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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria J
Vilnius — Lenkai 

kaž kokio pasalptingo 
žinės balso kankinami per
sekioja Vilniaus krašto 
lietuvius ir jų kultūrinį 
veikimą su negirdėtu įnir
šimu. Šiomis dienomis už
darė paskutinę Ryto Dr- 
jos mokyklą ir kėsinasi 
uždaryti paskutinę lietu
vių gimnaziją Vilniaus 
krašte.

!yg 
są-

TURI PRIPAŽINTI 
KRIKŠČIONIŠKUS 

PRINCIPUS

Detroit, Mich. —Vasario 
28 d., — Kun. Charles E. 
Coughlin, kalbėdamas per 
radio apie Darbo partiją, 
ir perskaitęs vieno darbi
ninko laišką anie šių dienų 
darbininkų būklę, kuriame 
sako, kad darbininkai turi 
organizuoti politinę parti
ją, pareiškė, kad jis ne
pritaręs ir nepritarsiąs jo
kiai politinei partijai, ko! 
nebūsiąs užtikrintas, kad 
jos vadai pasižada ne tik 
laikytis krikšči o n i š k ų 
principų, bet ir tuos prin
cipus vykinti gyvenimam
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ARTILERIJA SAUGO 
STRATEGINIUS 

PUNKTUS

Graz, Austrija, vasario
28 d. — Naciai susiorgani-
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Susekė Šnipus J. V. Armijoje
NAUJAS SSSR PASIUN

TINYS LIETUVAI 
________ I

Kaunas, — Vasario 22; 
Šiandien Prezidentas ■ 

priėmė naująjį Sovietų Są
jungos pasiuntinį Lietuvai 
Krapincevą.
I________________
i

T A MIK A10 0111 Altfr klAOhl su užsienių vaisryijemis. 
įMilRAIu OULAI^E NAUlu Ligšiol buvo manyta, kad 

Prancūzija pakryps Vokie
tijos pusėn po to, kada 

: Austrija pasidavė Hitlerio 
kontrolėm Bet užsienių 
reikalu ministeris M. Del- 
bos griežtai nusistatė lai
kytis pasirašvtos sutarties 
su Rusija, Čekoslovakija 

_________ __ ir kitomis rytinėmis Euro- 
Prieš 15 metų išlaisvinto Klaipėdos krašto vaizdai. Priekulės lietuvaitės per zavę padarė triukšmingą pos valstybėmis. Jis savo 

tautines iškilmes raitos. ; demonstraciją šiame mies-. nusistatymui gavo parlia-

PRANCŪZIJOS VAL
DŽIA LAIKOSI SUTAR

ČIŲ

t

AREŠTAVO MERGINA 
IR DU KARININKU

4000 Kiniečių Žuvo Shansi Provincijoje

KARO INVALIDU
SĄJUNGAI

Kaunas — Vasario 24 d. 
Seimas priėmė Žemės Re
formos įstatymo papildy
mą kuriuo Karo Invalidų 
Sąjungai duota nuosavy
bėn žemės be atlyginimo.

Shanghai, Kinija, 
rio 28 d. — Pranešė, 
japonai puolė kiniečius į 
prie Tientsin - Pukow ge-i 
ležinkelio. Mūšiuose žuvo' 
4000 kiniečių.

vasa- LIETUVOJE PAMINĖTA 
kad ESTIJOS NEPRIKLAU

SOMYBES SUKAKTIS
i ČEKOSLOVAKIJA

siruošus Atlaikyti oUiaikė 
HITLERIO PUOLIMĄ

MOTERIMS UŽDRAUS
TA EITI Į SALIŪNUS

Ottawa, Canada, vasario 
28 d. — Ontario ir Quebec; 
provincijose suvaržomas j 
pardavinėjimas svaigi
nančių gėrimų. Šiomis die
nomis uždrausta moterims Į 
eiti į saliūnus ir į kamba-1 
rius, kur parduodama 
svaiginanti gėrimai. Abi 
tos provincijos turi mono
polį pardavinėti svaiginan
čius gėrimus ir yra griež
toje valdžios kontrolėje.

Kaunas — Vasario 24 d.
Kiniečiai I šiandien Kaune įvykusiam 

bandė pabėgti ir juos bė-; Estijos Nepriklausomybės 
gančius išžudė. Japonai i minėjime dalyvavo Estijos 
užėmė strateginį Dunktą, švietimo Ministeris Jaak- 
būtent, Ulinksshih, Shansi, eonas ir divizijos vadas 
provincijoj, kada jie su- generolas Pulkas. Kaunas 
mušė kiniečių didžiulę ar- kiti miestai buvo, paši
lei ją.

Shanghai’juje japo n ų 
kareivis nužudė vokiečių' 
gydytoją Edward Birt.

NEPRIPAŽINO CIO

Armour & Co. skerdyk
lose, Kansas Citv, Kansas. 
CIO vadai reikalavo, kad 
kompanija pripažintų jos 
uniją, kaipo vienintelę tar
tis dėl darbo valandų ir 
algų visų darbininkų var
du. Byla atsidūrė National 
Labor Relations taryboje, 
kuri atmetė CIO reikala
vimą ir tą teisę pripažino 
Amerikos Darbo Federa
cijos unijai.

I

Geneva, Šveicarija, va
sario 28 d. — Buvęs Jung. 
Valstybių prezid e n t a s 
Herbert Hoover iš Pary
žiaus išvyko į Genevą.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

T
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— Va-New York, N. Y.
sario 28 d. — Šiomis die
nomis susekė šnipų lizdą 
Jung. Valstybių armijo
je. Areštavo vokiečių tau
tybės merginą, Johanna 
Hcfmann, 26 m. amžiaus, 
gimusią Vokietijoje, plau
kų taisytoją ant laivo Eu
ropa ir du karininku, bū
tent, Guenther Gustave 
Rumrich, 27 m. amž. ir E- 
iich Glaser, 28 m. amž., 
kurie taip pat esą vokiško 
kraujo. Jiems nustatyta 
•825,000 kaucija kiekvie
nam. Dar dviejų įtariami? 
šnipinėjime ieško, ir tikisi 
greit areštuoti.

Sakoma, kad areštuotie
ji prisipažinę šnipinėję 
svetimai valstybei ir net 
išdavę apsiginimo paslap
tis. Nors valdžia neišduo- 

A- da kurios valstybės nau- 
Federation of.dai tie šnipai šnipinėję, 

unija bet spėjama, kad Vokieti-

Paryžius, Prancūzija, — 
Vasario 28 d. — Parlia- 
mentas 439 balsais prieš 2 
užgyrė vyriausybės nusi
statymą laikytis sutarčių 
su užsienių valstybėmis.

i

. demonstraciją šiame mies- nusistatymui gavo parima
te, kuris randasi tik 90 mento užgyrimą. 
mylių nuo Viennos, Aus-' 
trijos sostinės. Vyriausy
bė pasiuntė kariuomenę, 
kuri tankais ir orlaiviais

> demonstra n t u s 
i nuo ėjimo į Vienną. Nacių 
vadai buvo priversti atsi
sakyti nuo savo plano už
imti Graz, Styria metropo
lį ir žygiuoti į Vienną.

Paskelbta dviejų dienų 
i paliaubos. Nacių vadai 
tarsis su vyriausybe dėl 

i didesnės laisvės naciams. 
Jie pakvietę Arthur Seysz- 
Inųuart, vidaus reikalų 
ministerį, kuris buvo pa
skirtas reikalaujant Hitle
riui, kad atvyktų į Graz ir 
jie jam užtikrinę parodyti 
“60,000 uniformuotų na
cių”.

STREIKAS AUDĖNYČIO 
SE

iI
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Philadelphia, Pa. — 
merican

* Hosiery Workers 
nubalsavo išeiti į streiką jos. 
pirmadienį, vasario 28 d. 
kaipo protestą prieš ne- 
partijinę arbitracijos ta- Ovl 
rybą, kuri nustatė darbi- r 1 
ninkams nepriimtinas ai- 
gas. Sakoma, kad streikas

' palies 15,000 darbininkų. 
Patersone sustre i k a v o 
6000 darbininkų.

Praha, Čekoslovakija, — 
Vasario 28 d. — Prez. Ed- 
uard Benes, kalbėdamas a- 
pie šių dienų Europos si
tuaciją, pareiškė, kad Eu
ropoje karo dar nebus, bet 
jeigu ir būtų, tai jo šalis 
pasiruošus gintis nuo už
puolikų. Jis labai abejoja, 
kad Hitleris turėtų drąsos 
pulti Čekoslo^tkiją, o jei
gu puls, tai susilauks stip
rų pasipriešinimą.

1

puošę Lietuvos ir Esti jos 
t autinėmis vėliavomis.

. . ■ ■ ■— ,
KOMUNtŠT AI' PADARĖ 
LAISVAMANIŲ VĖLIA

VOS PROJEKTĄ

JIE KALTINAMI 
“IŠDAVYSTĖJE”

lISPANIJOS RAUDONŲ 
JŲ ARMIJOS “VALY- i 

MAS”
Maskva, Rusija, vasario 

28 d. — Sovietų Rusijos 
i vyriausybė paskelbė, kad 
kovo 2 d. prasidės stambi 
kriminalinė byla. Alexis I. 
Rykov, buvęs Sovietų Uni
jos premieras ir Nikolai 
Bukharin, žymus rusų re
daktorius, esą principalūs 
kaltininkai. Bukharin ir 
Rykov, kurie buvo areš
tuoti ir sėdi kalėjime dau
giau kaip metai esą žy
miausi kaltininkai iš 21 
kaltinamųjų. Jie visi kal
tinami “išdavystėje”.

Rykov, buvęs premieras 
per 10 metų, pats pasiuntė 
nemažai žymių sovietų 
vadų į aną pasaulį už “į- 
vairius nusikaltimus”. Da
bar sovietų budeliai, kaip 
tik užsibaigs byla, laukia 
jo paties atiduoti “atlygi
nimą”. Bukharin, buvęs 
Izvestia redaktorius, iš
mestas iš partijos kovo 5 
d., 1937.

Visi kaltinamieji rišami 
su Trockiu ir svetima val
stybe, kurie esą ruošėsi 
nuversti dabartinę Stalino 
vyriausybę.

Tai sovietų Rusijos 
“progresas”.

KARDINOLAS UŽ LAISVA 
AUSTRIJA

V

Kai kurios įvairių kraš
tų laisvamanių organiza
cijos nori viso pasaulio a- 
teistines organizacijas su
burti į vieningą frontą. 
Šitam sąjūdžiui vadovan- 

vyskupas įsakė visose baž- Sovietų bedievių _orga- 
nyčiose melstis už laisvą nizacija,_kuri patiekė net 
ir nepriklausomą Austrių pasaulinės laisvamanių 
ją, kada visoje šalyje kyla į organizacijos vėliavos pio- 
griežtas pasipriešinimas Jektą. Šitoji vėliava ture- 
prieš nacius. Devynios de- raudona, ^kaip ir
šimtas nuošimtis Austri- 00010 
jos 6,700,000 gyventoji? y- 
ra katalikai. Jo Eminenci
ja savo ganytojiškame 
laiške sako: “Turėkime 
pasitikėjimą Dievuje, kad; 
Jis neapleis mūsų šalies”. 
Jis įsakė Viennos kuni-' 
gams atnašauti mėnesines 
šv. mišias už laisvą ir ne
priklausomą tėvynę ir 
melstis visose bažnyčiose, 
kad Dievas pagelbėtų iš-' 
laikyti taiką Austrijoje ir 
visame pasaulyje.

Vienna, Austrija, 
rio 28 d.
Innitzer,

I
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vasa-
— Kardinolas
Viennos Arki-

ESTONIJOS VALDŽIA 
LAIMĖJO RINKIMUS

I

Barcelona, Ispanija, va-

SSSR. Kampe būtų nu
pieštas kūjis ir pjautuvas, 
vienoj pusėj įrašyta “Vi
so pasaulio proletarai, 
vienykitės!”, antroj — 
“Viso pasaulio bedieviai, 
vienykitės!” (‘Aginofer’).

PRIEŠ RAUDONĄJĄ 
ISPANIJĄ

I
T

Tallinn, Estonia, vasario 
28 d. — Vėliausių rinkimų 
daviniai rodo, kad valdžios 
šalininkai išrinko 63 kan
didatus, o pozicija 17. Di
delė dalis piliečių nebalsa
vo dėlto, kad opozicija ne
turėjo užtektinai stiprių 
kandidatų ir neleista vary
ti propogandos, kuomet 
“tautinis frontas” turėjo 
pilną laisvę. Opozicijonie- 
riai tikisi, kad sudarę blo
ką su darbiečiais ir libera
lais galėsią sudaryti stip
resnį demokratinį frontą. 
Estonijos valdžia yra pu
siau - diktatoriška.

Providence, R. I. — Pro- 
•vidence Kolegijoj įvyko 
dvidešimts dviejų kolegi
jų studentų metinė konfe
rencija. Paskaitą skaitė 
Dr. Charles G. Fenwick. 
Studentai, išklausę paskai
tos, griežtai pasisakė prieš 
karą Kinijoj ir prieš rau
donųjų veiksmus Ispanijoj 
ir užgyrė moralę paramą 
gen. Franco.

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežrus, vasario 
28 d. — Sukilėliai, atsiė
mę Teruel ir apylinkes, 
ruošiasi pradėti naują o- 
fensyvą šiauriniame ir 
pietiniame Teruel fronte. 
Teruel mieste dabar suki
lėliai skirsto ginklus ir a- 
municiją, kurią jie paėmė 
iš radikalų, pereitą savai
tę. Radikalų kareiviai, pa
imti į nelaisvę džiaugiasi 
ir noriai stoja į sukilėlių 
armiją. Gen. Franco sako, 
kad jis siunčiąs Navarresi 
kareivius į Pietus, kur 
smarkiai ruošiamasi pulti 
Almeria, Pietrytiniame Is
panijos pajūryje. Kitos 
kariuomenės dalys traukia 
i Saragossa, kuris veda į 
Barceloną, radikalų (loja
listų) dabartinę sostinę.

v •
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Visos mokyklos šiame i
mieste uždarytos. Kariuo- sario 28 d. — Montjuich 
menė sustiprinta, ir pas?- tvirtovėje radikalų karo 
ruošus bile įvykiui. Na- vadovybės įsakymu šil
čiai turi sunkvežimius, au- šaudytas Luis Palacio-Ve- 
tomobilius ir motorcyclius, ga, karo nelaisvis. Keturi 
paruoštus kelionei į Vien- mėnesiai atgal Valencijoj 
ną. Kaikurie kaimeliai e- 
są 100% nacių kontrolėje, kus”, kurie buvo nuteisti

Kairysis elementas taiD ■ 
pat organizuojasi demons- vimą. Radikalų (lojalistų) 
tracijoms prieš nacius. , valdžia praneša,

Taigi Austrijoje gali ki’- taraisiais laikais, 
ti naminis karas,

i
i 

sušaudė 24 “sąmokslinin-

neva už militarį sabotaža-

kad pas- 
jeigu 

naujas kalinys prašo, tai jam pa-- --- — 7 «Z X 7 --------J-----------------į-------- I

kraujo praliejimas. Ar tik šaukia pirm sušaudymo Į 
ne Hitleris tokį karą pro- kunigą. Pažymėtina, kad
vokuoja, kad galėtų visai visi nuteistieji sušaudy- 
nusavinti Austriją? Tiesa, mui prašo pašaukti kuni- 
ir dabar Austrija pasidavė gą.
Hitlerio kontrolei, bet vis 
dar tebėra nepriklauso
ma. Naciai norėtų ją turė
ti priklausomą Vokietijai.

Į

PRANCŪZIJOS SENA
TAS PRIĖMĖ DARBO 

ĮSTATYMĄ

IVATIKANO RADIJAS GA
LINGESNIS Už MASKVOS 

RADIJĄ

KARO MUZIEJUS KUL
TŪRINIAI REMIA UŽ

SIENIO LIETUVIUS

Kaunas — Lietuvos Ka
ro Muziejus padovanojo 
Sao Paulo lietuvių moky
klai Stykos paveikslo “Vy
tauto Priesaika” kopija, 
kuri tos mokyklos guklė-

i tiniams visuomet primins 
Lietuvą ir jos didingą pra
eitį.

Paryžius, Prancūzija, — 
Vasario 28 d. — Senatas 
priėmė įstatymą, kuriuo 
remiantis darbdaviai ir 
darbininkai turi pasiduoti 
sprendimui, kilus nesusi
pratimams ar nepasitenki
nimams algų klausimu. 
Arbitracijos komisija turi 
teisę pertvarkyti algas 
darbininkams, jeigu pra
gyvenimas pakyla 10'T 
per 6 mėnesius.

KINIEČIŲ ORO LAIVY
NAS SULAIKĖ JAPO

NUS

IR PO 235 METŲ TAS
PATS

— Pasirodo, kad laikro
dis, jei jis nesustoja per 
metus padaro 140,000 kar
tų “tik tak”.

— Iš vienos tonos plieno 
galima pagaminti 1 milijo
ną 400.000 rašomųjų plun
ksnų.

Kalėdų išvakarėse buvo 
atidaryta nauja Vatikano 
radijaus stotis, transliuo
jant iš Siksto koplyčios re
liginį koncertą, ši * stotis 
yra galingesnė už pirmuti
nę ir net už Maskvos, kuri 
ligšiol stengdavosi nu
stelbti Vatikano stotį.

Sausio mėn. suėjo 235 
metai, kai Rusijoje išėjo 
pirmas laikraštis. Tada 
rusų periodinė spauda bu
vo tik oficialią valdiška. Ir 
dabar Sovietų Rusijoje iš
eina tik- komunistinė — 
valdiška spauda.

APDOVANOTI LIETU
VOS GARBES ŽENK

LAIS ŪKININKAI

Kaunas 
priklausomybės 
jaus proga valstybės Pre
zidentas apdovanojo gar
bės ženklais kelias dešim
tis Klaipėdos Krašto ūki
ninkų ir žvejų.

Lietuvos Nc- 
jubilie-

Shanghai, Kinija, vasa
rio 28 d. — Kiniečių oro 
jėgos išardė japonų kon
centracijos stovyklas pa
lei Yellow upę ir tuo su
laikė japonų ofensyvą 
prieš Lunghai geležinkelio 
koridorių.

Pastaraisiais laikais ki
niečiai smarkiai ir atkak
liai puola japonus visuose 
frontuose.

1
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Klaipėdos uostas. Per Klaipėdos uostą Lietuva jūrėmis susisiekia su plačiuoju pąsąulių. Šis uostąs, Klaipėdai prisijungus prie 
Lietuvos, yra smarkiai patobulintas ir išplėstas. Dabar Klaipėdos uostas yra viepąs įš dūįžiąųsių įr moderniškiausių Bąltijos uostų.

CAMBRIDGE, MASS.
_ _ _ _ _  »

GRABORIAI

VIETINES ŽINIOS1
1SPCDINGAS VAIDINI

MAS

«

’ Cambridge’io, kun. Vaite
kūnas su grupe Providen- 
ciečių. Vakare, atsilankė 
ir teikėsi, klebono pa
kviesti, tarti keletą žo-

Skaųdžiąį sužeidė Aleną 
i, 19 metų 

amžiaus, gyv. West Thįrd 
I St., So. Bostone. Kitus tik 
i smarkiai sutrenkė.

_________
MIKĖ

Vas. 26 d., miesto

KOVO 1 T :30 vąl. vąk., apskąįčiųojant kiek Tąms- 
parąpkįjus s&įėjp, 492 Ę- tąi ąpdrąudos priklauso 

St., įvyksta Studentų gauti.
Whįst party.

VAKARIENĖ PUIKIAI 
PAVYKO

Sekmadienį, vas. 27 d. 
mokyklos salėje įvyko me
tinė par. vakarienė. Pasi
sekimas buvo pilniausias. 
Žmonių huvo pilna sale: 
dalyvavo miesto majora s' 
ir daug svečių kunigų.

I So. Ęoston |

i

i

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

tįn, keletas tūkstančių iš
siųstą katorgon ir ištremt 
man. Taip pat po sukilimo 
buvo uždrausta lietuvių 
spaudą. Ir 1863 m. sukilo 
mas vaizdžiai parodė, kad 
susidėti su lenkais — per 
daug rizikinga. Lietu
viams teko ne tik pakelti 
didžiausi organizaciniai 
sunkumai, parodyti didvy 
riško pasišventimo ir drą
sos, bet dar jiems buvo 
kliudoma visokiausiomis 
lenkų intrigomis ir viso to 
pasėkoje net iš rusų val
džios labiau nukentėti. 
Garbės ištroškę lenkų ba
jorai, užuot kuo nors pa
dėję, jie varžėsi dėl vado
vybės, busimųjų laimėji
mų nuopelno ir garbės.

i Pažadų lenkai tikrai ne
šykštėjo. Sukilimui įpusė
jus, lenkų mintis suprato 
ir patys sukilimo vadai 
lietuviai, ir jie griežtai at
siskyrė nuo klastingos j u 
iniciatyvą ir darbą var
žančios lenkų centro vado
vybės.

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
502 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimai Dieną ir Naktį

JOSEPH W. CASPER

Klausimas a. Aš dirbau 
New Będfarde, bet gyvenu 

Peįępėje, šv. Petro baž- Brightone. Aš dabąr esu 
nyčįoje bus šv. mišios la.-.be darbo. Ar aš turiu va- 
Upnąpg 7 vaį., 7:30 vai. ir žiuoti į New Bedfordą, 
8 vąį. Pelenai bus barsto;'kad užsiregistruoti gąvį- 
pai ąpt ąmonių galvų po niui apdraudos? 
ęįekvįęųų šy. mišių, 4 vąį. i Atsakymus Ne. Tamsta 
po pietų ir vąkąre po pą- gali užsiregistruoti Darbo 
maldų. Biure, kuris yra arčįausis

Kovo 3 d., 7:30 vai. vąk- 
prąsįtįės Vyčių įr jaunimo 
rę^oĮekcijos, kurias ves 
kun. J. Stašaitis, Salezie
tis.

y* •

ligo
ninėje, 15 metų sirgusi, 
mirė Marijoną Žalaitė, 46 
metų. Paėjo Tryškių para
pijos. Amerikoje pragyve
no 33 metus. Paliko dvi te
tas. Laidojamą įš šv.. Pet
ro bažnyčios, kovo 1 d., 9 
vai. ryte, Naujos ĘąlyąrV 
jos kapuose.

Vasario 27 d. bažnyti
nėj salėj, po pietų ir vaka
re įvyko įspūdingas vaidi- \ džių, kun. Pr. Aukštikal- 
nimas aperetės “Tetos 0 T
Drusilės Darželis”. Teko i 
sužinoti, kad šis puikus 
vaikams veikalėlis iš ang- Taipgi matėsi ir muz. Val
iu kalbos išverstas Jono čaitis ir dainininkė Mazge- 
Kmito. 
žesnysis parapijos choras 
vadovaujant muz. Juškai. 
Vaidinimas, kurs išpintas 
dainelėmis buvo tikrai į- 
spūdingas. Visa scena bu
vo paversta i gražų gyvų 
gėlių darželį. Matyt, kad 
prie šio veikalo mūsų jau
nieji, o ypatingai muz. 
Juška daug triūso padėjo. 
Nors abelnai visi gerai 
vaidino ir dainavo, bet v- 
pat ingai pasižymėjo Ged- 
minskaitė, Sinkevičiūtė, 
Grilevičiūtė, Olevičiūtė ir madienį po pietų, Naujos, slui. 
kiti.

Vaidinimas į visus atsi
lankiusius, (kurių, gaila ^aP° atgiedotos vas. 28. 
huvo mažai) padarė main- __ _ _ _
nų ir pasigerėjantį įspūdį. Iš JONINĖS SUSIRINKI- į<ad vien tik Amerikps/pi- 

MO ! lįeči.ąį gali prašyti įr gąu-
—— . ti paskolą tamstos mine?

vasario ?° d, tvykosy. ;tam tikslui. ■ '
Jono Ev. BĮ. D-jos skait- _________
lingas susirinkimas. Val
dyba išdavė raportą iš da- 
lyvavimo Lietuvos Nepri- gavįmuį apdraudos, bet 
Klausomybes sventeje. Nu
tarta paaukoti $10.00 vie
nai savo sergančiai narei, 
kurios pašelpa jau yra iš
sibaigusi. Taipgi nutarė 
nupirkti ir įteikti rašomą
ją plunksną savo ilgame
čiu] protokolų raštininkui 
Jonui Glinęckiui, kurs jau 
virš 20 metų veikią šioj 
draugijoj, eidamas įvai
rias pareigas valdyboje.

Jonietis.

nis, S. J. iš Lawrence, 
Mass. ir kun. A. Baltru
šiūnas iš Montello, Mass.

Jį suvaidino ma- lienė iš Montello.
Pageidautina daugiau 

panašių vaidinimų. O. Klausimai ir Atsakymai
MIRĘ

Vas. 24 d., mirė, trum
pai sirgusi, savo namuose, 
21 Brockett St., Brighton, 
Mass., Domicėlė Remeikie
nė, 51 metų. Paėjo Dąugų 
parapijos. Amerikoje pra- 
gyveno 32 metų. PąliKO į“ d neseniai Kon- stos kaįmynas gaus dau-
dnkteri. Tąpo palaidota greso prumtas įstatymas į -
iš šv. Petro bažnyčios sek-, duoda paskolą tokiam tik- Tamsta turf dide!ę 
...... s. un" s®vo šeimą, kuria turi aprūpir.-
Kalyaruas kapuose. Jos mas popieras . Ar galiu y neturi jokios reikšmės 
vėlės gerovei šv. mišios prašyti ir gauti paskolą ? —----- -------- -------------- -—

Atsakymas — “Farm 
Tenąnt Įstatymas” sako,

PASKOLOS PILIEČIAMS čiaų gauti daugįąu, kądąn-
-------- — gi ąš turiu didesnę šeimą

Klausimas — Dabar gy- aprūpinti? 
venų ūkyj, ją nuomoju. ■ ‘ ‘ ’ ”...

- bet man taip ji pątinka, -pdrąųda yrą skaičiuoja-* 
’ kad norių nupirkti. Su? hia nuo uždarbio. Jei Tam?

Atsakymas Ne. Nedarbo >

prie Tamstos namų.
Klausimas 6. Aš užsire

gistravau dvi savaitės at
gal ir iki šiam laikui neesu 
gavęs jokios žinios. Ar aš 
tūrių vykti Bostonan pasi
teirauti apie mano aplika
ciją?

Atsakymas Ne. Su visais 
Idąųsįnąąįs Tamstą priva
lai kreiptis į tą Darbo Bių- 

į rą, kuj Tamstą ųįsįregis- 
i travai. Darbininkai via 
■ prašomi nesikreipti į cen- 
tralinį ofisą, 1 Statė St., j 
Bostone, ieškant žinių a- 
pie jų apdraudą, nes tas 
trukdo darbą, kuri turi 

4rrtšTų'Įv“^‘rios“‘mėdži 
gos.

I 
I 
I

I

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
FuneraI Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

Kad būtų galima pada
ryti gerą pianiną, reikia iš 
16 įvairių šalių turėti net

kaciją pirm išsiuntimo ap- 
drąudos čekių.

Vaidinimo pažiūrėti buvo 
atsilankę nemaža žymių 
svečių. Po pietų buvo at
vykę Seselės Kazimierietės 
iš Worcester, ir Seselės 
Nukryžiuoto Jėzaus is

Klausimas 1. Sausio 29 
aš grąžinau savo kortelę

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2W»

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W Broadvvay. So Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12. nno 
1:30 Iki 6 ir uuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis »no 9 Iki 12 v. dieną, 
gubotomis nuo 9 Ik! 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vaL dieną.

(pa ?a 1 sutarti)
—

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYT0JA8

Ofiflo Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

l

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KODĖL AŠ TAPAU 

KATALIKU?

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAIVienas trečdalis Alias
kos gyventojų skraido lėk
tuvais, kadangi ten beveik 
nėra nei geležinkelių, nei 
kelių. Lėktuvais čia nau
dojasi medžiotojai, aukso 
ieškotojai, miškų pirkliai, 
misionieriai ir net vietines 
vyskupas, kuris vadina
mas “skraidančiu vysku
pu”.

niai motyvai ir dar galuti
nai neužgęsęs tautinio sa
varankiškumo troškimas. 
Bajorija, laimėjus sukili
mą, tikėjosi susigrąžinti 
visas privilegijas ir savo 
politinį svorį, kurias są
moningai varžė rusų val
džią. Sukilime dalyvavę 
valstiečiai ir baudžiaunin
kai buvo suvilioti sukilimo 
vadų pažadais, esą, laimė
jus sukilimą, būsianti pra
vestą žemės reforma ir 
bąudžiąuninkai bus išlais
vinti ir gaus žemės. Vis 
dėlto šiais, pažadais vals
tiečių masės nebuvo gali
ma privilioti ir sukilime 
dalyvavo tik negausūs sa- 
vaiąąrių būriai. Nors suki
limas buvo projektuotas 
pagal vieųą planą, tąčiau 
jis vyko Lietuvoj ir Len
kijoj beveilę savarankiš
kai, nepriklausomai. Net 
gi buvo jaučiamas sąmo
ningas lietuvių nuo lenkų 
atsiskyrimas. Lietuvos su
kilėliams vadovavo Siera
kauskas. Šįaną žuvus, pasi
žymėjo lįetuyių sukilėlių 
vadai Kjostas Kalinauskas 
ir kun. Mackevičius. Ka
dangi sukilime kaimo žmo
nių ne per daugiausiai dą-! 
Ivyavo įr patys sukilėliai 
buvo menkai apginkluoti, 
be to, stigo vieningumo, j 
tai sukilimas nepavyko. 
Sukilimui galutinai likvi
duoti, rusų valdžios buvo 
pasiųsti bąudžįamieji bū
riai ir paskirtas kraštui 
valdyti su plačiomis tei
sėmis gubernatorius Mu 
ravjovas. Sukilėliai, kurie 
nežuvo mūšiuose ąr ųęsu- 
spėjp pabėgti užsieniuos 
na, tie pateko į rųsų nągus 
ir turėjo skaudžiai nuken
tėti. Buvo keletas šimtų 
sukilėlių nusmerkta mir-

Prieš kelioliką mėnesių 
mirė Anglijoje vienas ne
paprastas išgarsėjęs rašy
tojas G. K. Čerstertonas, 
kuris klajojo po įvairias 
kląicjąs. Jis buvo, angliko
nų tikėjimo. Po įvairių 
klajojimų 1922 m. rimtai 
įr drąsiai įžengė į Ęatalu 
hų Bažnyčios narių skai
čių. jis įėjo į Bažnyčią, 
kad po ilgos gyvenimo pą? 
lįrtįęs įsitikino, kad vien 
tik kątaįikybėje visos ge
riausios sielos įr kūnę ga
lios randą pilną pąsįtenly- 
uimą ir tvąrką. Įr ypatin? 
gai jįs, pąbrėže save dieno? 
rašty, kad jįs tapęs katali
kų dėl to, kad nogėjo išsi
vaduoti iš savo nuodėmių. 
Įr tą išsivadavimą iš nuo? 
dėmių duoda galios katali 
kų tikėjimas, šis mokslas 
yyą paremtas tokiais ga? 
liūgais Bąžnyčios įrody- 
rųąis, kurie priverčia dau
gelį stęįėtįs. “Katalikas, 
kurįs grįžta ątgąl iš kląu? 
sy klos, dabar gali vėl lais- 
vąi įžęųęti į ąųRąinęs kū
dikystės kelią, nes jįs tvir
tai "Ūki, Dievas pnę 
klausyklos langelio vėl at
naujino ją sieloje Dieviš
kąjį Paveikslą”.

ant jos nepasirašiau. Ji 
r buvo man sugrąžinta, kad 

as pąsirasyciau. Vakar as 
pasirašiau ir grąžinau. Ar 
aš dabar negausiu pirmos 
savaitės apdraudos dėl to, 
kad aš pavėlavau grąžinti 
kortelę?

Atsakymas Ne. Tamsta 
gausi apdraudą už tą sa
vaitę, jei apdraudą Tams
iai priklauso.

Klausimas 2. Aš užsiie- 
gistravaų Vasario 7, 1938. 
kad gauti nedarbo apdrau
dą ir vėliau persikėliau gy- 

. venti kitur. Ką aš turiu
Anksti pirmądiemo rytą darytį?

trys 3o,. Bostono mergai- Atsakymas Tamsta lu
tės ir du Brookjine vyrai rėtum pranešti Darbo Biu- 
važiavo automobiliu. Be- rilį kur 'tamsta užsiregis- 
važiuojąųt, jų aųtomabi- tFavąi, kad jie Tamstos a- 
bus susimušė su tązicab dre pakeistų jų užra- 
ant kryžkelės Washington ^uose

Klausimas 3. Ar aš turė* 
siu išlaukti tris savaites 
kiekvieną kartą, kada. Per
teksiu darbo, kol man pra
dės mokėti apdraudą?

Atsakymas Ne. Mąssa- 
chusetts Nedarbo Apdrau
dos Įstatymas reikalaut 
tik vieną trijų savaičių 
laukimo periodą bėgyje 52 
savaičių.

Klausimas 4. Mano kai
mynui buvo pranešta, kad 
jis gaus $15.00 į savaitę 
nedarbo apdraudos u| pen
kias savaites. Man prane- 

,šė, kad aš gausių $10.00 į 
savaitę laike penkių' sa- 

I vaičių. Man atrodo, kad 
I tame nėra teisybės, nes jis 
yra nevedęs, o aš esu ve
dęs ir turiu keturius ma
žus vaikus. Ar aš neture-

PENKI PABĖGO NUO 
MIRTIES

važiavo automobiliu. Be- r ui kur Tamsta užsiregis-

I 
I

I

i

I

KLAIPĖDA
Paskutinės dienos mūsų 

pajūryje buvo visai pava
sariškos. Sniego pusnys 
nutirpo, ir laukai išsivada
vo nuo sniego. Paskutinė
mis dienomis kai kurie 
skubesni ūkininkai jau pa
sirodė laukuose su žagrė
mis ir arklu. Kalotės kai
mo gyventojai jau vasario 
7 d. pasikinkę arklius išė
jo i laukus arti.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

1

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

i

MALDAKNYGES

ir Ęroadvąy, Bostone..
i

.... .40
$1.00

.60

“Pulkim Ąat Keliu”, juodais odos apdarais $3.50 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams mąldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros...... $1.30
„Maldų Rinkinėlis”, juodais odos ąp4ąrąis ..
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais .?□
“Maldų Rinkinėlis”, baltais celoloido ąpd......  .90
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

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

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai

“Naujas Aukso Altorius” ...........
Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

1863 M. SUKILIMO
SUKAKTUVĖS

Šiemet sausio 23 d. suė
jo 75 metai nuo paskuti
niojo ginkluoto lietųvįų įr 
lenku sukilimo prieš ru
sus. Šio sukilimo svarbiau
sias akstinas buvo sociali-

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY
SALON

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass.
Tel. Šou 4645

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim pulką Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnain šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
)>areikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose. jeūm jie sus
tingu, nrl»a labai jau
siąs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai joms pro
ga išbandyti paprasti), 
kuris pagelbėjo šim-

I

pigij Mėtotų, 
iiims.

Mev noruti pasiųsim jums PILNĄ 
Pūkeli. 7 dienoms DYKAI IŠBAN- 
IO YMi”. *r jeigu norėsite naudoti 

t j galėsit dairyti už mažus 
ki.šiuš. Mes kviečiame Jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mfisų kas
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 

i t įlojau |
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 

2708 W. Farwell Avė. Chicago, I’I.

Pabandyk Naujam
CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių 
Specialūs- Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savin ink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbvščiij čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18, š. m.

PAIEŠKAU savo sesu
tės Leonoros Petrauskie
nės ir švogerio Viktoro 
Petrausko, kuris išvažiavo 
Iš Panevėžio j Ameriką 
prieš 48 metus. Labai pra
šau atsišaukti sekančiu a- 
dresu: Antanina Palkotai- 
tė, Daukanto gatvė, Nr. 6, 
b. 4. Kaunas, Lithuania.

U



Antradienis, Kovo 1 d., 1938

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOS UŽSIENIŲ 40. Pav., 1925 m. mokyk- 

PREKYBA 1937 METAIS lų buvo — 2064, mokytojų 
----------  Į— 2875, mokinių — 123,

Centralinio Statistikos 785 ir savų namų — 530 
Biuro surinktais duomenį-i 1930 m. mokytojų buvo — 
mis, 1937 m. iš Lietuvos į- 4008, mokinių — 200,960, 
vairių prekių išvežta už savų namų — 639. 1935 m. 
208,325.000 Lt. Lyginantį buvo: mokyklų — 2301, 
4... 4... :x x.- jnokytojų — 4498, moki

nių — 249,665 ir savų na
mų — 824, o 1937 m. buvo 
— mokyklų 2308, mokyto- 

5000, mokinių —

tų metų išvežimą su pir-i 
mesniais metais, 1937 m. 
išvežimas yra 17,840,000 
Lt. didesnis už 1936 m. iš
vežimą, 56,056,500 Lt. di
desnis už 1935 m. ir per 61 
mil. Lt. didesnis už 1934 Kaip matyti iš patiektu 
m. išvežimą. ! skaitlinių, mokyklų, mo-

Praėjusiais metais iš kvtojų, mokinių ir savų 
užsienio įvairių prekių į namų skaičius kasmet au- 
Lietuvą išvežta už 212,666,' ga, savų namų kasmet 
900 Lt., 1936 m. — už 156, mokykloms pastatoma a- 
060.300 Lt., 1935 m. — už 
128,579,000 Lt., o 1934 m.l 
-- už 138,690,100 Lt. Tuo' 
būdu praėjusiais metais į-Į 
vairių prekių įvežta už, 
56,6 mil. Lt. daugiau, ne-j

.iu
269,950 ir savų namų 930.

pie 30 — 40. Tsb.

PRANCŪZŲ KARIAMS 
PAMINKLAS KAUNE

Pulk. Augustauskas ty- 
gu 1935 m. ir už 75,9 mil. rmėjo kalno iškyšuli tarp 
Lt. daugiau negu 1934 m. Italijos ir Benediktinių 

1937 metais išvežimas ir g-vių, kur buvo palaidota 
įvežimas labai padidėjo, daug lietuvių ir prancūzų 
Tačiau, palyginus 1937 m. ■ karių, dalyvavusių Napo- 
išvežimą su įvežimu, ma- leono armijoje, 
tyti, t \ \ ‘
tais iš užsienio įvežta įvai- Įeinąs.

. Kapų vie- 
kad praėjusiais me- i ta aplankė ir prof. Šmit- 

, Kaip teko patirti, 
rių prekių už 4,3 mil. litų norima išpirkti kalno dalį 
daugiau, negu išvežta į,iki viršukalnės su priėji- 
užsienius. mu iš Italijos g-vės ir į-

------------- i rengti karių paminklinį 
KIEK LIETUVOJE PRA- idarželi su £raziu kryziu- 

DŽIOS MOKYKLŲ !mi __________
RŪPINASI MŪRINE 

LIETUVA

3DARBININKAS

Sausio 15 d. visa Lietuva iškilmingai paminėjo Klaipėdos prie Lietuvos prisijungimo 15 metų sukaktuves. Centrinės iškilmės į- 
vyko laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune. Šiame atvaizde matome tas iškilmes, kurios įvyko Valstybės Teatre. Už garbės prezidiu
mo stalo įvairių organizacijų vėliavos. Garbės prezidiume sėdi (gale stalo) Seimo sekretorius Kviklys (jis pernai lankėsi Ameriko
je), Klaipėdos Laukininkų centro vadas Žvilius (jis kalba), už jo Kauno miesto burmistras, buvęs Kalipėdos krašto gubernatorius 
Merkys, Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus, poetas Liudas Gira, aušrininkas gen. Bulota, buvęs Klaipėdos krašto gu
bernatorius, Prekybos ir Pramonės Rūmų pirmininkas, Kurkauskas, buvęs užsienių reikalų ministeris Zaunius ir buvęs sukilėlių 
direktorijos narys Toleikis. .

Statistika paduoda įdo
mius skaičius apie Lietu
vos pradžios mokyklas, j

Pradžios mokyklų, mo
kytojų ir nuosavų pra
džios mokyklų namų Lie
tuvoje (be Klaipėdos kra
što) buvo 1913 m.: mokyk
lų — 875, mokytojų — 
J 022, mokinių — 51,221. 
Nuosavų namų neturėjo. 
1919 nepriklausomybės 
kūrimosi metais, mokyklų paruoštas net mūrinės sta- 
buvo 
1232, mokinių — 45.540.
Nuosavų namų dar netu- voje yra 287,380 ūkiu, iuo- 
rėta.

1920 m. mokyklų buvo— 
1173, mokytojų 
mokinių — 71,648 ir nuo
savų namų jau įsigyta 367. 
Toliau jau kasmet mokyk- klaidų, i. . t _ • _  _ __ 1 . v . —

apie 18,000 naujų trobesių,' pavestieji gali nutarti lai- ' 
iš jų apie 5,000 gyvenamų kyti svetimšalį suimtą: 1) 
namų, 5,500 tvartų, 4,000 jei reikia išaiškinti nėtei- 
klojimų ir 3,5000 svirnų, sėtai atvykusio Lietuvon 
Jei visi tie trobesiai būtų svetimšalio asmenybę, 2) 
statomi mūriniai, reikėtų jei reikia parūpinti priver-

38,295 ASMENS GAVO 
ŽEMES

Pastaraisiais laik a i s 
daug kalbama, kad Lietu
va turi, ne tik miestuose, 
bet ir sodžiuose, pereiti 
prie mūrinės statybos. 
Mūrinės statybos klausi
mais yra įvykę keletas po
sėdžių bei pasitarimų, ku
riuose dalyvavo statybos 
žinovai. Pagaliau, jau yra

1036, mokytojų — tybos tam tikras planas. 
Apskaičiuota, kad Lietu-

se yra apie 1,043,145 tro
besiai. Anie 1 mil. trobesiu 
vra medinių, kuriu norma
lus amžius 80 metų. Ta
čiau dėl įvairių statybas 

, blogos trobesių 
lų skaičius augo po 200— priežiūros ir gaisrų medi- 
300, mokytojų — 300 — niu trobesių amžius žymiai 
400, mokinių po 20,000 — sutrumpėja. Kasmet Lie- 
30,000 ir mokyklų po 20 — tuvos ūkiuose pastatoma

1483,

Vykdant žemes reformą, 
statomi mūriniai, reikėtų jei reikia parūpinti priver- nuo 1.919 
apie 398 mil. plytų. Pridė- stinai išsiunčiamo iš Lie- _n duota 354,3u2 ha ze- 
jus dar trobesių remontą, tuvos svetimšalio asmens 
kaminų, krosnių, pirčių, dokumentus grįžti į savo 
džiovyklų statybą, žemės kraštą, 3) jei yra pavojus, 
ūkio normaliai mūrinei kad išsiunčiamas iš Lietu- 
statybai kasmet reikėtų a- vos svetimšalis gali nuo 
nie 420 mil. plytų. Jei visa išsiuntimo pasislėpti.

. . y! Visais šiais atsitikimais
relių statyba būtų mūrinė, svetimšalis negalTbūti lai

komas suimtas ilgiau kaip 
1 metus ir , tam laikui iš
ėjus, turi būti arba paleis
iąs, arba išsiųstas.

Šiuo įstatymo pakeitimu 
numatoma šį reikalą su- 
normuoti teisiškai, kad , 
toks svetimšalis galėtų žmonės, tačiau apie

mės 38,295 naujakuriams. 
Tuo būdu vidutinis nauja
kurio ūkis yra 9,3 ha. 
Naujakuriai per tą laiką 
jau pastatė iš viso 
? 00,000 trobesių.

apie

j

STATYSIS MODERNIš- rai, ūkininkų kaip vasaro-
KĄ PIENINĘ jus taip, ir žiemkenčiai ir

_______ dobilai menkai užderėjo.
Kidulių valse, ūkininkai Tat girdėti ūkininkų tar- 

daro žygių įsteigti pieninę.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jvj 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 Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

dabartinė neėstų ir mies-
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reikėtų dar apie 90 nul. 
plytų. Bet turint galvoje, 
kad ateityje miestų staty
ba padidės, atrodo, miestų 
statybai bent per sekan
čius 20 metų reikės apie 
130 mil. plytų kasmet. 
Taigi, sudarius palankias 
sąlygas mūrinei statybai 
plėstis, viso krašto staty- būti laikomas tol, kol jc bei miestelėnai, 
bai reikėtų kasmet apie asmenybė bus išaiškinta, skaičius visuose miškuose 
550 mil. plytų. Įstatymo pakeitimas svyruoja tarp 16 —18,000

Lietuvoje veikia 22 pra- pradės veikti nuo jo pas- Visi dirba akordiniu būdu 
monės plytinės su Hofma- kelbimo dienos, 
no pečiumi ir 285 kaimo 
plytinės. Metinės plytų ga
myba siekia apie 50 mil. 
plytų. Dabartinė plytų 
pramonė vos pajėgia pa
tenkinti plytų pareikalavi
mą. Plečiantis mūrinei 
statybai, aišku, veikian
čios plytinės reikalingo 
kiekio plytų nepagamins.

Geriausiu atveju galėtu 
pagaminti apie 100 mil. 
plytų, taigi, dar trūktų a- 
pie 450 mil. plytų. Už tat 
pirmiausia tenka susirū
pinti plytų gamybos iš
plėtimu.

MIŠKUOSE DIRBA 40 
TŪKSTANČIŲ ASMENŲ

Kaunas — Vasario 14 d. 
Valstybės Teatre, daly
vaujant Valstybės Prezi
dentui, Švietimo Ministe
ris Tonkūnas įteikė rašy
tojams literatūros premi
jas. Iškilmėse dalyvavo 
keturi estų ir latvių rašy
tojai.
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Prie miškų darbų šiuo 
metu dirba apie 40,000 
darbininkų. Daug urnas 
darbininku yra kaimo 

20

F AL AIDO JO PAVYZ
DINGĄ ŽMOGŲ IR DIDE

LĮ LABDARĮ

Išlaužas. 1938. I. 15 mi
rė didelis Išlaužo parapi
jos darbuotojas ir labda
rys senelis a. a. Jonas

pe susirūpinimo, kad var
gu bus išsišerti galvijai, o 
pirkti pašaro nebėra kur. 
Jau dabar už centnerį 
šiaudų mokama 4 litai, šie
nas nuo 5 iki 6 litų, dobi
lai nuo 6 iki 7 litų. Pasak 
ūkininkų seniai toki metai 
buvo, kad šiuo laiku to
kias kainas mokėtų už pa
šarą.I —

Paryžius — Prancūzijos 
Prezidentas apdovanojo 
Lietuvos Prezidentą Anta
ną Smetoną Garbės Legi- 
iono Didžiuoju Kryžiumi.

būti sulaikytas ir galėtu Proc- iš jų yra miestiečiai
J '....................................- • Vėžliu «-• «”“<•-

Kazlauskas 80 amžiaus.------i__________
ŪKININKAI SUSIRŪPD 

; NO PAŠARO TRŪKUMU
— 

Butrimonys Alytaus ap
skričio). Apylinkės ūki-j 
ninkai susirūpino pašaro; 
stoka. Kadangi pereitą va
sarą, esant dideliai saus-

ŠILALE

Ūkininkai Nebegauna 
Samdinių

Paskutiniuoju laiku ūki
ninkai nebegauna samdyti 
tarnautojų, o ypač mer
gaičių. Vieni tarnautojai 
eina prie plento dirbti, ki
ti laukia pavasario, nes 
prie plento tada bus dau« 
giau darbo, treti į Klaipė
dos kraštą išvyksta.

Vidutiniškai darbininkai 
uždirba po 3 — 4 Lt per 
dieną, o vežėjai apie 15 
Lt. iš viso gaminama apie 
pusantro milijono kietme- 
terių medžiagos.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

SE

Kauno priemiesčių medi 
niai namai dar tik po 10— 
15 metų nuo pastatymo 
jau pakrypę ir susmukę. 
Jų didelė dalis jau turi su-

KAUNO PRIEMIESČIUO- 
SUPUVO DAUG 

NAMŲ CREMO ALE

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Marksienė,
625 E. 8th StM So. Boston, Maas. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venlenė,

Sll K St., So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. RaSt. — Marijona Markonlutė, 
4115 Kashington St, Kosi Indą le, Mass.

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlullutė,

105 West 6th St, So. Boston. Maas. 
Tvarkdart — Ona Mlagirdlenė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. 
Kasos Glob.—Mari joną AukMikalnienė,

111 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo ausirinklmna laiko kas 

antra utarninka mtosrio.
7:80 vai. vakare, pobatnytinėj avė 
talnij.

Vlaaia draugijos reikalai^ kreipkite 
pat protokolu raitininke.

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

Pirmininkas, Juozas švagždys, 
601 Gth S t, So. Boston, Mass.

Viee-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfleld St„ So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

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

Maršalka, Jonas Zalkls,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedS'.dienĮ kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 

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

SEIMAS PRIĖMĖ SVE
TIMŠALIAMS GYVENTI 
ĮSTATYMO PAKEITIMA

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!Kaunas —Lietuvos Ban

ko akcininkų metiniame puvusias sienas. Ypač su 
susirinkime, f ’ '
vasario 12 d., Lietuvos 
Banko Valdytojo Pava
duotojas Paknys ilgam 
pranešime pabrėžė ūkinio

1937

I

įvykusiame pUVę tie namai, kurie buvo 
pastatyti iš žalios medžia
gos, o paskui aptinkuoti. I

1

Kaunas — Sausio 27 d. gyvenimo gerėjimą. 
Seimas svarstė svetimša- Bankas gavo 1,400,000 
liams gyventi įstatymo pa-,btų ° ^Pp^rta pa
keitimo projektą. Jį refe-1 sie^e 501,400,000 litų.
ravo ministeris J. Čapli
kas. Įstatymo 16 § papil

domas ta prasme, jog ja
me pažymėta apsigyventi, 
dirbti ir asmens liudijimus 
(sauf conduit), bet ir mo
kesčius už vizas nustato 
Ministerių Kabinetas.

Be to, šis įstatymas pa
pildomas nauju ir svarbiu 
20j §-fu, būtent: “Vidaus 
Reikalų Ministeris arba jo

ĮSISTEIGS 50 KAIMO 
PLYTINIŲ

1937 m., padidėjus plytų 
paklausai, įsisteigė apie 
50 kaimo plytinių. Iš pra
moninių plytinių viena 
steigiasi prie Klaipėdos ir 
projektuojama statyti 
Šiaulių, Biržų ir k. rajo
nuose.

Iš LENGVATOS PASI
DARĖ BEDA

Atėję į tavernus ar restauranns visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

Salako apylinkės neku- 
rie ūkininkai spaudžiami 
ekonominių sunkumų, miš
ko medžiagą, kurią gavo 
išsiskirstę į vienkiemius 
palengvintoms sąlygoms, 
perleido kitiems. Dabar 
už tą medžiagą teks su-! 
mokėti pilna taJtsa (o gal 
ir su bauda!). Taigi, gau
toji medžiaga reikia su
naudoti tik savo reikalams 
(statybai), nes dėl jos per
leidimo gali išeit riestai.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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darbininkas
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SUBBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ........................... $4.06
Foreign yearly ........................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00

Ne Tuo Keliu Einama Prie 
Lietuvos Saugumo

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metanu .......... .. .
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 

________  ___ .. _______Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Foreign once per week yearly $2150 Užsieny metanu ....................... $5.00

D ARRĮN^KK AS
366 West Broadway, -„ South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

$4.00

Žiloj senatvėj (78 Sietų) pasimirė didelis Lietu
vos niokslininJkas, ųojųs kunigas ir karštas patriotas, 
Prelatas Ajeksan#as PapoJorauskas, plačiai žinomas 
po slapyvardžiu Adonio Jakšto (jis kartais pasirašy-į 
dayO Druskius, Dumbrė įr tt.). Virš per 50 metų savo 
literatinės darbuotės a. a. Prel. Dambrauskas stovė
jo tautinio lietuvių kilimo priekyje ir laikę savo ran
kose pirmenybę kaipo viens iš rimčiausių publicistų, 
filosofų, kritikų, istorikų ir kalbininkų. Filosofijos ir 
kritikos srityje A, Jakštas buvo tiesiog nepalygina
mas. Gilus jo mokslas, platus apsiskaitymas pasauli
nėj literatūroj, dovana akyliai įžiūrėti ir kritiškai į- 
vertinti moderniškųjų rašytojų kryptį, matematiška 
precizija, su kuria negailestingai čaižė nesubrendu
sias, bet pretensionališkas kai kurių rašytojų proti
nes pastangas paneigti krikščionybės autoritetą — 
tas viskas darė Jakšto asmenybę dominuojančią visa
me prieškariniame lietuvių kilimo laikotarpy. Jis buvo 
teroru visų laisvamaniųojančių rašytojėlių, bandžiu
sių išsilaisvinti iš po sveiko proto ir Bažnyčios autori
teto. Tais laikais žydėjo mokslinis Jakšto žurnalas 
‘‘Draugija” — Jis vaidino vadovaujamą vaidmenį tuo
metinėj lietuvių literatūroj. 1923 metais “Draugija” 
sustojo ėjusi, bet dabar prieš pat mirtį Jakštas vėl ją 
atgaivino.

Kaipo kritikas, Jakštas buvo vyruojantis lietu
vių raštijos teisėjas ir rūpestingas auklėtojas sveikos 
minties ir krikščioniškos ideologijos mūsų atgimstan
čioj tėvynėj. Visokiems neatsakingiems plunksnos 
eikvotojams Jakštas nesigailėjo skaudžios ironijos, 
niekuomet nepraleisdamas progos jų skystą protavi
mą privesti prie grynos nesąmonės. Prie to, Jakštas 
yra vienas stambiausiųjų Lietuvos poetų. Nepalankūs 
jam kritikai, atsimokėdami už nevieną jų sugniuždy
mą, teigdavo, kad Jakšto poezija tai ne poezija, tik 
sausas eiliuotas išdėstymas kokios filosofinės ar reli
ginės tezės. Eiliavimo forma įr galūnių suderinimas 
esąs skrupuliatingai išlaikytas, bet, iš viso, perdaug 
jau ten esama dirbtinumo. Net populeriuose, liaudžiai 
skiriamuose eilėraščiuose perdauk krintąs į akį eilia
vimo kalimas. Tokia Jakšto-poeto kritikų nuomonė 
perdaug jau įtempta. Joje vos šešėlis tiesos. Jakštas, 
tiesa, savo poetinėj kūryboj labai aiškus ir dėl formos 
tiek rūpestingas, kad jo tiksliai suderintos galūnės 
kartais sudaro dirbtinumo įspūdį. Bet jis tą savo aiš
kumą ir rūpestingą formos išlaikymą tiksliai prieš
pastatydavo miglotiems futuristų kūriniams, kurie 
eina į pasaulį pirmykštėj neapdirbtoj formoj, tarsi 
tai būtų kokio genialumo išdavos. Tokius “genijus” 
Jakštas gerai savo kritikoj pačiupinėdavo. Jis laikėsi 
sveikos taisyklės: kas miglota, tai žiopla, kas neaišku, 
tai ne lietuviška.

Kaipo karštas patriotas. Dambrauskas-Jakštas 
sėkmingai lenktyniauja su Basanavičium, o žinome, 
kad Basanavičius yra vadinamas atgimusios lietuvių 
tautos tėvu. Už karštą tėvynės meilę Prel. Dambraus
kui teko nukentėti penkių metų ištrėmimų į rusų 
miestą Naugardo Ustiužną. Jo neilstama darbuotė 
lietuvių atgimimui susilaukė taip pat neilstamo rusų 
valdžios persekiojimo- Bet taurus, pilnas idealumo 
kunigas nepaisė asmeninių varžtų. Kliūtys kaip tik 
padilgindavo jo energiją darbuotis tėvynės labui. Jis 
dirbo už dešimti, kad tik greičiau sukultūrintų am
žiais priešų alinamąją Lietuvą. Ir susilaukė regėti ją 
nepriklausomą.

Prel. Dambrauskas buvo dar pasižymėjęs kaip 
kalbininkas - esperantistas ir matematikas. Trumpoj 
apžvalgoj netenka daug apie tai kalbėti. Tik pripuo
lamai teks paminėti, kad jo išsilavinimas ir tose mok
slo srityse įrodo jo gabumų įvairenybę ir darbuotės 
visuomeningumą.

Bet stambiausias Prel. Dambrausko tautai nuo
pelnas tai budėjimas įr įtempta iki mirties darbuotė 
Lietuvos sukrikščioninimui. Čia jis uoliai sekė šv. 
Pauliaus pėdomis. Jo ilgametė literatinė ir visuome
ninė darbo karjera buvo kiaurai persisunkusi degan
čiu katalikiškos meilės uolumu. Tam nukreipti gau
sūs, gilūs ir didžiai naudingi jo raštai. Jis visuomet 
dirbo Dievo garbei ir alsavo Lietuvos atkatalikihimu. 'vieno geriausių jos sūnų.

*
NegaJįma tylomis praeiti pro Lietuvos Atstovo 

kąlbą, pasakytą Baltimorėj, ryšiumi su vas. 16 iškil
me. Kalba rimta, valstybiniu požiūriu ne tik korek- 
tįųga, bet ir visokio pagyrimo verta. Net ir ten, kur 
dešinįjį ir kairįjį sparną reikėtų gerokai paakėti už 
iškrypimą iš pusiausviros (deja, prie to priveda tau- 
tininkiškos “malonės”), p. Atstovas pasitenkina vien 
piršto pagrasinimu:, apsižiūrėkite, girdi, nes savo ne
apdairiomis atakomis galite sukietinti vyriausybės 
ranką. Perspėjimas vietoje, nors mes ir be to, dar 
nuo baudžiavos laikų, žinome, kad pono malonė ant 
šįrmo žirgo jodinėja. Tiek to. Pasikarščiavimai nuo 
kovos neatskirtini: kur medžius kertama, ten ir skied
ros laksto- Pasikarščiavimai vis dėlto peiktini, gi di- 
dingas vyriausybės nuolaidumas pagirtinas, žodžiu, 
čia yiskas eina taip, kaip pilkas kasdienis gyvenimas I 
Sustato.

Tačiau mes katalikai negalime suprasti to pa
grindinio motyvo, kuriuomi vyriausybė mėgina patei
sinti tą savo keistą nusistatymą prieš katalikus. Kad 
toks nusistatymas yra, ginčytis netenka. Nėra čia no
ro nė vietos išskaičiuoti visą litaniją faktų, kurie to
kį nustatymą ko aiškiausiai įrodo. Tą katalikybės 
varžymą Lietuvoj tautininkų vyriausybė motyvuoja— 
reikalingumų patikrinti Lietuvos saugumą! Tarsi nuo 
katalikų, pačių geriausių piliečių ir patriotų, reikėtų 
saugoti Lietuvos nepriklausomybę! Tai, rodos, neti
kėtina, bet paskaitykite šiuos kalbos žodžius: “Apie 
siūlomas neribotas laisves būtų laiko galvoti tada, kai 
aprims tarptautinio nepasitikėjimo banga, kai Lietu
vos santykiai nusistovės. Saugumo patikrinimas yra 
dabar pirmaeilis dalykas Lietuvoj”.

Kas čia? Ar tai taikoma bolševikams? Ne jiems 
vieniems. Kairiesiems ir dešiniesiems drauge. Katali
kai nė puse žodžio neišskiriami. Tuo būdu išeina, kad 
suvaržymas Bažnyčios teisių, nutraukimas santykių 
su Vatikanu, draudimas katalikiškai auklėti jaunuo
menę, uždarymas katalikiškų organizacijų, panaikini
mas katalikiškos filosofijos fakulteto ir apskritai, 
griežtas katalikiško veikimo tramdymas — tas vis
kas būk tai peikalinga Lietuvos saugumui! Bet, ger
biamieji, yra kaip tik priešingai. Tik katalikybės pa
laikymas išlaikys Lietuvos saugumą, o ne atvirkš
čiai. Bolševikai to tik ir laukia, kad tautininkai sube- 
dievintų Lietuvą. Bedievybė tai pati geriausia dirva 
sovietų jačeikoms veistis. Ištvirkinti, subedievinti ir 
įkurti jąčeįkas — tai trys etapai, per kuriuos pereina 
bolševizmas visose šalyse. Dabar Lietuvoj karštligin- 
gai veikia bezbožnikų sąjunga. Jačeikų jau ten nema
ža, .tik jos laukia patogaus subedievinimo momento, 
kad galėtų viešai pasireikšti. Kuomet katalikai ištiki
mai gina Lietuvą nuo bedievybės ir galutinai nuo bol
ševizmo, tautininkai “dvasios prastume” juos buože 
vaišina.

Neįmanoma, kad dešinieji tautininkai to nematy
tų. Bet jie jau nebejėgia situacijos gelbėti. Jų viršū
nėse jau perdaug priviso tokių ponų, kuriems Kaunas 
ir Vilnius tai tik buvusieji gubernijos miestai. Mas
kva tai bent sostinė. K.

t

nxų griausmas atsįskamba . 
pc visą teatrą, kuomet, pc 
kartotinų enkorų, garsu
sis menininkas pasitrau
kia ir uždanga nusileidžia 

i A, kad dalyviai žiūroyai 
būtų žinoję, kad tai buvo 
jų favorito muziko pasku
tinis viešas meniškas pasi- 

j rodymas, jų entuziazmas 
gal būtų peršokęs visas ri
bas; pačioje tikrumų je
garsusis muzikas, Herma
nas Augustinas Cohen, 
paskutinį kartą pasirodė 
pasaulinio koncerto sajėje, 

į nes už scenų, nuilsęs pia
nistas iškiete savo rankas 
į maristų tėvą, kurs jam 
bendravo, atsiliepdamas: 

“Pagaliau, visa pabaig
ta! Su kokiuo džiaugsmu 
ir laime aš skambinau ma
no galutinus akordus, ir 

1 ant visada atsisveikinau 
su viešuma!”

‘ PASAULINĖ KARJERA
UŽGESO

Ir nuo to vakaro, daug 
laiko praėjo, ir talentingo 

i menininko pasaulinė kar- 
jiera užgeso, nes jis dėvė
jo karmelitonišką abitą ir 
gyveno kaip vienuolis, ir 
koncertų rūmai permainy
ti į tylėjimo ir vienatvės 
narvelį Karmeliuje.

Tačiau, kokis gi buvr 
į tikslas dėl tos permainos? 
Kaip gali vienuolinis pa
prastas gyvenimas paten
kinti tą, kurs pažino vien 
laimėjimus, garbes, pagar
sėjimą ir linksmybes, ir 
pamylo menininko gyveni
mo keliones ir prietekius9 

Pats Hermanas Augusti
nas į tai duoda atsakymą. 
Kaip brendo į vyriškumą, 
jaunasai Hermanas Au
gustinas, nors gyvenda- 

( mas garbėje ir linksmy
bėse, visgi patyrė neiš
reiškiamą pasiilgimą, liūd
numą, vienatvę. Kuomet 
jo garbė plito Paryžiaus 
aukštoje draugovėje, kuo
met dienraščiai garsino jo 
laimėjimus, kuomet skulp
toriai ir tapytojai kovėsi 
gauti pirmutinę garbę dėl 
io paveikslų kūrimo — 
tarp to visa, jis sako: “Aš 
patyriau tuštumą ir vie
natvę, kurią dažnai atjau
čia tie, kurie veda palaidii 
gyvenimą. Tai įsiveržia į 
širdis tų, kurie ieško link
smybių; tai ankščiau ar 
vėliau užvaldo beveik 
kiekvieną širdį”. Jis vel
tui ryžosi nuraminti savo 
sielos pasiilgimą, ragau
damas naujų linksmybių ir 
džiaugsmo. Tačiau, jis 
jautė tą sielos tuštumą ir 
sąžinės griaužimą didė
jant, kai jis stengėsi pa
tenkinti savo norus ir 
troškimus, ir juos paskan
dinti pasaulinėse linksmy-

I kėse.
JO GYVENIMO VIENIN 

TĖL45 DŽIAUGSMAS
Kuomet apsigyveno vie

nuolijoje, Hermanas Au
gustinas rašė: “Nūngi, aš 
vėl esu yienas, bet kaip vi
sai kitaip atrodo! Mano 
vienatvė yra padalinta su 
Tavim, O Jėzau! Tu esi su 
manim mano gyvenimo vi
sose dienose... Ligi šioliai 
baisi vienatvė liūdnų ma
nę darė ir vargino. Aš ieš
kojau dįstrikcijos blogoje 
spaudoje ir draugystėje 
tų, kaip įr aš pats... Ta
čiau, dabar, aš trokštu, 
kad visąją būčiau viejaas I tuojau pasirodė VienasI rnelitas kad rado, būtent, 
su Tavim, O mano Dieve! • spindintis nemirštamosios! Eucharistijoje.

I

Kun. A. T. (Samata)

Laime V ien T ik Eucharistij oje
Dar prieš gerą laiką, j brangiomis dovanomis: 

skirtą prasidėti koncertui? jos net lenktiniuodamos 
vienas iš dailiausių Pary- pus save kvietė jį dalyvau- 
žiaus teątrų buvo kupinai j ti pokyliuose parengtuose 
pripildytas nepaprastais jo pagerbimui. Tiesa, jos 
ir rinktinais dalyviais, slaptoje kalboje viena ki- 
Argi tai nebuvo skelbta ir! tai, kad dar neseniai jis1 
garsinta, kad šio vakaro’tapo konvertitas ir yra la- 
koncertas bus išpildytas! bai uolus katalikas; tačiau, 

jos mintijo sau ir svajojo, 
kad jis vis vien liksis jų 
mylimasis įr dievinamas 
stabas, kurį nepaprastas 
maestro Franzas Lįštas 
dideliai pagerbė, prisiim
damas jį kaip savo privi
legijuotą ir favoritą moki
nį.

kopaertąs bus išpildytas 
viepę talentingiausio ir 
įpyljmiaųsio jaunojo meni-1 
ninko muziko? Tarp dai
liosios lyties gražių ir pa-1 
togių dalyvių, taip pat bu-! 
vo daugelis ir kitų grakš
čių ponių iš Faubourgo 
Saint - Gįermaino, kurios; 
pirm keletos metų globojo 
ir lepino talentingą jau-; 
nuolį pianistą , kurs į ; 
trumpą laiką laimėjo gar-: 
bingas viršūnes. Tuomet! talentingo artisto muziko 
jos iš pavydo žyelgė viena j meniška rendicija pasiro- 
kitai, kuomet iš pagarbos i de labiausiai pavykusi ne
apkrovė jį visękeriopomis 1 kaip kitais kartais. Ploji-

“PAGALIAU VISA 
įPABAIGJA!”

Šį vakarą pagarsėjusio

Kreivi laisyamaryų keliai, tuščia, neapgalvota, šešė
linga jų kryptis suteikdavo garbingam veikėjui daug 
rūpesčio ir širdgėlos, tačiau vilties į galutini tiesos 
laimėjimą iįs niekad neprarado. Ir mirė kaip narsus 
kovotojas, su ginklu — plunksna rankose. Sveikoji 
Lietįuyą niekad peųžmirš to tauraus dvasios milžino, 
vieno geriausių jos sūnų. K.

Kąip paguodžianti yra ta 
vienatvė, kurią dalinuos 
su Tavim!”

GALINGIAUSIAS 
PAMOKSLAS

Tėvas Marija - Augusti
nas iš Švč. Sakramento, 
kaip jaunas karmelitas 
buvo taip vadinamas po 
vienuolinės profesijos su- 
darimo spalių 7 dieną, 
1850 m, įr vėliau aukojo 
savo uolumą ir visas spė
kas keliaujant per Europą 
kaip pąm.oksh.ninkas. Tai 
buvo Švenčiausias Sakra
mentas, kurs įkvėpė jo 
kilniausius ir galingiau
sius pamokslus. Ir šven
čiausias Sakramentas bu
vo jo žavaus pamoksle 
subjektas, kuomet keletas 
metų po atsivertimo, jis i- 
ėjo į amboną Šv. Sulplici- 
jaus bažnyčioje ir skelbė 
skaitlingiems meldžio- 
nims, kurie susibūrė išgir
sti jį pirmą kartą skel
biant pamokslą Paryžiuje.

Tėvas Marija - Augusti
nas pradėjo pamokslą 
nuolankiai atpasakodamas 
keletą detalių iš savo atsi
vertimo. Ir atsikreipda
mas į jaunų vyrų grupę, 
jis kalbėjo jiems, kad gy
venęs jų gyvenimą ir dali
nęsis jų linksmybėmis. Jc« 
balsui įsigalint, jis papra
stais ir vaizdžiais saki
niais nupiešė savo karštą 
uolumą laimes ieškojime: 
jo tuščios pastangos rasti 
laimę tarp to visa, kas jį 
iškėlė į garbingas viršū
nes, nuėjo niekais; ir 
skaudi tuštuma paliko jo 
širdyje nerealizuotų iliuzi
jų nuolatinį sekimą po 
kits kito. Jis tada pradėjo 
aiškinti, kas sukuria tik
rąją laimę, ir sujaudinan
čiai kvietė savo klausyto
jus dalintis jo naujai ras
tu vieninteliu džiaugsmu. 
“Tik vienas Dievas gali 
patenkinti žmogaus šir
dies troškimus”, jis šaukė, 
ir jo žodžiai atsiskambėjo 
kaip Šventojo Augustino 
aidesys: “Dėl Savęs, Vieš
patie, mus sutvėrei, ir mū
sų širdys nenurimsta! Nu
rims ir atsilsės tik Tavy
je, Viešpatie!” (Conf. Lib. 
I, Cap. I).

PIRM ATSIVEBTRIMO 
IR KRIKŠTO

Tėvas Marija - Augusti
nas metaforiška kalba api
būdino savo sielos padėtį 
pirma jo atsivertimo ir 
krikšto. Jis vaizdavo kaip 
vieną naktį pamatė save 
einantį tarp aukštų stačiu 
kalnų. Baisi ir nuožmi 
audra pakilo viršum jo 
galyos, ir gilioje tamsumo
je jis tegalėjo su sunkuma 
graibytis vien nuolaidumo 
šonu. Žaibavimo šviesa 
nurodė baisią ir žiopsian- 
čią prapultį ties jo kojo
mis. Pražūtis rodėsi neiš
vengiama. Staiga šviesos 
ruožas nušvietė artimos 
uolos paviršių, ir tarp gra
nito jis tolumoje pastebėjo 
mažas auksines dureles. 
Tuomet, sekant jo žo
džiais, “mano drąsa atsi
naujino... Vos kvėpuoda
mas, aš .save vilkau per er- 
Šketinus įr vašiokles, ir 
vįsąs sudraskytas, sužeis
tas ir nusikankįnęs, atėjau 
prie blizgančių durų, į 
kurias klebenau ir tuo pa
čiu maldavau pagalbos. Ir 

1 tuojau pasirodė
spindintis nemirš

jaunatvės grožybe, su 
spindulingo majestoto iš
raiška Jo stebėtinoje iš- 
žiūroje. Jis paėmė mane 
už rankos ir įsivedė į vi
dų. Ir mano ausyse staiga 
nutilo baisi ir nuožmi au
dra: ir neapsakoma ramy
bė įėjo į mano sielą. Ir 
malonus nusiplovimas ta
da grąžino man sveikatą 
ir stiprybę. Tas nusiplovi
mas ne vien nutyrįno ma
ne nuo visų plėmių, kurio
mis buvau suteptas, bet ir 
išgydė mano vįsas žaiz
das, įkvėpė naują gyveni
mą į mano gįsles, ir su
grąžino mano prarastą 
jaunatvę, tuo pačiu ant 
manęs išliejant puikiausią 
perfiumą...”

DUONOS IR VYNO 
PUOTA

Jis paskui kalbėjo apie 
duonos ir vyno puotą pa
rengtą jam, kuri stebėti
nai davė atnaujintas ga
lias; ir apipasakojo sė
dinčio soste savo Gerada
rio regėjimą, ir Jį garbino 
angelai, serafimai ir che- 
rubimai; ir apibūdino dan
giškosios sutartinės balsą, 
kurs jam kalbėjo tyriau
sios muzikos akcentais ir 
kurs jį sujaudino taip, kad 
liejo meilės ir atgailos a- 
šaras... Galutinai, jis mal
davo savo Geradario jam 
pasisakyti Savo vardą, 
kad jis, vienybėje su an
gelais, galėtų laiminti sa
vo gyvenimo visas dienas. 
Ir Jis atsakė man: “Aš e- 
su vadinamas Meilė, Aš °- 
su Eucharistija, Mano 
Vardas yra JĖZUS!”

# sj: #

AŠ KELIAVAU PER 
PASAULĮ

Hermanas Augustinas 
Cohen sukūrė daugelį mu
zikos kūrinių ir daug rašė 
religinėmis temomis. Taip 
jo raštų yra pasilikęs do
kumentas, kurs kalba apie 
švenčiausiąją Eucharisti
ją, apie tą jo stebėtino at
sivertimo priemonę ir jo 
gyvenimo vienintelį džiau
gsmą ir vienintelę laimę.

Jis rašo: “Aš keliavau 
per pasaulį; aš mačiau 
pasaulį, aš mylėjau pa
saulį, ir iš pasaulio aš iš
mokau vos tik vieną daik
tą, būtent, kad jis negalįs 

i duoti laimės. O laimės ’ 
tos laimės aš ieškojau 
miestuose, jos ieškoti aš 
ėjau per karalystes, ir jos 
rasti aš plaukiau per oke
aną. O laimės! tos laimės 
aš ieškojau poezijos žave
siuose, visatos grožybėje, 
gamtos šauniuose regi
niuose, pasilinksminimų 
sūkuryje, žaismių apsvai
gime, praturtėjime auksu, 
literatūros romansų d.eli- 
riiume, nesuvaldomos am- 
bicijos patenkinime, gar
sių vyrų namuose, aistrų 

i ir dvasios linksmybėje... ir 
laimę aš radaus vien tik 
Eucharistijoje!”

Tiesa, tai kilniausia iš
pažintis, kuri atsis^anąba 
ne vienoje sieloje. Nepaso
tintos tuščiojnis ir nėsvei- 
komis linksmybėmis, ku
rias siūlo pasaulis, tokios 
sielos žino, kur gali rasti 
tikrąjį maistą pastiprini
mui ir tikrąjį kelią amži- 
nąjai laimei jų žemiškoje 
kelionėje, kaip pagarsėjęs 
muzikas ir kilnusis kar-

■I
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Gavėnios Taisyklės
J. E. Kardinolo O’Connell nurodymu, gavėnios 

taisyklės yra sekančios:
1 — Visos Gavėnios dienos yra pasninko dienos, 

kurios baigiasi Didžiojo šeštadienio vidudienyj.
2 — Visi katalikai, tarp 21 ijr 60 m. privalo pas

ninkauti, išskyrus sergančius ir sveikstančius, mote
rys silpnos sveikatos ir sudėjimo; .tie, kuriems pasnin
kas kenktų sveikatai, arba iššauktų ligą, arba nusilp
nintų taip, kad kenktų eiti savo pareigas; ir tuos, ku
rių užsiėmimas yra labai varginantis ir alsinančio po
būdžio. Tie, kurie abejoja ar jie yra laisvi nuo pasnin
ko ar ne, turi atsiklausti savo nuodėmklausio kunigo.

3 — Tie, kurie privalo pasninkauti, tegali tik vie
ną syki dienoje pilnai įr sočiai privalgyti.

4 — Gavėnios metu kiekvienas trečiadienis ir
• *■ ’ * * - »—

penktadienis, antras šeštadienis ir Didžįąjį šeštadienį 
iki pietų yra .abstinencijos dienos. Tačiau, šv. Sostas 
duoda ypatingą privilegiją sunkiai dirbantiems ir jie 
privalo susilaikyti nuo mėsos tik Pelenų trečiadienį, 
penktadieniais ir Didžiajam šeštadienyj iki pietų. Vi
sose kitose abstinencijos dienose tie šeimos nariai, 
kurie privalo pasninkautų tegali valgyti mėsą tik 
principaliame valgyje; tie, kurie yra laisvi nuo pas
ninko gali valgyti mėsą bile kada.

5 — Vartoti mėsą ir žuvį tuo pačiu sykiu nebe- 
draudžiama.

6 — Tie, kurie yra laisvi nuo pasninko ar absti
nencijos turėtų savęs išsižadėti kitokiu būdu.

7 — Gavėnios pamaldos bus laikomos visose ka
talikų bažnyčiose, ir tikintieji privalo karštomis mal
domis, širdinga atgaila, sakramentais naudotis Dievo <kūnui ręikalingos perga 
malonėmis.

8 — Laikas išpildyti įsakymą, priimti Velykinę maistų kenksmingas

Visos Gavėnios dienos yra pasninko dienos.

Visi katalikai, tarp 21 ir 60 m. privalo pas-

iiįko'Adomo Varno 30 metų kūry binio darbo sukaktuvių iškilmės sausio 30 d. Joniškyje. Ovale sukaktuvininkas su sav
80 metų močiute. Dešinėje iškilmėms minėti komiteto garbės pirmininkas, teisingumo ministeris St. Šilingas. Joniškyje atidar 
Varpo gatvę. Kairėję iškilmingojo posėdžio dalyviai.

■ J :■> 'jį
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greitina medžiagų apykai
tą ir suteikia maisto krau
jo gamybai. Vaisių sultys 
sužadina apetitą įr sutei
kia energijos.

Vaisių sultys padeda 
skilviui atlikti savo už
duotį. Nemažas skaičius 
gydytojų pataria prieš 
valgį nors mažą stiklelį 
išgerti ne alkoholio, bet 
vaisių sulčių. Rūgštys, 
kaip obuoliu, citrinos, yra 

_ _ _ .13-
Ji kūne atsiradusias nuo 

i me- 
komuniją, tęsiasi nuo pirmos Gavėnios .sekmadienio džiagas. Daugelis profeso- 
iki Šv. Trejybės sekmadienio. . rių fiziologų pataria, ypač

Okupuotoje Lietuvoje
■ I

; bet jeigu 
mane persekiojate dėlto, 
kad aš esu katalikas, tai

1 nedvejodamas pasisakau, tnmas, 
--- ’ katali- ^ailydka,

iš mituos 
fiYVENIMO

niaus lietuvių spaudą ir ją virčių kėlimas ir kt.), 
platindavo.

SUIMTI LYDIECIAJ

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkas; P. Slankus — I Vice-Pirminin- 
kas; SI. Piktalytė — II Vice-Piimininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., \Vorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 
G Conimon\vealth Avė., IVorcester, Mass.; A. Zttveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Glol»ėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Tliompson, Conn.
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aug Sveikiau

n< 
nurodant nei kur, nei ka 
da, nei kas tai darė. Vie 
nas motyvas yra ypa 
keistas. Klubui primeti 
ma, kad jo narių tarpe ra 
dosi keletas baustinų as 
menų. Minimos J. Kanop 
kos, VI. Pūko ir J. Piva 
riūno — tremtiniu ir Urs 
Sekmukaitės — kalinė 
pavardės. Jei ir sutikt 
kad šie asmenys buvo tei 
singai lenku nubausti, ta 
negalima už jų “nusikalt 
mus” pakartotinai dar i 
kitus bausti. Tai tiesio; 
aziatiškas teisingumo są 
vokos supratimas! Klub 
turto likučiams saugot 
paskirtas visai privatu 
asmuo, nevykėlis lenk 
sporto žurnalistas Jaros 
lavas Nieviecki.
SULAIKYTA LIETUVIŲ 
ŪKIO DRAUGIJOS CEN 

TRO VEIKLA

J. Bujanauskas, A. Bu-
V. Čibiraitė, V.
, V. Jankelaitt, 

V. Staselis, P. Valentuke- 
vičius su žmona, gim. Ja
nulytė, B. Švogždytė —vi
si, buvę liet, liaudies skai
tyklų vedėjai — jie atga 
benti į Vilniaus Lukiškių 
kalėjimą ir jiems pritaiky
tas aštresnis režimas - 
lygor vvięzienny. — A. 
Mackevičiūtė, A. Utkevi- 
čienė, rašytojo Rapolo M. 
sesuo taip pat buvo suim
ta, bet paleista už aukštą 
------  --------------- Vi- 

f_ i lėto dienų kai kuriems iš siems jiems įteikti kalu- 
areštuotų teko namie ji aktai, kur randa

me citatų iš raštų pąs 
tuos namuose knygų. Tos 
citatos neva esančios su
imtųjų “priešlenkiško nu
sistatymo” įrodymai. Argi 
žmonės gali būti atšakiu- 

i jų nepažino, nė iš veido, nė gi už legaliai leistas kny
gas, kurios rasis jų kny
gynėliuose?

nuo J0? tikrai esu 
.kas”.

i --------------------- -
. - TRAKŲ APSK. mate ru?*

Vienas kunigas, 
1936. VII. 2 d. ligi 1937 m. 
gegužės mėn. gyvenęs rau
donajame Madride, 
atsitikimų, kaip katalikai 
drąsiai sutiko mirtį, šauk
dami: “Tegyvuoja Kristus 
Karalius!" Per tą visą lai
ką jis nepastebėjo nė vieno 
išsižadėjusio tikėjimo. 
Tiesiog visi sakydavo: 
“Jeigu .mane persekiojate •

I 

i

ARtešTAl
Iš Valkininko valsčiaus 

praneša apie areštuotų 
Petro ir Vinco Sukackų li
kimą.

Abu Sukackus, Pe.trą ir 
’ i Vincą, kai .tik areštą-o, 

tuojau surakino, atskyrę 
tusi įgyvendinti -nuo kitll laikė tamsiose

Jeigu Jungtinėse Ameri-i^merose po_V}eną. Po ke- (2.000 . kauają. 
kos Valstybėse pakils ai- . 
koholio produkcija ir su- : buvusių 
naudojimas - kas bus! Juos pa matyti ir vienoje 
Jau dabar vis daugiau sta-' meroje keletą minučių 
tomą sanatorijų. pasikalbėti Matę ir kalbū-

Tas pats svaiginantis' pasakojo, kad kai iv e- 
gėrįmas automobilio vai- i kamerą Sukackus 
ruotojui duoda manyti, i * *S. kaJ : -
būk, jis esąs vienas ge
riausių vairuotojų, bet sy
kiu jį padaro vieną iš ne
saugiausių.

Kiekviena tauta ginasi 
į Ji siunčia savo karius 
į prieš priešą. Ji sužeistus 
j kareivius meiliai gydo ir 
• prižiuro bei jais rūpinasi.
Visoki bravorai - saįiūrJ- 
ninkai, .karčiamų savinin-

■ kai parduoda - siūlo al
koholinių gėrimų žmo
nėms. Ir jie žino, kad tai 
darydami jiems ne sveika-

I tą duoda, bet nuodų. Gėri-
■ kai vėliau ar ankščiau ke
liauja į ligonines - sanato
rijas. Bet kas užlaiko mie
sto, valstybes, labdaringas 
ligonines? Gal brąvorinin- 
kai? Jie turėtų savo klięn 
tams pastatyti ligonines.

- mažiems vaikams, taip pat 
suaugusiems įr seniams — 
gerti vaisių sulčių, nes jos 
turi visas kūnui reikalin
gas medžiagas. Tujas pro
fesorius sako: “joks kitas 
maistas negali pavaduoti 
vaisių sulčių virškinamojo 
trakto veikime, nes jos 
gąivindamos įr neąpsun- 
kindamo.s skilvio, žadina 
apetitą; be to jos gerai 

■ veikią į inkstus ir tinka 
ligoniams ir net džiovinin
kams. Tat vietoje gerti gė
limų, kurie neturi reikš 
mingos vertės, arba to
kius, kurie turi savyje- 
svaiginamąsias savybes, 
įr sųtrukdančias arba 
stabdančias visas erganiz 
mo normalias funkcijas, 
vartokime vaisių sultis, 
nes jos tikrai yra geras, 
gaivinantis, sveikas gėri
mas”.

Vaisių sulčių galima 
krautuvėse nusipirkti, ša
lin alkoholiniai - svaigi
nantieji gėrimai! Sveika— 
daug sveikiau gerti vaisių 
.sulčių!

I

vieni geriame arba stas cukrus. Taipgi gauna- 
ti kavą, kiti vandenį, bet me didelį kiekį mineralt- 
yra tokių kuriems degta- nių druskų, vitaminų ir 
degtinė manomai blogo rūgščių, kurios veikia kū- 
nedaro. Bet paskolinkite ną gaivinančiai. Mineraii 
man, visi, kelioms minu.- nes ] 
lems savo brangias ausis Į randasi 
Atiduosiu. 1

Ar žinote, kad daugelis 
žmonių šiais laikais nege
ria nė šampanų, nė ariel
kos, nė kitų svaiginančių 
gėrimų, bet geria vaisių 
sultis.

Vaisių sultys dar iki 
šiam laikui Lietuvoje buvo 
mažai žinomos, bet Jung
tinėse Valstybėse, Švedi
joje, Austrijoje, Italijoje, 
ir kitose Valstybėse arba 
šalyse milijonai galionų y- 
ra sunaudojami. Tautos, 
kurioms rūpi jų žmonių 
sveikatingumas, jų atei
ties, jų genimas, jau .se
niai pradėjo gaminti šį t-- 
krąi vertingą, turįnti gy
domosios reikšmės gėri
mą. Kas nežino, kad žmo
gaus organizmųį ar gyvy
bės palaikymui reikia mai
sto : proteinų, yitamin ų, 
mineralįpių druskų.

Gerdami yaįsių sultis, 
mes gauname proteinų me
džiagų, yaisfų cukraus, 
kuris daug Įęngyiaų via 
virškinamas, negu papra •

medžiagos sultyse 
tirpinio formoje; 
mineralinių me- 

p.riklauso kalio, 
magnio, geležies,

prie šių 
džiagų 
natrio, 
ir mangano druskos. Mi
neralinių medžiagų verte 
žmogaus kūnui yra gana 
didelė, nes jos sustabdo 
organizme kenksmi n g ų 
rūgščių veikimą. Be to, 
minėtos medžiagos yra 
reikalingos organizmo 
statybai, kaulų, dantų au
gimui.

Ypač sultis sveika gerti 
rnažakraujams, nes jose 
esanti geležies druska ran
dasi lengvai prieinamoje 
Žmogaus organizmui for 

,moje, — ji yra būtina 
■ kraujo gamybai. Sultyse 
esančios kalkės veikia i 

i kaulų ir plaučių augima 
stiprina inkstus, o sultyse 
esanti fosforo rūgštis yra 
kūno lengvai paimama ir 
sunaudojama. Todėl no

gėdami pailsėti po sunkaus 
dienos darbo, proto ar fi
zinio, turėtume visados 
gerti vaisių sulčių, nes jos 
atgaį-vina organizmą, pa

v w •
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KOLEGIJOS ^TUPJENJĄI ŠIAIS
MEDAIS VAIDILA

DramjĮ “Skriaudų Kelių’’ y- Pjesę “Savanoriai”
Kovo 6 d. — Westfield, Mass. 7 vai. vakare.
Kovę 13 d. — Ąnsonia, Conn. 2:30 vai. po pietų 
Kovo 13 d. — Watert>ury, Conn. 7:30 vai. vakare.
Kovo 20 d. — Hartford, Conn. 7:30 vai. vakare.
Kovo 27 d. — Cambridge, Mass. 3 vai' po pietų. 
Kovo 27 d., — So. Boston, Mass. 7:30 vai. vakare.
Balandžio 3 d.-
Balandžio 3 d. ....
Balandžio 10 d. — Lowell, Mkss. 7:30 vai. vakare.
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. I.

Westfield, Mass. 7 vai. vakare.
• , t 4 —♦-

Nonvood, Mass. 2 vai. po pietų. 
Brockton, Mass. 7:30 vai. vakare.

I
I

i t

Agronome.
ALKOHOLIO PALYGINI-

"MAS'*3'

Svaigalų Vartotojų 
ir Mokslo Pareiškimai
Alkoholis yra stimulan- 

tas — Ne, tai yra narlro- 
tas.

Jis man priduoda jėgų- - 
Ne, tave silpnina

Man priduoda greitumo 
— Priešingai.

Mane sušildo — Ne, su
mažina kūno temperatūrą.

Yra vaistai — Nuodai. 
Kartais ligoniams duoda
ma.

Nors esu yairuotojas;, 
vienas stiklas neapakins— 
Ne, ir yienas stiklas tave 
padarys nesaugiu vairuo- 

■ toju.* *.
Gerdamas aš niekam 

nieko blogo nedarau — 
Vėl pamąstyk.

•i Koįėl vįąi geria — Apsi
dairyk. ir matysi, kad ne
visi. Susipratusięjį ir ži
nantieji negeria.

Šių - dienų fiziologija, 
psichologija įr psichatrija 
vienbalsiai tai tvirtina.

Neužtenka, kad žmogus

m, BŪČYS APE 
ėmę "

Sutverdamas žmogų. 
Dievas jam davė Savo am
žinosios išminties kibirkš
tėlę, protą. Brangi tai do-

iš balso. Nors buvo laiko, 
maža, bet paskubom suim- 

į tieji spėjo papasakoti, 
I kaip juos kankino. Neiai- 
imingieji pasakojo, kad 

i’uos atveždavo užrištomisv — •
i akimis, įstumdavo į tam- 
i šią kamerą ir iš ten po vie
ną išvedę kankindavo iki 

i apalpimo. Apalpusį nu
vokdavo į tamsią kamerą 
ir atsivesdavo kitą. Tardy
mo metu juos yersda^o 
prisipažinti bendradarbia
vus su L. Lietuvos polici
jos įstaigomis. Taip dary
davo kęįetą kartą per die
ną ir tardė iš eilės 5 die 
nas. Suimtieji pasakojo, 
kad juos mušdavo apkloię 
šlapiais maišais, įstatyda
vo į nosies šnirples vamz
delius ir pildavo vandenį, | 
pakardavo už kojų žemyn 
galva ir už pažastų ir muš • bai reikalų,
davo, dėjo tarp pirštų

• pieštukus ir pirštus trin
davo, surišę rankas ir ko- 
jąs perlyšdavo lazdą ir 
taip surišę kankindavę,, 
paguldydavo ant pilvo ir

i

Sausio 22 d. raštu nr. E 
2153 Vilniaus vicestorast; 
J. Černichovskis sulaik 
minėtos draugijos veiki 
mą. Motyvuose nurodyta 
kad tos draugijos skyriai 
jau 1937. II. 12 d. buv. 
uždaryti visose pasieni, 
apskrityse. Tas sprendi 
mas buvęs Vidaus Reikal; 
Ministerijos III. 31 d. pa
tvirtintas.

LENKŲ KAREIVI!
SAUVALĖS,

Įvedus pademarklini 
suvaržymus, neturi jau u- 
bų. Apie tuos gyventojų 
mankštinimus mūsų ko
respondentas štai ką rašo: 

“Smalnyku kardono vir
šininkas seržantas užpyko 
ant. smalnykieČių, kad šie 
jam pigiau neparduoda 
kiaušinių ir sviesto, kaip 
rinkoje (teisingiau pasa
kius, dovanai neduoda), 
tai nei iš šio, nei iš to už
draudė visiems nuo sau
sio 21 iki 25 dienos išvyk
ti iš kaimo ir, žinoma, nei 
pėsčio, nei važiuoto išvyk
ti neleido. Kas turėjo ir ia- daug pridaro išlaidų. Tads 

ypač ji neturi drąsos prašyti iš 
kurie vykdavo kur nors manęs daugiau pinigų, 
uždarbiauti, vistiek neleis
davo. Kadangi smalnykie- 
čiai savo duonos neturi, 
lai jiems ir kelios dienos koncerto apspito jo gar 

....  _ svarbu, ypač, kad vieną bintojai. Ypatingą entu 
surišę rankas ant nugaros kičą dieną neatvykus,

,, Jiau negauna darbo.

o
ri-

JUOKELIAI
TARP DRAUGŲ

Kartais aš pats rašai 
sau grasinančius laiškus 
reikalaudamas pinigų, pa 
surašydamas juos įvairiai; 
vardais...
— Tai keistuolis tu, kode 

tai darai?
— Aš juos rodau save 

žmonai, kada ji ypatingai

V

I vana, nes šiaip niekas pa
saulyje jos nėra gavęs: nei 
giliosios jūros, nei aukš
tieji kalnai, nei galingieji 
ąžuolai ir uoliai, nei smar- 
kūs liūtai, nei gražūs p.au-1““ aaala^- 
kšČiai o tiktai vieni žiro-!tasmimir kltus baisins: zscw, o tiktai vieni zmo , kankinimo būdus, kuriu

4. j • x t-v doroves sumetimais ne-Bet, deja, žmones tą Die- k lfci ) Sužįnoję apie 
vo dovaną, savo protą, . . . •!¥ .
dažnai paskandina dvo
kiančiame gėrįme. Jei mes, 
koklaųj yaikąpaląįkiųį do
vanotume brangų daiktą,' 

purvą, tai neiškęstume ne
nubaudę nenaudėlio. Taigi 
nenorėkipi, kad girtaujan- 
tižmopės būtį neuūbaųrti 
(Trys pamokslai apie gir
tybę, 1929 m., 3 p.).
dėl Driklausvmo tai ar ki-

sutraukdavo j krūvą su 
surištom kojom ir gun.t-

tnrMy prakilniu idealų — partijai. tai orisioažis-

GAIDŲ MENAS "
Pianistą Regerį po vienc

■ Vf> ziazmą rodė ponios.
. _ - v Ser-! —jr tamsta

žantas tą gerai žinodamas, be gaidų! — stebisi viena 
Stačiai 

nuostabu, kaip tamsta su
gebėjai atmintinai išmok
ti tiek kūrinių!
— Ponia, tamstai vienai

minėm lazdom rausdavo kain tik tyčia taip elgia- lakštingala, 
iper padus, varstė panagės- ________ , nuostabu, k
į na adatas... (Koręsponder -----------------UŽDARYTAS VILNIAUS h 

LIETUVIU SPORTO 
KLUBAS —

skambini

aš prisipažinsiu, jog iš tik- 
Sausio 22 d. Vilniau* rų.ių as skambindamas be 

J-ąj na/niškiaį negalį nie- miesto Storasta pasišauki” gmdų neapsieinu, — pas- 
pas save Br. Untulį ir ke- laptingai pasisako smal- 

suimtojo lis kitus Klubo valdybos šia jai poniai Regeris.
kur rasti vietos.

Taip pat ir
Petro tėvas Morkus jau narius ir įteikė jiems raš- — Nuostabu, keista, p. 
beveik metai kaip sėdi tą apie Klubo veiklos su • Regeri, — stebisi ponia. — 

. A« * j .. . *. _ « •« ■»—» w • m • » < • t • *

nežino už ką, nes nieko daug nepatikimų užmeti- nematyti, ' kai tamsta^ 
mų (ne vien sportinis, bet skambini.

— Matote, ponia, aš gai-

Lukiškių kalėjime jr nieks laikymą. Rašte nurodoma Tai kad niekur tų gaidų

prie jo neprileidžia. mų (ne vien sportinis, bet
Petras ir Vincas buvo ir politinis narių veikimas. — « • • • . . ' • v t

reikia, kad jis juos steng- tu. kad dar jokiai partijai

ramūs berniukai/ niekur viešo saugumo girdymas, das pasiįedu ant kėdės, ir 
nei vienas, jnęi antras nesi- ramybės ir tvarkos Dažei.- paskum ant jų atsisėdu— 
kįš.dayp,' jS jų lenkai ne- dinėjimas, žalingų šūkių, baigė aiškinimą pianistas, 
kentė, kad buvo susipratę platinimas, lietuvių su ne-, o smalsutės ponios veidas 
lietuviai, skaitydavo Vii- lietuviais kiršinimas, ki- ištįso. /
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTELLO, MASS.
LDS 2 Kp. SUSIRINKI

MAS 
Antradienį, kovo 1 d. 

7:30 vai. vakare įvyks mė
nesinis susirinkięnas 10. 
Arthur St. Prašome visu' * j narių skaitlingai atsilan
kyti ir apsimokėti savoj 
duokles. Valdyba.

girdisi, kad darbai grįšią į 
normales vežęs, tada tai 
ir pranyks visi vargai, ku- 
i ie ištikrųjų kamuoja 
kiekvieną ateivį šioje ša
lyje. GEGUTĖ.

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS MINĖ

JIMAS

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 20 m. 

MINĖJIMAS

Vasario 20, Cambridge 
lietuviai šauniai ir iškil-

i

Sekmadienį, vasario 20, mingai minėjo Lietuvos' 
Brocktono lietuviai, vado- 20 metu nepriklausomybės 
vvbėje vietinio Federaci- ' sukaktį. 11 vai. ryte buvo 
jos skyriaus su savo Dva- iškilmingos šv. Mišios už 
rios Vadais priešakyje ’s- Lietuvą. Per Mišias, pro- 
kilmingai minėjo Liet. 20 g?j tinkamą pamokslą sa- 
metų nepriklausomybes kg kun. Pranas Aukštikal- 
sukaktį, Lietuvos 550 me- ' pįs> s. J. Pamokslininkas 
tų krikšto sukaktį ir 75 m. atpasakojo Lietuvos per- 
sukaktį nuo panaikinimo gyventus vargus ir pasi- 
baudžiavos Lietuvoje. j šukavimus dėl nepriklau-

Trilypį Jubiliejų prade- somybės. Vaizdžiai paįvai- 
jo iškilmingai su bažnyti- rjn0 poeto Maironio eili
nėmis pamaldomis, 11 vai., mis. Lietuvos kančios 
šv. mišiomis, kurias atlai- priespaudos laikais, palv- 
kė kun. Baltrušiūnas, o gįn0 Kristaus Kybančio 
progai pritaikintą gražų ; ant Kryžiaus nusiskundi- 
pamokslą pasakė kun. Pet- mams: “Dieve mano, Die- 
rauskas. ve mano kodėl mane aplei-

Tą pačią dieną vakare 7 dai”.
vai. lietuvių svetainėje į-| šv. Mišiose visos draugi- 
vyko prakalbos ir koncer-iJOs su vėliavomis ir ženk
las. Kalbėjo kun. K. Ur- ’ Jais dalyvavo. Daugelis ėjo 
bonavičius ir kun. J. Švag-' prie šv. Komunijos per vt- 
ždys. Kalbos pasižymėjo sas trejas Mišias. Po Mi- 
labai dideliu įdomumu, šių įvyko palaiminimas, 
nes lietės ištimtinai Lietu- švenčiausiu; atgiedota Te į 
vos praeitį ir dabartį, o Deum Laudamus ir mal
tas kaip tik visiems lieti.*- dos už tėvynę, 
viams prie širdies. t

Dainų programą, 
muz. Vaičaičiui 
Šv. Roko par.

• v •

• v

“Lietuvos pilietis”. Valeri
ja Jankauskaitė jausmin
gai deklamavo eilutes — 
“Lietuviška kalba”. Mažų
jų išpildyta programa vi
siems susirinkusiems la
bai patiko. Tai parapiji
nės mokyklos Seselių nuo
pelnai.

Parapijos didysis cho
ras, muz. M. Karbauskui 
vadovaujant, išpildė gražų 
koncertą. Publika savo a- 
plodismentais pareiškė, 
kad norėtų dar daugiau iš
girsti dainelių.

A. Zaveckas, programos 
vedėjas, perstatė kun. K. 
Urbonavičių kalbėti. Ger
biamas Veteranas, Tėvelis 
labai ryškiai išdėstė ke
lius bei būdus vedusius 
Lietuvą prie Nepriklauso
mybės.. Po to kleb. kun. 
Juškaitis lietuvių ir anglų 
kalba perstatė Cambridge 
Majorą J. W. Lyons, kurs 

I labai gražiai atpasakojo 
Lietuvos istorija sutrau
koje. Štai jo kalba:

Twentv vears a<»o in the midst I 
jof ihe great European eonfliet a 
! nation emerged from the honds 
|of oppression and persecution of 
j over a century’s duration. 16 
!vears ago a Constitution vras 
adopted. Today we find a nation 

įthat preserved all her culture ant 
native character through a long. 
dark and dreary period.

Early in the 13th century the 
Lithuanians founded a statė ant 
sėt up their own government 
They were a hardv. peaee loving 

Ipeople and independent tillers of 
the soil. Tn 1795 they were over- 

|come by the Russians and ^or 
one hundred ant twenty venrs 

I suffered a cruel and harsh perse- 
1 eution.

In 1915, the Germans invaded 
the houndaries and the Russian 
power was hroken. The Germans 
onlv continued what the Russian 
had lcft undone. At least the 
Lithuanians could keep their va- 
luahles — grain and cattle — un
der Russian rule; hut tvhen the 
Germans left a prominent citizen

iPamaldoms bažnvčiojc 
vad.; užsibaigus, visi suėjo įi 

išpildė parapijos salę, kame pra - 
choras ir , ridėjo graži programa. VI- 

solistai bei deklamatoriai, i sų pirma kleb. kun. P. Juš- 
. kaitis trumpoje, reikšmin
goje kalboje pabrėžė t-^s 
dienos iškilmių reikšmę, 

i “šiandien minime trejopą 
j sukakti: 20 metų Lietuvos 
Nepriklausomy bės, 550 
metų Lietuvos apsikrikš- 
tyjimo ir 75 metų panaiki
ni rna baudžiavos Lietuvo
je. Džiaugiamės trejopa 
sukaktimi, bet liūdime, 
kad Vilniusą mūsų sostinė 
dar tebekenčia priespauda, 
dar svetimose rankose”. 
Užbaigęs kalbą, perstatė 
mokyklos vaikučius, mo
kytojoms Seserims vado
vaujant, išpildyti sekančia 
programą. J. Beniušis 
gražias eiles deklamavo — 
Nepriklausoma Lietuva. 
Mokyklos mokinės daina
vo keletą gražių patrijo- 
tišku dainų: “Kur Nemu
nas ir Dauguva ir kitas. 
Mažos mergaitės begalo 
gražiai “tautiškus šokius”, 
tautiškai pasirengusios, 
šoko. J. Kaleiva ir T. Men
kus suvaidino veikalėlį

Akademinė dalis prog
ramos atidaryta su Ame
rikos himnu, gi baigta su 
Lietuvos himnu. Choras 
sudainavo — Sveiki drūti, 
Jaunimo giesmė, Vasario 
16, Lietuviais esame gimę. 
Solo dainavo p. M. Mazga- 
lienė, p. Petrulienė; dekla
mavo eiles — Elena Pran- 
ckiutė ir Alicija Alinskai- 
tė. Programos vedėju bu
vo Federacijos skyriaus 
pirmininkas Juozas Trei- 
navičius. Padaryta kolek- 
ta ir surinkta Š13.14. Po 
•81.00 aukavo: Kun. K. Ur
bonavičius, kun. Jonas 
Švagždys, Daktaras Kva
raciejus, Daktaras Gorma- 
nas ir kiti po mažiau. Pu
blikos buvo atsilankę per 
500 vyrų ir moterų. Matė
si nemažai ir jaunimo.

Žmonių ūpas patriotiš
kai pakilęs, tik Brocktone 
palietęs nedarbas atsispin
dėjo rūpesčio ženklais iš
braižytuose veiduose.

Paskutinėmis žiniomis

rule in their eonfliet with Poland 
and by the union which eventna- 
ilv ruined the country. In 1904 

find that a few couraguotis 
souls bėga n the Lithuanian re- 
naissanee which gained a foot- 
hold during the Russo-Japanese 
War. New liberties were granted 
end freedom of the press resto- 
red.

The marvelous development of 
this democracy after the subjn- 
gation and oppression of a peo
ple is one of the vonders of the 
twentieth eenturv. Rohbed of her 
ablost sons and daughters for a 

’ jlong time by emigration, Lith.ua- 
pia vas able to throv off the 
į influenee of her preying neigh- 
hors and fight off a program of 
denationalization and economic 
exploitation, the likę of vhieh 
few nations have ever experien- 
eed.

The rotvard has been worth 
the heavy price of serfdoni and 
sacrifice. For the Lithuanians 
have throughout most of the 
land, vhich they have inhabited 
for a ges, not only preserved their 

Į language and austom, and the Ba
lionai traits and eharacteistics 

Įvhich mark them as a raee apart 
[from their'neighhors; būt they 
ihave been morallv elevated. 
I Theirs has been a fight of a 
people for the things and ideals 
vhieh thev eherish. It has indeed 

Į been a fight of a people for a 
government — of the people, bv 
the people, and for the people— 
a 1rue democracy.

Today dairving and agrieultu 
re are flourishing in Lithuania. 
Industries are being revived. 
Schools and colleges are opera- 
ting under Lithuanian ideals and 
the University of Kaunas vhieh 
vas opened in February 1922 
supplies higher edueation.

Lithuania eontributed mueh to 
the literature of the vorld; hnt 
it also suffered mueh at 
hands of its oppressor. In 
Ifith and 17th eenturv 
name as Martin Mosvidis 
John Bretkūnas appear as veli 
as Rev. Daukša, vho tvas a fa- 
mous preacher and translalor of 
the Bible. The first Lithuanian 
lexicographer tvas K. Sirvydas. 
Daniel Klein tvas the author of 
ihc first Lithuanian grammir. 
The first major poet tvas Chris- 

Itian Donelaitis, and his “Seasons 
dcclared “They took all Lithua- of the Year” is"the best of his 
nia tvith them”. It is true that verks. In the 19th century there 
‘he German armies of von Hin- 
denhurg took tvith them furni- 
ture. food, elothing, and llve 
stock. The Germans seemed to 
delight in looting and stripping 
Lithuanian of its birthright

lt tvas this breaking of the jsongs of Lithuania tvėrė eollee- 
rule of Russia tvhich gavę Lithu- ted and arranged by the Juškevi-

r-

I

I

the 
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such 
and

were a long line of writers and 
foremost of them vas Bi.shop M. 
Gedraitis. D. Poška. S. 
tas. Bishop Valančius 

Ishop Baronas.
During this period

Dauknn- 
and Bi-
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Lietuvos kariuomenės 
štabo viršininkas genera
linio štabo pulkininkas 
Jonas Černius.

vės, sudaryti santaiką su 
Katalikų Bažnyčia 
tvermės kovoje dėl 
niaus.
SEIMUI,
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ir iš-
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ania its chanee for freedom. The 
'.vili of the people had not been 
destroved nor had their spirit 
heon conquered through their 
period of serfdom.

All the culture and refinement 
of the Indo - Europeans is the 
result of the influenee of the 
Lithuanians. They were among 
the first of the Indo-Europeans 
to adopt Christianity and they 
clung to their faith through all 
their hardships. Their language 
is one of the oldest living lang- 
uages in Europe. It is now being 
tnught in many of the leading 
universities and its beauty lends 
itself to the folk-songs of the 
people.

Tt would be difficult in a bricf 
talk to reeount the sufferings of 
the century and more of Russian 
rule. Every means known to 
man was used to suhjugato this 
nation of hlue eved. fair haired, 
strong and tall men and women. 

! They were forbidden to ūse 
their own language, they could

I

i

not teach it to their ehildren, 
they were forbidden to print ma
ga zines, hooks or newspapers in 
their cwn language. The Univer- 
sity of Vilnius and all high 
schools and colleges were cloar-d 
in 1832. Russian schools and col
leges were opened in 1867 and 
in the primary schools Greek Or- 
thodox teachers were employed 
to teach all ehildren in Russian. 
Private tutoring of ehildren in 
Lithuanian was penalized by 
fines, imprisonment and even 

:exile. Russia further elosed all 
monasterifes and eloisters and re- 
ligious schools. Catholic Churches 
were taken over for Greek Or- 
thodox worship. Some Catholic 
Churches were dynamited and 
others used for profane pnrpo- 
ses. Everything was done to de- 
stroy the faith of the people.

Of course the people had been 
before the Russian

ti Moterų Sąjungos stei
gėja ir pirmutinė Centro 
pirmininkė, p. Uršulė Dau
kantienė. Ji trumpais, bet 
aiškiais bruožais nupiešė 
69-tos kuopos darbuotę ir 
jos įsteigėjos ir tebesan
čios pirmininkės, p. Mažei
kienės veiklą nevien kuo
poje, bet organizacijoj ir 
parapijoj.

GRAŽIABALSĖS 
DAINININKĖS

Jos kalbą sekė grupė 
jaunų gražiabalsių daini
ninkių, kurios gabioj va
dovybėj p. M. Čižauskie
nės, sudainavo porą gra
žių dainelių. Kalba kun. K. 
Vasys, kuris sudėjęs nuo
širdžius linkėjimus 69-tai 
kuopai, gražiai anibūdino 
p. Mažeikienės veikimą pa
rapijoj ir organizacijose, 
pareikšdamas, kad tai pa
vyzdys uolios, kuklios dar
buotojos, neieškančios sa
vigarbos, bet pasišventu
siai ir sumaniai atliekan
čios savo užduotis.

Pakviesta kalbėti buvusi 
Centro pirmininkė ir da- 

I bartinė Mass., valstybės 
direktorė, p. Veronika 
Liutkienė, kuri savo rim
toje kalboje, atpasakojus 
Sąjungos tikslą, sveikino 
69 kuopą ir jos įsteigėja, 
linkėdama geriausių sėk
mių.

Dainas “Kur Bakūžė Sa
manota” ir “Skambančios 
Stygos” specialiai sudai
navo dėl p. Mažeikienės, p. 
M. Čižauskienė, akompa
nuojant p. Jonui Čižaus- 
kui.

Kalbėjo p-lė Matilda 
- Liutkiūtė, Moterų Sąjun

gos 5-tos kuopos pirm. Ji 
sveikino ir linkėjo nuo sa
vęs ir 5-tos kuopos, pa
brėždama, kad abi kuopos 
gfežiai sugyvena, ir linkė- 
jdįfcad ir toliau bendrai 
damiotusi bendram tiks
lui.

ĮTEIKĖ DOVANĄ 
AREŠTAI

Dar linkėjo ir sveikino 
kun. Jonas Bakanas, p. 
Vaikšnoras, adv. Tamu- 
lionis, Dr. Karpavičius, p. 
J. Dirsa ir Dr. Vaikšnora. 
Pagalios p. S. Žemaitaitie- 
nė, 69-tos kuopos narė, pa
sižymėjusi darbuote ir 
gausiomis aukomis, kaip 
kuopoj, taip ir kitose dr- 
jose, įteikė p. Teklei Ma
žeikienei brangią dovaną, 
aukso laikrodėlį nuo 69 
kuopos narių, kartu sudė
dama kuopos linkėjimus ir 
viltį, kad p. Mažeikienė 
dar ilgus metus darbuotų
si jų tarpe.

Baigiant programą dar 
sudainuota kelios dainos. 
Dainavo merginų grupė ir 
p. Jonas Čižauskas. Reikia 
pažymėti, kad šį vakarą 
pagražino didelis bukietas 
gėlių, kuris buvo prisiųs
tas iš 5-tos kuopos ir dide
lis tortas ant kurio sužibo 
dešimts žvakučių, kaipo 
ženklas dešimties metų 69- 
tos kuopos gyvavimo. Tą 
tortą atvežė dešimts bal
tai pasirėdžiusių mergai
čių ir pasakė atitinkamą 
kajbą. Šio vakaro sėkmin
gumas daug priklausė nuo 
p. Čižauskienės gabaus su
tvarkymo ir vedimo. Kal
ba p. Mažeikienė. Ji nuo
širdžiai dėkuoja visiems 
už dovanas ir linkėjimus.

Po vakarienės skaitlinga 
publika pasiliko dar pa
šokti, pasidalinti įgytais 
įspūdžiais ir asmeniai pa« 
sveikinti vakaro garbės 
viešnią p. Mažeikienę.

Rutvilė.
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Kaunas, Lithuania,
Apvaikščiodami Lietu-! 

vos Nepriklausomybės 20 
sukaktį, Cambridge’io or
ganizuota visuomenė svei- 
kiną Lietuvos Seimą ir’ 
prašo, kad Lietuvos Vy
riausybė sutvarkytų san
tykius su Vatikanu.

REZOLIUCIJOS:
Kadangi, Lietuvos sosti

nėj Vilniuje ir Vilniaus 
teritorijoj, kuris buvo 
smurtu lenkų užgrobtas, 
spalių 9, 1920, lietuviai y- 
ra be pasigailėjimo ir be 
perstojimo persekiojam1: 
uždarytos jų jaunimo, 
mokslo bei apšvietos ir ū- 
kio draugijos; likviduoja
mos bei uždarytos labda
rybės įstaigos; terorizuo
jamos šeimos; nekalti į 
kalėjimus kišami.

Todėl, mes masiniame 
susirinkime 20 m. Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjimo proga, vienbalsiai 
reiškiame protestą prieš 
nežmoniškus ir nekrikš
čioniškus skaudžius lenkų 
valdžios veiksmus Vilniu
je ir jo teritorijoje link 
lietuvių. Vardan žmoniš
kumo ir teisingumo krei
piamės į Jung. Valstybių 
Kongresą, Tautų Lygą ir” 
Lenkų Valdžią, kad tie 
persekiojimai būtų sulai
kyti. 0 Vilniaus lietu
viams reiškiame užuojau
tos ir ištvermės kovoje iš
silaisvinti iš po Lenku 
vei gijos.

Po sveikinimais ir rezo
liucijomis pasirašė kun. 
P. Juškaitis, vietos klebo
nas ir Antanas Zaveckas, 
LRK Fed. Apskričio ir 
vietinio skyriaus pirmi
ninkas.

Iškilmingas 20 m. Lietu
vos Neprikl. apvaikščioji • 
inas užsibaigė Lietuvos 
himnu. Visi džiūgaudami 
skirstėsi į namus. Buvęs.

tholie Alliance of America ha- 
iving branehes in every Lithna- 
ii'ian settlement.

Let us then, today — Thank 
j God for this sturdy people ubo 
-have fought for vears for that I • . *
ideal which every raee cherishes 
in their hearts — freedom anTT 

ifouality for all. Let us — Tha-tk 
Gmi — for their success in sur- 
inounting their difficult ies and gi- 
ving to the world a country 
where life, liberty and purs iit 
of happiness is the reeognized 
right and privilege of eaeh and 

ie\erv citizen.

Paskutinis kalbėtojas 
buvo kun. Krušniauskas, 
Šv. Kazimiero parapijos, 
Worcester’io vikaras. Jo 
graži ir interesinga kalba 
visus sužavėjo. Jis atpasa
kojo daugel reikšmingų 
pergyventų pavyzdžių.

Pagaliaus klebonas kun. 
Juškaitis perskaitė Jo Ex- 
celencijos Gubernatoriaus 
C. F. Hurley sveikinimą, 
kuriame nuoširdžiai visus, 
Massachusetts valstybės, 
lietuvius sveikina. “I am 
very happy on this twen- 
tieth anniversary of tlie 
Independence of Lithua- 
ria, to offer my felicita- 

j tions to her sons and 
daughters, who have come 

i to America to make their 
j horhes and to contribute 
to this our nation, inva- 
lueable - services in the 
world of culture and in- 
dustry. May I express the 
Lope that the cordial rela- 
tions, which exist betvveen 
Lithuania and the United 

j Statės shall forever conti
nue and that our citizens 
of Lithuanian extraction 
will continue to devote to 
America the šame quali- 
ties of integrity and lea- 
dership which have made 
their motherland the great 
nation it is”.

Cordially yours
Charles F. Hurley, 

Governor.
Klebonas, kaipo visų kal

bų išvadą pateikė sekan
čias sveikinimus bei rezo
liucijas:
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eins brothers whose work was 
rccognized and published at the 
expense of the Russian Academy 
of Scienee.

lt was not only in the field of 
literature that Lithuanians were 
known for the Lithuanian socie- 
ty of Fine Arts is a largo ant 
important institution. M. Čiurlio
nis is rccognized as the peer of 
tiese artiste.

Kašeiusko is also claimed hv 
the Lithuanians and America was 
happy to have his assistanee in 
her war for independence.

In philosophy Lithuania lays 
claim to Kant. We do not have 
to agree with his philosophical 
tendencies būt we mušt admit 
his name as one to conjure with- 
in any discussion of spheres of 
philosophical thought.

It would be easy to continue 
to talk for along time of the in- 
dividuals who gained world wide 
rttention; būt in a nation whcre 
all men are potential greats it is 
more important to talk of deeds 
and ideals.

We are assembled today to 
pay tribute to a great and noble 
people who never lošt sight of 
their ideals, who preserved their 
faith and culture under the most 
difficult conditions and who now 
have founded 
lnstrious past 
trious fu ture.

The United 
grateful to Lithuania. The sturdy 
sons and daughters of this op- 
pressed land found a haven of 
welcome in America. They prize 
Amėrican freedom highly and 
have eontributed to Amėrican 
culture. They have their theatri- 
cal, chorai, art, and many othcr 
professional associations. Th®y 
have been loyal citizens while 
they have kept their and many 
of their customs. They have the 
Lithuanian Alliance of America 
and the Lithuanian Roman Ca-

SO. WORCESTER, MASS.

a nation whose il- 
foretells on ilhis'

Statės is indeed

LIETUVOS 
EPISKOPATUI 
Jo E. Arkivyskupui 
Skvireckui,
Kaunas, Lithuanian,

Vasario 20, Cambridge 
Lietuviai Katalikai minė
dami Lietuvos Nepriklau
somybės 20 sukaktį, nuo
širdžiai sveikina Lietuvos 
Episkopatą su visais Ka
talikais. Linki geresnių 
sąlygų dirbti Dievui ir Tė
vynei. Lai gyvuoja Katali
kiška Lietuva.

J. E. Lietuvos Prezidentui, 
Kaunas, Lithuania,

Cambridge ir Apylinkės 
lietuviai, Vasario 20, iškil
mingai minėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 su
kaktį, sveikina Jūsų Eks
celenciją ir prašo uoliai 
budėti dėl Lietuvos gero-

DVEJOS SUKAKTUVĖS
Moterų Sąjungos 69-ta 

kuopa įsisteigė vasario 14, 
1928 metais. Kad atžymė
jus tas sukaktuves ir pa
gerbus kuopos įsteigėją, p. 
Teklę B. Mažeikienę, 69 
kuopos narės surengė šau
nų vakarą vasario 13-tą 
Aušros Vartų parapijos 
svetainėje.

Vakaras susidėjo iš gar
džios vakarienės, paga
mintos sumanių 69-tos kp. 
šeimininkių, kalbų ir dai
nų.

Susėdus svečiams prie 
dailiai išpuoštų stalų, p. 
Mažeikienė, kuopos pirmi
ninkė pakvietė vietos kle
boną kun. K. Vasį atkalbė
ti maldą. Dar pratarus ke
lis žodžius į susirinkusius, 
pavedė vasaro vedimą į 
gabias rankas artistės Ma
rijonos Čižauskienės.

SUMANI VEDĖJA
p. Čižauskienė gausiai 

apdovanota įvairiais ga
bumais, pasirodė šį kaitą 
sumanios vakaro vedėjos 
rolėj. Savo simpatišku 
nuoširdumu, žavėjanč i a 
asmenybe ir ypatingu gy
vumu, sužavėjo visus, ku
rie klausėsi jos malonaus 
dainavimo, kurie turi lai
mę ją arčiau pažinti.

Užkandus kiek, prasidė
jo kalbos ir dainos. Pir
miausiai pakviesta kalbė-

I

i



Antradienis, Kovo 1 d., 1938
------------------------ .. —

DSRBINTNRajS
M—«—»»»»■

t

I *
6

■» 1 *

I čiai yra europinės kilmės 
į įr gauti iš gerai atrinktos 
Prancūzijos kviečių sėk
los. Matyti, kažkokie gud
rūs sukčiai nuvežė tuos 
grūdus į Egiptą ir tenai 
pardavinėjo juos senienų 
krautuvėse, kaip rastus 
faraonų kapuose. Vadina
si, apgavikai gudriai pri- 
kropė mokslininką, kuris 
lengvapėdiškai jiems pati
kėjo ir pats save apsijuo
kino. Peskridas už saują 
“faraoniškų” kviečių buvo 
sumokėjęs 4.000 frankų. 
Dabar ir kiti keliautojai, 
kurie turėjo pirkę “farao
niškų” kviečių, meta juos 
lauk ir tyli ausis suglau
dę. O botanikai ramina 
garsų rašytoją, kad jis dėl 
to perdaug nesijaudintų, 
nes ne jį vieną sukčiai 
taip apgavo. M. L.

Mokslininkai ir tyrinėto
jai, kurie tyrinėja Eigip- 
to senovę, faraonų kapuo
se dažnai randa ne tik 
brangakmenių, įv a i r i ų 
vertingų senienų, bet ir 
kviečių grūdų, kurie gana 
gerai išsilaikę. Garsiaja
me faraono Tutanchamo
no kape, egiptiečių pasta
tytame prieš 6.000 metų, 
taip pat buvo rastas indas 
su kviečiais. Po to paskli
do gandai, kad faraonų 
kapuose rastieji kviečiai 
esą dar visai daigūs ir tin
kami auginti. Žinoma, tuo
jau atsirado žmonių, kurie 
panorėjo tokių kviečių už
siauginti. Keliautojai po 

^Egiptą ieškojo pirkti fara- 
oniškų kviečių, o apsukrūs 
senienų pardavinėtojai vi
sada parūpindavo jiems tų 
nuostabių grūdų. Daugelis Į 
anglų ir amerikiečių tuos j 
kviečius pasėjo savo kraš
tu, kviečiai puikiai sudygo 

-ir pribrendo, o pirkėjai j 
stebėjosi tūkstantmečių • 
grūdų daigumu.

Neseniai žinomas
cūzų rašytojas ir akade-; tų sūnuli Borisu kirto mi
mikas de Peskidas paskel-į džius. Pakirtus vieną me- 
bė per radiją, kad jis ga-, dį, jo stora šaka trenkė 
vęs iš Egipto saują kvie-' sūnui per galvą ir permu- 
čių, kurie buvę rasti kasi- šė jį į sniegą. Tėvas puolė 
nėjant vieno faraono ka-i 
pą 7.000 metų senume. 
Tuos grūdus jis pasėjęs, 
kviečiai gražiai sudygę ir 
užaugę ligi 2 metrų aukš
čio, davę gražų derlių. Jie 
net esą žymiai derlingesni 
už visus žinomus Europoj 
kviečius. Šituo rašytojo 
pareiškimu susidomėjo bo
tanikai (augalų žinovai) 
ir Egipto senovės tyrinė
tojai. Pirmiausia -jie nuro
dė, kad pastaraisiais me
tais tokio senumo kapų 
Egipte visai nebuvo atkas
ta. Antra, botanikai parei
škė, kad grūdai, net ir ge
riausiose sąlygose, išbuvę 
15 metų, visiškai netenka 
daigumo. Trečia, kad se
novės egiptiečiai, dėdami 
glūdus į kapą, pirmiau 
juos pakepindavo, kad ju 
negriaužtų vabalai. O pa
gruzdinti grūdai jau ne
gali sudygti. Pagaliau bu
vo nustatyta, kad rašyto
jo Peskido išauginti kvie-

MOTINOS AŠAROS Iš 
GELBĖJO ŠONU NUO 

MIRTIES
Šiomis dienomis Bulga

rijoje įvyko tikrai nųosta- 
i bus nuotykis. -Ūkininkas 

pran- j Morbijevas su savo 20 me-

sūnaus gelbėti, bet sūnus 
jau nerodė jokių gyvybės 
žymių. Tėvas skubiai par
vežė sūnų į namus ir pa
kvietė vietos felčerį, kuris 
apžiūrėjo nelaimin g ą j į 
vaikiną ir pareiškė, kad 
Borisas nebegyvas. Šaka 
sutrenkusi jo smegenis, ir 
mirtis įvykusi staigiai. Po 
to pareiškimo Morbijevai 
rengėsi sūnų palaidoti. 
Jaunuolis buvo pašarvotas 
karste ir jame išgulėjo vi
są parą. Prieš uždengiant 
karstą ir rengiantis vežti 
į kapus, motina sukniubo 
ant sūnaus karsto ir rau
dodama bučiavo sūnaus 
veidą. Jos ašaros krito ant 

.jaunuolio skruostų ir pa- 
į lietė jo kairės akies blaks
tienas. Staiga jai pasiro- 
| dė, kąd mirusiojo akies vo
kas sujudėjo. Motina tik 
suriko: “Jis gyvas, jis dar 
gyvas!” ir apalpo.

Šermenų dalyviai puolė 
prie karsto žiūrėti. Ir tik-
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Pennsylvanijos Žinios
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Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

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

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

GEGUŽĖS-MAY 21 D., - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos laivu —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčiu C. pirm. A. J. Mažeika.

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

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

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai— 
“Reentry Permit”.

A

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680

rai, jaunuolio kairė akis 
buvo atmerkta, o lėliukė 
krutėjo į visas puses. Vai
kinas buvo išimtas iš kar
sto ir skubiai pradėta jį 
gaivinti. Po keleto minu
čių vaikinas atmerkė abi 
akis. Keletą kartų jis pa
judino rankas ir paskendo 
į gilų miegą. Ant ryto
jaus jaunuolis nubudo ir 
visiškai atsigavo. Pradėjo 
kalbėti, papasakojo savo 
šiurpų pergyvenimą. Me
džiui pritrenkus, jis nusto
jęs sąmonės. Bet vėliau 
pajutęs šaltį, jautęs kaip 
tėvas guldė jį į roges, ve
žė namon, kaip felčeris 
pripažino jį mirusių. ’

zdės, išvedusios vaikus. [ 
pakyla iš vietos ir didžiau-1 
siais pulkais traukia ki-į 
tur, net šimtus kilometru.! 
viską pakeliui naikinda- Į 
mos. Toks įvykis neseniai

KOLEKTYVINĖS DAR 
BO SUTARTYS SOV. 

RUSIJOJ

Jaunimo
Atsiminimai, Lai Gyvuo
ja Lietuva, Ei, Muškim 
Varpą.

Lietuviški Šokiai — Mū
sų Tėvynė — 2ro ir 3čio 
skyr. mokiniai; Žilvyti — 
5to skyr. mergaitės; Kon
servatorijos Studentai — 
7-to ir 8-to skyr. bernai- 

i čiai; Drilius — 4-to skyr-. 
mokiniai; Rašysiu Laiške
lį — 5-to skyr. bernaičiai; 

Veikiantieji asmenys:
Lietuva — Alma Simonai
tytė; Amerika — Ona 
Venckaitė; Angelai — E- 
leąnora Kareckaitė ir Ona 
Sanavaitytė. Taipgi Elena 
Sakalįnskaitė, Marė Pu- 
kaitė, Marė Arnauskaitė, 
Valerija Stukevičiutė.

Ląumučių Karalystė — 
1-mas Aktas. Karalienė— 
Beatricija Bluis; Lauihu- 

i tė — Darata Šilkauskaitė; 
Mergaitė — Marė Venz- 

i lauskaitė; Bernaitis —An- 
i tanas Vaicekauskas.

Muzikos Mylėtojai—6-to 
skyr. bernaičiai; Laumu- 

į čįų Karalystė — 2ras Ak- 
S°v- tas; Jaunyliai — 2tro 

be- skyr. bernaičiai; Laumu- 
; čių Šokis — 3-čio skyr.

Šv. Pranciškaus parapi
jos mokiniai surengė pro
gramą, minint 20 metų 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Sukaktuves. Visi mo
kiniai vaizdingai dalyvavo 
šioje programoje “Tėvy- 

.nės Meilė”.
Dainos: Lietuva Brangi, į 

! Lietuviais Esame Gimę, 
i ’■pareiga reprezentuoti dar
bininkus ir duoti pasiūly
mus užmegzti glaudesnius 
ryšius su fabriko adminis
tracija ir atitinkamomis 
valstybinėmis įstaigomis.

Kolektyvinės darbo su
tartys numato ne tiktai 
algų, bet ir nuveikto dar
bo normas, kokias kiek
vienas darbininkas priva
lo padaryti.

Algų tarifas 1938 me
tams taip smulkiai yra su
darytas, kad tokio tarifo 
dar nė viena pasaulio val
stybė neturi.

Dienos atlyginimo 
Rusijos darbininkai 
veik visai nepažįsta.

Atlyginimas, už padary- mergaitės; Lopšinė — ^4a- 
to darbo daugumą ir geru- žyčiai; Tap Dance — 3-čio 
mą ir naujo atlyginimo ’r skyr. Mergaitės; a- 
tarifo principas yra — pa- kompaniste — p^lė Elena 
skatinti darbininkus dirb-, Kaukaitė. KAP.
ti kiek galima daugiau ir 
pakelti darbo produktin- 
gumą.

Dirbdamas, darbininkas ■ 
normaliai gali uždirbti 
150 rub. per mėnesį, bet 
jam leista ir daugiau užsi- sai dvasiškijai ir pasaulio 
dirbti. 1938 metų kolekty- nims už taip manęs ištiki- 
vinėse darbo sutartyse y- 
ra numatytos taisyklės

Į

i

PHILADELPHIA, PA,
VIEŠA LIGONĖS 

PADĖKA
Tariu nuoširdų ačiū v

mą lankymą laike mano 
ilgos ligos namuose ir ligo
ninėse. Ir taip visi labai 
rūpinosi mano sielos ir 
kūno reikalais ir sveikata. 

| Kunigai visi, lietuvių pa
rapijų iš Philadelphijos, iš 

! Chester, Pa., iš Camden. 
r" N. J., nežiūrėdami tolimos

Maskvos ir kitų miestų 
darbo organizacijos darys tiems darbininkams, kurie 

buvo ^Belgijtį^vSdomoi nauJas kolektyvines darbo nurodytos darbo normos 
Kongo srityje Milijonu! sutartis 1938 metams su nespėja padaryti, o ateity-: 
milijonai didelių ėdrų fabrikM vadovybėmis. je jiems yra numatyti tam! 
skruzdžių traukė per miš-i Sovietl* Rusij°s kolekty- tikri paskatinimai. Palik- Į 
kus ir laukus, trijų kilo- Vinės darbo sutartys daug tus prie darbo tokius da ___ ?___________ _____
metrų platumo ruožu. Pa- ^uo skiriasi nuo vakarti bininkus apmokys, kontro- keiįonės į ligoninę. Visada 
keliui jos užplūdo negru Europos valstybių su da- liuos ir prižiūrės fabriko lankė, suteikdami man su
gyvenamą miesteli kuria-' romų sutarčill tarP darb-i techniškas personalas. Fa- raminimą ligoje. O ypatin- 
me buvo katalikų misijų > 
stotis ir bažnyčia.

- - — -- -

__ _________ c ______ Pamatę artėjantį pavo- tvarką, kolektyvinės dar- išspręstas.
Tai jų, gyventojai puolė gelbė- bo sutartys nėra reikalui- - - • v .

buvęs neapsakomai baisus tis nuo jo. Iškasė griovius, gos, nes visi fabrikai ir į- darbo sutarčių praktika kad visi tik stebėjosi dė 
dalykas, bet jis negalėjęs prie jų uždegė laužus, pa- monės yra valstybės nuo- rodo, kad fabrikų vedėjai į 
nei sušukti nei pajudėti, degė sąųsą žolę. Bet tos savybė ir darbo organiza- labai dažnai nusižengia 
Q kokias baisias valandas Į^Įjūtys skruzdžių nesulai-' ei jos yra beveik valstybi- sutarčių taisyklėms ir ne- 
jis išgyvenęs karste, gii*-;^; milijonai jų žuvo ug- hčs įstaigos. Fabrikų ve-.siskaito su veikiančiais Į- 
evvt^Skidoti — sunku k nyje’ skendo, griovių van-' dėjai ir direktoriai dirba statymais. Sakysim, įsta- 
ansakvti Dabar ūs ianJden^*’ kitos lipo per I komisariatų nurodymais tymas nurodo, kad viršva-j 
čiasi neišpasakytai. Įaįmin-žuv^4 lavonus ir traukė ir jų reikalavimais; be to, landžių darbas leidžiamas !gau.

dalykąs, bet jis negalėjęs prie jų uždegė laužus, pa- b ----- , ------------------------------
nei sušukti nei pajudėti, degė sąųsą žolę. Bet tos savybė ir darbo organiza- labai 
Q kokias balsiąs valandas pjūtys skruzdžių nesulai-‘ cijos yra beveik valstybi-: 
jis išgyvenęs karste, gir- jy žuvo ug- !
dedamas, kad u rengiasi t . , v , * ■. . °
gyvą nalaidati -C sunku ir i griovių van-. ....................................
ansakvti. Dabar lis iauJden^*’ *ltoa hP°

gas, kad motinos ašaros jį 
išgelbėjo nuo gyvo palai
dojimo. Gydytojai aiški
na, kad tikrai motinos a- 
šaros buvusios jo išgelbė
jimo priežastimi. Motinos 
ašara, nukritusi i sūnaus 
akį, pakutenusi vokus ir 
privertusi atsimerkti. Tei
singai priežodis sako, kad 
motinos ašaros ir akmeni 
suminkština. M. Li

SKRUZDĖS IŠVIJO ŽMO
NES IŠ MIESTO

davių ir darbininkų. ! briko administracija pasi- gai mano klebonas kun. 
Be to, turint galvoje So- ims atsakomybę, kad šis Valančiūnas dažnai aplan- 

vietų Rusijos ypatingą uždavinys būtų tinkamai kė, suteikdamas man Šv.
j Sakramentus. Iš pasaulio- 

Dabartinė kolektyvinių ni’4 toks buvo lankymas, ■ - V v. • . •« * Yrioi 4-Y 1 JT 1/^01
kokios priežasties taip 
žmonės ėjo prie mano lo
vos, jog aš neturėjau nei 
brolių, nei seserų, nei gi- 

i minių; taipgi neturėjau 
j nei vieno dolerio prie sa- 
,vęs, kada sunkiai susir- 

Šiandiena dėkoju 
j —v a/iv»v viuiy kzv/a ik vaiajlvJ

čiai pažymėtais atvejais,! meilės žmonijai. Širdingai 
bet daugelio fabrikų dar- ačiū Petronėlei Antana»- 
bininkai viršvalandž i u s tienei užjos gerą širdį 
dirba mėnesiais ir fabri-; (per radijo garsino ap^j 
kų vedėjai už tai nėra bau- mano nesveikatą per 
džiami. liūs sykius, nurodydama

Jie dar giriami už tai, žmonėms, kur aš esu, na- 
kad punktualiai pristato Imuos?. _af ligoninėje Ta- 

f oi nu aciu korespondentams 
nr laikraščiams, kurie pri
sidėjo dėl mano gerovės.

i bažnyčioje meldė

į toliau. Tada miestelio gy- darbo organizacijos pri- ' tiktai ypatingais konkre-. Dievo Galybei ir artimo 
ventajai pabėgo į miškus, klauso valdančiai komu- 
Skruzdės traukė per mies- nistų partijai ir jų atatin- 
telį net 19 valandų. Pake- karnoms įstaigoms.
liųi jos sugriaužė pasėlius,! Atrodytų, kad daug pa
auglius, medžių lapus,i prasčiau būtų tarp fabri- 
dąržovęs. Kai gyventojai ky vedėjų ir darbininkų

— - - santykius reguliuoti, atly
ginimo normą nustatyti ir 
kitus gyvenimo klausimus užsakymus, nors 
tvarkyti pagal atitinkamų, ’ 
įstaigų nurodymus. Bet 
Sov. Rusijos likimo spren
dėjai į tai žiūri kitaip.

Tvarkant darbo klausi
mus Sov. Rusijos darb^ 
organizacijoms yra uždėta

Daugelyje vidurinės «A- 
rrikos vietų miškuose yra 
milžiniški skruzdėlynai, 
kurių aukštis siekia 4 —6

grįžo į nąmųs, rado su
griautus paliktus drabu
žius, maistą, pakinktus, 
medinius indus ir įran
kius, Būva likę tik plikos 
sienos ir pliką žemę. Misi
jų stotyje ir bažnytėlėje 
jos sugriaužė knygas ir 
bažnytinius rūbus. Vietos 
valdžia į tą miestelį sku
biai pasiuntė pagalbą: 
maisto, drabužių įr darbo 
įrankių.

~ • ! 
metrus, plotis skesmenyje. 
16 — 15 metrų. Jame yra? 
imli jardai skruzdžių. O 
tokių skruzdėlynų vieto
mis yra po šimtą netoli 
vienas kito. Kartais dėl 
nežinomų priežaščių skru-

Talafcnaa: BfeM 1350.

JONAS miAUGKAS
GraberiHs ff BaJsanmotojaa 

423 S. Pacn Street 
BALTIMORE, MD.

buvo daroma dėl darbi-
ninku sveikatos ir gero, bažnyčioje ’ "
ves. Bet vykdyti kolekty- visagalio, kad šefeltaitei
nes darbo sutartis dažnai! 
negalima. Taigi atrodo, 
l^d tos sutartys darbinin
kui labai mažai naudingos.

LIETUVIŲ r. k. FEDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį kovo 27 d., 1 vai. po pietų, šv. 
Pranciškaus pąr. svetainėje, 94 Bradford St., Lavvrcn- 
re, Mass. Šiuomi raginami visi Federacijos skyriai 
prisiųsti sava atstovus į Apskričio suvažiavimą, nes 
sįų metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbus.

Apskričio Valdyba -»•
Pranciškus Strakauskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavetskas, Pirmmiairo, •

■ B. Jakutis, Sekretorius.

gražintų Dievas sveikatą. 
Po jų karštos maldos ma
no ranka, kuri buvo jau 
dvi savaitės kaip mirusio 
žmogaus, neturėjo gyvu
mo, ir gydytojai buvo nu
siminę, netikėjo, kad ji at
gis, greitu laiku pradėjo 
gaivintis ir atgyje visai. 
Šiandiena turiu ją ir galiu 
vartoti prie darbo. Dieve 
atlygink šimteriopai dėl 
visų geradarių. Aš neuž
miršiu savo maldose.

Lieku visiems dėkingą, 
Juzefą šefeltaitė.
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Antradienis, Kovo 1 d., 1938 DARBININKAS S

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS MINĖ

JIMAS
Hartfordiečiai Lietuvos 

Nepriklausomybės 20 me
tų sukaktuves šauniai pa
minėjo. Dalyvavo daug 
žmonių. Tai buvo sekma
dienį vasario 20. Vietinis 
Šv. Cecilijos choras, vado
vystėje Justino Balsio, 
puikiai padainavo tinka
mas ir patriotiškas dai
nas. Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrius, vadovys- 
lėje Jono Medonio, pui
kiai padeklamavo patrio
tiškas eilutes. Kazys Gau- 

gražia i 
lietuviškąją 
dainelėmis. 

Kalbėic “Amerikos” re
daktorius p. Juozas R 
Laučka. Jis kalbėjo gyvai, 
gražiai ir pamokinančiai 
Po to kalbėjo adv. Dragai, 
kurio kalba visi gėrėjos, 
kunigai Ambctas ir Kil
pas, Viktorija Milaševičiū- 
tč, viešnia iš Lietuvos. Dr. 
Mikolainis buvo iššauktas 
pas ligonį ir negalėjo kal
bėti.

Tai buvo šaunus pami
nėjimas. Legijonieriai ir 
Auxiliary (Moterys) įmar- 
šavo su vėliavomis, kas 
sukėlė gražaus įspūdžio. 
Buvo žmonių iš Hartford 
ir apylinkės. Programos 
vedėju 
boras, 
čiai!

“Darbininko” vadovy
bei nutarus įsigyti naują 
raidėms rinkti mašiną — 
intertypą (nes senoji vi
sai sudilo), nuvykau į 
New Haveną pasitarti su 
kleb. kun. M. Pankum ir 
veikėjais, kad sukėlus ko
kią sumą intertypo fondui. 
Su manim sykiu vyko ir 
vargonininkas V. Stasevi- 
čius, kuris per keletą me
tų New Havene vargoni
ninkavo.

Pirmiausiai užėjau pas 
kleboną, kuris nors buvo 
ir labai užimtas, bet apie 
penketą minutų intertypo ba ir Rakauskas 
reikalu pasitarėme. Klebo- palinksmino 
nas patarė atsikreipti pas publiką savo 
veikėjus, kad jie suruoštų 
kokį nors parengimą, o jis 
iš savo pusės pažadėjo 
duoti salę.

Paskui su. p. Stasevičium 
nuvykome pas vieną stam
biausią New Havene vei
kėją — p. Norkūną. Pp. 
Norkūnai mus gražiai pri
ėmė, pavaišino , pažadėjo 
suteikti intertypo fondui 
auką ir savo mašina nuve
žė pas kitus veikėjus. Ap
lankėme M. Jokūbaitę, p. 
Tamulevičių, p. Rumski ir 
kitus. Visi mielai pritarė 
ir pasižadėjo intertypo 
fondui suruošti po Velykų 
šokius.

Negaliu praleisti nepa
minėjęs šį-tą apie p. Nor
kūną, kaipo vieną seniau
sių New Haveno lietuvių 
gyventojų. P-nas V. Nor
kūnas atvyko į Ameriką 
1902 m. ir tuomet teradęs
vos 10 lietuvių šeimų. Da- radio stoty j WTIC. 
bar-gi New Havene randa- Juozas Rūkas, Buckland 
si virš 400 šeimų. Conn., išrinktas Conn. Sta-

Pp. V. ir Gertrūda Nor- te magikų pirmininkas, 
kūnai puikiai išaugino 3 
sūnus ir 4 dukteris. Onutė 
yra labai gera artistė be 
kurios nei vienas paren
gimas neapseina. Ji turi 
Beauty Shoppe, Temple 
Street.

P-nas V. Norkūnas buvo 
vienas pirmųjų parapijos 
organizatorių ir išbuvo 
virš 10 metų parapijos 
trustistu. Jis yra daug pa
sidarbavęs Lietuvos Pas
kolos Bonų pardavime ir 
nuoširdžiai dirba įvairiose 
katalikiškose organizaci- chester mergaites, 
jose. A. Peldžins.' Vyrų Klubas turėjo savo

Darbiniunku Sąjungos 6 
kuopa rengia Bingo Party 
dėl “Darbininko” Interty- 
pe fondo, kovo 1, antra
dienį, mokyklos salėje. 
Bus įvairių gražių dovanų 
ir specials. Taigi kviečia 
visus ateiti į Bingo vaka
rą.

Neužilgo manoma turėti 
‘Bingo’ dėl parapijos nau
dos kartą į savaitę. Vėliau 
paskelbsime dienas.

Mūsų basketballinir.kės 
“subytino” North Man-

I BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

mėnesinį susirinkimą. Tai šokiai, 
buvo Jurgio Washingtono 
gimimo dienoje. Mažai at
silankė, nes oras buvo la
bai prastas. Vyrų klubas 
smarkiai veikia ir gerina 
savo kambarius, ir dabar 
daro vajų naujus narius 
prirašyti. Daug vyrų dar 
nepriklatiso. Geriau pri
klausyti prie savųjų.

Šiomis dienomis mirė 
Mikalauskienė, žmona Pet 
ro Mikalausko. Kleb. kun. 
Ambotas atlaikė šv. mi
šias prie didžiojo alto
riaus, o prie šoninių kuni
gai Vaškelis ir Kripas.

Taipgi mirė Ieva Mickū- 
nienė. Amžiną atilsį duok 
jų vėlėms Viešpatie!

Šv. Elžbietos Draugija 
turėjo savo “Card Party” 
su šokiais šeštadienio va
karą, mokyklos salėje.

Jau baigiasi darbas ta
bakinėse. Nepamirškite, 
lietuviai ir lietuvaitės, ku
rie nedirbate arba tik da
linai dirbate ir norite gau
ti darbą arba čekius nuo 
valdžios (Sočiai Security), 
tai pasirodykite Sočiai 
Security Office, rodos, 
Pearl Street ir išpildykite 
aplikaciją, o paskui pasi
rodykite kartą į savaite 
paskirtoj dienoj, tada 
gausite kiek paramos iš 
valdžios. Lietuviai pasi
naudokite!

Teko sužinoti, kad se
kantieji žmonės serga: 
Antanas Mašiotas (Sr.), 
Poteliūnienė, Nenortaitė 
Ūsoniutė, Simonas Balčiū
nas, Mickevičienė. Būtu 
gerai, kad prieteliai arba, 
draugijos nariai narės ap
lankytų.

Jaunimo privažiavo skai
tlingai iš visų valstybės 
kolonijų. Pribuvo ir iš 
New Haven’o šie: P. Sil- 
vauskas, S. Gedrin, ir J. 
Makulaitis. Jie sustojo 
John gatvėje ir palikę sa
vo viršutinius apsiaustus 
automobiliuje nuėjo links- 

i mintis. Sugrįžę neberado 
apsiaustų (overeoats).

J. Tot'.las.

SUNKIAI SUSIRGO
LDS 6-tos kuopos veik

lus narys, Antanas Mašio
tas jau antra savaitė guli 
Hartfordo ligoninėje. Tu
rėjo sunkią operaciją. Lin
kime, kad greitai iššveis
tų.

Užgavėnių vakare, tai 
yra kovo 1 d., įvyksta 
“Bingo” Katali kiškos 
Spaudos palaikymui. Tai
gi visi seni ir jauni kvie
čiami atsilankyti į Para
pijos mokyklos salę, kovo 
i d., 7:30 vakare.

Raporferis.

KALBĖJO p. ZAILSKIE- 
NĖ

Aną sekmadienį, antrą 
vai po pietų, iš radio sto
ties WATR, kalbėjo, mo
terų reikalais, p-nia Zails- 
kienė.

Sakė, kad pirmą kartą 
vietinė lietuvė moteris ga
vo progos kalbėti per ra
dio, dėka Liet. Vaizbos 
Būto radio vai. vedėjams.

P-nia M. Zailskienė yra 
LDS 5-tos kp. narė ir uo
liai darbuojasi lietuvių, y- 
patingai, moterų tarpe.

REIKALAUJA $16,000
Tūlas laikas atgal Leo

nas Liaudinskas, mirda
mas paliko savo turtą po
nam Besaspariam ir Var- 
lialam.

Dabar sužinoję kiti ve
lionio giminaičiai, gyve
nanti Kanadoje mano, kad 
palikimas nesąs legalis. 
Todėl per teismą reikalau
ja $10,000, nuo aukščiau 
minėtų asmenų.

PAVOGĖ APSIAUSTUS
Pereitą vasario 18 d., 

vakare, Šv. Juozapo para
pijos auditoriume įvyko 
Conn. Valstybėje, Lietuvių 
Katalikų Organizacijos

ir žudo darbininkus.
Lietuvių Darbininkų Są

junga remiasi Kristaus 
moksiu. Taigi dėkimės į 
tą organizaciją ir dirbki
me vieningai, kad ati
trauktume mūsų darbinin
kus nuo suvedžiotojų ir 
išnaudotojų.

Darbininkas

Šios šalies darbininkai 
j skursta ir vargsta dėl di
delio nedarbo. Dažnai dar
bininkai klausia viens ki
to, kada baigsis tas skur
das, kada pradės dirbtu
vių mašinos suktis, kada 

i įvairios partijos išpildys 
savo- pažadus? Bet šian
dien jie mato ir supranta, 
kad
kol darbdaviai 
ims Kristaus dvasia 
mokslu. Darbini  ̂k"’ 
organizuotis ir 
tai reikalauti, ’md Horbda- 
viai duotų darbų i” kad už 
tuos darbus apmokėtų 
tiek, kad darbininkai galė
tu tinkamai pragyventi ir 
dar susitaupyti juodai 

; dienai.
DARBININKŲ VADAS
Laikraštis ‘Darbininkas’ 

yra darbininkų tikras va
das. Jis nurodo darbinin
kams tiesos kelią. Mes tu
rime centrą, apskričius 
kuopas, kuriose dirba dar
bininkai, kad pagelbėtų 
lietuviams darbininkams 
žengti pirmyn. Tiesa, lietu
viai darbininkai jau gana 
toli pažengė pirmyn. Jie 
šalinasi nuo komunizmo 
kaip baisiausio darbininkų 
priešo. Komunizmas pats 
pasirodo kaip jis yra žiau
rus ir baisus darbinin
kams. Taigi susipratę dar
bininkai griežtai yra nusi
statę prieš kapitalizmą, 
prieš komunizmą ir jo ly
giagretį fašizmą. Lietuviai 
katalikai darbininkai pri
valo eiti ir į kitų tautų 
darbininkus ir vieningai 
stoti prieš savo idėjos 
priešus. Lietuviai darbi
ninkai turi plačiausiai pa
skleisti laikraštį “Darbi
ninką”, kad jis pasiektų ir 
suklaidintų lietuvių darbi
ninkų namus.
KOMUNIZMAS SUKŪRĖ 

PRAGARĄ
“Darbininkas” yra Lie

tuvių Darbininkų Sąjun
gos (LDS) organas šio va
jaus metu turėtų susilauk
ti tūkstančius naujų skai
tytojų. Praeityje kaikurie 
darbininkai tikėjo komu
nizmui, nes manė, kad j 
gražūs obalsiai gali sukur
ti rojų žemėje. Bet komu
nizmas Rusijoje sukūrė 
pragarą darbininkams, o 
tik komunizmo 
komisarams rojų.

Šios kolonijos 
darbininkai turi 
šią progą padirbėti savo 
naudai įsirašę į Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos (L, 
D.S.) 5 kp. Vienykimės po 
Kristaus vėliava, o mes 
tikrai laimėsime gerbūvį. 
Kristus atnešė ramybę ge
ros valios žmonėms, meilę 
artimo, šiurpulys nukrato 
skaitant žinias iš Sovietų 
Rusijos, Vokietijos, kur 
Kristus ir Jo įsteigta Baž
nyčia neapkenčiama, kur 
tikintieji terorizuojami ir 
žudomi. Dar baisesnių ži
nių galime susilaukti, jei
gu tik darbininkai nebus 
vieningi kovose su mūsų 
idėjos ir pasaulio civiliza
cijos priešais. Šiandien pa
saulyj yra perdaug dikta
torių, kurie tik kelia karu3

šv. mišios 
ir Jos kovoto- 
atnašavo kleb. 
M. Bakšys ir 
mišių pasakė 
Nupiešė sunkų

GRAŽIAI MINĖJO TAU
TINĘ ŠVENTĘ

Sekmadienį, vasario 20 
d., dar prieš 10 vai. ryte 
būriai žmonių rinkosi į 
Šv. Jurgio parapijos sve
tainę ir puošėsi tautinės 
spalvos ženkleliais ir orga
nizuotai ėjo į bažnyčią. 
Lygiai 10:30 vai. su Ame
rikos ir Lietuvos vėliavo
mis ir Ukrainiečių benui 
grojant, 500 Lietuvių vyrų 
ir moterų iš svetainės ėjo 
i bažnyčia. Vėliavoms pa
sirodžius bažnyčioje, var
gonai pradėjo groti ir 
choras gražiai giedojo 
Psalmę 45-tą. Kada visi 
suėio i bažnyčia, prasidė
jo iškilmingos 
už Lietuvą 
jus, kurias 
kun. Jonas 
laike šv. 
pamokslą.
Lietuvos kūrimosi darbą, 
kuris su Dievo palaima 
buvo sėkmingai vedamas. 
Po mišių palaiminimas, 
paskui atkalbėta malda už 
tėvynę ir, atgiedojus Lie
tuvos himną, iškilminga 
procesija vėl apleidžia 
bažnyčią ir skirstosi į na
mus, laukdami vakaro iš
kilmių.

VAKARE
6:30 vai. Šv. Jurgio pa

rapijos auditoriją gausiai 
pripildė svečiais, kad ne
tiktai sėdintiems nebeliko 
vietos, bet ir stovėti nebu
vo kur. Programa susidė
jo iš dvieju daliu: prakal
bų ir dainų. Programą 
pradėjo p. Pr. Svetikas, 
paaiškindamas tikslą, ir 
pakvietė kalbėtoją p. Joną 
Č. Morkūną, kuris gražiai 
nupiešė Lietuvos gyveni
mą, apgailestaudamas, 
kad Lietuvos tikroji sos
tinė Vilnius tebėra sveti
mų priespaudoje. “Kasgi 
gali turėti didesnę teisę 
prie Vilniaus, jei ne Lietu
va? Ar ne Gediminas, į- 
steigė Vilnių, ar ne Vilniuj 
palaidoti kūnai Vytauto 
Didžiojo ir Vinatinio Lie
tuvos Šventojo Kazimiero, 
ir ar ne Vilniuje yra tau
tos šventovė Aušros Var
tai?” Po Morkūno kalbos 
buvo perskaityta sekanti 
protesto rezoliucija 
vienbalsiai priimta:

REZOLIUCIJA
We, the undersigned 

tizens of the United Sta
tės of America, “represen- 
ting the thousands of 
Lithuanian Americans in 
the City of Rochester, N. 
Y. assembled in a mass 
meeting commemorating 
the 20th anniversary of 
Lithuanian Independence 
at St. George’s Hali, Ro
chester, N. Y. this 20th 
day of February, 1938 
hereby respectfully sub- 
mit the following protest:

Whereas the Polish Ar- 
įny under the connivance 
of the Polish general Ze- 
ligowski and the Polish 
Government, on the Jth 

i day of October 1920 forci- 
bly invaded Lithuania

■ and unlawfully occupied
■ the historical and from 

time immemorial Capital
i of Lithuania Vilna, and

the surrounding territory 
of Vilna, forced the Po- 
lish rule upon the lithua- 
nian citizens and inhabi- 
tants of the territory of 
Vilna, contrary to their 
vzishes and without their 
consent until this present 
day.

And whereas the Polish 
government is committing 
various outrages: driving 
orphaned children from 
their places of refuge; 
persecuting the innocent 
and defenseless population 
of the territory of Vilna; 
is elosing all Lithuanian 
cultural and educational 
institutions — contrary 
to the principles of huma- 
nity — it is hereby

Resolved: that your au- 
hority be honorable re- 

ęuested to ūse its good of- 
■’ices in endeavoring to 
have the Polish Govern
ment immediately cease 
all these persecutions and 
that all such perseeutions 
and brutal outrages upon 
Lithuanians in the teni- 
tory of Vilna be condem- 
ned.

That all existing diffe- 
rences arising between 
Lithuania and Poland 
would be adjusted if Vil
na, the Capital of Lithua
nia and the surrounding 
territory were rightfully 
returned to Lithuania.

Be it further resolved. 
that a copy of this protest 
be sent to the Hon. Cor- 
dell Hull, Secretary of 
Statė, Washington, D. C. 
the Hon. Chairman of the 
Foreign Affairs commit- 
tee, U. S. Senate, The Lea- 
gue of Nations, The Po
lish Embassy and 
Lithuanian Legation. 
Svetikas, chairman. 
Butrim, Sec’y.

TELEGRAMA
Po to perskaityta ir 

vienbalsiai priimta sekan
čio turinio telegrama:

Respublikos Prezidentui. 
Kaunas, Lithuania.

Rochesterio ir apylinkės 
lietuviai, minėdami vasa
rio 16-tą, Sveikina Valsty
bės Prezidentą, Dvasiški- 
ją, Kariuomenę ir visą 
Lietuvos liaudį, linkėdami 
santaikos su Katalikų 
Bažnyčia ir ištvermės ko
voje dėl Vilniaus. Lai gy
vuoja amžiais Nepriklau
soma Lietuva! Kun. Jonas 
M. Bakšys, Pr. Svetikas.

Taipgi vienbalsiai nutar
ta pasiųsti sveikinimą bro- 
’iams Vilniečiams.

KONCERTAS
Šv. Cecilijos choras, va

dovaujant p-lei Izabelei 
Rovaitei pradėjo antrą 
programos dalį, tai dainų 
programa. Choras sudai
navo vasario 16-tą — Žile
vičiaus. Sekė piano solo— 

. Vistoras Bartulis; Duetas 
— Olga Mocejunaitė ir Ju- 
lia Vilimaitė; kvartetas — 
V. Baranauskas, J. Cicke- 
vičius, P. Pranckūnas ir 
Pr. Beliukevičius. “Oi 
Liūdnas, Liūdnas” — Šim
kaus ir “Per Tamsią Nak
telę” — Šimkaus, išpildė 
Šv. Cecilijos choras. Seka 
trio — p-lė E. Kumpars- 
kaitė, I. Mociejūnaitė ir O.

Skilinskaitė; duetas — B. 
Jokšaitė ir M. Franklynit;- 
nė. p. E. Poluikienė sudai
navo solo, ir Šv. Cecilijos 
chorui dainuojant, B. 
Rumbučiui ir I. Mocieju- 
naitei vaidinant išpildy
tas “Bernelį Mūsų” — A- 
ieksio. Po trumpos per
traukos Šv. Cecilijos mer
ginų choras sudainavo Op! 
Op’ — Gruodžio. Seka M. 
Pikunaitės solo ir vaidini
mas “Kaimo Vakarėlis”, 
kurį suvaidino visas cno- 
ras. Vaidinimas gana įdo
mus su dainomis ir šo
kiais. Taipgi suvaidintais 
veikalas “Blynai”. Gal į- 
spūdingiausį vakaro vaiz
deli “Graži Lietuva” ga
biai suvaidino Bronių Sa
muolis. Daugelyje akių pa
sirodė džiaugsmo ašaros. 
Seka kvartetas, suside
dantis iš J. Sedlicko. J. 
Jurgelionienės, F. Sedlic
ko, J. Jurgelionienės, F. 
Sedlickienės ir Pr. Jurge- 
Uonio. Piano solo — Ol.ga 
Mociejūnaitė, duetas — E. 
Matulytė ir P. Beliukevi- 
čius. Dar dainavo choras 
ir visa publika. Programa 
baigėsi visiems giedant 
Lietuvos himną. Po prog
ramos sekė šokiai. ,

Čia reikia tarti kelis žo
deliu apie koncertą. P-lė 
Isabėlė Rovaitė dar nevi
sai seniai paėmė choro 
vadovybę ir vargonininkės 
vietą. Per tą trumpą laiką 
gabiai vadovauja chorui, 
kurį galima sulyginti su 
geriausiais bažnytiniais 
chorais šiame mieste. 
Koncertas buvo labai į- 
vairus, turiningas ir ge
rai išpildytas, už ką, žino
ma, garbė priklauso cho
rui, o jo vadovė, p-lė Ro
paitė buvo apdovanota gy
vų rožių bukietu.

Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų minėjimas 
praėjo sėkmingai, už ką 
žinoma, priklauso didele 
garbė tam patriotui, kuris 
per kelis mėnesius šaukė 
visus tautos sūnus prie iš
kilmingo minėjimo, taip 
kaip tas “Varpas” spaudos 
draudimo laikais, tai kle
bonas kun. Jonui M. Bak
šiui ir visam komiteui.

Lai gyvuoja amžiais ne
priklausoma Lietuva!

Vyturys.

Keliaukite į Lietuvą
HOLLAND-AMERICA

re* Fhjslūp S5.

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

Laivai išplaukia iŠ New Yorko 
1938 m.:

ROTTERDAM ........... Balandžio 9
VOLENDAM ........ Balandžio 23
STATENDAM .......  Balandžio 26
VEENDAM _______  Gegužės 7
NEW AMSTERDAM Gegužės 21
VOLENDAM ............... Gegužės 28
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus a- 

gentus arba |
HOLLAND-AMERICA LINE 

Artimiausiu J. A. V. Ofisą




