išpildė ką buvo ža
dėjęs. Todėl mes privalom atsiminti 
ką Jam pėr krikštą esam prižadėję. 
Privalome irhti savo Kryžių kasdien ir 
eiti paskui Jį. Netrukus ateis valanda 
mums kiekvienam kuomet Išganytojas 
tars: gyvenimas baigtas —“Išsipildė”.

Lukas Išganytojo mirtį 
“Buvo apie šeštą valan- 

ir visoje

Rojuje medžio vieton pastatytas me
džio Kryžius ant Kalvarijos kalno. 
Auka už pasaulio nuodėmes atnašauta. 
Ji panaikino visus prototypus kruvinų 
ir deginamų Senojo Įstatymo aukų, 
šioji auka buvo maloni Dievui, tinka
ma ir permaldaujanti užrūstintą Su
tvėrėją. Nes joje kunigas buvo Patsai 
Dievo 
Auka 
Dievo 
valią.
“Išsipildė”.

Išganytojas norėjo, kad šioji Kal
varijos Kryžiaus atnaša būtų kartoja
ma iki pasaulio pabaigai. Šv. Mišios 
yra tai kartojimas tos atnašos. Todėl 
per kiekvienas Šv. Mišias stokime dva
sioje aut Kalvarijos Kalno. Pakitėjimo 
laike išgirskime tą žodį “Išsipildė”.

Išpildydama* Išganytojas visas 
pranašystes Įrodė mums, jog Jis ym 
tas Mesijas, kurs turėjo ateiti. Jis yra 
tikrai Dievo sūnus į kurį visi privalo’ 
tikėti, kad būtų išganytais. Jis per 
savo didžiausią auką: Kančią Kryžių 
ir mirtį išlaisvino mus iš šėtono vergi
jos ir pjularė vertais Dievo Karalys
tės dalininkais.

Jo atpirkimo darbas atliktas, bet 
mūsų išganymo— dar ne. Jis išgelbė
jęs mus nuo pragaro neatėmė ii mūsų , pilniausiai hųvo išpildyti. Gimė tvarte
li Uosos valios. Mūsų išganymą paliko lyje. Auklėjosi dirbtuvėje. Mirė ant

“Tėve j tavo rankas aš atiduodu 
•aro dvasią’’.

SEPTINTAS ŽODIS
Nevienam iš mūsų teko matyti žmo

gų mirštant. Kaip baisi toji valanda. 
Ligonis vartosi dejuoja, vaitoja, ke
liasi iš lovos. Nori eiti namon. Šaltas 
prakaitas jį išpila. Veido spalva mai
nosi. Nori gauti pagelbos. bet jos nie
kas jam negali suteikti. Galutinai ap
siramina. Akis pastato, tartum kokį 
nematytą vaizdą pamatęs. Atsidusta 
iš visų pajėgti ir gyvybė žmogų aplei
džia.

Išganytojas savo paskutines gyve
nimo valandas praleido neminkštoje 
lovele, bet prikaltas ant kryžiaus. Jo 
žodžiai vienam Rašto žinovui tarti: 
“Lapės turi urvus ir dangaus paukš
čiai lizdus, žmogaus gi Sūnus neturi 
knr gaivos priglausti”, (Mato 8-20),

kryžiaus, šv. 
aprašo šiaip: 
dą — dvyliktą vidurdienio, 
salyje pasidarė tamsu iki devintai — 
trečiai valandai po piety. Saulė apte
mo. ir bažnyčias uždanga pusiau per
plyšo. Tuomet Jėzus sušuko dideliu 
balsu, sakydamas: “Tėve. Į tavo ran
kas aš atiduodu savo dvasią, ir su tais 
žodžiais nulenkęs galvą numirė’’. (23- 
45 (Rem. 309).

Nulenkė galvą, kad atsisveikintų 
su pasauliu, kuris Ji nukryžiavojo. 
Nulenkė galvą, kad atsilsėtu tiek var
gu iškentėjęs. Numirė Išganytojas, nes 
pats norėjo mirti. Jis pasakė: “Aš 
guldau savo gyvybę — Niekas negali 
atimti jos iš manęs, bet aš ją guldau 

. pats savaime. Aš turiu galios ją gul
dyti. ir turiu galios vėl ją imti’’ (Jo
nas 10-17). Mirė mūšy Išganytojas, 
kad mes nemirtume. Su Jo mirčia pa
saulis užbaigė baisiausią niekšystės 
darbą; o Išganytojas užbaigė didžiau
sios meilės pasaulio atpirkimo paslap
tį. Išganytojui mirštant visa gamta 
alpo: “Saulė užtemo. Bažnyčios už
danga nuo vinklus iki apačiai perply
šo. Žemė drebėjo. Uolos skilo. Kapai 
atsidarė. Numirėliai kėlėsi. Daugelis 
žmonių juos matė. Šimtininkas gi ir 
kurie su juo buvo, sergėdami Jėzų, 
parutę žemės drebėjimą ir tai, kas da-

rosi labai nusigando ir sakė: Tikrai 
šitas buvo Dievo Sūnus — grižo, muš
damiesi sau į krūtinę”. (Luko 23-44- 
48).

Tie visi Išganytojui mirštant gain
ioję nepaprasti apreiškimai: saulės už
temimas. kuris sulig astronomų nega- 
lėjo Įvykti natūraliu būdu, liūdėja -Jo 
dieviškąją galybę ir išmintį. Išganyto
jas su savo mokslu ir stebuklais fari- 
zėjų ir kitų užkietėjusių nusidėjėlių 
negalėjo atversti. Mirdamas daugelį 
atvertė. Jie grižo nuo Kalvarijos kal
no mušdamiesi j krūtinę gailčdamiesi 
už nuodėmes. Įtikėję j Mesiją.

Mirdamas Išganytojas 
mirtį. I’irmiaus mirtis buvo 
sus dalykas. Jis parodė, kad 
vartai į amžiną gyvenimą, 
mirties neprivalome bijoti, 
mus maldelę, kurią dažnai 
savo širdyje kartoti: “
rankas atiduodu savo dvasią”.

Šiuomi paskutiniu žodžiu Išgany
tojas mus apart daugelių dorybių mo
kina paklusnybės. Kaip Sv Povilas 
Sako: Jis pats save pasižemino, pasi
daręs paklusnus iki mirčiai, mirčiai gi 
kryžiaus. (Pilip. 2-8), Kaip per savo 
gyvenimą, taip ir mirdamas galėjo 
tarti: “Aš visuomet tai darau kas ma
no Tėvui patinka. (Jon. 8-g9). Mano 
valgis yra daryti valią to, kurs mane

pergalėjo 
labai bai- 
mirtis tai 
Kad mes 
Išmokino 
turėtume

Tėve j tavu

siuntė”, (Jon. 4-34).
Kaip šiandien toji dorybė yra rei

kalinga .’ Vaikai neklauso tėvų, pa
valdiniai valdininkų. Seni ir jauni ne
klauso Dievo, mindžioja Jo Įsakymus. 
<Jyv<na taip, kad tartum Išganyto
jas nebūtu kentėjęs ir miręs. Pasnin
kai. penktadieniais mėsos nevalgymai, 
prisiinarinimai. tai daugeliui seni atgy
venę dalyka. Šv. Mišių apleidimai, tai 
maži prasikaltimai. Šv. Mišios, tai pa
prasta kunigo malda. Gaila, kad pa
saulis taip toli nuo Dievo nuklydo. 
Jau 19 šimtų metų kaip Išganytojas 
nuo kryžiaus sakyklos skelbė savo pa
skutini pamokslą. Visas tiesas, kurias 
mokino iižpečėtyjo savo brangiausiu 
krauju. Nors pasaulis Ji niekino, Jis 
už ji meldėsi ir šiandien tebesimel- 
džia. Jis mirė už mūsų kaltybes. Vi
sa gamta Jo verkė. Ar mes Jo neverk
sime. Jis mylėdamas mus. save, kry
žiuoja: mes Jį mylėdami nukryžiuo
kime savo nuodėmes.

Pradėkime naują gyvenimą. Keikti 
mes iš nuodėmių'karsto. Būkime pa
klusnūs Įstatymams ir Dievo valiai, 
kad atėjus mūsų mirties valandai Iš
ganytojo žodžiais galėtume su šiuom 
pasauliu atsisveikinti sakydami; “Tė
ve Į tavo rankas atiduodu savo dva 
šią”.

Pabaiga
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Neužmirštas Vilnius. Pla
čiai kalbėjo V. Uždavinys. 
Puiki koncertinė dalis. 
Priimtos rezoliucijos Vil

niaus reikalais.
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
j KOLONIJOSE 
it
GRAŽIAI PAMINĖTA HE- NT ,prof,ama bl-vo labai plati, bet suma

ningai vedama buvo grei
tai ir gražiai atlikta. Kal
bėtojai buvo pristatomi 
kalbėti ne visi iš eilės, bet 
tarp įvairių muzikos nu
merių. Kas turtino ir į- 
vairino visą vakarą.

Iš kalbėtojų, be V. Užda
vinio, buvo dar pristatyti 
kalbėti: kun. Silvius, ku
lis savo gražioje kalboje 
kėlė kai kuriuos Detroito 
lietuvių reikalus, raginda-' 
mas nepriklausomy b ė s 
šventės proga juos tvarky
ti, kun. Masevičius save 
originališku pasirodymu 
sukėlė daug gražių katu
čių, dr. J. Jonikaitis — kė
lė Lietuvos nepriklauso
mybės reikšmę, priminė 
Vilnių, adv. Kundrotas ke
letą žodžių pasakė anglis-1 
kai. primindamas, kad jis 
kandidatuojąs į Detroito 
teisėjus, prašė ji paremti. 
Pats vakaro vedėjas adv. 
Uvikas, kaip Amerikoje 
gimęs lietuvis kėlė mintis, 
kodėl ir čia gimusieji lie
tuviai turį minėti Lietu
vos nepriklaus o m y b ė s 
šventę.

Koncertinę dalį sumaniai 
vedė muzikas J. Nekra
šas. Jo paties vedamas 
choras padainavo “Valioj 
valio!’/ “Kur bėga Šešu
pė”, “Kur kraštas mūs”, 
“Ei, pasauli” (iškilmių da- 

■ iyv'iai išklausė ši Vilniaus 
himną atsistoję) ir Tau- 

• los himną.
Gražiai pasirodė ir 18

TUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ

Detroit, Mich. East Side.
Vasario 14 dienos vakarą, 
šv. Jurgio parapijos kle
bono kun. J. Čižausko ini
ciatyva ir rūpesniu, su
rengtos gražios iškilmės, 
paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės šventė, šven
tėn to paties klebono pa
kviestas atvyko svečias iš 
Lietuvos V. Uždavinys, 
kuris čia dideliu pasiseki
mu kalbėjo Lietuvos ne
priklausomybės ir Vil
niaus reikalais. Jo kalba 
paliko gražiausią Įspūdi. 
Daug kam tik dabar paai
škėjo tikrieji Lietuvos ne
priklausomybės keliai ir 
kovos, tik dabar ne vienas 
patyrė ir okupuotos Lietu
vos brolių seserų panašius 
laisvės kovos kel i u s. 
Džiaugtis reikia ir tuo, 
kad svečio V. Uždavinio 
kalbos klausėsi ne tik se
nesnieji, bet ir čia gimęs 
jaunimas nepaprastai do
mėjosi iškalbingu, Įdomiu 
pranešimu.

Oficialiai vakarą pradė
jo kun. J. Čižauskas, pa
kviesdamas vietos advo
katą, populiarų veikėją p. 
Uviką, vesti vakaro prog- merginų choras, padainuo

gėjas ir muzikas, bet nie
kuomet nebuvome girdėję 
jo dainų, išskyrus bažny
tines giesmes pamaldų me
tu. Šis jo pasirodymas ir 
puikių Nepriklausimybės 
iškilmių surengimas pa
liks ilgai mūsų mintyse.

Nors oro sąlygos trukdė 
susirinkti žmonėms į iš
kilmes, tačiau jų gana 
daug susirinko. Pagerbda
mi Lietuvos Nepriklauso
mybės devynioliktą su
kaktį ir atmindami paver
gtų vilniečių reikalus su
dėjo aukų Vilniaus reika
lams: 66 dol. ir 57 et. 
Stambesnieji aukoto j a i 
buvo: Čiurlionytė - Dou- 
van ir K. Stepanauckas — 
po 5 dol., Dr. Jonikaitis — 
2 dol., o po 1 dol. aukojo 
— kun. J. Čižauskas, muz. 
B. Nekrašas, Dr. B. Rv- 
dzauskas, E. Valiukienė, 
V. Naruševičius, J. šeirys, 
J. Valukonis, V. Kazlaus
kas, O. Žukauskienė, K. 
Klimerauskas, 
lauskas, 

i Kleiva, P.
kščiūnas, 
Mittchell,

i

.•/V/*; Z*:*

W: .v.:/

4

Ugi |

parodo mažą mergaitę, kurią išgydė tais pa
čiais vokiškais vaistais, kuriais išgydė Franklin D. 
Roosevelt, Jr., susirgusį taip vadinama “streptococcus 
meningitis” liga, nuo kurios miršta daugiau kaip 99 
nuošimtis. Tai mažai, 6 metų mergaitei, Valerijai 
Strasinger iš Baltimore leido tų vaistų Į nugarkaulį.

WILLIAM J. CH’SHOLV
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O. Žukauskienė,
J. Griga- 

J. Kazickas, A. 
Petrulis, S. Au-
S. Rokas, A.
T. Jurėnas, V.

damas “Jaunystės dainą”. 
Neatsiliko ir vyrai, kurių 
15 žmonių balsai visai vy
kusiai užtraukė “Ei, trau- 
kim”.

Neblogas buvo kvarte- čiūnienė. 
ias: Bukšaitė, Juodsnu- pasisekė, 
kaitė. Medonis ir Nekra
šas. Duetai buvo net keli: 
T. Jeselionytė ir Beliac-j 
kas — padainavo “Laisvė 
švinta”, Juodsnukaitė ir 
Medonis — padairavo dvi j 
dainas, “Į toli mes niau
kiam”'ir “Girios tamsios”. Į

Tačiau nenanrastai vi-1 
sus nustebino ir nudžiugi
no solistai, kai Kražiai Da- 
dainavuš solistei Bukšai- 
tei “Kur bakūžė” bei “Oi 
tai buvo pas močiutę” ir 
muzikui Nekrašui puikiai 
pasirodžiusiam su “Dviem 
grenadieriais”, jo paties 
pritaikintais šventei lietu
viškais žodžiais (muzika. 
Šumano), išėjo scenoni 
pats kun. J. Čižauskas. 
kaip solistas, ir nepapras-J 
tai gražiai padainavo, su 
tinkamais gestais ir mimi
ka Naujelio “Neverk, mo
tušėle”, Giedu dainelę” ir 
“Vasaros naktys”. Mes vi-

■ si žinojome, kad kun. J. 
Čižauskas yra kompozito
rius, didelis muzikos mė-

Varneckienė, A. Dženkau- 
skienė, A. Stasienė, P. Me
donis, K. Karnagis, B. 
Baikauskas, P. Naruševi
čius. J. Stanevičius, N. 
Zubrickas, A. Milius, J. 
Uždavinytė, J. Januškaitė, 
O. Pucetaitė, J. Medinis, 
A. Kaknauskas. A. Vit- 
kauskas, J. Mikalauskas ir 
M. Švedienė.

Vakaro vedėjas adv. U- 
vikas paskaitė protesto re
zoliuciją dėl persekiojamų 
pavergtų brolių vilniečių. 
Rezoliucija priimta vienu 
balsu. Ji išsiųsta IVashin- 
gtonan Amerikos vyriau
sybei ir kitur.

Aukas rinko ir tvarkė 
mokytoja O. Kratienė-Šei- 
rytė.

Vilniaus pasus ir ženk
lus pardavinėjo S. Aukš- 

Vakaras tikrai
Ona Pucetaitė

PROVIDENCE, R. I.

' FARMERIAMS, GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ | 

i AUGINTOJAMS! |
/ Auginkite iŠ anksto vista* ir kitus patiklius, knrt savus tinkamu | 
® ir <li<!csnj uždarbį. Jei norite įsigyti goriansii) viVitikij. nnčinktj ir j 

5 kntakutnkn, kreipkitės pas Frnnk Rozėna, Lnkeside Fanu. Rnynham, į 
8 Mass., kuris perina paūkaus geriausiom* ir moderniškiausioms maSi- į 

8 nomis. Ateikite ir per**tikrinkite, kart mfi«u kainos labai žemos, o pre- I 
5 kės pirmos rflšįes. ( (19-26-2-9) j

BAŽNYTINIS KONCER
TAS

Verbų sekmadienio va
kare, didysis choras, va
dovystėje dain. Antano 
Giedraičio, išpildys sceno
je kantatą “Septyni Kris
taus Žodžiai nuo Kry-. 
žiaus”.

Ši kantata bus pirmą 
kartą dramatizuojama su 
veikiančiais asmenimis, 
nes ši kantata yra para
šyta koncerto formoje.

Šie Jėzaus paskutinieji 
žodžiai nuo kryžiaus, bus 
bandoma atvaizduoti ko- 
gyviausiai, kad publika 
jaustų esanti ant Kalvari
jos kalno. Tikietai pigūs, 
o ką pamatysite bus verta 
šimtą kartų tiek. Tai visi 
prašomi įsigyti tikietus 
anksčiau, nes jų daug nė
ra padaryta, ir tie, kurie 
mano nusipirkti tikietus 
tą vakarą, gal ras visus 
išparduotus. Taipgi šis 
koncertas yra rengiamas 
naujos mokyklos atidary
me, kas turėtų priduoti di
dį džiaugsmą Providenco 
lietuviams ir mokyklos au
kotojams, nes šie nauji 
namai Providenciečiams y- 
ra kaip užsitarnauti meda
liai už nuveiktus darbus.

Penktadienį, vasario 21 metų išsikūrimo ir gyva- 
d., per Mažojo choro prak- vimo sukaktį, 
tiką, vargonininkas A. 
Giedraitis iš viso choro 
rinko solistę, kuri atsto
vaus Mažąjį chorą giedo
dama ir dainuodama solos 
įvairiuose parengimuose. 
Ši nauja solistė ir gražia
balsė yra Marcelė Virbic- 
kaitė, kuri savo pirmą so
lo giedojo sekmadienį per 
pirmas mišias. Balsas nors 
gražus ir malonus, bet bu
vo sifonas, bet su laiku
manome, kad įsidrąsins ir R. K. S. A. 163 kp. 
pilnai pilnu balsu užgie- kališka programa ir vieno 
dos.

Šio solistų rinkimo prie
žastis buvo, kad padrąsin
ti jaunuolius žmonių tarpe 
ir kad suprastų ir pamaty
tų dailės vertę ir jos nuo
pelnus. Vyčių Naujokas

J. H. Meilinienė,
Michigan Valstybės 

Direktorė.

CHICAGO, ILL
LRKSA 163 KPUOPOS 

MUZIKALIŠKA PROG
RAMA IR VIENO AKTO 

VAIDINIMAS
Sekmadieni, vasario 21 

d., Gim. Pan. Švenč. para
pijos svetainėje, Įvyko L. 

muzi-

į matę vaidinimus ir imasi | 
kritikuoti ir reikalauti iš į 
vaidintojų, kad atliktų 
savo roles kaip tikri pro- 
fesijonalai, pamiršdamas, 
kad jeigu jam pačiam rei
kėtų suvaidinti rolę J. M. 
arba kalvio, tai vargiai 
taip suvaidintų kaip, kad 
J. M. arba kalvis suvaidi
no. Mes visuomet pratę! 
peikti ir silpnesnes puses 
matyti, bet mes nematom

, dedamų pastangų ir gerų 
norų iš gerosios pusės.

Gaila, kad p. J. K. But
kus vasario 24 d., “Vilniu
je“ numerį 46, šoko vien 
todėl peikti, kad jam rolė 
nebuvo paskirta artisto J. 
M. Kadangi rengėjai to 
veikalo buvo įsitikinę, 
kad p. J. K. Butkus suvis 
netinka savo karaktoriu 
tai rolei.

p. Butkus būdamas na
rys 163 kuopos ir dar pri- 
tenduoja kaipo visuome
nės veikėjas, turėtų dėti 
pastangas skatinti, ugdyti 
prie kultūrinių darbų savo 
narius, ypač fraternalėse 
organizacijose, o ne piūdy- 
ti brolį su broliu. Mes tokį 
elgesį vadiname paprasta 
provokacija.

Ieva Lukošiūtė.

WORCESTERį MASS. i

DETROIT, MIGH.
Moterys Ir Jaunos Mergai

tės Rašykitės Į Moterų 
Sąjungą

I 
i
SODALIEČIŲ VAKARAS

Verbų sekmadienį, kovo 
21 d., 4 valandą po pietų ir 
7 vai. vakare, Šv. Kaži- 
miero par. bažnytinėje 
svetainėje Sodalietės, va
dovaujant kun. Skrode- 
niui, MIC., suvaidins gra
žų ir pamokinantį veika
lą. Sodalietės jau keletą 
kartų yra pasižymėjusios 
savo vaidinimu. Šį kartą 
taipgi suvaidins artistiš
kai. Vaidins šios Sodalie-įvairumas it§s;

Progra m ą
Daktaras

J. Poška.

I

nesilankytų į jųjų parengi
mus, moraliai ir materia
liai jųjų neremtų, tai galiu 
drąsiai sakyti kad lietuvių 
komunistų gyvenimo die
nos mūtų suskaitytos.

Tik pažvelkime kaip jie 
bando prieiti prie katalikų 
ir kokias gudrias priemo
nes jie vartoja, kad paga
vus silpno nusistatymo 
kataliką Į savo tinklą. 
Tveria bendrus frontus ir 
ragina dėtis draugijas prie 
jųjų, o kaip tik tokiame 
drumstame vandenyj 
jiems dažnai ir pasitaiko 
pasigaut žuvelę.

Viena Įstaiga yra grynai 
antireliginė - komunistiš
ka, kuri vadinasi “Progre- 
siviška”; progresivi š k a 
todėl, kad kovoja prieš 
Dievą ir nusistačius griau
ti iš pamatų krikščionybę 
ir visokiais būdais remia 
katalikų persekiotojus. 
Rodos, kaip nuo tokios ka
talikai turėtų šalintis kaip 
nuo kokių stipriausių nuo
dų. Tačiaus gi toli gražų 
netaip yra. Dažnai katali
kai samdo jųjų salę vestu
vėms ir “Shovver’ams” ir 
šiaip kitokiems tikslams. 
Tokiu būdu prisideda su 
savo centais ir remia ko
munistus, kurie siunčia 
kovojančioms valstybėms 
prieš katalikus, platint 
bedievišką literatūrą ir 
žudo kunigus.

Gaila tokių katalikų ir 
labai nesinori rašyti apie 
tokius įvykius, bet tikiu 
gal ir jie laikui bėgant su
sipras ir stos eilėse tų, ku
rie šalinasi nuo komunis
tiškų įstaigų. Visi katali
kiški laikraščiai įspėja ti
kinčiuosius.

F. A. Krancevičius.

Angelą Reinikytė, Biru
tė Ptilnikaitė, Ieva Jurge- 
lionytė, Ona Burdulytė, O- 
na Pečiulytė, Sophija Bui-i 
vydaitė, Marijona Taurai- 
tė, Anita Kantakevičiutė. 
Milda Urmonaitė, Pranciš- 

i ka Mažuknaitė, Marijona 
Toliaus jaut- Anušauskaitė, Birutė Ju

raitė. Rūta Matulaitė, Leo
ną Valatkevičiutė, Veroni
ka Kondratavičiutė, Elena 
Talakauskaitė, Birutė An- 
kštulaitė. Rita seškauskai 
tė. Ona Pakeniutė, Adele 
Kaliunaitė.’ Rap.

LAWRENČEJMASS.

akto vaidinimas — juo
kinga komedija “Užkerė
tas Jackus”, monių prisi
rinko pilna svetainė. Labai 
malonu matyti, kad lietu
vių visuomenė taip įverti
na lietuvišką meną ir tei
kia tikrai didelę moralę 
paramą rengėjams, dar
buotojams.

Programos 
nepaprastas, 
vedė kuopos 
kvotėjas, Dr.

Gera proga įstoti šiais Pirmiausiai pasigirdo ke- 
metais į Moterų Sąjungą, lėtas liaudies dainelių, ku- 
Vajus prasidėjo kovo 1 d., rias jautriai padainavo 
ir tęsis per tris mėnesius dvigubas vyrų 
iki birželio 1 d., šių metų.

Kurios dar nepriklauso
te, tai pasirūpinkite prisi
rašyti prie šios organizaci
jos. Vajaus metu įstoji
mas dykai. Jeigu priklau
sote prie kitų organizaci
jų, tai kodėl negalite pri
klausyti prie šios. Moterų 
Sąjunga yra vienintelė 
moterų organizacija, ku
rioje gauni daug naudos. 
Susirgus gauni pašalpos 
$5 į savaitę. Antra, narės 
sunkioje valandoje aplan
ko, pagelbsti, nuramina. 
Turime ir pomirtinių sky
rių. Kiekviena narė gauna 
dykai gražų įdomų žurna
lą “Moterų Dirvą”.

Jaunametės turi atski
rus savo skyrius ir jos ga
li daug gero išmokti ir 
joms yra labai naudinga 
priklausyti prie šios orga
nizacijos.

Smulkesnių žinių galite _ _
gauti iš vietinių kuopų. ’ venęS įr aprembėjęs ūki- 
O jei kartais nesiranda ninkas (Juozas Mickeliu. 
kuopos tai kreipkitės tie- nas); IJacW išvažiavę9 
siog Į Centrą šiuo antra-. burliokyšten uždarbiautų 
su: Moterų Dirva, 6747 S.L prasigėręs (Vincas RukJ 
Artesian Avė., Chicago, štaIis) ir -g^ygius- (N. 
1B- Dubokas).

Taigi moterys ir jaunos Nors artistai nėra pro- 
mergaitės nepraleiskite fesijonalai, bet širdingai 
šios progos, prisirašykite dėjo pastangas patenkinti į 
šio vajaus metu. Šiais me- publiką/ Vienok atsirado 
tais švęsime dvidešimts žmonių, kurie vargiai yra yra didžiuma susiprastu

kvartetas, 
vadovaujant varg. B. Ja
nušauskui.
riai solo padainavo p. Kon
stancija Skelly. Po to pub
liką užimponavo lietuvai
tės šokikės: J. Kasmaus 
kaitė, L. Cinskaitė, J. Ma- 
tecunaitė ir J. Katkaus- 
kaitė. Taipgi jaunutis Gil
bertas Mickeliunas pasa
kė gražų manologą, o Cen
tro pirm, redaktorius L. 
Šimutis nušvietė plačiai L. 
R. K. S. A. organizacijos 
reikšmę.

j Netrukus prasidėjo vai
dinimas S. Kaimiečio, ‘Už-

1 kerėtas Jackus’, vieno vei
ksmo juokinga komedija, 
paimta iš Lietuvos kaimie
čių gyvenimo. Vyriausią 
rolę (Agota) puikiai vaidi
no vietinė artistė K. Skel
ly. Didelių sceniškų gabu
mų taipgi parodė ‘Andriu
kas’, kalvis gudragalvis — 
girtuoklis (J. Žolanda);

■ ‘Valentas Burkus’, pagy
venęs ir aprembėjęs ūki-

1

MONTREAL, CANADA
Vasario 21 d., Lietuvių 

Vytauto klube, “bendra- 
frontiečiai” neva minėjo 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį. Programą 
pradėjo Lietuvos himnu, 
kurį sugiedojo vietinio 
klubo choras, vadovaujant 

I mokytojui Snaideriui. Dar 
padainavo ir eiles pasakė 

I vaikučiai, mokytojai p. 
Juškevičienei vadovau
jant. Dainomis publika bu
vo patenkinta. Bet kada 
pradėjo kalbėti įvairūs 

| kalbėtojai, tai buvo ne 
Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas, tik jos 

I šmeižimas ir niekinimas. 
Besiklausant kalbėtojų 
kalbų kiekvienas suprato, 
kad jie mielai atiduotų, 
jeigu tik galėtų, Lietuvą 
Rusijos kruvinajam dikta
toriui Stalinui.

Lietuviai patrijotai žino, 
kad iš komunistų nieko 

bedievybę, geresnįo negalima laukti,
f™" Tiktai gaila, kad prie šio

parengimo prisidėjo ir kai- 
; kurios neva katalikiškos 
i draugijos. Socialistai su 
komunistais gali daryti 
bendrus frontus prieš Lie
tuvą, bet tik jau ne kata
likai. Būtų labai malonu 
matyti, kad ateityje kata
likai tokių parengimų 
vengtų. Bendrauti doriems 
lietuviams su išgamomis 
netinka. Lietuvis.

• v •

X •Šiais 20-tojo amžiaus 
laikais Įvyksta Įvairių da
lykų. Įvairios rūšies be
dieviai stengiasi griauti 
visą kas yra pastatyta. 
Bet svarbiausias bedievių 
komunistų ir įvairios rū
šies laisvamanių tikslas, 
tai platinti t - 1

čias, šaudyti vienuolius, 
kunigus ir šiaip eilinius 
katalikus.

Nėra man čia reikalo a- 
pie tai kalbėti, nes visi 
matome kas dedasi Rusi
joj, Meksikoj, Ispanijoj ir 
kitose šalyse, kur milijo
nai žuvo ir žūsta už tikė
jimą ir Bažnyčios laisvę. 
Pažvelgus į šias baiseny
bes, net šiurpuliai eina per 
kūną. Tačiau ar visi mes 
katalikai šį baisų slibiną 
matome. Aš čia kalbu apie 
lietuvius katalikus. Jeigu 
lietuviai katalikai, kurių

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

G. Korespondentai, Mon
tello, Mass. — Pranešimai 
suvėluoti. Netilpo.
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Kaip Su Seminarijos 
Koplyčios Statyba

■

DARBAS Iš VIDAUS 
VAROMAS

Kaip jau .nesenai buvo 
paskelbta, naujoj Marijo
nų seminarijos koplyčioj 
jau pradėta tinkavimo 
tplastering) darbas. Šis 
darbas iš karto palengya 
dirbamas, nes, kadangi ko
plyčios lubose ir ant sienų 
daugelyje vietų būsią vi
sokių linijų bei pagrąžini
mų, ims kiek laiko iki kol 
bus sudėtos reikalingos 
geležinės formos. Įdėjus 
geležis, darbas tada kur 
kas sparčiau bus varomas. 
Žinoma, ir dabar, kur sie
nos paprastos, be jokių 
pagrąžinimų, darbas ten 
jau gerokai išvarytas.

Įsižiūrėjus į paruoštus 
ir sprendžiant iš to kiek 
jau padaryta, pasirodo,, 
jog naujos koplyčios vi-Į 
dus turėsiąs gražią forma, 
išvaizdą. Jei tik šiam kil
niam darbui nepritrūks 
reikalingų lėšų. Gėrimės 
mes lietuviai ir dažnai ste
bimės svetimtaučių žmo
nių gražiomis bažnyčio
mis, koplyčiomis; argi ne
galime ir mes lietuviai tu
rėti nors gražią puošnią 
savo seminarijos koply
čią? Reikia atsiminti, jog 
Tėvai Marijonai naudoja 
visas savo jėgas šios ša
lies lietuvių katalikų nau
dai ir rūpinasi jie išeivijai 
paruošti tinkamus ateičiai 
dvasios vadus. Todėl, juo 
patogesnės, geresnės bus 
Tėvų Marijonų seminari
jos aplinkybės,’ gyvenimo 
sąlygos, juo daugiau ir ge
riau jie įstengs pasitar
nauti Amerikos lietuviams 
katalikams. Todėl kiekvie
nas lietuvis katalikas tu
rėtų prisidėti prie kilnaus 
Marijonų Seminarijos ko
plyčios statymo darbo, ar 
tai auka ar kitokia para- 
ra; o teikdamas paramą 
turėtų suprasti, kad tai 
darydamas jis daro gerą 
darbą sau, nekalbant jau 
apie atlyginimą, kokį jis 
užsipelnyja pas Viešpatį 
Dievą.

TERRAZO — (DIRBTI 
NAS MARMURAS)

Vadinamas “terrazo” y- 
ra tam tikra rūšis dirbtino 
marmuro, kuris paprastai 
vartojamas grindims, pa
langėms ir kitur, 
kalinga, vietoj medžio, sti
presnė, kietesnė medžiaga. 
“Terrazo” darbas panašus 
į iementinį grindų išgrosi
mą, tik skiriasi tuo, kad 
apart paprasto cemento 
primaišoma, pribarstoma 
mažutėlių dirbtino mar
muro akmenėlių, kuriuos 
vėliau tam tikromis maši
nomis nugrando, nulygina, 
nušveičia. Taip, kad šiais 
akmenėliais galima suda
lyti visokiausių formų ir 
galima primaišyti kokių 
tik spalvų norima.

Naujoj seminarijos kop
lyčioj šio “terrazo” darbo5 
atlikta nemaža. Šia me
džiaga išgrįsti takai iš a- 
biejų šonu ir koplyčios vi
duryje. Ypač šventoriuje 
suderinta gražios spalvos 
ir forma. Ir kitos koply
čios dalys, k. a., palangės, 
laiptai, prieangis, iš šios 
medžiagos padirbtos.

r .‘i . s ; >
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MONOGAMOS — (RAI
DŽIU GRUPĖS)

Pačiame koplyčios Įėji- 
mo prieangyje, grindyse 
padirbta monograma (rai
džių grupė) kuri vaizduo
ja Marijonų Kongregaci
jos raides M. I. C. Visos 
raidės gražioj ir patrau- 
kiančioj formoj suderin
tos. Apart šios, yra dar ir 
kita monograma, jau pa
čioj koplyčioj, šventoriuje. 
Čia ties viduriu, priešais 
didįjį altorių, grindyse i- 
taisyta tam tikra forma, 
kurią sudaro iš viso ketu
rios raidės. Pirmos dvi 
(Alpha ir Omega), viena 
iš vieno šono, kita iš kito, 
primena mums PąJtĮ Kris
tų, Kuris šiuos žodžius 
(alpha ir omega) vartoda- 

' mas yra pasakęs, “Aš esu 
! Alpha ir Omega”, pradžia 
ir pabaiga”, (alpha ir o- 
mega yra pirmutinė ir pa
skutinė raidė iš graikų 
kalbos abėcėlės). Antros; 
dvi monogramos raidės, 
kurios anų dviejų viduryje 
susikryžiuoja, yra pirmos 
dvi raidės iš vardo Kris
taus, kaip jis graikų kal
boje yra rašomas.

Visą šią antrą monogra
mą apsupa gražiai išdirb
ta žvaigždė. Prie to, tenka 
pastebėti, kad šiai antrai 
monogramai planą nupie
šė vienas Marijonas Semi
narijos auklėtinis, klieri
kas S. Vaičaitis -MIC., o iš 
šio piešinio buvo padirbta 
reikalinga monogramos 
forma.

I

dsrbininkks

persimainiau i Luekies”

eseniai buvo padaryta savarankiškas

VĖLIAUSIOS PARAMOUNT PICTURES 
“SIVING HIGH, SWING LOW” 

FILMOS ŽVAIGŽDĖ

Savo dainavimo mokytojo patariama aš

tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, irtt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog vpatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

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

* » • *

“Saro naujame ‘Suting High, Swing 
Loit' paveiksle, pirmu kartu visoj 

mano filmų karjieroj aš dainuoju dai

ną. Tam atlikti, aš praleidau mėnesius 

laiko imdama dainavimo pamokas. 

Kadangi su šiuo padidintu apsunkini

mu mano gerklė gerai nesijautė, tad 

mano dainavimo mokytojas man pa

tarė, kad pasirenkant cigaretus aš išsi

rinkčiau lengvą užsirūkymą. Ir todėl 

aš persimainiau į Luekies. l\įio to laiko 

aš atradau, jog lengvas užsirūkymas ir 

mano gerklė puikiausiai sutinka.”

nėti prieš kurį laiką Vo
kietijoje buvo išleista kny
ga, pavadinta: Die Salz- 
burger. Die Geschichte 
und namentliches Verzei- . 
chnis der im Jahre 1732 in 
Litauen eingwander ten 
Salzburger” (Salzburgie
čiai. Trumpa istorija ir 
sąrašas 1732 metais į Lie
tuvą atkeliavusių salzbur- • 
giečių). 
Lietuva 
taip, 
būtų tą kraštą savo ran
komis sukūrę. Jie nenori 
pripažinti, kad tose žemė
se jau nuo amžių gyveno 
ir savo prakaitu kiekvie
ną kampelį aplaistė žmo
nės, vadinami lietuviais.’ 
nuo kurių vardo ir pats 
kraštas pavadinamas pa
eina. Bet vokiečiai vra. di
deli istorijos klastotojai, 

j Jie sugeba net Lietuvos 
žemes Salzburgu paversti.

I ’ Tsb.

Šioje knygoje 
atvaizduojama 

lyg salzburgiečiai

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLLAUS GRIETINE”

NORVEGIJOS K A R A- 
LIUS DOMISI LIETUVA

Tarp Liet;. .O: 
j c- s vis

bėra draugingi 
n i ai sa: 
riniai ir ūkiški abiejų, 
kraštų santykiai dabar y- 
ra dar tik savo vystymosi 
pradžioje. Prie ių plėtimo 
ir vieni kitu didesnio paži
nimo prisideda įvairios 
draugijos ir atskiri asme
nys. Ypač gražiai šioje sri
tyje dirba Norvegijos in-

Į

; ir ?.orve- 
bnvo ir te- 

valstybi- 
titykiai, nors kultū- 
ir ūkiški

2 <

KVITŲ KNYGUTĖS
Naujos seminarijos kop

lyčios reikalingą fondą su
kelti vartojam^ visoki ga
limi būdai. Apart kitų 
priemonių, reikalingų pini
gų sukelti, šiam tikslui y- 
ra paruošta tam tikros 
knygutės, kuriomis gera
širdžiai seminarijos rėmė
jai ir geradariai vaikšto 
po žmones ir renka aukas 
seminarijos koplyčios fon
dui sukelti. Suprantame, 
kad daugelis žmonių, ku
rie neišgali statybai su
teikti aukos, tačiau jie ga
li šiam reikalui kitokiu 
būdu pasidarbuoti, būtent, 
gali pasiimti vieną kitą 
knygutę ir ją ar jas .per 

kur rei- pažįstamus praplatinti ir 
rinkti aukas seminarijos 
koplyčios naudai. Tenka 
pastebėti, kad nemažai 
žmonių šias knygutes jau 
platina. Esama taip gi to
kių žmonių, kurie ne gana 
to, kad patys duoda aukas, 
bet dar pasiima šių knygu
čių ir jas stropiai pardąvi- 
nėja. Ypač Čikagoje šis 
darbas gerokai įsisiūba
vęs, žinoma esama žmonių 
iš toliau (k. a., Mass., Pen- 
na., Conn.,) kurie knygu
čių yra pasiėmę).

Št$ū, ponas Andrius Ra
dzevičius iš Aušros Vartų 
parapijos, Čikagoje, pasi
ryžo seminarijos koply
čios fondui surink^ nors 
šimtą dolerių ($100.). O 
žiūrėkime, paskutinėmis 
dienomis tyri jis surinkęs 
arti $60! Jeįgu įr toliau 
panašių tenppu varysis, tai 
neabejojame, jog jis kur 
kas toliau šimtinės dasiva-

Lengvas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Cop/rlsbt 1937. The Azn&rican T-k*cco Compacj

rys.
Ponia Ona Čepaitienė, 

Scranton, Pa., surinkusi 
atsiuntė $20; ponia Pralei- 
kienė, Kin^ston. Pa., užsi
prašiusi Mišias, atsiuntė 
taip gi surinkusi iš kitų 
arti $5.

Kviečiami visi i ši dar- gyvenamas kraštas. Atsi- kraštai — Bavarija, Bade- 
bą — platinti seminarijos 
koplyčios naudai kvitų 
knygutes. Kas norėtų gau
ti šių knygučių, prašomi 
kreiptis į seminariją ar 
‘Draugą’ ir knygutės kaip 
matant bus prisiųstos.

Iš Kur Vokiečiai Atsikraustę Į 
Prašų Lietuvą

Prieš keletą šimtų metų Salzburgas yra Austri- 
Prūsų Lietuva buvo gry- jos provincija, kaip ir Ti
nai lietuviškas, lietuvių rplius ir Pietų Vokietijos

danginę į lietuviškas že- nas, buvo kraštas, kur 
mes ir galutinai išnaikinę naujai paskelbtas Marty- 
bei nutautinę senovės prū- no Liuterio tikėjimas susi
jus, vokiečiai pradėjo pla- laukė smarkaus persekio- 
čiu mastu kolonizuoti ir jimo iš katalikų pusės. Už- 
kitas lietuvių gyvenamas tat visi ankščiau suminėti 
žemes į pietus nuo Nemu- kraštai iki šiai dienai iš- 
no. Smarki Prūsų Lietu- laikė katalikybę. Nuo 
vos kolonizacija prasidėjo 1500 metų prasidėjęs ne- 
18-jo šimtmečio pradžioj, sugyvenamas tarp katali- 

Pąskutiniu laiku semina- kai čia buvo atgabenti ko- kų ir evangelijų Salzburgo 
rijos koplyčios statybos lonistai iš Salzburgo. Salz- gyventojų, tęsėsi su per- 
fondui gauta sekančios burgiečių vardas Prūsų traukomis apie porą šimt- 
ąukos:

Peama. —
Ponia Marijona Murze- pravartu bus žinoti, 

vičienė (Duęuesne) 
(amžina garbės narė) 
$100. Šv. Juozapo parapi- atkeliavo, 
jos (Scranton) Tretinin- 
kai — $15.

Mass. —
Ponia Ona Kupstienė 

(Morningdale) — (amžina 
garbės narė) — $100. p. 
Antanas Kupstas ir šeima 
(Worcester) — $20.

Oieero., £11. —-
Ponia Ona Dupeikienė nų darbą ir pagal iągalės 

(Lietuvos boną) — -$50. jj parems. Darbo tiesa 
Ponią Krasauckienė (jau dąug atlikta, bet daug ir 
ne pinmą kartą) — $5.*

Cfoica&o, JU.
P-nas F. Ėudeikis (lai- reikalingos

AUKOS

i

Lietuvos istorijoj sutinka- mečių. Šis nesugyvenimas 
mas gana dažnai, todėl ypač paaštrėjo 1727 mo

kas tais, kai popiežius Bene-
— buvo tie atėjūnai ir ku- diktas XIII įsakė visiem-’
— riais tikslai jie į Lietuvą katalikams sveikinantis 

sakyti: “Tegul bus pagar-
; ... . bintas Jėzus Kristus”. Da-

dotuvių direktorius) — ys Salzburgiečių tam įsa- 
$10. Pranas ir Petronėlė kypmi pasipriešino, aiš- 
Dekantai — $5. kindamiesi, kad toks pasi-

Seminarijos vyresnybė sveikinimas viešose vieto- 
gerb. aukotojams giliai 
dėkinga ir tikisi, iog atsi

se būtų Jėzaus vardo iš
niekinimas. 1731 metais a-

i žinierių sąjunga. Norėda
ma norvegus arčiau suna- 
žindinti su Lietuva, sąjun
ga Dernai metais i KaunaI x

; ir Klaipėdą buvo pasiuntu
si savo laikraščio “Tech- 
nisk Ukeblad” redaktorių 
inžinierių O. Langė. Da
bar inž. O. Langė, plačiai 
susipažinęs su Lietuvos, 
gyvenimu, Norvegi joje 
ruošia paskaitas bei pra- 

! nešimus apie Lietuvą. Pir- 
i mosios dvi jo paskaitos 
. neseniai įvyko Norvegijos 
sostinėje — Oslo mieste. 
Savo paskaitose, kuriose 
dabar skaitomos ir kitose 
Norvegijos vietose, inž. O. 
Lange ypač iškelia Lietu
vą, kaipo puikų, norve- / 
gams dar mažai žinomą . 
turizmo kraštą. Drauge jis 
ragina tarp Lietuvos ir

I Norvegijos sudaryti glau
desnius prekybinius bei 
kultūrinius santykius. Pa
žymėtina, kad į inž. O. 
Lange paskaitas atsilanko 
gana daug žymių norvegų, 
kurie labai įdomaujasi 
Lietuva. Tarp kitų, Lietu
va nemažą susidomėjimą 
parodė ir Norvegijos ka
ralius bei Norvegijos sosto 
įpėdinis. Tsb.

i

i

vadinamą “Emigracijos 
Patentą”, pagal kurį visi 
atskilę nuo Katalikų Baž
nyčios turėjo per 8 dienas 
apleisti Salzburgą.

Ištremtieji Salzburgo e- 
vangelikai apleido savo 
gimtąjį kraštą ir traukė į 
Vokietiją be jokio plano 
ir globos. Ir štai Prūsijos 
karaliui Priedrichui Viliui 
I atėjo į galvą mintis pa
naudoti tuos tremtinius 
Prūsų Lietuvai kolonizuo
ti. 1732 metais jis pakvie
tė salzburgiečius į Prūsi
ją, kad Prūsų lietuvių že
mes apgyvendintų tikrais 
vokiečiais. Iš Berlyno salz
burgiečiai buvo nugabenti 
Į Karaliaučių ir iš čia, vy
riausybės šelpimui, paskli
do po visą Prūsų Lietuvą. 
Per trumpą laiką jų čia 
įsikūrė apie 12.000.

Pradžioj Prūsų Lietuviai 
tremtinius labai užjautė ir 
padėjo jiems naujose vie-1 
tose įsikurti. Bet šian
dien po 200 metų nuo salz
burgiečių atsidanginimo 
matome, kokią didelę žalą 
šie atėjūnai padarė lietu
vių tautai. Dėka jiems.

i

I

ras ir daugiau panašių rė- pie 20.000 salzburgiečių vokiečiams pavyko nuslo- 
< mėjų, kurie užjaus šį kil- atvirai atsisakė nuo Ro- Prūsų Lietuvoje lie-4

neatliktą, o ypač .prie pa
baigos, lėšos juo daugiau krašto gyventoja

(. A. J. M. tų į evangefflnis
... * . w i - ■ • ta . . . ■

tuviškumą ir suvokietinti 
daugumą Prūsų Lietuvos 

^"‘gyventojų —* lietuvių.
Salzburgiečių atsidangi-

mos įr pęrėjo į evąngelikų 
tikėjimą. Salzburgo ’ 
riausybė pabūgo, kad visi 
krašto gyventojai neperei- nimo į lietuvių žemes 200 

s ir išleido metų sukaktuvėms pa m i-

Kovo 1 d. — 14,
64 Church St. 

Pittston, Pa.
Kovo m. 15 d. — 21,

258 Zerbey avė. 
Kingston, Pa.

Kovo m. 22 d. — 28,
19 Dennison St. 

Luzeme, Pa.
Balandžio m. 12 d. — 18, 

119 Tempei St.
Nashua, N. H.

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

Marianapolis College 
Thompson, Conn.
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Rytinių Valstybių Žinios
ANSCNIA, CONN. | Nesuprantama kodėl ki-| 

tos šios kolonijos njergai- 
tės neprisideda prie šios 
kilnios draugijos. Jos turi 
įsitaisiusios vėliavą ir gra
žiai darbuojasi parapijoje. I

1 6

Skaičiau spaudoje, kad | 
visi Katalikų Bažnyčios | 
Vadai, Popiežius, Kardino- J 
lai ir Vyskupai ragina ka
talikus skelbti katalikiš
kos spaudos vajus ir pla- 
'^ti katalikišką spaudą. 
Bet kaip gaila, kad šiojp 
kolonijoje mažai kas rūpi
nasi katalikiška spauda ir 
jos platinimu. Kaikurie 
katalikai savo namuose 
laiko bedieviškus laikraš-

Vasario 21 d. čia iškil
mingai paminėta Lietuvos 
Nenriklausomvbės sukak
tis 7arriin^jimas įvyko 
bažnvtinėje svetainėje. 
Dalyvavo anie 300 žmonių. 
■Programos medėju buvo n. 
J. Marculionis. Vietinis 
choras sugiedojo Lietuvos 
’r merijos himnui. Po to 

vožėjo pakviesta, 
ir- na^erbė žuvu- 

«in<? T.iptivros Neori- 
1-Inu etom vbėŠ.

Pirmiausiai kalbėjo mie
sto mayoras A. F. Nolan. 
Jis pasveikino visus lietu
vius kaipo gerus ir susi- čius, o pakalbink juos už- 
pratusius piliečius ir su- sirašyti katalikišką laik- 
teikė nemažai komolimen- 
tu mūsų klebonui kun. V. 
Karkauskui. Po to natrio- 
tingą kalbą pasakė kleb. 
kun. V. Karkauskas. Rabi
no pirkti VVS pasus įf 
ženklelius. Kun. V. Kar
kauskas savo iausminęa 
kalba apie Vilnių ir jo 
vadavimą taip išjudino 
publiką, kad pardavėjai 
pritruko pasu ir ženklelių. 
Mes Ansonijos lietuviai 
džiaugiamės turėdami tokį
patriiotingą vadą asme- tvdama blogos spaudos ža- 

Karkausko, lingas pasekmes, nutarė 
surengti prakalbas kovo 

5 vai. vakare, šv.

raštį, tai tik ranka pamo
ja ir sako: “Neturiu pini
gu”. Taip, katalikas neturi 
pinigu katalikiškam laik
raščiui, bet turi bedieviš
kam. kuris nuodija jo sie
lą. Yra ir tokių, kurie savo 
kolonijoje dar gėdijasi 
kalbinti kitus, kad užsira
šytų bedievišką laikraštį, 
bet nuvažiavę i kita kolo
niją tą daro. Tai išdavys
tė.

LDS. 15 kuopa, perma-

• *

Kalba p. J. Tysliava 
Brooklyn apie Lietuvos 
kariuomenę ir jos nuopel
nus. Jis pasisako, kad ir 
jam teko kariauti dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės. 
Būdamas 15 metu amžiaus 
metęs knygas ir stojęs į 
Lietuvos kariuomenę.

VVS pasų ir ženklelių 
parduota už $20.50.

Taigi ansoniečiai labai 
entuziastingai minėjo Lie
tuvos Nepriklausomybę. 
Valio! Rap.

nyj kun. V.
kuris mums visuomet tei
kia pagalbą ir pritarimą 21 d

iš Vardo draugijos svetainė
je. 6 Davis St. Kviečia kal
bėti p. J. B. Laučka, “A- 
merikos” redaktorių. Taigi 
visi šios kolonijos ir apy
linkės lietuviai kviečiami 
į tas prakalbas ateiti.

M. Kauklys, 
LDS 15 kp. pirmininkas.

UTICA, N. Y.

KEARNEY, N. J.

kaA ta draugija kartu iš
pirktų bendrabučiams — 
prieglaudoms pramonės 
liudijimus už praėjusius 
penkerius metus.

Kadangi labdarybės dr- 
ja bendrabučius — prie
glaudas išlaiko tik grynai 
labdaringais sumetimais, 
tai iždinės nutarimas buvo 
apskųstas apygardos teis
mui. Bylos metu paaiškė
jo, kad labdarybės draugi
jos laikomi vaikų bendra
bučiai — prieglaudos ne
tik neduoda jokio pelno, 
bet — nuolatinius nuosto
lius. Apygardos teismas 
paskelbė sprendimą, pa
gal kurį nubaustuosius 
valdybos narius išteisino 
ir išaiškino, kad bendrabu
čiams —prieglaudoms pra
monės liudijimai yra ne
reikalingi.

Sakalo laureatas, ir šiame romane 
tikrai gyvu ir jumoristiniu sti
liumi pavaizduoja labai tipišką 
kaimo meisteri su sūnumis, spau
dos draudimo gadynės fone.

Liudas Dovydėnas, BROLIAI 
DOMEIKOS. Romanas. 260 pusi. 

[Kaina Lt. 3, —. Rašytojas šiame 
veikale Įdomiai ir meniškai apra
šo vieną charakteringą mūsų žmo- 
įnių ydą — bylinėjimąsi. Dėl men
ko nieko du broliai bejieškodami 
“teisybės” beveik it- ūkius

• ramia.
.L Paukštelis. PIRMIEJI

TAI. 360 pusi. Kaina 
Romanas iš gimnazijos 

i gyveninio. Autorius 
i neigiamąsias gyvenimo
naudoja satyriko 
juokia pataikavimą, 
terijaiizmą, moterų

I . * *
i įdomus liudijimas, i
džiagos kūrėsi 

Br. Buivydą it ė,
RATELIS. Apysaka 
liustravo D. Tarabijdaitė. 
mo M-jos pripažinta tinkama 
sų mokyklų knygynams, 

į pusi. Kaina Lt. 2,50. Autorė pa
sirinko visų užmirštą, bet nepa
prastai naudingą ir dėkingą temą 
'— amatų propagavimą. Labai 
‘gražiu ir gyvu stiliumi, taip pat 
temos Įdomumu patrauks prie 
šios knygos kiekvieną jaunuoli.

V. Braziulevičius. Al'C.ILA 
NEBREND1LA. Vieno veiksmo 
komedija. Liaudies teatro Nr. 1. 
Sakalo leid. Kaina Lt. 1,—.

Šiuo scenos veikalėliu Sakalas 
pradeda leisti “Liaudies Teatro” 
veikalų seriją. Toje serijoje bus 
leidžiami populiarūs, lengvai pa
statomi. rimti ir visais atžvilgiais 
liaudies teatrui tinkami. Įvairių 
žanrų scenos veikalai. Prieš lei
džiant dar bus visi tie veikalai 
tam tikro teatralų kolektyvo pa- 

■ t ikrinti.

Birželio- June 19 d.

Gegužes - May 29 d

i . -r

TIESIOG Į KL AIPĖDĄ BE PERSEDIMŲ
IR

Laivu “GRIPSHOLM”

Važiuokite į Lietuvą
SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Kurie manote važiuoti į Lietuvą, ruoškitės iš ank
sto, nes Lietuvos piliečiams reikalinga išgauti sugrį
žimo dokumentai.

Šia is metais Lietuvių pa
rapija minės 25 metų gy
vavimo sukaktį. Per tuos 
25 metus buvo įvairių įvy
kių, malonių ir nemalonių, 
šešius mėnesius neturėjo 
visai savo lietuvio kunigo. 
Dabar Uticos lietuviai di-

Vasario 28 d. Šv. Vardo 
draugijos svetainėje įvyko 
Sodalicijos kortavimo va- džiuojasi turėdami darbš
ti aras. Dalyvavo daug tų kleboną kun. Šimkų, ku 
žmonių ir visi buvo labai ris ir rengia šios parapijos 
patenkinti žaidimu. Garbė 25 metų gyvavimo sukak- 
jaunoms mergaitėms už ties minėjimą.
to vakaro surengimą. Šiomis dienomis mirė

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

atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

BROCKERT’S ALE

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

I

BOSTONO APIET.TNKfiS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė 
jas Ir Distribntorius CHARLES tVAYSHVTLLE, pristato altj baltams, 
restoranams ir nlndi’ms. Saukite: Ded. 1781.

Telefonas
Worce«ter, 5 433-1

I

pra-

M E-
3.50.

Milžinišku Laivu - “BERENGARIA

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

‘DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680 *

• T • | Leidžiama yra kalbų a-
Okirpuotoie JLietllVOie pie J° nusikaluraą valsty- 

~ į bės išdavimu (“zbrodnia
TET5EUŽDARINEJA gino šį kryžių nufotogra- stanų”). Jeigu būtų P. Ka- 

----------- luoti, bet jam gerai nepa- razija tuo nusikaltęs, tai 
sisekė. Kitą dieną atvykę juk Lenkija yra teisinė 
iš Valkinyko policininkai valstybė. Turi baudžia- 
padarė Aš Radžiaus gyve- mąjį kodeksą, prokuratū- 
namame name kratą ir pa
siėmė apie 40 skaitomų 
lietuviškų knygų, o pati 
Radžiu nusivedė į policijos 
punktą Valkinyke, kur iš
tardė ir paleido. Rytojaus 
dieną £ taikiny ko policiją trėmimą turėtų atsakyti 
taip pat buvo iškviestas ir prieš įstatymus tie, kurie 
• v

“Vilniaus Žodis” 7 nr. 
praneša, kad Švenčionių 
apskrities storastija užda
rė lietuvių kultūros švieti
mo draugijos skyrius. Er- 
zvėte, Pakalnišk i u o s e, 
Žvyriuose (Tverečiaus val
sčiaus) ir Maksiūnuose 
(Kaltinėnų valse.).

rą, teismą, kalėjimus. Juk 
toki nusikaltėliai netre
nkiami. Toki teisiami ir 
mažiausiai gauna 10 metų 
kalėti. Jeigu Karazija toks 
nusikaltėlis, tai už jo iš-

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti nauji SAKA

LO leidiniai:
A. Vaičiulaitis, VALENTINA. 

224 pusi, kaina Lt. 3. — Iliustra
vo T. Kulakauskas. Dviejų jau
nuolių meilės romanas. Šis roma
nas labai daug nulems mūsų lite
ratūros estetinėje kryptyje. Tai 
tikras meno šedevras, parašytas 
nepaprastai gražiu ir subtyliu 
stiliumi.

Petras Cvirka, MEISTERIS IR 
SŪNŪS. Romanas. 248 pusi. Kai
na Lt. 3. — . Autorius, 1936 m.

NUBAUDĖ UŽ KRY
ŽIAUS FOTOGRAFAVI

MĄ
ištardytas kazimieriečių 
skyriaus pirmininkas Sta- 

i T_ .. . . „ . įsysBakūnas.Kursiu kaime, Valkiny
ko valsčiuje, vietos lietu- Pagaliau lapkričio mė- 
vių šv. Kazimiero draugi- nesl A. Rodžius gavo is 
jos skyrius 1935 m. pasi- Vilniaus — Trakų apskri- 
statė gražų ąžuolinį kry- ties Storastos pranešimą, 
žiu. Pernai, liepos mėnesį, kad už kryžiaus fotografa- 
kaip rašo “Viln. Ryt.” vie- vimą jis yra nubaustas 
nas skriaus valdybos na- 100 auksinų pabaudos, ar- 
rys Antanas Radžius mė- b’a 10 dienų arešto. S. Ba- 
---------------------------------  kūnas taip pat iš to sto- 
Juozas Bangdžiunas. Pa- rastos gavo 
laidotas su bažnytinėmis jog už tai, 1 
pamaldomis. Paliko nuliu- Radžiui fotografuoti kry- 
dime žmoną, sūnų ir dūk- žiu ir pats padėjo

I terį. baudžiamas 200 auksinų
Taipgi mirė Ieva Rusew, pabaudos, arba 14 dienų 

ilgai sirgusi. Liko nuliūdi
me vyras ir 3 dukteris. 
Palaidota su bažnytinėmis 
pamaldomis parapijos ka
puose.

Senas parapijietis.

• v

► pranešimą, 
kad leido A.

jis

i

arešto.
Kuršių Lietuvių šv. Ka

zimiero draugijos skyrius 
Storastos buvo uždarytas 
1936 m. gruodžio mėnesį.

SALEZIEČIŲ MISIJŲ
MARŠRUTAS '

DĖL KO IŠTREMTAS 
KARAZIJA

Lt.
mokytoju 
vaizduoja 
puses. .Jis

priemones. Iš- 
, rutiną, ma- 
tuštumą. Tai 

iš kokios me
ni ūsu mokykla.

AUKSINIS 
jaunimui. I- 

Švieti- 
vi- 

200

LUCKY STRIKE PROGRAMOJ 
BUS GIRDIMA GARSŪS PA

SAULIO DAINININKAI

Kovo 14 d. — 21 d.
(V sekm. gavėn. — VI.) 

1313 Westminster avė.
Detroit, Mich. 

Kovo 22 d. — 30 d.
Springfield, UI.
Visose vietose misijas 

ves kun. Albinas Drazdys. 
Misijų atlyginimas skiria
mas statomai Saleziečių 
įstaigai Vytėnuose, kur 
daugelis jaunuolių ruošia
si tolimųjų kraštų misi
jom.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street * * 
BALTIMORE, MD.

Ryšium su Vilniaus kra
što lietuvio Povilo Karazi
jos ištrėmimu “Vilniaus 
Žodis’* 7 nr. taip rašo:

“Oficiališkai P. Karazi
ja ištremtas dėl to, kad jis 
neturėjo išaiškintos pilie
tybės, nors Vilniuje apsi
gyveno ankščiau, negu bu
vo paskelbta Lenkijos ne
priklausomybė, o daug an
ksčiau, negu lenkų kariuo
menė užėmė Vilnių. Ir dėl 
to Karazijai Lenkijos pi
lietybė priklausė.

Mūsų giliausiu įsitikini
mu

Karazijos trėmimas yra 
glaudžiai susijęs 
priešlietuviška

įsakė ištremti. Jeigu to 
nėra, tai tos kalbos apie 
jo nusikaltimą valstybės 
išdavimu reikia vertinti 
kaip piktos valios žmonių 
išsigalvojimas ir svei
kiems ligos įkalbinėjimas.

P. Karazijos ištrėmimas 
vra labąį didelis Vilniaus 
lietuviams nuostolis ir 
ir smūgis. Tais keliais lie
tuviu širdžių negalima pa
veržti, nes tremtinio var
gai, tai tų vargai, kuriems 
jis dirba ir su kuriais dir
bo”.

Vilniaus lietuvių laikraš
čiai praneša, kad taip pat 
tremiama ir P. Karazijos 
šeima. Jo žmona ir vaikai 
turi išvažiuoti iš Lenkijos 
ligi vasario 15 d. Karazi
jos žmona rūpinosi, kad 
išvykimo terminas bent 
būtų pratęstas iki mokslo 
metų pabaigos, nes sūnus 
mokosi 8-je V. D. gimnazi
jos klasėje, o duktė — 7- 
je. Tačiau į tai visiškai ne
atsižvelgiama. Brangiau
sių daiktų: retų knygų ir 
numizmatikos dalykų 
vežti neleidžiama.

TŪKSTANTINES
BAUDOS

“Vilniaus Rvtojus”

iš

11 
n r. aprašo tokį dalyką. 
1936 m. Vilniaus iždinė 
nubaudė po kelis tūkstan
čius zlotų lietuvių labda
rybės draugijos valdybos 

į narius už tai, kad per ke
lerius metus minėtoji

su draugija savo bendrabu- 
priešlietuviška dabar- ęiams 
tinę akcija. Jis yra jos išpirko pramonės liudiji- 
auka ir viskas.

prieglaudoms ne-

Providence, R. I., kun. 
Juozo Vaitekūno klebo
naujamoje bažnyčioje, ko
vo 4 — 7, kun. Alponsas 
Jagminas, MIC.

Shenandoah, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebo
naujamoje bažnyčioje, 40- 
tės atlaidai, kovo 7 — 9, 
kun. Jonas J. Jakaitis, M. 
I. C.

Lowell, Mass., kun. Pra
no V. Strdkausko klebo- 
naujamoj bažnyčioj, kovo 
7 — 10, kun. Juozas Vaš
kevičius, MIC.

Brooklyn, N. Y., kun. 
Juozo Aleksiūno klebonau
jamoje bažnyčioje, misi
jos, kovo 8

Waterbury, Conn., kun. 
Juozo Valan tie jaus klebo
naujamoje bažnyčioje, no- 
vena į šv. Juozapą, kovo 
11 — 20, kun. Juozas Ma
čiulionis ir kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

Boston, Mass., kun. Pra
no Virmauskio klebonau
jamoje bažnyčioje, kovo
14 — 16, kun. Alponsas 
Jagminas, MIC.

Brockton, Mass., kun. j 
Jono Švagždžm klebonau- 'siai girdimos p 
iamoje bažnyčioje, kovo 4ransliavim tinkl
15 — 28, misijos, kun. 
Juozas Vaškevičius, MIC.

Maspeth, N. Y., kun. Jo
no Balkūno klebonaujamo
je bažnyčioje, misijos, ko- -t‘ai dabar‘ .. ............ .v
VO .2®’ kpjb Alpon- kaįpO priedas, bus duodama pro
sas Jagminas, MIC. gos jšgirsfj nekuriu pasaulio jžy-

GirardVllle, Pa., kun. M. miausių dainininkų halsas.
Daumanto klebonaujamo- Lucky Strike programos per 
je bažnyčioje, misijos ko- įj^.us m(dus buvo tarpe populiu- 

09 __  92 ImIM AhATYIOC! .2.. . ................... » .
Morkūnas, MIC.

VELYKŲ METU

16.

‘.Jūsų Uit Parade’ radio klau
sytojai turės progos išgirsti dau
gelio pasaulio pragarsėjusių dai
nininkų balsus. Kaip Luekv Stri
ke cigaretų išdirbėjai ir progra- 

jmos rėmėjai pareiškė, jie susidės 
i iš vadovaujamu operos daininin
kų, pragarsėjusių scenos ir filmų 
‘lošėjų, ir radio žvaigždžių.

Šios garsenybės bus kaipo 
priedas nuolatiniams artistams, 
‘kurie šia programą padarė visoj 
šalyj taip mėgiamą. Programa y- 
ira perduodama trečiadieniais 10 
vai. vak.
Broadcasting 
na tinklą ir 
10 vai. vak.
Broadcasting

Kaip ir iki šiol, kiekvienoj 
; programoj bus perstatoma “ Lu- 
Icky Seven”. septynios popui ia- 
riškiausios savaitės melodijos. 
Melodijii populiariškumas spren
džiamas pasiremiant plataus visos 
šalies tyrinėjimo daviniais suži
noti, kurios dainos vadovauja 
muzikos lapų ir plokštelių parda
vime; kurios iš jų dažniausiai 
užkviečiamos įžymiųjų orkestrų 
[vedėjų griežti, ir kurios dažniau
siai girdimos per didžiausius 

lūs ir vadovau
jančias nepriklausančias radio 
Istotis. Be to, ir kitos populiariš- 
ikos dainos nepriskirtos prie ‘Lu- 
Įcky Seven’ yra perstatoma. O 

■ radio klausytojams.

ĖST per National 
kompanijos raudo- 
šeštadieniais, taipgi 
ĖST per Columbia 
System.

šiol.

VO 22_ 28, kun. Adomas riškiausių, lygiai kaip ir Luckies,
Morkūnas, MIC. kurie lepiųjų eiga retų rūkytojų

yra mėgiamiausiais. Pagaminti iš 
Omaha, Nebr., kun. Juo- puikiausio turkų ir naminio taba- 

ZO Jusevičiaus klebonauja- kO Lucky Strike ciffaretai yra 
moję bažnyčioje, misijos lengvas užsirūkymas, laisvas nuo 
kovo 31 — bai. 11, tėvas tūlų erzinančių, pašalintų išimti- 
-______« _ a a -a •  m a _ j»»  . _

moję bažnyčioje,

mų. Buvo pareikalauta, MIC.* #

generolas kun. Andrius 
Cikoto, MIC.

Pittsburg, Pa., kun. V. 
Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos bai. 5 
— 13, kun. Adomas Mor
kūnas, MIC.

Lawrence, Mass., kun. 
Prano Juro klebonaujamo
je bažnyčioje bai. 5 — 13, 
kun. Juozas Vaškevičius,

no “It’s Toasted” proceso, prie
maišų. Luckies yra malonūs ger
klei.

Štai kodėl tiek daug įžymių 
radio, scenos, filmų ir operos ar
tistų rūko Luckies. Jų balsai yra 
jų turtas, tad jie ir pasirenka 
lengvą užsjrūkymą. (Adv.)

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

Visi skeibkltfis “Darbininke“.

I


