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Greenfield, Mass. —Sek
madienį, vasario 28 d., 2 
vai. po pietų, Knights of 
Columbus svetainėje įvy
ko prakalbos ir koncertas 
plokštelėmis iš Lietuvos, 
kurias yra paskolinęs LDS 
Centrui kun. J. Švagždys. 
Kalbėjo apie LDS organi
zaciją ir apie Ispanijos ci
vilį karą, jojo žiaurumą, 
darbininkų kovas šioje ša
lyje ir visame pasaulyj ir 
sovietų Rusijos komuniz
mą ir komunistinį terorą,! 
spaudą gerą ir blogą p. Jo
nas Kumpa, LDS Naujos 
Anglijos apskričio pirmi-, 
ninkas ir p. Antanas F. 
Kneižys, “Darbininko” re-1 
daktorius ir LDS Centro 
sekretorius. Plokštelėmis 
grojo per garsiakalbius p. Į 
Antanas Peldžius, “Darbi
ninko” administratorius.

Prakalbose dalyvavo a- 
pie 100 žmonių. Kalbų tar- ■ 
puošė pardavinėta brošiū-i 
ros ir užrašinėtas “Darbi
ninkas”. Keli užsirašė 
“Darbininką” ir parduota 
nemažai brošiųrų “Užslėp
ta Brąngenybė” ir “Tik Ne 
Komunizmas”. Keliolika į-Į 
sirašė į Lietuvių Darbinin- j 
kų Sąjungą (LDS.). Tuo- 
iaus po prakalbų padary
tas LDS. atgimusios kuo
pos susirinkimas. Išrinkta 
valdyba, kurion įėjo šie 
nariai: pirm. J. Vaičiulis, 
vice-pirm. A. Budrevičius, 
rašt. A. Dėdinas, ižd. V. A- 
guonis, iždo globėjai — p. 
Aguonienė ir Jonas Giknis. 
Kitas susirinkimas įvyks 
p. J. Vaičiulio namuose.

Prakalbos užsibaigė la
bai pakilusioje nuotaikoje. 

PRIERAŠAS: — Sveiki
name naujos kuopos na
rius ir jų valdybą. Green- 
fieldiečiai pasirodė labai 
nuoširdūs ir suprantanti 
organizacijų reikšmę. Pa
žymėtina tas, kad Green- 
fielde, kur nėra lietuviš
kos parapijos, lietuviai ka
talikai išliko nepajudina- 
mi kaipo lietuviai ir kaipo koj vartotą'gėiea. 
katalikai. Čia kruvinojo 
komunizmo garbintojams 
nėra vietos. Valio, Green- 
fieldiečiai! Gyvuokite i klavimuisi. Dalis iš tos su
dirbkite katalikybei ir lie- mos įr Amerikos pra- 
tuvybei. monėms. Amerikoj jau at

sinaujina karo laikų “pro- 
Amerikos ekonomistai, į sperity”.

finansininkai ir vyriausy
bė susirūpinę vis didesniu 
aukso importu. Amerikai 
nereikia daugiau aukso. 
Mat, kad ir geriausio dai
kto, kai jo perdaug, tai ir 
negera.

_________ _______ _ m —»

Depresijos metu šioje V A 711 JOK ITF 
šalyje veikė tik 46 plieno v 
ir geležies liejyklos. Dabar 
jau veikia 170 liejyklų iri 
negali suspėti orderių iš
pildyti. Orderių turi na
minių ir užsieninių. Liejy
klose darbai eitų dar 
smarkiau, jei jos gautų 
užtektinai rūdos. Žieminis 
sezonas trukdo darbus 
rūdos kasyklose Superior Į 
ežero apylinkėse. Kadangi 
geležies pareikalavi m a s 
kilo, tai kartu kilo ir kai
nos. Depresijos metu ge-
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Vatikanas — Vas. 28 — 
Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XI, šiandieną kele
tą audijencijų atidėjo iki 
antradienio, šeštadienį Šv. 
Tėvas dirbo iki vėlumos 
ir sekmadienį jautėsi nu
vargęs. Tačiau Vatikano 
pralotai užtikrino, kad Po
piežius dabar eina sveikyn 
ir jau turi sudaręs planus 
dalyvauti Didžiosios savai
tės bažiytinėse ilgose pa
maldose.

• ----------------------------------

GINKLUOTA MINIA UŽ
MUŠĖ KUNIGĄ

SOVIETAI PARALIŽUOJA 
BLOKADA ISPANIJOJ Smarkus Mūšiai

Į ŠV. KAZIMIERĄ
Šaukiam į prieglaudą tavo daugalę, 
Patrone! Lengvink verksmingą mum dalią! 
Priešų apžioti, kryželiais prispausti 
Meldžiame, teikis mus, vargšus, priglausti!

O, karalaiti lietuviško kraujo, 
Savo vientaučių globk likusią gaują! 
Teikis pas Dievą sunkiame taip karte 
Raudančius brolius maloniai užtarti. 

Skaudūs dygliai mum krūtinę vis remia; 
Ašarų mūsų primirkusi žemė; 
Keliam akis vis rasotas i dangų. 
Nes užtarytoją regim ten brangų.

Patrone šventas, stebuklais garsingas, 
Kurs mūsų bočiam buvai maloningas, 
Skaudžią Apvaizdos kreipei nuo jų rykštę,— 
Glausk gi j širdį ir kartą šiandykštę! I Į

Kunigas Sutaikė Darbdavius 
Ir Darbininkus

________  r
Buffalo, N. Y. — “The davių atstovus sukvietė, į 

Mc Kaig - Hatch” pramo- pasitarimą. Po vienuolikos 
nės darbdaviai bijodami valandų pasitarimų buvo da, 
darbininkų sėdėjimo strei- padaryta sutartis, būtent, 
ko uždarė fabriką. Darbi- visiems darbininkams al- 
ninkai sakosi likę be dar- gos pakeliamos 10 nuošim- 
bo, nes jie norėjo suorga- tį; pilna laisvė darbinin- 
nizuoti uniją, o darbda- kams organizuotis į uni- 
viai visai su jais nenorėję jas; kolektyvinės derybos 

.ne tartis apie tai. ‘
Kunigas Boland, tą pa- ki rugpiūčio 14 d. 

čią dieną kai fabrikas už- ninkai sutinka nestreikuo- 
sidarė, trečią valandą po ti. 
pietų, darbininkų ir darb-_________

iežies tonas buvo $13.98, o ‘ ĄĮJSTRĮJ()$ POLICIJA
dabar — $20.50. Japonija 
ir Italija išpirko Ameri-

—2-------■
Anglijos vyriausybė pa

skyrė $7.500.000.000 gin-

į

su unija; nuo vas. 14 d. i 
darbi

Meksika — Santa Isabel 
miestely, netoli Chihuahua 
miesto, ginkluota minia 

: suėmė jėzuitų kunigą Ped- 
ro Maldonado, ir be jokių 
apkaltinimų mirtinai su
mušė. Vėliau žmonės jį 
radę gulinti be žado, nuve
žė į ligoninę, kur jis grei
tai pasimirė.

Po kunigo mirties mu
šeikos paleido gandą būk 
kunigas raginęs žmones 
sudeginti Santa Isabel 
miestelio mokyklą, tačiau 
to miestelio žmonės žino, 
kad kunigas apie mokyk
los sudegiH»ią- niekada 
nebuvo kalbėjęs

Senorita Luz. Maldona- 
, kunigo sesuo, sako, 

jog mušeikos be jokios 
priežasties sumušė kuni
gą. Kunigo užmušėjai yra 
sužinoti, ir to njiestelio pi
liečiai reikalauja jų baus
mės.

v —

$20.000 ISPANIJOS
KATALIKAMS

Londonas — Pereitos sa
vaitės pabaigoje sovietiį 
Sąjungos ir Portugalijos 
valdžios atsisakė siųsti 
karo laivus į Ispaniją sau
gojimui Ispanijos uostų.

Sovietų komisarai aiški-* 
naši, kad jie į skirtą Bis- 
kay įlanką, kurioj vanduo 
audringas, neturį gerų 
laivų, kad atlaikytų aud
ras. Jie norėjo gauti Vi
duržemio juros pakraš
čius, bet Italija pasiprie
šino, nes nepasitiki sovie
tų nuoširdumui. Portuga
lija taip pat atsisakė daly- ; 
vauti blokadoje.

Taigi blokada išėjo ne
vieninga. Tik Anglija, 
Prancūzija, Italija ir Vo
kietija pasiuntė savo ka-

Ties Oviedo
POLICIJA TERORIZL O-1 Valencia, Ispanija, Vas.

JA STREIKIERIUS j 28 d. Raudonosios valdžios 
kariuomenė visu žiauru
mu puola užimti Oviedo 
miestą, šiaurinėje Ispani
jos dalyje. Vienoje dalyje 
jie netikėtai apsupo sukt
elius ir jų 200 išžudė.

Aragono fronte naciona
listai - sukilėliai turėjo 
nemažus laimėjimus užim
dami keletą miestelių ir 
padarydami daug nuosto
lių raudoniesiems.

Sukilėliai iš visų pusių 
Darbi-į eina artyn Madrido mies- 

priversti j to. Iš įvairių frontų prane- 
bėgti iš dirbtuvių. Kaiku- šama, kad kareiviai aplei-

I

Waukegan, III. — Fans- 
teel korporacijos dirbtu
vių darbininkai sustreika
vo ir pasiliko apie šimtas 
streikierių sėdėti dirbtu-' 
vėse. Sėdėjimo streikas v- 
ra nepakenčiamas darb
daviams. Gavę teismo lei
dimą išmesti darbininkus 
iš dirbtuvių, tuojau pašau
kė policiją, kuri atvykus 
pradėjo mėtyti į dirbtuves 
ašarines bombas, 
ninkai buvo

I

v •

rinius laivus Į Ispanijos r’e darbininkai buvo pri- džia raudonosios valdžios 
juros pakraščius.

v •

KAIRIEJI BESITRAUK
DAMI ŽUDO RAMIUS 

GYVENTOJUS

Londonas —‘Daily Mai” 
pranešimu iš Fuengirolos, 
ten ypatingai žiauriai pa
sielgė ispanai. Jie sudegi
nę bažnyčią, o jos kunigą, 
kartu su 11 ispanų nacio
nalistų, žiauriai nukanki
nę. Jų kūnai buvę surišti 
kartu ir padegti. Iš viso 
Fuengiroloje buvo išžudy
ta 100 nacionalistų.

JAPONUOS KARIUOME
NĖ ŽYGIUOJA Į PEIPIN- 

GĄ

Brooklyn, N. Y. — Į tris 
j savaites laiko kaip prane
ša “Brooklyn Tablet” Is- 

Į panijos nukentėjusiems 

RADO TIKRA KOMUNISTĘ
000.00.

Peiping, Kinija, Vasario 
28 d. — Šimtai Japonijos 
kareivių atvyko čia sau
goti Japonijos ambasados 
nuosavybę ir geležinkelį. 
Siunčia ir daugiau karei
vių. Kinijos spauda rašo, 
kad Japonija stiprina sa
vo karines jėgas šiaurinė
je Kinijoje.

TVIRTOVĘ I

Illinois valstybėje praė
jusiais metais visokių gy
vulių skaičius sumažėjo, 
išskiriant kiaules. Kiaulių 
skaičius per tuos metusi 
padidėjo 5 nuoš. P. G,
... ■■■■■■■■

Austrijos policija sausioĮ 
22 d., Klagenfurte surado i 
komunistų slaptą spaustu-, 
vę. Ryšium su tuo buvo! 
padaryta visa eilė kratų ir 
suėmimų. Pačiame Kla
genfurte

K. STASĮ LENKAI NORI 
SUNAIKINTI MATERIA

LIŠKAI

ŽALIAKALNIETĖ PA
GIMDĖ 3 SŪNUS

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

TEL.iaBQITCh 2680.
T

RMA^JAV1MA\
S: GERIAUN

Vilniaus lenkų laikraš
čiai paskelbė netikrą žinią, 
kad buv. Tautinio Vilniaus 
Lietuvių Komiteto pirmi
ninkui K. Stašiui uždėtas

suimta net labai pasitu- pelno mokestis 370.000 au-

versti iš antrojo aukšto kariuomenę ir dedasi prie 
šokti pro langus ir kad nacionalistų. Vienoje Ma- 
kiek būtų užsimušę. Hagos miesto dalyje, kur

Streikas tebesit ę s i a. j dabar yra sukilėliai, su- 
Darbininkai laikosi vieny-:rasta krautuvė su daugy
bėje ir tikisi streiką laimė- be Rusijoje išdirbtų šautu- 
ti, nežiūrint to, kad ir poli- vų ir amunicijos, 
ei ja atėjo į pagalbą darb
daviams.

RUSIJA GIRIASI KA
RIUOMENĖS SVEIKA

TINGUMU
Vas.

WOOLWORTH 10c. IR 5c. 
KOMPANIJA UŽDARĖ 

40 KRAUTUVIŲ 

Detroit, Mich.
! 28, Woolworth 10c. ir 5c. 
kompanija, kuri turi krau
tuves beveik visuose mies- 

Rusijos valdžia pasigyrė, tuose. Detroito apylinkėje 
kad jų kariuomenė yra uždarė 40 krautuves, kada 
sveikiausia pasauly. dąrbininkai, jų apie 1,000,

Taip, kariuomenė gerai didžiumoje mergaitės su
maitinama ir sveika, bet streikavo. Darbininkai rei- 
vargšai darbininkai žmo- kalauja pakelti algas 10 
nes badauja ir skursta., nuošimčių, ir jie neišeina 
Komunistų partijos vienas|jr krautuvių iki kompanija 
sekretorius Jurovas yra 
pasakęs: “Tai kas, kad 
žmonės badu miršta, bile 
mes komunizmą statome. 
Kas kad dar ir dvidešimts 
milijonų žmonių išmirs 
badu, mes darbininkų tu
rėsime užtektinai.

Kauno žydų ligoninėje 
Žaliojo Kalno, Jankaus g. 
23 nr. gyv. Teklė Bankau- 
skienė pagimdė tris kūdi
kius, visus tris berniukus, j 
Visi trys sveiki ir atrodo I 
augs. Motina, turėdama 
silpną širdį, jaučiasi sun
kiai, bet yra vilties pa-[

rinčių gyventojų, kurių ksinų sumai. ‘Vilniaus Ry- sveikti. Trys kūdikiai kar- 
tu — dar pirmas atsitiki
mas žydų ligoninėje.

Maskva — Vas. 28,
9

1—.

■ jų reikalavimų nepriims.

I STREIKIERIAMS PAŽA
DĖJO PARAMĄ

Providence, R. I. — Vas.
28. — “Perennial Dye and 

MesįPrint Works” streikuojan- 
darbininkams negalėtume tiems darbininkams para- 
daugiau mokėti, nes tada 
visi badausime”. Dabar 
mokėti, nes tada visi ba
dausime”. Dabar komu
nistai agentai ir jų didžio
ji kariuomenė tiesa neba
dauja, tik darbininkai — 
miestų ir ūkių žmonės.

NAUJA “VALSTYBĖS 
IŠDAVIMO” BYLA 

LENKIJOJE

ma teikti pažadėjo Com- 
mittee for Industrial or- 
ganization” ir Amerikos 
Darbo Federacija. Unijos 
organizatorius pasakė: 
“Mes suorganizu ošime 
darbininkus ir jiems išrei
kalausime geresnį pragy
venimą”.

STATYŠPAMiNKLA 
PR9F. JON(ll JABLONS

KIUIVaršuva — Vasario 8 
po piet Katovicų teismas 
paskelbė sprendimą nau
joje valstybės išdavimo!niaus Marijampolėje susi- 
byloje. Toje byloje buvo 
patraukta tieson 36 asme
nys. Iš jų į teismą atvyko

24 teismas rado
jog Lenkija kaltus, o penkis išteisino.

d.
niekas ligi šiol neįtarė, tojus’ skelbia, kad tai ne- 

Spaustuvė buvo rasta lau- teisinga, nes iš viso pelno 
kuose specialiai iškastoje mokesčio K. Stašiui esą 
žemėje ir išbetonuotoje nustatyta 75.000. šiais mo- 
lindynėje, kurią surasti kesčiais lenkai siekia ma- 
buvę nepaprastai sunku, teriališkai sunaikinti bu- 
Ji ten veikė jau keletą me- vusį T. V. L. komiteto pir- 
tų ir spausdino slaptus ko- mininką. 
munistiškus laikraščius ir 
brošiūras. Toje pačioje pa
talpoje rasta ir

didelis kiekis ginklų: 
kulkosvaidžių, šautuvų, 
rankinių granatų ir ki- kad Švenčionių apskr. i šuolių tenka apie 30.000. Teisiamieji buvo kaltina- 
tokių kovos reikmenų. Storasta sausio 25 d. užda- Todėl tame krašte uždą- mi priklausę slaptai orga- 
“Matin” rašo, kad šį rė ankščiau sulaikytuosius rymas lietuvių organizaci- nizacijai, kurios tikslas 
kartą Austrijoj komu- Lietuvių Ūkio draugijos jų turės ne tik lietuvių buvo atplėšti nuo Lenkijos 
nistams suduotas mirti- skyrius: Kretonyse, Rusa- tautai, bet ir pačiai Lenki-! kai kurias jos teritorijos 

jai liūdnų pasėkų.

I
I
i ___

30.000 ANALFABETŲ

Marijampolė. — Jau se-

UŽDAROMI ŪKIO 
DR-JOS SKYRIAI

“Vilniaus Rytojus” rašo, 
Švenčionių

nas smūgis. ! liškėje ir Rėkučiuose.

“V. R.” praneša, kad ne
seniai visa lenkų spauda tik 29. 
plačiai rašė, 
grįžta į analfabetizmą. A- Nuteistieji nubausti nuo 
pie 1 milijoną mokyklinio IV2 iki 214 metų kalėjimo, 
amžiaus vaikų lieka be Visiems teisiamiesiems 
mokyklų. Vilniaus vaiva- penkeriems metams buvo 
dijai tokių būsimų th.m- atimtos pilietinės teisės.

i

dalis.

darė komitetas statyti pa
minklą lietuvių rašomo
sios kalbos tėvui profeso
riui Jonui Jablonskiui — 
Rygiškių Jonui, kuris mi
rė 1930 metais. Paminklas 
bus didelis, betoninis ir 
bus pastatytas Rygiškio 
Jono vardo gimnazijos so
de. Plačioji visuomenė 
šiam sumanymui karštai 
pritaria ir žada paminklo 
statybą paremti aukomis. 
Paminklo statybos darbus 
numatoma pradėti 
nančią vasarą.

atei-



Antradienis, Kovo 2 d., 1937
■

DARBININKAS 2

{vietines žiniosL
Ml U4UM

ĮVAIRIOS žinios
NAUJA VYCiy JUOPA

pareiškė, kad dabar Auk
ščiausias Teismas yra tei
siamas spaudoje ir komi
tetų susirinkimuose. Jung. 
Valstybių konstitu c i j a 
draudžia Kongresui versti 
teisėjus atsistatydinti dei 
senatvės.

Dr. Wriston išėjo prieš 
padauginimą teisėjų iki 15, 
Jis sako, kad prez, Roose^ 
veltas nori padauginti tei
sėjų skaičių tik dėlto, kad 
galėtų pravesti naujos da
lybos įstatymus. Tiesa, 
Aukščiausias Teismas su-i 
griovė NRA. ir kitus Kon
greso priimtus Įstatymus. 
Bet ar dėlto reikia griauti 
Aukščiausio Teismo auto- i 
ritėtą, kuris ljgšiol garbių^ j 
gai gina konstituciją.

spėja tikinčiuosius prieš 
komunistinį pavojų. Vasa
rio 7 d. Neapolio katedro
je arkivyskupas kardino
las Ascalesis griežtai pasi
sakė prieš komunizmą. Be 
to, pačiame mieste buvo 
surengta manifestacijų. 
Italų spauda, rašydama a- 

I pie Ispanijos pilietinį karą 
žinias pateikia su riebio
mis antraštėmis “Antibol- 
šęvikiškas karas”.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Lietuvoje buvo, yra ir bus 
abipusiškai nau dingu. 
Kievienas tokia atailauky* 
mas tąpipriaus vienija už-- 
jurių lietuvius su Tėvyne 
Lietuva. Apart ekskursijų 
Į Lietuvą dar atsirado du 
drąsuoliu, patriotu, kurie 

(pakilo į padanges ir skri- 
Įdo j savo Tėvų žemę. Tai 
i buvo Darius ir Girėnas, 
i Jų žygio neužmirš tauta, 
t nes jie pakėlė Lietuvos

i _ _ 1 y j • _ ________ i •

t

PRAŠAU; .iaitnimfį |dien. Rekolekcijos baigsis 
kovo 7 d„ 9:30 vai. ryte su 
generale bendra jaunuo
menės Šv. Komunija, pa
mokslu ir Šv. Tėvo palai
minimu. Rekolekcijų ve
dėju - pamokslininku bus 
tėvas A. Paulėkas C. S.S.! 
R., iš New Yorko.

Kovo 4, Šv. Kazimiero ii- - .v. ... . P. Razvadauskas, Lietuvos * ---- .1 diena, Sv. misios prasidės x . . . i
r Vyčių Centro vice - pirmi-l , . . ..• i x o 4. jvarda aukštai pasaulio nmkas, iš So. Boston, p.’ 1

Keršys, L. Vyčių N. A.’*7*3' 
apskričio pirmininkas ir 
p. J. Bačinskas iš Worres- 
ter, p. D. Averka, L. Vyčių J 
17 kp. iždininkas L___
Boston. Dalyvavo ir p. F. 
Karlonaitė, L. Vyčių 17 
kp. pirmininkė iš So. Bos
ton.

Jaunimas išklausęs pra
kalbų užsiinteresavo ir įsi
rašė į Lietuvos Vyčių or
ganizaciją sudary darni 
naują L. Vyčių kuopą. 
Sveikiname jaunimą ir 
linkime ištvermės dirbant 
katalikišką ir lietuvišką 
darbą.

Vyčių Centro raginami 
apvaikščioti Šv. Kazimiero 
šventę koiškilmingiausiai, 
southbostoniečiai įprato
me turėti jaunuomenei re
kolekcijas Lietuvos Patro
ną pagerbti. Taigi ir šie
met nuo kovo 3 d. iki 7 d., 
Šv. Petro bažnyčioje, į 
vyksta jaunuomenės re-ifį’J’ 
Kolekcijos Sv. Kazimiero !rjos 4 val ietų įvyk ‘ 
garbei. Rekolekcijas ves;vaikų mergaičiu mėnesi-1

Hudsou, Mass Sek- 
' madienį, vasario 28 d. įvy
ko lietuvių jaunimo pra
kalbos suorganizavimui 
Lietuvos Vyčių kuopos. 
Prakalbas surengė pats' 
jaunimas, Amerikoje gi-; 
męs ir augęs, vadovaujant; 
p. J. Stanytei. Kalbėjo p J KOMUNISTINĖ PROPA

GANDA AIRIJOJE

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

a-

jaunas misionierius 
Paulėkas C. SS. R.

Prašau, jaunime! 
šiai lankykite šias 
lekcijas. Tuomi perkrati- į 
nėsite savo sielos dalykus, j 
pagerbsite mūsų didį jau
nimo šventąjį Kazimierą! 
ir atstumsite ištautėjimo 

parapijos Komunija?^ 4:15 vai. pį 
i stacijų vaikščiojimas. 7:30 j 
vai. vak., vaikščiojimas 

pa-

tėvas;UgS išpažinties klausymas. 
4:15 vai. po pietų, įvyks 

Gau_ Marijos Vaikelių Draugi- 
reko-, jos pamaldos. 7:30 vai. va- 

i kare įvyks rekolekcijų pa
maldos ir išpažinčių klau- 

i symas.
Kovo 5 d., iš ryto šv.. 

mišios, išpažintys ir Šv. i• v •

jaunuomenes.
Prašau, jaunime’
Kun P. A. Virmauskis.

ŽINUTĖS

vai. vak., 
stacijų, pamokslas ir 
laiminimas.

JAU VAIKŠTO
Kovo 3 d., išvakary Lie-. 

tuvos patrono šv. Kazimie-j 
to šventės, prasidės Šv.j - 
Petro lietuvių bažnyčioje, į Į 
jaunimo metinės dvasinės; 
rekolekcijos, Šventojo Ka-j 
zimiero garbei. Kas vaka-i 
ras bus pamokslas, palai
minimas švenčiausiu Sa
kramentu ir klausoma iš-, 
pažintys. Žmonės galės ei
ti prie Šv. Komunijos kas-

I 
Į

= į
2 i 
ž I

I 

!

i

i

P. Virmauskis, a- 
Į čiū Dievui, tiek sustiprė-1 
j jo, kad pasikėlęs vaikšto 
ir jau atlikinėja dalį savo 

i darbo. Džiaugiamės ir lin
kime Tėvui Virmauskiųi, 

;nuoširdžiam* “Darbininko”; 
Į rėmėjui, visiškai išsveikti. i• v

■I

GRIŽO IŠ LIGONINĖS I 
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER «
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofisą Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas snbatos vakarais ir 
nedčldieniais. taipgi seredomis buo 

12-tos diena uždarytas.
Taipgi nuimu ir Ž-Ray

i.........................................

2 S

z
••••Ė

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 i. vakare, šventą dieną 

pozai susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena- 
Subutomls nuo 9 1*1 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

i

Pereitą savaitę grįžo iš 
ligoninės p. Agnieška Ma-' 
silionienė, gyv. 517 E. 8th 
Street. Kiek laiko atgal ji 
nupuolė nuo trečio aukšto 
laiptais Į antrą aukštą ir 
susižeidė galvą. Dabar, 
nors dar vis lanko ligoni
nę, jaučiasi daug geriau. 
Linkime išsveikti.

| i

Gyventi, tai kurti; 
nekuria 
užanspauduotas 
antspaudu.

» ■ 1 I J 1 >

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D,
(REPŠY8)

LIETUVI8 GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai f>q.,

Cambridge, Mass.

I

KELIONĖ Į LIETUVI 
AUTOMOBILIAIS

į:

j; Moko muzikos, piano
5 ir dainavimo. Specia- 
j les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

| 98 Tonawanda St.
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

Dublinas, Airija — Kun. 
J, Cleary, Q. SS. R. patei
kė įrodymų, kad Rusija 
siunčią j Airiją komunis
tinei propagandai pinigus. 
Tie pinigai esą sunaudo
jami netik agitacijoms, 
bet taip pat rengimui ko
munistinio pobūdžio teat
rų ir einėmų.

NAUJOS RŪŠIES 
KELIONĖ 

iVso jvairiu ekskursijų
jvandenais ir oru jau pri- 

brendo reikalas ir išmušo 
valanda padaryti kelionę į 
Lietuvą automobiliais, ži- 

.noma perplaukus Okeaną 
laivu, išsėdus Prancūzijos 
uoste Havre per Prancū
ziją, Vokietiją, Čekoslova
kiją, Lenkiją, Latviją i 

į Lietuvą ir Į Kauną. Auto
mobiliais kelionė į Lietu
vą įvyks gegužės mėnesy
je, 1938 m. Visų norinčių 
vykti į Lietuvą, per Cen- 
tralinę Europą visais in
formacijų reikalais prašau 
kreiptis šiuo antrašu:

Kun. A. Briška, 
2745 W. 44 Stret*, 

Chicago, UI.
Išrodo, kad dar daug lai

ko iki kelionės, bet laikas 
greitai bėga ir reikalinga 
tinkamai prisirengti, kad 
ne tik mes patys toje ke-< 
iionėje ką nors naudingą 
pamatytume, bet kad ir 
tinkamai išgarsintume sa
vo Tėvynę Lietuvą. Iš Chi- 
cagos jau yra pasiketinu- 
sių dėtis į šią kelionę 10 
automobilių, o dar tik pra
džia. Taigi, šiuomi širdin
gai kreipiuos A į kitus lie
tuvių kolonijas dėtis skai
tlingai prie šios rengiamos 
automobiliais kelionės į 
Lietuvą, šios kelionės rei
kale dar daug raštų tilps 
netik “Darbininke”, bet ir 
kituose lietuvių laikraš
čiuose.

Kun. A. Briška.

ITALAI VEDA PROPA
GANDĄ PRIEŠ KOMU’ 

NIZMĄ

Roma — Paskutinėmis i 
dienomis

Italijoje įvairiais būdais 
varoma labai smarki 
kampanija prieš komu

nizmą.
italų spauda tuo reikalu 
skelbia plačius straips
nius. Visa eilė Italijos vys
kupų paskelbė ganytojiš
kus laiškus, kuriuose i-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i.
PLAUKŲ SLINKIMAS“60,000 ITALŲ KAREI

VIŲ ISPANIJOJ”
Madridas, Ispanija —

Raudonųjų valdžios užsie
nių reikalų ministeris, JLi
lio Alvarez Dėl Vayo, ma- 

į siniame raudonųjįi susi
rinkime pranešė, kad da- 

: bar Ispanijoj esą “60,009 
italų kareivių, kovojančių 

į sukilėlių fronte”. Bet kiek 
prancūzų, rusų ir kitų tau
tybių kareivių raudonųjų 
fronte jis nepasakė, o jų y- 
ra kur kas daugiau.
SU AUSTRIJA ĮVESTAS 
LX TELEGRAMŲ APSI- 

MAINYMAS

Tur būt nerasime lietu
vio, kurio širdis netrokšta 
pamatyti savo gimtos ša
lelės Lietuvos. Ir žilagal
vis senelis, kuris visą am, 
želį vargo darbavosi ir gy
veno šioje šalyje ir tas ne
užmiršo savo tėvų žemės. 
Užklaustas ar norėtų ap
lankyti Lietuvą paskęsta 
giliose mintyse ir sako: 
“Būtų gerai ot nors kartą 
dar išvysti gimtąją šalelę, 
bet nebėra vilties...
Toki mat jau žmogaus šir
dis, kad ko toliaus nuo 
gimtojo krašto esi to la- 
biaus trokšti jame būtį ir 
juo džiaugtis.

LAIKO TRUMPUMAS
Nuo lopšio iki grabo, 

žmogaus amžius trumpas, 
ir tas neužtikrintas, ir tas 
greičiau prabėga negu ga
lima įsivaizduoti. O ypa
tingai mums gyvenan
tiems šioje šalyję laikas 
greitai prabėga. Taigi kas 
gali pasiliuosuoti nors ke- 

i liems mėnesiams nuo savo 
pareigų ir turi šiek tiek įš-

| tekliąus išmintingu įr 
inaudingu dalyku yra ap
lankyti savo gimtąją ša
lelę, nors kąrtą dar pa
žvelgti į tą brangią Lietu

vą.

i

kas
to gyvenimas 

mirties

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St,, 
Stoughton, M^ss. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

Telefonas
SOUth Boston 

9860

Šiais Metais Geriausiai 
Pirkti

DODGE ir PLYMOUTH 
KARUS 

PAŠAUK MUS 
PADEMONSTRUOTI

ANDREW SOUARE 
MOTORS INCm

554 BORUI IE8TEB AVĘ..
SO. BOSTON, MASS.

Prieš Aadrew Sq„ Subway
Parduodame
Ir vartotus
karus

I

I

t

EKSKURSIJA
Kiekvieną vasarą tai pa- 

i vieniai, tai ekskursijos 
plaukia per jūrą į Lietuvą 
aplankyti gimines, pasi
grožėti jos gamta ir poil- 

į siui. Tąjp pavienių, kaip ir 
ekskursantų atsilankymas

DU MOKSLININKU 
SMERKIA TEISMO 

PLANĄ
■ 1 ■■ ■■

Sekmadieni, vasario 28 
d. du žymiu mokslininku, 
kun. Dr. Edmund A. 
Walsh, S. J., Georgetown 
Universiteto užsienių rei
kalų mokyklos viršininkas 
ir Dr. Henry M. Wriston, 
Rrown Universiteto prezi
dentas griežtai pasmerkė 
prez. Roosevelto planą 
perorganizuoti Jung. Vals
tybių AukščiausįjĮ Teis
mą.

Kun. Dr. Edmund Walsh 
kalbėjo Katalikų Moterų 
Lygos susirinkime, kuris 
j vyko Copley Plaza. Jis

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAIS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIA r

LITHLANt A\ flRMTlRE Cf): 
326-328 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

Tūkstančiai rado palens- 
vinima želiantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metu-.

w O » l D f A m-o u J- 
L I N I M E N T

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

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 
Pristatome j krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi- 
mrts. Krautuvėse visuomet reikalaukite tunico su ženklu ant 
leibęlio BERKSHIHE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūra- Reikale kreipkitės

CAMWDG£ gOTTUHG 00. W
4—6 gerkahjre 9L Cambridge, Maaa.

W- TK0wbri4ge
Suvhiiukai; Jom* Jaka&ui JhamvpM f.

tu

Co. i* 
i! 
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Kaunas — Pašto valdy
ba, plėtodama telegramų 
apsimainymą su užsie
niais, nuo vasario 1 d. su 
Austrija Įvedė LX telegra
mų apsimainymą. Telegra
fo tarife ir Įvairių telegra
mų rūšių taisyklėse pada
ryti atitinkami pakeiti
mai.

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Nieštėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum I’rocess, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

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

k:-. , . . ..----
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š L St. LIQUOR STORE 
y Parduodam geriausius jvai- 
X riu rūšių TONIKĄ, DEG- 
y TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
X Visokiose įtalpose: Bonkoms, 
I) Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. I
S S. firmų ir užsienio, pasirinki- : 
A mas didžiausias ir įvairiausias.
y POKILIAMS, VESTUVĖMS, 1 NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA

LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos.'Pristatėm greitai ir ; 
veltui. Atdaras nuo 8 nyty iki i 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147 
Pas J. STRIGUNĄ

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

GRABORIAI

PAR8IDU0DA SO. BOSTONE 
kampinis namas, 106-108 W. 6th 
St., kuriame randasi krautuvė, 
kurioje buvo buoemė; 2 fialai po 
5 kambarius, pečiai, karštas van
duo, teiletai, elektros šviesos, go I 
rai pataisytas; rendos $55.00 j • 
mėnesį. Aptaksuota $4000.00. Kai ( 
na $850.00. Atsišaukite: Keenan,. 
396 Broadway. (26-2)

NUBAUDĖ TĖVUS
“Vilniaus Žodis” rašo, 

! kad Švenčionių apskr. mo- 
I kyklų inspektorius nubau- 
j dė Gabrį Trapi ką iš Šu- 
kiškės kaimo 8 auksinais 

Į ir Kliuką ir Čebuti iš Na-j 
į livaikų kaimo po 10 auksi- j 
i nų pabaudos už tai, kad Į 
ijie neleido savo vaikui! 
lenkišką valstybinę moky-1 
klą. Šie žmonės mokė savoj 
vaikus namie, pasisamdę 
lietuvį mokytoją.

j S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

‘SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

I Guven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

i

ATSIŠAUKIMAS I 
DARBININKUS

Gerb. Liet. Darb, Są-gos 
nariai, meldžiu Tamstų 
man padėti gauti darbą. 
Turiu daug patyrimo bu- 
černėse. Taipgi galiu dirb
ti ant tinko išvežioti lan- 
drę, duoną ar kitoki darbą 
atlikti. Pranešėjui atlygin
siu.
B. JAKUTIS, 174 Colum
bia St., Cambridge, Mass. 
Tai. KIR 1195.

(19-231

KUN, D-RO M. RAŽAIČIO
MISIJŲ KELIONĖ

Kovo 1 d. — 14,
64 Church St.

Pittston, Pa. 
Kovo m. 15 d. — 21,

258 Zerbey avė.
Kingston, Pa.

Kovo m. 22 d. — 28,
19 Dennison St.

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

119 Tempei St.
Nashua, N. H. 

Nuolatinis laiškams adre
sas: Re v. Dr. M. Ražaitis

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

2 Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 7th SL
Tek ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Ras. 
564 East Broadvray,

So. Boston, Mass.
■

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jot kas aarite valgyti tyro bi- 

čią medaus, galite jo gauti “Dar
bininke”. Kvorta modaus sveria 
3 svarus; kainuoja tik 75c.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
! BROCKTONO OFISAS:

16-18 Intervale Street,
Tel. Bręckton 4110 

Monteho, Mass.



Antradienis, Kovo 2 d., 1937
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DARBININKAS
■ 1 -------------

/ J. 3
J. Kumpa

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos 
Parodos Boston, Mass.

(Tęsinys) I Medalijonas: “Unijos
Medali jonas: Šaulių Są-!Nori”. Lietuvis vyrukas, 

jungos įkūrėjui Vladui ’ juosta persijuosęs, medi- 
Putvinskiui pagerbti, pa- niais klumpiais apsiavęs 
žymi: A pusėje, paveiks- kojas, rankas atgręžęs į jį 
las Vlado Putvinskio su besivejančią, lenkiškais 
pažymėjimu apskritime ordenais apsikabinusią 
garbės posakiu — “Pa- nuogišią mergiščią, kuri 
mirštąjį Kęstučio Skydą vaizduoja Lenkiją, gi vy- 
Pakėlei Tu ir Įteikei Lie- rūkas turėtų vaizduoti 
tuvos Šauliams”. Reginyj Lietuvą. Tai paveikslas, 
matome įteikiant šaulių kaip Lietuva, visa lietuvių 
būriui vėliavą su garbės tauta kratosi su visu pasi- 

“Gerbk ir Sergėk ryžimu, lenkiškos ‘meilės’.
j Antroji medalijono pu
sė vaizduoja atmestą mer- 
giščios-Lenkijos meilę. Čia 
toji mergiščia Vilniaus 
Katedros (dabar Bazili
kos) aikštėje įnirtusi dra
sko lietuvių vaikus, tėvus; 
terorizuoja ištisas šeimas, 
draugijas organizacijas ir 
visą kas lietuviška.

Medalijono viršuje užra-

žodžiu: 
nuo priešų!”

Antroji B medalijono 
pusė — vidury skydas su 
Šaulių Sąjungos ženklu. 
Skydo pridengtame regi
ny — trimitas ir • šautu
vas, papuoštoj ąžuolo ša
komis dekoracijoj. Apačio
je emblema — Gedimino 
stulpai, viršuj Lietuvos 
valstybės ženklas — Vy-į 
lis. Įrašas medalijono ap- šyta persekiojamų lietuvių 
skritime — “Tėvynės Ry-'balsas: “Nuo maro bado 
tojui — Ir Širdį Ir Protą”.* ugnies ir nuo lenkų unijos

Lietuvos teismų emble
ma. Emblemos vidury Vy
tis. Viršuj ant taikos kar
do kabo teisingumo svars
tyklės. Apačioj atverstos 
knygos su užrašu — Om- 
nes servi legum sumus ut 
bberi Esse Possimus. Vy
tis stambiais ąžuolo lapais 
su šakomis papuoštas. įši 
emblema žemesniuose teis
muose laike teismo bylų 
nagrinėjimo laikoma teisė
jų ant krūtinės, rimties ir 
galės požymiu. Aukštieji 
teismai šią emblemą laiko 
iškabinę teismo salėse, gi 
rimties ir galės požymiui 
vartoja apsiaustus.

KĄ LIETUVOS SKLANDY 
TOJAI VEIKS Š. AMERI

KOJE

L. D. S. Naujos Anglijos Apskričio 
Protokolas No. 44 •

Stasys Gri-So. Boston 
ganavičius ir Vincas Va
latka; 2-ros kuopos Mon
tello — žadėjo prisiųsti 
iš kuopos du atstovu. Ki-

kurios

išgelbėk mus Viešpatie”. 
Šioje antroje pusėje aiš
kiai parodoma kokia meile 
lenkai mylėjo lietuvių tau
tą. Jų meilė buvo gruobo- 
niškais sumetimais pasi
pelnyti, lietuvius ištautin- 
ti, kur nesiduoda ištauti- 
nami eiti su teroro ranka, 
su areštais, su ištrėmimais 
ir tremtinių turto konfis
kavimais.

Nors skulptorius šį me- 
dalijoną nutapė 1929 m., 
bet reiškia amžių istoriją, 
ir toji groboniška lenkų 
nolitika kartojasi po šiai 
dienai.

(Bus daugiau)

SPORTAS
AMERIKOS LIETUVIU 
SPORTO ŠVENTĖS 

SĄSTATAS 
Ir

Atsišaukimas Į Amerikos 
Lietuvius Sportininkus

1. Lengvos At 1 e t i k o s 
rungtynės, ....dalyvaujant 
Lietuvos ir Amerikos lie
tuviams sportininkams. 
Šias rungtynes sudarys 
sekanti žaidimai:

a) Trumpo tolio bėgimas 
(dash) 100 jardų, 220 jar
dų ir 400 jardų.

b) Barjierinis arba su 
kliūtimis bėgimas (hurd- 
les) 110 ir 220 jardų.

c) Estafetės arba pamai
nomis bėgimas (relay ra- 
ce) 4x110 jardų.

i d) Švedų Estafetės (me- 
’dley relay race) bėgimas

Bronius Ožkinis. 400, 300, 200 ir 100 jardų.
e) šokimas tolin (broad 

jump).
f) Šokimas aukštin su 

karčia (pole vault).
g) Metimas diskos (disc 

throwing).
h) Rutulio stūmim a s 

(shot put).
i) Metimas ieties (jave- 

Jin throwing).
2. Krepšiasviedžio (bas-

Amerikos Lietuvių Spor
to Komiteto rengiama lie
tuvių sporto šventė sekan
čią vasarą įvyks Chicago- 
je. Šventėje dalyvaus Lie
tuvos sportininkų būris iš 
13 ar 14 asmenų, su tais 
ir du lakūnai: Jonas Pyra
gius ir
Tai bus pirmutinė tokia 
lietuvių sporto šventė, ku
rioje lietuviai sportininkai 
savistoviais pasirodys pir
mu kartu. Tai bus švente, 
kokios Amerikos lietuviai 
dar nėrfe. matę. Šitos dide
lės ir pirmutinės lietuvių 
sporto šventės programą 
sudarys sekanti sportiški 
žaidimai:

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

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

Waterbury, Conn. — Vasario-Feb. 28, 7:30 v. vak. 
Hartford, Conn. — Kovo-March 7, 7:30 vai. vak. 
Norwood, Mass. — Kovo-March 14, 3 vai. po pietų. 
Brockton, Mass. — Kovo-March 14, 7:30 vai. vak. 
Lowell, Mass. — Kovo-March 21, 7:30 vai. vakare.

N. B. — Vėliau bus pagarsinta tolymesnė 
vaidinimų eiga. ,

ket bąli) rungtynės, ku
riose dalyvauja Lietuvos 
ir Amerikos lietuviai spor
tininkai.

3. Bokso arba Kumšty
nių rungtynės:

a) Įžanginės kumštynės 
įvairaus svorio Amerikos 
lietuvių kumštininkų.

b) Lengvo svorio kumš
tynės tarp Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių kumšti
ninkų dėl tos klasės pir
menybės.

c) Sunkaus svorio kumš
tynės tarp Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių kumšti
ninkų dėl tos klasės pir
menybės.

4. Teniso rungtynės tarp 
Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių tenisistų, pavienių 
ir poromis.

5. Oro švente,
programą sudarys Ameri
kos ir Lietuvos lakūnai. 
Lietuvos lakūnai sklan
dys ore bemotoriniais or
laiviais, arba sklandytu
vais, kuriuos jie atsivež iš 
Lietuvos.

Tai tokis bus programas 
Amerikoje švenčiant pir
mutinę lietuvių sporto 
šventę, kurioje dalyvauti, 
Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas pakvietė Ir ke
lis Lietuvos Seimo Prezi
diumo narius. Šioje sporto 
šventėje dalyvauti atvyks 
Kūno Kultūros Rūmų Di
rektorius Vytautas Au
gustauskas ir vienas “Lie
tuvos Aido” Redaktorių. 
Toki Lietuvos svečiai šiai 
sporto šventei priduos dar 
daugiau svarbos ir reikš-

Be viso to kasrįSh pažy
mėta, programa bus dar 
papildyta prakalbomis, 
paskaitomis ir puotomis.

Dabar kada jau sporto 
šventės programa nusta
tytas ir visiems aišku prie 
ko šventės rengėjai eina, 
Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas šiuomi atsišau
kia į visus Amerikos lietu
vius sportininkus ir jų or
ganizacijas šiaurinėje A- 
merikoje, kviesdamas vi
sus tuos, kurie norės šito
je šventėje dalyvauti, kad 
laiko neatidėliojant užsi
registruotų Amerikos Lie
tuvių Sporto Komiteto 
raštinėje, asmeniškai ar 
laiškais. Registruojantis 
reikalinga paduoti savo 
vardus ir pavardes ir aiš
kiai savo gyvenimo adre
sus, ir pažymėti, ką kuris 
lošia, tai yra, pasisakyti 
kokioje sporto srityje nori 
dalyvauti.

Pageidaujama, kad re
gistracija įvyktų kuogrei- 
či ausiai, nes Amerikos 
Lietuvių Sporto Komitetas 
turi daugybę kitokių dar
bų sporto šventės surengi
mui. Kad darbas vyktų 
sklandžiai ir be trukdy
mų, atkartotinai kviečia
mi Amerikos lietuviai 
sportininkai, kurie šventė
je mano dalyvauti, kad lai
ko neatidėliodami tuojau 
užsiregistruotų žemiau 
duodamu Komiteto adre
su:
Amerikos Lietuvių Sporto 

Komitetas
2201 W. Cermak Rd. 

Chicago, UI.

300 kilometru

A:..A?.Sk;riČj? negalima buvo i^y- tos kuopos taipgi turėtų 

Dėl stiprinimo LDS gy! cambrid7e, Mass"
Sv. Kazimiero Lietuvių pa- vuojančių kuopų ir orga- Malinauskas 
rapijos svetainėje, 349 r.izavimo naujų kuopų, nu- 
Smith Str., Providence, R. tarta tam reikalui skirti 
I. iš apskričio iždo $50.00.

Suvažiavimą atidarė ap- Apskričio valdyba su Cen- 
skričio pirm. J. Kumpa, tru išdirbę planą ir 
Maldą atkalbėjo vietinis 
klebonas kun. Jonas Vai
tekūnas. Po maldos gerb. 
šeimininkas pasakė įžan
ginę kalbą, kurioje ragino 
LDS. atstovus rūpintis sa
vo organizacijos reikalais. 
Po tam sveikinimo kalbas 
pasakė “Darbininko” re
daktorius Antanas Knei- dovana įteikta, 
žys ir Jonas Pilipauskas, I Buvo skirta $5.00, Lietu- 

redak-'vių Dienai, liepos 4, 1936.
Pasidarbuoti buvo išrink
tos Magdalena Urmonienė 
ir Ona Siaurienė. Pasek
mės buvo geros. (Šiam tik
slui darbavosi ir p. Jonu-

pusmetinis suvažiavimas ti. 
įvyko gruodžio 27 d. 1936,

Kaip žinoma, šią vasarą 
į Š. Ameriką rengiama 
Lietuvos sportininkų eks
kursija. Joje dalyvaus ir 
du sklandytojai: J. Pyra
gius ir Br. Oškinis. Jie su 
savim vešis du sklandytu
vu ir visas priemones 
sklandymui rodyti. Vienas 
sklandytuvas tam reikalui 
jau dabar Kaune stato
mas. Tai bus vienas ge
riausių sklandvtuvų viso
je Europoje. Kitas sklan
dytuvas, pagal paties Br. 
Oškinio plano, bus pritai
sytas aukštajam pilotažui 
ir dideliems vilkimo grei
čiams
per valandą.

Sklandytojai nusivež du 
parašiutus, 50 metrų gu
mas lyną sklandytuvui iš
mesti į orą, du trosus po 
120 metrų sklandytuvams 
vilkti lėktuvo pagelba ir 1 
trosą sklandytuvui išvilkti 
automobilio pagelba. Abu 
sklandytojai numato Ame
rikoje pademonstruoti tai, 
kas Lietuvoje pasiekta be 
motorinio sklandymo sri
tyje ir drauge — pamė
ginti Amerikos orą. Ben
drai Lietuvos sklandyto
jai norėtų kuo daugiau A- 
merikoje turėti viešų pasi
rodymų. Jei aviacijos die
nų būtų nedaug, tada 
sklandytojai mėgintų oro 
sąlygas ir šiaip ieškotų 
progų pasiekti kiek žy
mesnių vaisių. Daugumą 
dienų, kurioms bus tinka
mas oras, sklandytojai 
mano praleisti aerodro
muose. Mat, apskritai jie 
abu Amerikoje ruošiasi 
ne viešėti, bet dirbti. Vie
šuose pasirodymuose, kaip 
aviacijos dienos, piknikai 
ir kt., sklandytojai galėtų 
parodyti sklandytuvo iš
metimą į orą gumos lyno 
pagelbas sklandytuvo vil
kimą važiuojančių auto
mobilių, sklandytuvo vil
kimą stovinčiu automobi
liu, sklandytuvo išvilkimą 
su lėktuvu, aukštąjį pilo- i 
tažą-akrobatiką su sklan
dytuvu ir t.t. Lietuvoje 
gauta žinių, kad ateinan
čią vasarą Amerikoje bū
siančios tarptautinės be 
motorinio skraidymo run
gtynės. Jei Lietuvos sklan
dytojai rungtynių metu 
būtų laisvi, jie mielai da
lyvautų ir tose rungtynė
se. Vykdami į Ameriką, 
abu sklandytojai žada nu- 

, sivežti Lietuvoje vartoja- 
’ mų mokamųjų sklandytu

vų briežinių, kuriuos ten 
galėtų palikti. Jeigu Ame
rikos lietuvių jaunimas 
susidomėtų skland y m u, 
tai Lietuvos sklandytojai 
galėtų padėti jiems vieto
je suorganizuoti sklandy-; 
mo stotį. Tsb.

SO. BOSTONIETĖS 
LAIMĖJO

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

taip padaryti. 8-tos kuopos 
. — J. A. 

ir A. F. Za- 
veckas; 11-tos kuopos, 
Providence, R. I. — Ed- 

į vardas čiočys ir Antanas 
Dzekevičius; 97-tos kuo- 

su‘ pos, Lowell, Mass. — Ta
rnas Versiackas ir S. Čei- 

Pa" kauskas; 108 kuopos — 
J°' . Aušros Vartų, Worcester, 

Mass. — Bernardas Tarnu-

ruoš maršrutą.
Apskričio valdybai 

gelbėti apsiėmė kun. 
nas Vaitekūnas.

Kaip buvo nutarta perei-j jįavį-us įr Į^n pįg-aga 
tame suvažiavime Centrui 
skirti dovaną $50.00 po Išreikšta širdinga padė- 
bendros gegužinės, tai kleb- kun. Jonui Vaite- 
darbas atliktas ir minėta kunui ir 11-tos kuopos na- 

i riams už malonų priėmi
mą. Suvažiavimo posėdis 
baigėsi 4-tą vai. po pietų. 
Maldą atkalbėjo kun. Jo
nas

Jo

Studentų žodžio” 
torius.

Rinkimas Valdybos po
sėdžiams vesti priimta ap
skričio Valdyba: pirm. — 
J. Kumpa; vice-pirm. į lai
ką nepribuvus, išrinktas šonjenė). 
Juozas Glavickas; rasti- Reikale vajaus, kuris y- 
ninkas — Tarnas Versiac- ra paskelbtas nuo 15 die- 
kas; mandatų priėmimo ir uos gruodžio, 1936 m. iki 
rezoliucijų komisijon — šv. Juozapo dienos užgir- 
Edvardas čiočys, Kazimie- tas ir nutarta laikytis tai- 
ras Tamulevičius ir Anta
nas O. Avižinis.

Skaitomas protokolas 
metinio suvažiavimo, įvy
kusio birželio 28 d., 1936 
m. Vienbalsiai priimtas.

Mandatų komisija patik
rinus mandatus, praneša, 

! kad mandatai tvarkoje. 
Dayvauja iš 6 kuopų 28 
atstovai ir keletas svečių.

Garbės svečiais užregis
truota kun. Jonas Vaite
kūnas, p. Jonas Pilipaus- 
kas. Brolis Jonas Banis,

I
I

syklių kaip yra patvarky
ta Centro Valdybos ir pra
nešta kuopoms.

Kun. Jonas Vaitekūnas 
įneša kad “Darbininko“ 
vajaus metu įtrauktų stu
dentiją platinti “Darbi
ninką“. Tuo reikalu priim
ta rezoliucija: Suvažiavi
mas pageidauja, kad Cen
tro valdyba “Darbininko” 
platinimo darban įtrauktų 
mūsų studentiją.

8-ta kuopa, Cambridge, 
MIC. ir Antanas Kneižys. Mass. raštu įneša, kad ge- 
- - - - —---s šiais metais būtų’

Vaitekūnas.
Jonas Kumpa, 

Pirmininkas
Tanias Versiackas, 

Raštininkas.
Po maldos kun. Jonas 

Vaitekūnas pakvietė ats
tovus prie skanios puikiai 

■ pagamintos vakarie n ė s, 
Į toje pačioje svetainėje, 11- 
tos kuopos narių ir jų šei
mininkių rūpesčiu paga
mintos. Laike vakarienės 
buvo gražių kalbų ir ma- 

; Ionumų.
I______________________________

SALEZIEČIU MISIJŲ
MARŠRUTAS '

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

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

1313 Westminster avė.
, , . ,, „ . Detroit, Mich.kur kitur, o ne Montelloje,', Kovo 22 d _ 30 d

Snringfield, III.
Visose vietose misijas 

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

Į

Garbės svečiams suteiktas gužinė šiais metais būtų 
pilnas sprendžiamas bai- 30 d. gegužės rengiama

‘k

I

sas.
Pirm. J. Kumpa išduoda 

raportą bendrai rengtos 
Gegužinės Palangoj (LDS. 
N. A. apskričio su Moterų 
Sąjunga). Iš raporto paai
škėjo pasekmės nepapras
tos, ir kad geriausia pasi-. vestas valdybai, 
rodė 
kuopos iš Worcester ir žinės rengimo 
Hudson, gi iš LDS. N. A. misiją iš visų kuopų, ku- 
apskričio — Lawrence, 
Mass.

Nebaigtų reikalų svars- 
timai — J. Kumpa prane
ša, kaip buvo nutarta su
rengti bankietą kan. F. 
Kemešiui pagerbti prieš 
išvažiuosiant į Lietuvą, 
kad dėl kaikurių priežaš-

kaip buvo kasmet rengia
ma, arba jeigu Montelloje, 
tai kad būtų rengiama 
vien apskričio naudai be 
parapijos. Priimta rengti 
be parapijos. Darbas pa-

Moterų Sąjungos Išrinkta atstovai į Gegu- 
darbo ko-

I

rios dalyvavo. Įėjo sekanti j 
asmenys: lmos kuopos.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVAS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, dcs jie parduoda švie

žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.

tus,

387 408 414

N. Okulevičiutė 74 81 90
A. Jasionytė 79 81 70
V. Adomaitytė 76 77 75
A. Zimliekaitė 94 93 98

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

1209

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

'g.
If. 
j
i

So. Bostono Bowlintojos —
Į 
rą Mickevičiūtė 85 78 78

Jakunskaitė 77 86 77
Matuzaitė 71 91 86
Zovytė 76 76 105
Karlonaitė 105 71 82

241
240
248
257
258 1

Viso
j

Šiomis dienomis So. Bos- 
tonietės lietuvaitės žaidė; 
kėglių (bowling) žaidimą 
su Norwoodo lietuvaitė
mis Norwood, Mass. Nor- 
woodietės gerai pasirodė,! 
bet So. Bostonietės jas su-i 
pliekė. Žaidimo rezultatai: 
Norwoodo Bovlintojos —- - ■ - 
A. Gaidulytė 64 76 81 221 žaidė.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

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

Pirmininkas Juozas švagždys, 
601 6th St. So. Boston, Mass.

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

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

Fin. RaSt. Aleksandras TvaSka, 
1514 Columbia Rd„ S. Boston. Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čiu nedėidienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po piettj. Parapijos salėj, 492 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

414 402 428 1244 I 
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

hllVD ii- 625 E. 8th St., So. Boston, Mass.uuvu gyv«it> J. Tel Borton 1298 

kad So. Vicc-pfrm. — Ona Jankienė,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Bronė Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbnry. Mass. 

Tel. PAR 1864-W.
Pin. Rašt — Marijona Markonintė, 

29 VVhipple Avė., Roslindale, Mana. 
Tel. Parkway 0558-W

Iždininkė — Ona Staninilntė,
105 West 6th St, So. Boston, Mass.

Žaidimas 
įdomus. Tikimės, 
Bostonietės, laimėjusios 
žaidimą, vėl kada nors 
žais su Norwoodietėmis ir 
tada žaidimas gali pakrip-, 

| ti Norwoodiečių naudai. 
Bet jei So. Bostonietės ir 
vėl laimėtų, tai joms ver- ~ “’’*£*”***•„.. v J .. 1512 Columbia Rd„ 80. Boston, Mass.
tetų pripažinti campijona- Kasos Globėja — Ona Sinti rionė, 
tą, nes jos ištikrųjų gerai 443 E- 7th st- b***0”. Ma<w

‘ Draugija saro suslrinklmna laiko kas 
antra utarnink* ■ 8paMa.

7:30 vai vakare, pobažnyttnėj sve
tainėj

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raStlnlnk®.

r
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Diktatorius - Armiios Vernas jo išvesti lietuvių tautą iš'Lietuvos L/lKletlOilUb Tai II11 JUS V skurd0> įs bado, iš vergi-1 laukais 5/

Sovietuose kyla daugiau politiškų įtarinėjimų. 
Šiuo kartu įpainiota užsienio reikalų komisaro Litvi- 
novo žmona, kad ji palaikiusi santykius su trockinin- 
kais, ypač artimai bendradarbiavusi su Radeku ir So- 
kolnikovu. Ryšiumi su trockinink

tuoti Rykovas ir Ulganovas. Suokalbių perai ypačiai 
pasireiškia Ukrainoje, kur suiminėjama daug įtaria
mų asmenų. Pasirodo, kad kontr-valstybinis sąjūdis 
Rusijoje eina plačiai. Stalino mašina, kol dar yra ga
lioje, veikia energingai. Rusijos diktatorius 
kauja. Jis rankioja kūkalius pirmiau negu jie nunoks. 
Atskirti juos nuo savosios sėklos (tik ne kviečių) jam 

-jnesunku: kas nesutinka su jo pasaulėžiūra, tas vals- 
itybės priešas. Revoliucijos metodai jam žinomi: ne- 
Į gailestingas sunaikinimas kitaip manančiųjų. Tai bū- 
' tinas diktatorių principas.
j

I

Kiekvienas kiek mastąs žmogus turi sau pasirin- ! 
kęs idealą. Jis gali nesuprasti nė to žodžio reikšmės, 
nė turėti užsibrėžto tam plano, bet vis dėlto kad ir ne
jučiomis eina prie to, kas jam atrodo sektina. Taigi 
tas, kas mums atrodo sektina ar siektina, ir yra mūsų 
idealas bei mūsų gyvenimo pastangų tikslas. Idealų 
yra visokių - visokiausių. Kaip nelygus yra žmonių 
amžius, būdas, išmokslinimas, išauklėjimas, pasau
lėžiūra, taip nelygūs yra jų idealai. Nėra čia vietos 
apie visus kalbėti, nes ta tema galima prirašyti ne tik 
straipsnių, bet ir ištisų knygų. Mes čia turime progos 
pakalbėti tik apie vieną idealą — jaunimo idealą, Šv. 
Kazimierą, nes kaip tik dabar atėjo jo vardo diena.

Bet kodėl Šv. Kazimieras turi būti skiriamas mū
sų jaunimui idealu? Ar tai ne peraukštas idealas?

SUBBSCRIPTION RATF.S: 
Domestic yearly .........................
Foreign yearly ..........................
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

$4.00
$5.00

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Sv. Kazimieras 
Jaunimo Idealas

. .. . _ / g
masės tėvynės imi dėl nepriklausomybės. 

i«..i— Minėdami tačiau Vasa
rio 16 dienos šventę, Lie
tuvos nepriklausomo gy
venimo devynioliktąją su-

. vydami laukan be
jos į šviesesnę ateitį. !(sibraujančius imperialis-

Reikėjo turėti nepapras- tus.
tai daug šaltos nuovokos,
šalto sveiko proto, kad to- Lietuvos Nepriklausomy-• kaktį, mes negalime nu 
kiose sąlygose pradėjus , bes žodis įkūnytas, nors h ** ’ —

Ir padarytas stebuklas.

moti ranka ir palikti pa-, — ^z* 1I1UL1 A<XAAIY<X Ai paimut

4 veikla taip pat su- kurti naują valstybę, skel-'tai kaštavo daug kraujo, į vergtą Vilniaus kraštą jo 
imtas Baltijos laivyno vadas Zofas, gi Maskvoje aręs- bti Tautos Nepriklauso- daug gyvybių. ?............   ‘
■frirvH Rvlrnvae ir- TTlo'onmrac: .CJi-inValHiii norai tmonioi , i -r . .

ne juo-

Nepigiai paties likimui, palikti vie- 
mybę, kada sunku buvo pirkta Lietuvos nepriklau- nus to krašto brolius ko- 
kalbėti apie ramesnį gy- somybė. Dar brangiau ta-' Vo jaučius ir skurstančius, 
venimą, apie sotesnį mais- čiau apmokama vergija. į Ne. Mūsų visų pareiga ei
tą. Vergas nuolat moka, nuo- ti talkon atkirstiems de-

Ir vis dėlto, nepaisydami lat deda aukas ir jokios markacijos linija. Eiti tal- 
sunkios vokiečio okupaci
nės rankos, kuri tuo metu 

' dar visu sunkumu slėgė 
nepaisydami Vilniaus gat
vėse trūnijančių badu mi- 

I rusių lavonų, lietuviai in
teligentai rįžosi skelbti 
Lietuvą esant nepriklau
somą, nutraukiančią visus 
ryšius su savo senaisiais 
valdovais.

Lietuvių inteligentija 
: nujautė, kad plačios Lie
tuvos masės, nors ir labai 
išvargusios, jau buvo pri
sirengusios ginti jos pa
skelbtą nepriklausomybės 

' aktą, dėti aukas nepri- 
1 klausomybės aukuran. Ir 
neapsiriko.

Lietuvių tauta jau buvo 
išėjusi įvairias mokyklas. 
Ji dalyvavo sukilimuose 
sykiu su lenkais, ne vienas 
sukilėlis buvo pakartas ir 
išniekintas už pastangas 
iškovoti sau geresnę buitį. 
Tūkstančiai knygnešių ir 
lietuviško rašto mėgėjų 
supuvo šaltuose Sibiro 
laukuose. Tūkstančiai jau- nebuvo tinkamai prisiren- 
nų susipratusių vyrų lipo gę savo nepriklausomam 
ant bačkų 1905 revoliuci- gyvenimui išsaugoti ir ap
jos metais, jau drąsiai! ginti. Tas kraštas dar ne
šaukdami: šalin caras! Su
sirinkęs tais pačiais me
lais Didysis Vilniaus Sei
mas išdrįso pareikalauti 
Lietuvos kraštui autono-; miausiai pasiekė lietuviš- 
mijos. Atgauta spaudos j kas spausdintas žodis, pa- 
laisvė. Lietuvių tauta di- į lengva slinko į rytus, i 
džiais šuoliais žygiavo ar-j Vilniaus kraštą, bet Didy- 
čiau laisvės. Ir Didžiojo j sis karas užklupo tą kraš- 
karo griuvėsiuose neužmi- ią dar nepakankamai tau- 
go laisvės troškimas.

Dabar arba niekuomet! rengusį kovoti ir laimėt
— skelbė lietuvis kareivis
savanoris.

Dabar arba niekuomet! turi aukoti daug daugiau,
— šaukė eidamos plačios negu būtų aukoję kovoda-

i

naudos neturi. Reikėjo tat, kon atsimindami, kad jų 
aukotis tinkamai valandai galutinas žlugimas lietu-

Tačiau kaip ilgai tęsės tokia sąmokslininkų me
džioklė? Ar Stalinas juos berankiodamas nesusidurs 
su visuomenės reakcija? Į tuos klausimus vargu kas 
esąs už sovietijos sienų galėtų tiksliai atsakyti. Bet 
tiek galima spėlioti, kad kol laikysis OGPU ir raudo
noji armija, tol Stalino opozicija bus bejėgė. Bolševi
kai, laimėję kovą su caro valdžia ir Kerenskio laiki
nąja vyriausybe, įgijo svarbų prityrimą, kad sėkmin
gam pravedimui revoliucijos* reikia suardyti armiją. 
Dabar jie patys atsiradę caro pozicijoje, savo valdžiai 
palaikyti yra priversti imtis tų pačių priemonių — 
laikyti kostipriausią kariuomenę ir gerai suorgani- 

; zuotą žandarmeriją, kurią pirmiau jie vadindavo če- 
! ka, gi dabar OGPU. Kitais žodžiais, jie patyrė, kad 
! nepakenčiamą žmonėms valdžią galima palaikyti tik 
i ginkluota pajėga ir dideliu skaičiumi gerai apmoka
mų šnipų. Tačiau ilgesnėj istorijos eigoj ir tokios 
priemonės nėra sėkmingos. Armijos dvasia gali pasi- 

Taip, eiliniam jaunimui jis perdaug jau aukštas, bet! keisti, ir tada nė griežčiausioji drausmė neišgelbės 
juo aukščiau sieksime, juo daugiau atsieksime. Jei ’ Jos nuo susmukimo. Štai delko bolševikai deda visas 
šausi į žemę, šovinys nukris čia oat, ties kojomis. Jei pastangas sukomunistinti eilinius kareivius. Tas bū- 
šausi tiesiog — sulig galva, šovinys kris daug toliau, tų lengva, jei komunizmas praktiškame gyvenime 
o kai taikinsi daug aukščiau, tuomet nušausi toliau-. nors bent kiek būtų vertas, bet komunizmui taip išti-
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šia. Tiesa, šv. Kazimiero dorybės perdaug jau kilnios,! žus, nėra kuom maitinti kareivių dvasios. Priseina tad j 
nerdaug jau heroiškos eiliniam žmogui pasekti, bet armijai pataikauti ir, neva esant jos vadu, tenka būti 
juk nereikalauji būti tokiu pat kaip jisai, antruoju jos vergu. Ir Stalinas jau priverstas eiti tuo bendru, 
Kazimieru. Bandyk kiek gali ir, kas svarbiausia, ne- seniai jau numintu, diktatorių taku. K.
paliauk bandęs, ir pažingsniui prie jo kiek prisiartin-' 
si, ar bent toli nužingsniuosi nuo žemų siekių ir troš- j 
kimų.

Apsirinkti kokį šventąjį savo idealu tai netolie-i 
šia tas pat ką turėti kokią numylėtą žvaigždutę. Pa-: dysis karas, 
siekt jos nepasieksi, bet kiek kilnių minčių ir darnaus pasibaigė. 
Įkvėpimo ji suteikia! Gyvendamas, kad ir nepasiekia
mu idealu, neatsidursi žemės purvyne, o jei kada su
sitepsi, tai susipratęs vėl pakilsi aukštyn, nes idea
las tave trauks. *

Vyčiai tai mūsų rinktinas jaunimas. Mes pagei
daujame, kad jis būtų doras ir darnus. Ir jie tai su
pranta, dėlto Šv. Kazimierą pasirinko savo globėju ir 
idealu. Kai atėjus Šv. Kazimiero šventei, Vyčiai atlie
ka visokius dvasinius pratimus, apvalo savo sielas ir 
pastiprina jas Dangiškąja Duona, tai jie įrodo, kad ją teriojo svetimos kojos, 
Šv. Kazimieras yra jų idealas. K. svetimos kariuom e n ė s

išmušus ir laimėjome per vjų tautai — yra mūsų vi- 
aukas ir pasišventimą, mūsų pačių žlugimo 
nors ir amžius kentėję, pradžia.
Laimėjome didžiausią tur-! Niekas negali leisti, kad 
tą, laimėjome laisvę, ne- jo gyvą organizmą kas da- 
priklausomybę. Dabar lie-jiimis kapotų, kad kas at- 
ka tik tobulinti save, to
bulinti savo tvarką, siekti 
geresnio rytojaus, aukš
tesnės kultūros, vyti tau
tas, nuo kurio atsilikome 
bevergaudami.

Lietuva tapo nepriklau
soma, nes lietuvių tauta 
buvo pasirengusi ją sau 
iškovoti, laimėti. Tačiau, 
kaip visi šiandien gerai 
prisimename, visi nuošir
džiai nusiskundžiame, vi
sas trečdalis etnografiš
kos Lietuvos neturi savo 
tautiškos nepriklausomy
bės. Vilniaus — Seinų Su
valkų kraštas tebėra sve
timoj vergijoje. Kodėl?

Čia nesunku atsakyti. 
Vilniaus - Suvalkų krašto 
lietuviai vergauja, nes dar

Vasario 16 d. Praėjus
Keturis metus trukęs Di- 

1918 metais 
Visa Europa 

buvo pakrikusi. Visur bu
vo griuvėsiai. Niekas neži
nojo, kas iš tų griuvėsių 
pasikels, kas gims nauja, 
kas visiškai žlugs.

Lietuva buvo daugiau 
negu kitos šalys išvargin- 

į ta. Ji vargo sunkioje ver
gijoje prieš tai, prieš karą

t
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trempė karo metu. Lietu
vos miestai ir miesteliai 
išgriauti ir išdeginti. Lie
tuvos ūkiai taip pat išnai
kinti, Lietuvos laukai iš
arti armotų kulkų. Dides
niuose 
badas.
šmėkla 
sostinę
spietėsi Rusijos gilumon 
neišbėgusi lietuvių inteli
gentija, kuri galvojo apie 
i Lietuvos ateitį, kuri norė-

buvo tautiškai atgimęs, 
kaip kitos Lietuvos dalys. 
Tautiškas atgimimas pra
sidėjęs paprūsėje, kur pir-

kirstų ranką, kojas, dary
tų žmogų invalidu. Kai y- 
ra sužeista kuri nors kūno 
dalis, tai visas kūnas ken
čia, visos kūno jėgos kau
piamos sužeistai daliai pa
gydyti, normaliom funk
cijom sugrąžinti. Kiekvie
nas žino, kad kol nebus 
visos kūno dalys sveikos, 
tol nebus sveikas visas 
kūnas, nebus ramus pats 
žmogus.

Tauta taip pat yra gy
vas kūnas, kuris serga, 
negaluoja visas, jei kuri 
nors kūno dalis yra sužei
sta. Vilniaus kraštas, treč
dalis Lietuvos, milijonas 
su viršum jos gyventojų— 
nėra tik paprasta teritori- 

’ ja, tai yra mūsų kultūros, 
valstybingumo, politikos, 
tautinio judėjimo ir viso 

1 lietuviško gyvybingumo ži- 
idinys. Vilnius nėra tik vil
niečių. Vilnius visų lietu
vių, jis visiems mums pri- 

i klauso ir visi mes privalo
me siekti Vilniaus laisvės: 

i dėl savęs, dėl geresnės a- 
■ teities ir dėl pavergtų bro
lių. V. Uždavinys.

miestuose siautė 
Ypač didelė bado 
prislėgė Lietuvos 

Vilnių, kurioje

Spauda, Kolegija ir Socialinis Teisingumas
(Kun. K. Urbonavičiaus Paskaita Ka
talikų Seimeliui, vas. 22, 1937 m.)

(Tęsinys)
Kas padarys tokį stebuklą, kad mūsų visuo

menė rimčiau žiūrėtų į savo spaudos palaiky
mą ir nors retkarčiais numestų jai kokį trupi
nį nuo savo stalo?

Bet čia uolieji spaudos darbuotojai jausis 
nuskausti ir su didžiausia nuostaba pasakys: 
kaip tai? Ar mes dar mažai darbuojamės? Juk 
ir mes esame pasišventėliai, spaudos platinto
jai savanoriai. Kas gi mums už uolumą užmo
ka?

Taip, gerbiamieji, Jūs dirbate pasišventę ir 
dešimtį kartų daugiau negu jums reikėtų, jei 
darbo našta būtų lygiai padalinta. Dabar jūs 
dirbate už dešimtį, o daugelis nieko neveikia. 
Taigi čia kaip tiktai stebuklas ir reikalingas. 
Reikia susiprasti, persiorganizuoti ir lygiai 
pasidalinti darbuotės našta. Tada visiems bus 
lengviau, nes kiekvieno darbuotojo našta bus 
mažesnė. Susiprask ir išsijudink, lietuviškoji 
visuomenė!

Netoliesia tas pats reiškinys tenka pastebė
ti ir antroje mūsų svarbiosios darbuotės srity
je — palaikyme L. Kolegijos Thompsone. Iš vi
sų aukštesniųjų mokyklų čia apie ją daugiau
sia kalbu, dėlto, kad ji mums arčiausia, Nau
josios Anglijos, taip sakant, nuosavybė. Nerei
kia, rodos, ginčytis, kad L. Kolegija yra mūsų 
svarbiausia visuomeninė įstaiga. Jeigu kas, tai
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ji įkurta mūsų išeivijos ateičiai aprūpinti. Ji 
auklėja lietuvišką inteligentiją, mūsų išeivijos 
vadus. Be vadų kur mes dingtume? Kariuome
nė, kad ir skaitlinga, be vadų bus bejėgė. Tas 
dar daugiau ryškėja kultūrinėje kovoje. Gi 
mums ta kultūrinė už savo būklę kova kaip tik 
priseina atlikti. Esame apsiaupti tokių ištau- 
tėjimo pavojų, kad jiems nugalėti reikia gerų 
vadų. Taigi L. Kolegija, tokius vadus išauklė
ti pasirįžusi, turėtų patraukti giliausią mūsų 
dėmesį. Privalėtume akyliai susidomėti, ko ji 
siekia, ką veikia ir kaip išsilaiko. Jos ugdy
mas, jos medžiaginė būklė turėtų visiems rū
pėti, pradėjus nuo inteligento ir biznieriaus ir 
baigiant kukliausiu darbininku. Ją išlaikyti lai 
būna svarbiausia ir maloniausia mūsų pareiga.

Taip turėtų būti, bet tikrovėje, deja, taip 
nėra. Kaip spaudos palaikyme, kaip visame 
mūs veikime, taip ir čia našta nelygiai pasida
linusi. Vieni uoliai darbuojasi, kiti nieko nevei
kia. Skaudžiausiai tai, kad yra tokių, kurie L. 
Kolegiją ignoruoja ir net boikotuoja, nes ji 
negalinti susilyginti su amerikoniškomis to ti
po mokyklomis. Bet jei ji netobula, padaryki
me ją tobulesnę. Paremkime ją, ypač siunčiant 
ten lietuvių vaikus mokytis ir nereikalaukime, 
kad juos mokytų uždyką. Stebėtina, kad lietu
viai mėgsta viską, kas didinga ir tobula. Tai 
lyg atrodytų, kad jie didingos tautos ainiai. 
Tai labai puiku, tik gaila, kad jie savo įstaigų 
nemėgsta tobulinti bei palaikyti ir nori, kad 
viskas gatavai ateitų. To nesulaukę, eina pas

tiškai atgimusį, neprisi- 
i. 

Už tat dabar tas kraštas 
turi vilkti sunkią vergiją.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

I Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

■ svetimus. Bet jau, rodos, metas susivokti, kad sigailėtume nei triūso, nei lėšų, tai pajustume, 
iau turėti savą, kad ir netobulą, negu sve- kad netenka nugąstauti dėl savo ateities. Bū- 

timą, kad ir tobulą. Kas svetima, tai svetima, tume ramūs atlikę savo pareigą. Bet ar tai jai: 
Ir vaikai išauklėti svetimose mokyklose bus visa mūsų pareiga? Ar nėra dar daugiau opių 
mums svetimi. Tai aišku savaime ir jokio įro-1 klausimų? Iš tautinės srities du jau 
dinėjimo čia nereikia.

Tačiau nežiūrint visokių kliūčių, kurių di
džiausia tai saviškių abejingumas, Bernaičių 
Kolegija Thompsone vis dėlto auga, tiek auga, 
kad jau mokiniams trūksta patalpų. Taigi ky
la naujas uždavinys: pastatyti studentams; 
bendrabutį. Kolegijos Rektorius, gerb. kun.. 
Dr. J. Navickas, tam planui įvykdinti paduo
da šitokį sumanymą: jei į metus atsirastų 100 
geradarių - fundatorių, kurių kiekvienas suau
kotų po 100 dol., tai bendrabutis būtų pastaty
tas. Planas labai aiškus ir ne taip jau sunkiai j 
įvykdomas. Ar gi iš visų Amerikos lietuvių, y- 
pač N. Anglijos gyventojų neatsirastų nė 100 
susipratėlių, kurie norėtų aprūpinti mūsų išei
vijos ateitį? Tik reikia pagalvoti api,e šio daly
ko svarbumą, ir tada jokia auka nebus perdi-
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minėtu 
klausimu yra pirmoj vietoj. Gi tarptautinei 
grynai darbininkiškoj srity yra vienas klausi
mas, kurs šiandie pasauliui daugiausia rūpi ir 
kurio mes čia neišrišime, bet kiek panagrinėti 
jis reikia, nes pro tokį stambų dalyką negali
ma nepaminėjus praeiti. Tai socialinis teisin
gumas.

Pirmiausia kyla klausimas: ką šiame Sei
mely dėl to dalyko mes galime padaryti ar 
bent tarti? Jei čia vieton darbininkų būtų su
sirinkę kelios dešimtys milijonierių bei indus
trijos vadų, tai aš teigčiau, kad jie galėtų rim
tai svarstyti ir net spręsti socialinio teisingu
mo klausimą. Bet dabar, turint savo susirinki
me vien darbininkų atstovus, mes galime tik 
pageidauti, kad socialinis teisingumas būtų 
tinkamai išspręstas. Mes gi patys išspręsti jo

dėlė. Tėvai Marijonai heroiškai kovoja su sun- negalime, nes ne mūsų rankose kapitalas nė 
kiomis kliūtimis, kad mūsų švietimo įstaigą industrijos vadovybė. Tačiau kai kurie katali- 
oastatytų ant tinkamos jai aukštumos. Tai ir 'kų vadai (labai jauni) į socialinio teisingumo 
mes paimkime dalį jų naštos. Padėkime jiems.

Rodos netenka abejoti, kad mūsų veiklos už- 
sibrėžimas yra aiškus: platinti katalikų spau
dą ir remti L. Kolegiją. Tai pagrindiniai mūsų 

j uždaviniai. Tas darbas ne toks garsus ir triuk
šmingas, bet labai našus ir naudingas. Kaip 
visi kultūros darbai, jis nesiveržia viešumon, 
eiha ramiai ir vienodai, bet už tai sudaro mū
sų ateities pamatą. Jeigu jam pašvęstume 
rimčiausią savo dėmesį, jeigu jam nuveikti ne-

j

klausimą žiūri taip, tarsi vieni katalikai galė
tų jį išrišti. Ir ne tai kad katalikai, bet Katali
kų Bažnyčia. Jie pagaliau visą dalyką taip su
siaurina, kad Visą to klausimo rišimą palieka 
— Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. Rodos tai ne
tikėtina, bet savo mintį bevystydami, jie kaip 
tiktai prie tos išvados prieina. Įdomu čia bus 
sužinoti, ko jie iš katalikų ir jų Bažnyčios rei
kalauja.

(Rnu rtfuifrinnl
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Min. Becko Pareiškimas 
Apie Lietuvą

praneša “V. 
kitko skaito-

vyriausybė, 
savo užsienio

Ir taip buvo su labai į 
daug mūsų garsių atsižy-j 
mėjusiu moksle ir politi-• 
koje vyrų. Bet laimė, kad 
padėtis šiandien kiek nors 
pasikeitė ir WPA pašaipi-1

Ką Kalba Lenkų Dienraštis Apie 
Lietuvybę Vilniaus Krašte

Dziennik Wilenski savo 
mo "darbo"'darbininkaF'at- paskutiniame numeryje su 
naujino daug istoriškų dideliu sielvartu rašo apie 
vįetų , atitautinimo akciją, kuri.

Vietos, kurios šiandien nežiūrint visų lenkų daro- 
. pataisomos apdengia ii- rn4 kl'ūėių, vyksta per lie- 
gesnį kronologišką laiką, i Aviškas mokyklas pačia-

Lietu- 
sluoks

niuose dėl priežasčių, ku
rias būtų sunku pagrįsti 
būtiniausiais Lietuvos Re
spublikos reikalais.

Susidarius tokiai padė
čiai, Lenkijos vyriausybė 

pasijuti priversta atsi
imti rodomą per ilgą lai
ką pasitikėjimą Lietu
vos vyriausybės taikiais! 
užsimojimais ir savo 
santykius su Lietuvos 
Respubliką suderinti su 
poelgiais, kuriais ta val
stybė vaduojasi Lenki • 

jos atžvilgiu, 
ir šie santykiai dabar su
daryti panašumo, arba su-;

Dabartiniai laikai yra| Kita turi jau į vaizduotę į-
■ diegta kitą mokyklą, kuri spaudos laikai. Keno ran- 
atitinka jos pamėgimus, koše bus spauda, to ranko-

■ Mergaitės neabejotinai ga-; je bus galybė. Taigi visų 
h baigti tas mokyklas, ir katalikų didelė ir šventa

vaizduoja neabejotinai galima yra pareiga platinti kata- 
, išauginti lietuves “šovinis- likiškąją spaudą. Norėda- 
i tęs”, nes jos gabios ir e- mas prie to kilnaus darbo 

prisidėti pats skaityk ir 
tarp kitų platink geras 
knygas bei laikraščius.

Amerikoj gyvenantiems 
lietuviams lengviausias ir 
patogiausias būdas įsigyti 
knygų yra įsirašyti į Šv. 
Kazimiero Draugijos na
rius. Būti tos Draugijos 
nariu mokestis yra nedide
lis: metinis narys moka 
S2.65, amžinas — $60.00 
tikrasis $85.00 ir garbės 
$170.00. Jeigu nori tapti 
tos Draugijos nariu išsi
rink kokiu nariu nori bū 
ti, už tiek nupirk mone\ 
orderį ir pasiųsk jį, dr’aug 
su savo vardu bei pavarde 
ir adresu 
Draugijos Įgaliotiniui A 
merikoje: 
337 Woodward Str., Jerse} 
City, N. J. ir į porą ar tre 
jetą mėnesių gausi kny 

2) Korsaro belaisvis —- gas Lietuvos. Skaitysi
■ džiaugsiesi ir kitiems pa 

tarsi tą patį padaryti.
Kun. Stonis,

Šv. Kazimiero Draugijo: 
Įgaliotinis Amerikoje

kraštis, aišku, 
kaipo “lenkų vaikų nutau
tinimą”, rašo apie kažko
kią nepaprastą lenkų “to- nergingos 
leranciją” ir dideliu balsu 
šaukia lietuvių “sauvalia
vimą” sudrausti.

Faktai, kurie sukėlė len
kų laikraščio sielvartą ir 
matyti, jam gerokai bai-

PLATINKIME KATALIKIŠ
KA IA SPAUDA 
C v G

negu mūsų tauta turi me- me v^iuje- akciją lai-; 
tų... tris ir pusę šimtme-! , , _. . 7’.. _T f • . Istybeje net 17-tame simt-cių. Nuo pataisymo pulki- . . . , .. - - -
ninko Charles A. Lind-1 ir naraa ?° mės įvarė, yra šitokie.. , . ._ •• < lomia vartojo susirinki-;berg o jaunystes namo, jie 
atgal siekia į pataisymą 
senoviškos Roanoke Salos, 
su Fort Raleigh netoli 
North Carolina kranto. 
Salą pirmą kartą apgyve
no 1584 m. elizabetiečiai, 
vadovystėje Sir John Whi-Į 
te. Tai yra Virginia Darė; 
gimimo vieta. Mažai žmo- ■ 
nių težino, kad Virginia 
Darė buvo pirmas baltas 
kūdikis šioje šalyje.

Sir John namas —___ _
rikos pirmas gubernato- konfederacijos vice - __ ~ ______ ______ ,
riškas palocius yra tarpe zidento, pastatytas prieš tuoją ir- net gerai pa valgy- raig odiniais apdarais 
pertaisytų istoriškų vietų, civilį karą, yra istoriška Jdina- I miok^ląi at®1_ ‘ “

Pulkininkas Lindbergas ir vieša pasilinksminimo' n5s būrelis lenkų vaikų 
pavedė jo nejudinamą tur- vieta. Žemės turi apie 900 lš tolimo Antakalnio, 
tą Little Falls, Minnesotos 'i akrų ir WPA darbininkai KaiP tiems mažyčiams į- 
valstybei, pereitais me-; turėjo visą žemę apdirbti/ diegta lietuvybė raso to-

Šv. Kazimiero Draugija 
Vienas laikraščio ben Kaune leidžia geras ir įdo-W W

maras, ir vėliaus, kada in- ciradarbis, atsitiktinai at- mias katalikiškas knygas, 
tas silankęs Bernardinų kapi- Tas knygas Šv. Kazimiero 

nėse, netoli vartų susitikęs Draugija platina kasmet 
dvi mažas mergytes. Jis siųsdama savo nariams, 
jas prakalbinęs. Mergai-1 lygiai jas pardavinėdama 
tės, paklaustos, ką ten vei- knygynuose. Šiais, 1937 
kiančios, atsakiusios ei- metais. Šv. 
na-nčios iš mokyklos, 
kokios mokyklos? Iš lietu- riams,

dijonai juos užpuolė,
■ namas buvo jų tvirtovė. 
Šitą namą irgi WPA dar-į 
bininkai atnaujino. Šitas, 
namas stovės dar kitą j 
šimtmetį. Pastatytas 1639 
m., ir yra vienas iš seniau
sių namų Connecticut val
stybėje.

I 

Georgia valstybėje “Li- 
į berty Hali” namas Alex- kaitės (!). 

Ame- an<^er Hamilton Stephens J pančios 
! ■* z» i • • • *?

■ Pre‘ - . ’.

Lenkijos seime atstovas publikos atžvilgiu ir taip 
d-ras Vielhorskis įteikė pat apibrėžti savo nusilei- 
paklausimą, kuriame nusi- dimų ribas tais klausi- 
skundė, jog Lietuvoje iš- mais dėl kurių - susidarė 
leistieji įstatymai taikomi pažiūrų skirtumai tarp a- 
ir ten gyvenantiems len- biejų vyriausybių. Šios 
kams ir kurie, d-ro Viel- lenkų vyriausybės pastan- 
horskio nuomone, neturė- gos, padarytos taikos šu
tų būti jiems taikomi. stiprinimo sumetimais, ku- 

Ryšium su tuo Lenkijos riais yra netarpiškai Len- 
užsienių reikalų ministeris kija užinteresuota, nerado 
Bekas atsiuntė Lenkijos teigiamo atgarsio 
seimo pirmininkui į pa- vos vyriausybės 
klausimą atsakymą, ku
riame, kaip 
Rytojus”, be
me:

“Lenkijos 
laikydamsi
politikoje prisitaikymo li
nijos, stengiasi panaikinti. 
napaprastą padėtį (?) tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, no
rėdama su ta valstybe už- 
megsti diplomatinius san
tykius, be kurių dviejų; 
kaimyninių valstybių su
gyvenimas neįmanomas ir 
neleidžia nusistovėti tai
kos pusiausvyrai tarptau
tiniuose santykiuose.

Lenkijos vyriausybė, no- varžymo, būdu. Tačiau vi-į valstybei, pereitais me-; turėjo visą žemę apdirbti 
. i ėdama palengvinti Lietu- sa tai Lietuvos vyriausy- ’ tais. Namui reikėjo labai’^ada jie taisė namą.
vai sutvarkyti santykius bei neduoda teisės taikyti daug pataisymų, nes žmo-r Tarpe kitų atnaujintų 

nepraleido lenkiškai Lietuvos gyven- nes rinkdami visokius at- vietų yra Trent House, 
1 žiauriausių minimu daigtus beveik vi-j kurį pastatė pulkininkas 
kurias'pasta- sai išnaikino namo --J--■ mx —

šito garsaus lakūno, pasie-l 
kusio Paryžių 1927 m.

Pataisymas Ephraim 
McDowell’o namo Danvil- 
le, Kentucky valstybėje 
primena šitą garsų gyne- 
kologą ir pradėto ją pilvi
nės chirurgijos. Milionai 
moterų šiandien gyvos dėl 
šito žmogaus pastangų, 
bet jos visai nei nežino nei 
niekad negirdėjo jo var
do. Kentucky valstybės 
medikališka draugystė pe- kurių randame Fort Lou- 

I neitais metais nupirko na- doun netoli miesto Lou- 
mą ir pavedė Kentucky doun, Tennessee valsty- 
State Park Board. WPA bėj; Fort Holmes ant Ma- 

! pristatė pinigus atnaujini- ckinaw salos; Michigar.: 
mo darbui.

Whitfield Namą, Rev. ke, Fort Negley, Nashvil- 
Henry Whitfield pastatė ie, Tennessee, ir Fort Hali 
Guilford, Connecticut val-

su Lenkija, 
progos per praėjusius me- tojų daliai 
tus tiksliai išdėstyti Lie- priemonių, 1 
tuvos vyriausybei savo i tuoju metu galėjome ten 
nusistatymą Lietuvos Res-; pastebėti”.

WPA Atnaujina Istoriškas Vietas
Beveik kiekviena vieta, 

kuri tik yra surišta su| 
Jurgio Washington’o gy
venimu yra apžiūrėta ir 
tinkamai užlaikyta. Kiek
vieną dieną ilgos eilės sve
čių lanko daug šitų Wa- 
shington’o atminčiai vietų, 
kurių gana daug randasi 
valstybėse prie Atlantiko 
pakrančio.

Bet mūsų kiti didvyriai 
netaip atmenami.

Daugumas beveik visai 
užmiršti; jų patarnavimų 
žmonijai beveik niekas nei

nepamena; jų namai su
gedę ir net akmeniniai pa
minklai, paženklinimui jų 
palaidojimo vietų, kartais 
i dulkes pavirto.

Taip buvo su Pierre 
Charles L’Enfante, kuris 
taip puikiai išplanavo gar- 
įsų ir neišpasakytai gražų 
Washington’o Miestą, mū- 

i sų sostinę, ir tik pasauli
nio karo laiku patriotiš- 

! kūmas privertė kuri nors 
žmogų suieškoti jo kapą 
ir perkelti jo kaulus į Ar- 
lington Kapines.

Kun. P. Juskaitis.

Jėzaus Septyni Paskutinieji 
Žodžiai Nuo Kryžiaus

< Jyvendanias ant žemės Jėzus, perė
jo j<> perą <larydamas. Deja, žmonės 
Jį prikalė prie kryžiaus. Kybodamas 
tarp dangaus — užrūstinto Dievo— ir 
žemės nupuolusio žmogaus darė di
džiausią Dievui auką už visą žmoniją. 
Tiesą. Jo visas čia gyvenimas buvo pa- 
siaukavimas ir kančia. Vienok, Jėzaus 
sunkiausios kančios valandos prasidė
jo Alyvų Darželyje, o baigėsi ant 
Kalvarijos Kalno.

Kelionė su kryžiumi į Kalvarijos 
Kainą prasidėjo nuo Piloto teismo na- 
imj apie 11 valandą ryte. Dar prieš 12 
valandą toji sopulinga kelionė baigėsi. 
Jėzus nešdamas kryžių užėjo ant kal
no. Valandėle viskas nutilo. Tuoj pasi
girdo balsas iš minios, trokštančios Jė
zaus kraujo: prikryžiuot Jį! Budeliai 
išvelka Jėzų iš rūbų. Jėzus atsigula 
pats ant Kryžiaus. Pildo saVo prana
šystę, kurią buvo jiasakęs: “Aš gul
dau savo gyvybę. Niekas negali atim
ti jos iš manęs, bet aš ją guldau pats 
savaime” (Jon. 10-18). Budeliai pri
kalę Jėzų prie kryžiaus pakėlė j aukš
tą. šalimis pastatė dviejų piktadarių 
kryžius.

Stokime ir mes dabar ant Kalvari
jos Kalno tarp dideliausios minios, su
sirinkusios pamatyti tą baisų reginį—- 
Dievo Sūnų — pasaulio Karalių pri- 
krvžiuotą ir į aukštį pakeltą. Po kry
žiumi vieni Jėzaus gailėjo ir verkė; 
kiti keikė ir piktžodžiavo, sakydami: 
“Šia tau, kurs sugriauni Dievo bažny
čia ir nėr trejetą dienu ia atbtatai.

gelbėk pats save, jei tu esi Dievo Sū
nus, nuženk nuo kryžiaus. Kitus iš
gelbėjo, pats savęs negali išgelbėti; 
jei jis Izraelio karalius, tegul dabar 
nužengia nuo kryžiaus ir mes jam ti
kėsime”. “Jis juk sakė: Aš esu Die
vo Sūnus’’. (Mato 27-40-43). “Tą pat 
prikaišiojo jam ir du piktadariu, ku
riuodu drang su juo buvo prikaltu ant 
kryžiaus”. (Mato 27-44).

Po kryžiumi taipgi, stovėjo Šv. Jo
nas Apaštalas, kurį Jėzus mylėjo. Švč. 
Marija. Jėzaus Motina, Marija Kleo- 
pienė ir Marija Magdalena. Šis būrelis 
nuliūdusiai žiūrėjo į kenčiantį Jėzų. 
Jam jokios pagelbos negalėjo teikti. 
Mes būkime su šiuooii būreliu ir ap
mąstykime Jėzaus sopulingiausią kan
čią. Klausi kimūs Mirštančio Jėzaus 
paskutinio pamokslo nuo Kryžiaus sa
kyklos.

“Tėve atleisk jiems, nes jie neži
no ką darą” (Luko 23-34).

PIRMAS JfiZAUS KUO KRYŽIAUS 
ŽODIS

Romos filozofas ir Senatorius Sene
ka gyvenęs Kristaus laikais sako, kad 
tie, kurie būdavę prikryžiuoti iš prie
žasties didelių kūno sopulių, keikdavo 
savo gimimo dieną, savo motiną ir 
spjaudydavo ant tų, kurie į juos žiū
rėdavę. Cicero garsus Romos oratorius 
gyvenęs tik prieš Kristų sake, kad 
tuomet daugeliui prikryžiuotieiiio rei

Šiais,
ei- metais. Šv. Kazimiero 
Iš Draugija visiems savo na- 

gyvenantiems A- 
viškos... Tačiau jos tuojau merikoje, siųs šias kny- 
pridūrusios esančios len- gas:

. r^O<^ *j°s e* 1) “Rožių Lietus” — nau- 
’ ie U7S ja maldaknygė Šv. Kūd.Kyklą? Ten nieko nekas- Tercsės garbei, ge_.

Šv. Kazimiere

Rev. S. Stonis

I

vidų i William Trent. Trentone, 
! New Jersey valstybėje.

Įdomi apysakaite, par. F
„ - S. — 1 lt.

.. ... v.. , r.aso, ° 3) Paskutinė pergalė -
bau laikraščio bendradar- apysaka iš indėnė
bis, rodo, tai, kaip gera: misllu _ x lt 
jos moka lietuviškai. Merij 4)'Honekongo rastinis-. 
ganės, viena per kitą be ;talenti v koJimai
jokio mikčiojimo, puikia.,;. Azijos ,
kaip tikros lietuvaites, de-: A Huonder _ 80c. ' ‘

I

Taika ir karas, tai dv 
priešingybės; bet taika 
kuri nepagrįsta visuome 

, i nes širdyse artimo meilėKūpąs Pelczar — 1 lt. i , .f. ..................... .. dvasia — pavojingiausi;6) Apie išpažinti, par. , ■ u-s- , -1-. ‘ karo kibirkštis.vysk. Bougaud — 1 lt. ; Taurom*
j 7) Marija Ward, įdomus J-auronL
gyvenimo aprašymas Ang-;

i Ii jos Ponių instituto įstei- f 
gėjos, par. Rubatscher —

■' i it.
8) Mąstymai apie Šv. 

Globėjus, paskut. knyga, 
par. Chaignon 1 lt. 70 et.

9) Pasimatysime dangu
je, paguodos laiškai, par.
P. Blot — 1 lt.

10) Kauno Kalendorius
1937 metams — 50c.

Tokiu būdu visi Šv. Ka
zimiero Dragijos nariai 
šiais metais gaus 10 kny
gų už 16 litų ir 10 centų.

Old Town Hali Fairfield,' "tlamuoja eiles, seka paša-; 5) Kantrybė Darašė vys
tas, skaičiuoja. Nors yra . „ „Connecticut valstybėje ir

gi atnaujintas kaip ir Lin- 
coln Pioneer kaimas Rock- 
port, Indianoj; Hanby 
House Westėrville, Ohio, 
kur Benjamin Russell 
Hanby parašė garsią dai
ną “Darling Nellie Gray”,i 
sena ginklinyčia senoj 
New Castle, Delavvare, i 
kaip ir grupė fortų, tarpe

Fort Schuyler, New Yor-

Boise, Idaho.

; parengiamajame skyriu
je, jos yra išmokslintos, 
lyg būtų antrame pradžios 
mokyklos skyriuje! Pasi
klausęs mergaičių sakant 
eiles, — lietuviškai jos ti-! 

Ikrai gerai išmokusios, — 
j I korespondentas paklausęs, 

ar mokytoja jų niekad ne-| 
kalbinanti lenkiškai. Nie- ’ 
kad, atsakiusios mergai
tės, net ir kada jas į kam
pą statanti!

Toms mergaitėms kalba
ma ir apie jų ateitį. Viena 
iš mergaičių pasipasako-' 

!jo, eisianti į lietuvių gim
naziją. Jos nebaido ir at- 

Įstumas, nes ten — geraJ

I

KUN, JONO BHUŽIKO, SJ 
I ADRESAI;
Nuo kovo 1 iki 7 d.:

St. Casimir’s Str., 
vVestfield, Mass.

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

Amsterdam, N. Y.
Nuo kovo 15 iki 28 d.: 

3426 Parthenais St., 
Montreal, Canada.

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

259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

kėdavę liežuvius išpjauti, kad sulaiky
ti baisiausius piktžodžiavimus. Ant 
Kalvarijos Kalno budeliai ir minia ne
kantriai laukė S Jėzaus burnos žo
džių. Rašto mokytojai ir Farizejai ma
nė sau: “Jis mokino mylėti savo ne 
prietelius, gerai daryti tiems, kurie 
tavęs neapkenčia”, o dabar su perver
tomis kojomis ir rankomis pamirš ką 
mokino ir pradės keikti. Jie gerai su
prato kaip baisiai Jėzus kentėjo. Vi
si, apart*to mažo būrelio prie kryžiaus 
stovinčio, tikėjosi išgirsti iš Jėzaus 
lūpų baisų nusiskundimą, verksmą. O 
kaip nustebo kuoięet iš širdies pilnos 
artimo meilės išgirdo malonės maldą: 
Tėve atleisk jiems, nes jie nežino ką 
darą” atleisk kam? Neprieteliams, Ka- 
ifo kareiviams, kurie daužė Jėzui per 
veidą, spardė, stumdė. Atleisk Pilotui, 
kurs pasmerkė Dievą, kad su Cesariu 
prietelvstę palaikytų. Herodui, kurs 
paskaitė Jėzų durnu. Romos karei
viams, kurie parmetę Karalių Karalių 
ant žemės badė su vėzdais. Budeliams, 
kurk' prikalė savo Dievą prie kry
žiaus. Minia, kuri visaip savo Karalių 
išniekino. “Tėve atleisk jiems”. Ko
dėl. Nes jie nežino ką darą. Jei jie 
būtų pažinę ir supratę, tikrai jie būtų 
to nedarę, (šv. Povilas eol 2-8) Nes 
jei jie būtų pažinę, niekuomet nebūtų 
garbės Viešpatį prikalę ant kryžiaus”. 
Nežinojimas tos didelėj? nuodėmės juos 
dalinai pateisino ir nuo išganymo no
rinčiųjų neatmetė.

K’upuohmieins angelams nebuvo iš
ganymo, nes jie suprato ką darė. 
Jiems nebuvo leista išgirsti šį Jėzaus 
žodį. “Ne^išmintįs išgano/bet iiežttio- 
jimas - ignoracija’^ sako vienas rašė- 
jas. Taigi, jei mes žinotume nuodėmės 
baisumą ir ją pildytume; jei mes ži
notume kiek meilės Dievas Įsikūn.vji- 
me parodė ir nepr i imtume gyvenimu

Duonos: jei žinotume kiek pasiauko
jančios meilės Kryžiaus aukoje — šv. 
.Mišiose — Dievas sudėjo ir be svar
bios priežasties apleistume arba visai 
niekintume- jei žinotume kiek yra gai
lestingumo atgailos Sakramente ir ne
sinaudotume juomi: kiek stiprybės Eu
charistijoje ir jos nepriimtume: jei 
žinotume visas Bažnyčios dogmas, o 
atsigręžtume nuo jų kaip Pilotas; ir 
jei visą Išganytojo mokslą žinotume, 
o Jam netikėtume ir Jo Bažnyčios ne
klausytume, tada būtume pražuvę.

Po Kryžium stovinti minia nepaži
no savo Išvanytojo. Mes Jį pažįstame 
ir žinome, kad Jis dėl mūsų kentėjo 
ir mirė. O vienok mes Jį savo įvairio
mis nuodėmėmis dažnai kryžiuojame. 
Bet ant mūsų nedorybių kryžiaus Jis
meldžiasi už mus; “Tėve atleisk jiems, buvo 
nes jie nežino ką darą”.

vienok neliaujanti melstis už savo ne
prietelius: “Tėve atleisk jiems, nes 
jie nežino ką darą”.

Ka Jėzus mokino apie artimo mei
lę ir neprietelių meilę, tą ant kryžiaus 
patvirtino. Čia Jis savo pavyzdžiu 
mums sakė: “Mylėkite savo nepriete
lius, gerą darykite tiems, kurie jūsų 
nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus 
keikia ir melskitės už šmeižiančius 
jus”. Savo brangiausiu krauju Jis tą 
įsakymą patvirtino. Mes Jo sekėjai ar 
taip mylime savo artimą? Ar atlei
džiame viens kitam įžeidimus? O kad 
atleistume, nebūtų tiek ginčų, barnių, 
vaidų, kerštų, peštynių, po teismus tą- 
simosi. Nekartą tenka girdėti išsita
rimai: Mirsiu, o nedovanosiu. Poterius 
kalbėdami sakome: “atleisk mums 
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam 
savo kaltininkams”. Jei iš širdies arti
mui: nitai leidžiame, mes Dievui meluo
jame.

Kuomet sunku bus su artimu susi
taikinti, prisiminkime Išganytoją ant 
kryžiam kybantį išniekintą, atneštą, 
sukrtn iutą, apleista persekiojamą, o

“ Ištikrųjų sakau tau. šiandien tu 
būsi su manim rojuje”.

ANTRAS ŽODIS
Yra legenda, kurioje pasakojama 

kuomet šv. Juozapas su Švč. Panele ir 
Kūdikėliu bėgo nuo Herodo į Egyptą. 
jie prie tyrų sustojo vienoje užeigoje 
pernakvoti, švč. Panelė paprašė van
dens Kūdikėlį nuprausti. Tuose na
muose sirgo vaikas raupais. Motina to 
vaiko nuprausė jį tame pačiame van
denyje ir vaikas pasveiko. Tas vaikas 
išaugęs pasidarė piktadarys. Jo vardas 

Dismas. Jis Jėzaus dešinėje ant
kryžiaus kabojo.

Kuomet piktadarys, kybantis Jė
zaus kairėje ėmė prieš Jėzų piktžo
džiauti sakydamas: “Jei tu esi Kris
tus. gelbėk pats save ir mus. Dismas. 
Jėzaus dešinėje. atsiliepdamas į 
jį sakė: “Ir Dievo tu nebijai, nors esi 
taip pat pasmerktas. Mudu juk teisin
gai, nes gauname tai ko mūsų darbai 
verti; šitas gi nepadarė nieko pikto” 
(Luko 23-39). (Jai tas piktadarys bu
vo ginlėjęs apie Jėzų. Gal jo motina 
jam buvo minėjus. Pažvelgęs į Jėzų 
tarė: “Viešpatie, atsimink mane, kuo
met įeisi į savo Karalystę”! Jis išpa
žino Jėzų Karaliumi, nors Jėzus buvo 
prikryžiuotas, paskaitytas tarp pikta
darių. Jis atsivertė paskutinėje savo 
gyvenimo valandoje. Susidraugavo/su 
Jėzum i.. Skirdamasis tarsi siv'driuigu 
prašė atminimo: “V'iešpatie atsimink 
mane”. “Jėzus jam atsakė: Lštikrųjų 
sakau tau, Šiandien tu būsi su manim 
rojuje”. Paskutinė, o gal ir pirmutinė 
malda tapo išklausyta. Jis su Jėzumi

pirmas įeina į dangui.
čia Jėzus parodė neapsakomą ga 

lesti ilgumą ir didžiausiems nusidėj 
lianis. Mums priduoda daug vilties i 
ganyti savo sielą. Vienok perdaug n 
privalome pasitikėti — atgailos ii 
mirčiai neatidelioti. Šv. Jeronimas s 
ko: visame Šv. Rašte tik vienas toks: 
tėra pavyzdys. Du buvo piktadarį 
greta Jėzaus. Vienas ėjo j dangų, k 
tas į pragarą. “Palaimintas Disme, 
sako vienas rašėjas. “Kada visi išg 
nytoją apleido paniekino, išjuokė, p 
smerkė ir kartu su piktadariais pr 
kalė prie kryžiaus, tu Jį teisini, 1 
prie Jo glaudėsi ir pripažįsti Jį sa\ 
Viešpačiu. Tvirtas tikėjimas ir did 
gailestis už nuodėmes išteisino Dismą 
(Rem. 305).

Dismas nors neduoda mums gyv 
nimo pavyzdžio, bet jis paliko mun 
pavyzdį tvirto tikėjimo, nusižeminiu 
ir širdingo gaileščio už nuodėmes. J 
zaus malda už nusidėjėlius pirmas 
žodyje tapo išklausyta. Visų mūsų i 
ganymo Jėzus nori. Užrašuose rand 
me buk Jėzus apsireiškė Šv. Jcro< 
mui, kurs j lotynų kalbą, išvertė vi 
Šv. Raštą, ir daug raštų parašė, tar 
Jeronimai ką man duosi? Jis atsal 
duosiu savo raštus. Jėzus atsakė: r 
gana. Tada Šv. Jeronimas sakė: du 
siu viso savo gyvenimo atgailas ir p 
simarinimus. Ir to negana. Tada J 
tarė: Ką aš turiu, ką galėčiau duo1 
Jėzus atsakė: Jeronimai atiduok mi 
savo nuodėmes.

Su geruoju, piktadariu mirštanč 
ant kryžiaus atiduokime ir mes Jėž 
savo nuodėmes, kad galėtume b< 
vertais išgirsti iš Išganytojo lūpų aa 
mirties valandoje tuos suraminanči 
malonius žodžius tartus gerajam L 
rui “Ištikrųjų sakau tau, šiandien 
būsi su manim rojuje”.

(Bus daugiau.)
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įminti, ir vidurinių minčių 
' reikšmę.
’ Štai pirmo pamokslo 
(mintys: “Kiekvienas pa-

> ar jis būtų 
i gyvas ar negyvas ruri sa
vo paskirtą tikslą ir tas 
tikslas yra visad aukštes-

(marijoną s). nįs patį daiktą, kuriam 
tas daiktas tarnauja. Dai
ktus mes vadiname: aug
meniją, gyvulius, orą, 

Norėdamas sužinoti kokį sauię įr viską kas
įspūdį padarė misijonie-1 ■ •
riaus pamokslai į klausy
tojus, tyčia bandžiau pa- £mOgUS yra daiktas. Visų 
klausinėti kaikurių žmo- daiktu ir žmogaus Tvėre- 
nių ir kiekvienas šj tą pa-jas yra Dievas. žmogus, 
sake apie pareikštas misi- kaip0 aukščiausias Dievo 
jonreriaus mintis. Tad tas tvarinys šiame pasaulyje 
parodo, kad misijonieriaus vra ]aikomas kaipo kara. 
pamokinimai buvo visiems , jjus vjsų Dievo tva-inių.j 

Žmogus gali naudoti savo 
reikalams gamtos jėgas, 
augmeniją, gyvuliją ir vis
ką kas tik šiame pašau-; 
ly yra. Vienok žmogus 
naudodamas visais Dievo 
tvariniais, turi nepamiršti 
ir savo tikslo, o jo tikslas* 
yra tarnauti savo Tvėrė
jui Dievui”. Tos priemonės 
tarnauti Dievui, tai užlai
kymas Jo įsakymų. Tuos 
Dievo įsakymus misijonie- 
rius plačiai išaiškino.

Tačiaus vien tikėti į 
Dievą ir užlaikyti Jo įsa
kymus nepakanka. Prie to 
dar neikia darbo ir gero 
darbo. “Tikėjimas be dar
bo yra negyvas”, sako Jo
kūbas Baimes. Tą savo ti
kėjimo gyvumą turime 
priparodyt darbais. Tad 
kokie yra tie darbai, ku
riuos mes turime paaiškė- 

į ja iš paskutiniame pamok
sle pareikštų minčių.

Paskutiniame savo pa
moksle misijonierius prisi
minė apie sūnų palaidūną, 

į kurs gavęs nuo savo tėvo 
dali turto išėjo į pasaulį, 
kad patirti visų jo smagu
mu. Bet beieškodamas 

i tuščių pasaulio smagumų, 
i prarado visus 
duotus turtus, paskui tu- 

BATCHELDER I re.io maitintis net kiaulių 
ėdalu. Vargo patyręs su- WHITTEMORE ■ prato savo padarvtą klai- 

834 Mass. Avė., Roxbiiry. |d’1X_nu^r P®^8®;
Telef. HIGhlands 1920

SKYRIAI —
Cambridge — So. Boston.

Dorchester.

CAMBRIDGE, MASS.
MISIJŲ ĮSPŪDŽIAI

Nuo vasario 8 dienos pas' saufy daiktas 
mus prasidėjo misijos, ku
rios pasibaigė vasario 21 
d., Misijas skelbė kun.
Morkūnas i
Jo pamokinimai buvo 
trumpi, aiškūs ir kiekvie
nam lengvai atmintini

( 
r 
r

6

iĮ 
i

ganytoje yra gyvo ir negy
vo. Galutinai ir patsai

lengvai suprantami ir at
mintini.

Kad tie pamokinimai il- 
giaus pasiliktų mūsų at
minty ir atneštų naudin
gus vaisius aš pasidrąsi
nęs noriu padaryti nors 
trumpą tų pamokinimų 
apžvalgą. Kad toji apžval
ga neišeitų perilga aš pa
naudosiu tik pirmo ir pa
skutinio pamokslo mintis. 
Žinant ir suprantant gerai 
pradžią ir pabaigą, bus 
nesunku suprast ir atsi-

II

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius 

Statytojas
Statome naujus ir taisome Į 

senus namus. Parūpiname pla- 
j nūs ir iš Federal Housing gau
name morgičius. Kaina nebran- 

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

Tel. Dexter 0156

ir i

GRABORIUS
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331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Narnu: PI. 6286

We Recommend 
and 
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i dėsiu. Tomis piktos dva-j kalbomis ir Motuzai tikrai 
sios kiaulėmis yra puiky- Į vykusiais paveikslais, ko- 
bė, godumas, pavydas, ne
švarumas ir visokios kitos

■ ydos.
Kad tą savo turtą tikė

jimą apsaugot mes turi
me atlikt nemažai darbo.I
Mes turime apsitvert savo 

j širdis aukšta, tvirta susi
pratimo tvora, kad piktoji 
dvasia negalėtų prie mūsų 
širdies su visa savo galvi
jų gauja prieit ir sunai
kint visus tuos gražius pa
sėlius, kuriuos gerbiamas 
misijonierius laike šitų 
misijų pasėjo į mūsų šir
dis. Tad nepamirškime tų 
gražių pasižadėjimų ir pa
siryžimų, kuriuos padarė
me užbaigus misijas pa
naujindami krikšto įžadus.

S. B-tis.

identas J. Genkus ir kiti. 
1934 m. vasario 11 d.

Lietuvos Neprikl. apvaikš- 
čiojime kalbėjo adv. W. 
Kiaršis, J. Jaskal P. H. D. 
ir kun. P.

1933 m. 
prelekciją 
Juškaitis
Mass. ir patrijotinę kalbą 
pasakė kun. P. M. Juras ir 
kiti.

1932 m. prakalbos —Ne
priklausomybės minėji
mas. Patrijotinę kalbą pa-

M. Juras, 
vasario 12 
skaitė kun.

iš

d. 
P. 

Cambridge,

ja”.
Tame straipsnyje rašo

ma:

“Gaunama vis daugiau

vargonininkė Petroniūtė. 
Visiems buvo didelis siur- 
pryzas, kai tik pradėjus 
vakarą, atvyko visai neti
kėtai pas mus svečius iš
Lietuvos V. Uždavinys, žinių, kad seniai nebejudi- 
kurį pakvietėm vakarie- namas lietuvių lenkų gin- 
nei. Su juo sykiu atvyko čas vėl priima tokią for- 
ir broliai Motuzai. Jie visi mą, kuri grasina vis dau- 
trys vyko į Omahą, Ne- giau sukomplikuoti santy- 
braską. Svečias V. Užda-^ius Rytų Europoje. Gin- 
vinys papasakojo mums 
plačiai apie Lietuvą ir Lie
tuvos reikalus, prašė atsi
lankyti į Lietuvą ir nepa
miršti lietuvių kalbos. A- 
pie Lietuvą mes dažnai 
laibai keistų kalbų girdė
davome, girdi, ten nieko 
gera nėra, ten tik purvas, 
nešvarumai ir skurdas. Iš 
V. Uždavinio patyrėme, 
kad Lietuva, atgavusi sa
vo nepriklausomybę, da- dnė Šv. Kazimiero draugi- 
bar padarė didelę pažangą, Ja buvo panaikinta, kaipo 

! kad Lietuvoje yra geras sudaranti pavojų Lenkijos 
lietuvių teatras, puiki o- saugumui 
perą, kad Lietuva turi 
daug gerų mokyklų, uni
versitetą, konservatoriją, 
kad lietuvių jaunimas mo
ka sportuoti ir tt. Vis tai

‘ mums buvo naujiena, nes 
iš mūsų jaunimo niekas
Lietuvoje nebuvo. Dabar Lietuva tvirtina, kad len- 
jau nebijosime ten parva- kų valdžia jau uždarė dau- 
žiuoti ir kaip tik gausime | giau kaip 130 lietuviškų 
progą, tikrai 
me aplankyti 
žemę: Uteną, 
nes iš ten mūsų 
dauguma čia gyvena. V. : sistematingas 
Uždavinys paliko mums išstumti 
gražią atmintį ne tik savo mentą iš Vilniaus. Ypatin- 
gražia kalba, bet ir kny- gai kelia susirūpinimą tas 
gomis, kurias jis mums keistas prieštaravimas, 
čia padovanojo. Svečiui kuris yra tarp lenkų pa
dėkojo trumpomis kalbo- prastų tvirtinimų, kad lie- 
mis keli jaunuoliai, klebo- tuviškas elementas Vilniu- 
nas kun. Česna ir muzikė je visai negausingas, ir jų 
Petroniūtė. Jei šį tolimą dabartinių drastiškų prie- 
kampelį dažniau Lietuvos monių, kurių jie griebiasi 
svečiai aplankytų, tai ir 
mes būtume artimesni 
Lietuvai ir lietuvių tautai. 
Mums čia trūksta lietu
viškos šilimos, trūksta 
šilto lietuviško žodžio ir 
žinių.

Jonas Marčiulaitis.

čo objektas — Vilnius — 
vėl kelia nerimą. Nuo to 
laiko, kai Želigovskis a- 
neksavo Vilnių, lenkai ne
siliovė diskriminavę Lietu
vos tradicijas ir kultūrą 
senoje Lietuvos sostinėje. 
Bet dabartiniai persekioji
mai privedė Lietuvą susi
rūpinti daugiau, negu bet 
kada. Lenkų spauda pra- . 
nešė, kad Lietuvos kultū-

kių mes dar ligi šiol nema
tėme. Gaila, kad daugelis 
mūsų sutingusių, apsilei
dusių neatėjo pasižiūrėti 
ir pasiklausyti, nors da
bar ir jie gailis. Reiktų, 
kad jie ar kiti dar kartą 
atvažiuotų, dabar jau la
bai daug susirinktų. Apie 
Vilnių guvome girdėję ir 
skaitę, bet tik V. Uždavi
nio pasiklausę supratome 
tikrą Vilniaus lietuvių gy
venimą ir noriai suaukojo- sakė kun. P. M. Juras ir 
me vilniečiams paremti kiti kalbėtojai.
22 dol. 3 et. Po dolerį au
kojome: kun. Lipkus, A. 
Bernotas, K. Arcikauskas, 
E. Liūdžiuvienė, M. Kučin
skas, J. Ugianskis, M. 
Grubliauskas, J. Bendziū- 
nas, J. Juška, R. Dirda, 
Pr. Graičaitis, A. Galevi- 
čius ir R. Petručikienė. 
Mūsų svečiai po prakalbų 
vėlai naktį išvyko į Chica- 
gą, iš kur jie buvo atva
žiavę. G. G. Graičaitis.

1931 m. vasario mėn. 15 
d. suvaidintas veikalas 
“Aušros Sūnus” ir kalbos.

Galima įskaitliuoti nuo 
pirmųjų Liet. Nepriklau
somybės metų ir faktais į- 
rodyti, kad šv. Pranciš
kaus parapija kasmet mi
nėjo Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Protin
giems daugiaus įrodymų 
nereikia, nes kiekvienų 
metų Lietuvos Nepriklau
somybės šventės apvaikš- 
čiojimo aprašymai tilpo 
anglų dienraštyj “Eagle 
and Tribūne” ir lietuvių 
katalikų laikraščiuose. 
“Vienybės” koresponden
tai, ypatingai p. K. Vidu- 
nas tikrai buvo neregiai, 
nes virš minėtų faktų ne-

ir Lietuvos 
dienraštis “Vilniaus Ryto
jus” sukonfiskuotas. Žy
mios lietuvių asmenybės ir 
organizacijos buvo polici
jos iškratytos, kaltinant 
jas nusižengimais prieš 
lenkų valiutos įstatymą.

Hinsdale, III. Apie 40 
mailių nuo Chicagos triuk
šmo, ramiuose laukuose, 
gražiam kalnelyje, Hins
dale, stovi tebetvarkomi 
nauji gražūs rūmai, ku
liuose gyvena ir dirba, 
mokosi busimieji kunigai 
marijonai. Tai šv. Marijos 
kunigų seminarija. Retai 
ji keno lankoma, neper- 
daug kas ją ir žino. Net 
tie, kurie aukoja seminari
jos koplyčiai užbaigti, ir 
jie nevisuomet numano, 
kuriam krašte seminarija, 
ir jų aukomis statoma ti
krai jauki koplyčia. Šiame 
Hinsdale kalnelyje yra dvi 
ašys, apie kurias sukasi 
visas tų rūmų gyvenimas. 
Tos ašys, tai provincijolas 
kun. Jakaitis ir seminari
jos rektorius kun. Vaitke
vičius. Jiems pritariant ir 
kviečiant sausio 27 dieną 
dr. A. G. Rakauskas atve
žė čia svečią iš Lietuvos, 
rašytoją V. Uždavinį. Šis 
svečias atvyko su nemažu 
bagažu knygų ir žinių. 
Knygas, kaip autorius, 
padovanojo seminarijos 
auklėtiniams, kurie nusi
skundė neturį lietuviškos 
lektūros ir net už pinigus 

j negauną išrašyti iš Lietu- 
įvos lietuviškų knygų. V. 
Uždavinio tikrai gražios 
kalbos, pritaikintos kuni
gų seminarijos auklėti
niams, didžiausiu susido
mėjimu klausė ne tik auk- 

| lėtiniai, bet ir patys profe
soriai. Jis kalbėjo apie 
Vilniaus krašto ir paties 

I miesto lietuviams bran
gias tautiškas ir religiš
kas brangenybes. Jo kal
ba ir atsilankymas paliks 
ilgai Hinsdale kalnelio gy
ventojų atmintyje.

Ciūnys Ciūnaitis.

i

savo tėvo

v •

LAWRENCE, MASS.
PROTESTAS “VIENY
BEI” IR JOS KORES

PONDENTAMS

korespon-
kolonijos matė ar nenorėjo matyti. 

Lietuvių masiniame su

1937 m. šv. 
prira- Pranciškaus parapijos sa- 

Bradford Str., 
kurie jokiais Lawrence, Mass., dalyvau

jant apie 500 vietos lietu
vių, minėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės sukak
tį, vienbalsiai nutarta pa
reikšti protestą prieš ‘Vie
nybę’ ir jos koresponden-

9

ir važiuosi- mokyklų, daugiau kaip 70 
savo tėvų skaityklų ir tiek pat įvai- 
Debeikius, rių lietuvių organizacijų 

tėvelių skyrių. Pranešimai rodo 
pastangas 

lietuvišką ele-

vo tėvą ir prašvti, kad jį 
priimtu nors už tarną pas 
save. Tėvas pamatęs su
grįžtantį savo paklydusį, 
nuskurusį sūnų, netik, kad 
jį priėmė, bet dar didelį 
nokilį iškėlė”.-

Kiekvienas katalikas y- 
ra kaipo sūnus to Amžino
jo Turtingo Karaliaus Tė
vo, kurs gauna nuo Jo da
li didelio turto su kuriuom 
jis gali sau pirkt amžiną 
niekad nesibaigiančią lai
mę. Tuomi turtu yra tikėji 
mas. Turėdami tikėjimą, 
jaučiamės turtingi, galin
gi. Netekę jo, priversti e-| 
šame tarnauti piktai dva
siai ir šerti ganyti jo 
kiaules ir maitintis jų ė-

GRAND RAPIOS, MIGH.

ka’akutnkij, kreipkitės pas Frank Retina, Mkeside F.arm. Raynham, 
Mass.. kuris perina paukščius goriausioms ir moderniškiausioms maši
nomis. Ateikite ir per«*tikrinklte. kad mūsų kainos labai žemos, o pre
kės pirmos rūšies. (19-28-2-9)

FARMERIAMS, GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ 
AUGINTOJAMS!

Auginkite anksto vištas ir kitns paukštus, kad gavus tinkam:) 
didesnj uždarbį. Jei norite įsigyti gerinnsii) viščiuku, ančinkt) ir

MALONŪS SVEČIAI
Laikraščiuose buvome 

skaitę apie besilankantį 
po kolonijas kalbėtoją V. 

I Uždavinį ir apie brolių 
Motuzų rodomus Lietuvos 
filmus, bet patys nesitikė
jome, kad ir vienas ir kiti 
galėtų aplankyti mūsų 
nemažą, bet nuošalią lietu
vių koloniją. Tik sausio 31 
dieną atvyko jie pas mus 
visi trys ir tikrai maloniai 
visus nudžiugino ir V. Už
davinys savo gražiomis

“Vienybės” 
dentai iš šios 
drabsto purvus ant Šv. 
Pranciškaus parapijos kle- sirinkime, laikytame vasa 
bono kun. Prano M. Juro rio 21 d., 
ir jo parapijiečių,
šydami visokių nesąmonių Įėję, 94 
bei šmeižtų, I 
faktais neparemti. Tarpe 
“Vienybės” slapukų vie
nas, paėmęs drąsos, p. K. 
Vidunas atvirai rašo “Vie
nybėje”: “Kunigas Juras 
šiemet neleidžia savo pa- 
rapijonims švęsti Nepri- tus, ypatingai K. Viduną 
klausomybės šventės dėl ir 
to, kad Lietuvos valdžia— 
“bedieviai”. Toliaus p. K. 
Vidunas rašo: “Aš čia gy
venu jau 35 metai ir ne
girdėjau, kad Lawrence’o 
Romos katalikų parapijos 
žmonės kada nors būtų i 
šventę Nepriklausomybės 
sukaktį”. Ištikrųjų, p. Vi
dunas yra spangas ir ka
talikiškų darbų, nors jie ir 
geriausi, jis jų nemato ir 
negirdi, nes jis yra toks 
vienpusiškas ignorantas, 
kad nepajėgia savo laisva
maniškomis akimis maty
ti ir nesigėdi meluoti ir 
tuo p. K. Vidunas “Vieny
bės” skaitytojus nrigau- 
lioja. Štai įrdcfymai:

1937 m. vasario mėn. 21 
d. Šv. Pranciškaus parap. 
svetainėje Nepriklausomy
bės paminėjime kalbėjo 
kun. Pr. Strakauskas, 
kun. J. Zabulionis iš Lietu- * 
vos, F. A. Krancevičius ir 
kun. P. M. Juras.

1936 m. Nepriklausomy
bė paminėta dviem sekma
dieniais. Vasario 16, kur 
patrijotines kalbas pasakė 
adv. B. ir A. Sykes, F. A. 
Krancevičius, Dr. Lan- j 
džius ir kiti. O vasario 23 
d. p. A. Visminas turėjo 
parengęs specijalį epilogą 
paminėjimui 18 m. Lietu
vos Nepriklausomybės at
gavimo.

1935 m., vasario 18 d.. 
Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimas. Kalbėtojai: 
adv. Bublys iš Worcester, 
Mass., adv. W. Kiaršis iš1___
Haverhill, Mass. ir North- i česna ir to vakaro organi- 

i eastem universiteto stu-Įzatorė ir vedėja muzikė

Kadangi p. K. Vidunas 
neteisingai šmeižia kun. 
P. M. Jurą, kaltindamas jį 
neleidime apvaikšč i o t i 
Liet. Nepriklausomybės, ir

Kadangi “Vienybės” re
daktorius mato Šv. Pran
ciškaus parapijos Lietuvos 
Nepriklausomybės apvaik- 
ščiojimų aprašymus lietu
vių katalikų spaudoje, ir

Kadangi talpina savo re
daguojamame laikraštyj 
neteisingus aprašymus ir 
melagingus šmeižtus prieš 
kun. P. M. Jurą ir Šv. 
Pranciškaus parapiją;

Todėl lai būna nutarta, 
kad mes šv. Pranciškaus 
parapijiečiai reiškiame 
protestą prieš “Vienybę” 
ir jos korespondentus ir 
grieštai reikal a u j a m e 
šmeižtus atšaukti.

F. A. Krancevičius, 
Vedėjas, M. S.

Vincas Černiauskas,
Kom. Narys.

P. S. Prašome ir kitų lie
tuviškų ir katalikiškų lai
kraščių šią rezoliuciją per
sispausdinti.

SIU9X CITY, IOWA
V. UŽDAVINYS, LIETU
VIŲ JAUNIMO TARPE

I

ANGLŲ LAIKRAŠTIS 
APIE LENKŲ TERORĄ

“Observer” sausio 10 d. 
buvo įdėtas straipsnis ant
rašte: “Lietuva ir Lenki-

prieš visa tai, kas taria
mai sudaro pavojų valstv- 
bei”.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtoo St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Rrockton 2005

SKAITYK ■ RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ
Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos 

amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V. 
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— 
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ, ši knygutė yra neįkainuo
jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą 
žmogus turi iš klausymo Šv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. Ji vra nedidelio formato — 48 pusi. Kaina 
20c.

Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome iš- 
siuntinėję katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne po 
20c., bet po $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš
kus.

Štai ką garsus misijonierius rašo apie šią knygutę:
NEPAPRASTA KNYGELE!

I

I

Vasario 6 dieną Sioux 
City lietuvių kolonijos 
jaunimas turėjo savo 
šventę — žaislus ir vaka
rienę, kurioje dalyvavo 

• mūsų klebonas kun. J.

Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių 
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėje 
“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai
čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose 
knygose. Tai tik šventas žmogus gali taip parašyti. 
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti ir 
ją šimtus sykių skaityti, o jeigu ją kitam perleisi, tai 
vėl parsišauk naują. Tąja knygele gali naudotis na
mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti be
ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas suranda turtą, ku
rio jokiais pinigais neįpirksi.

Kan. J. Bružikas, S. J.
Kas norite įsigyti šitų knygučių kreipkitės: 

“DARBININKO” KNYGYNAS, 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

i
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Žinios Iš Lietuvos 
LIETUVOS KARIUOMENĖS apskrit*je gj™<*** uju i vi v v nruuvvniMuv savanorius. Bene viena 

KŪRĖJO ■ SAVANORIU svarbiausių savanorių są- 
ca iiikirnc ncčiuTMC juns°s darbų y™tai įstei_ 
vAJUIiUUu Utolm I girnas sąjungos ginkluo- 

£ I . - w .
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kambarį, kur jo protėviai 
buvo įtaisę senovės lietu
vių tikybos šventyklą. To 
kambario sienos dažytos 
tamsia, nepaprastai niūria 
spalva. Vienoje sienoje y- 
ra trys įdubimai, kuriuo
se dar prieš 20 metų sto
vėjo Perkūno, Patrimpo ir - 
Pikuolio stovyklos. (Die
vaičių stovylas ir kitų me
no brangenybių išvežė ka
ro metu okupantai - vo
kiečiai). Greta dievaičių 
sienos įdubimuose už stik- 
!o durelių buvo laikomi 
“šventieji” žalčiai ir kiti 
senovės lietuvių garbina
mi gyviai. Šventyklos vi
dury dar tebestovi auku
ras, ant kurio buvo kūre
nama dievų garbei ugnis.

Esą Daugėlos buvo labai 
prisiryšę prie savo tiky
bos. Jogailai ir Vytautui 
apkrikštijus Lietuvą, .pi
lies gyventojai dar ilgai 
garbino savo senuosius 

i dievus. Nuo krikščionių 
šventykla buvo stropiai 
saugojama ir slepiama. 
Dėl jos net kesintasi ir pi
lį sudeginti. Tik visai įsi
galėjus krikščionybei, gre
timame kambaryje buvo 
įrengta kataliku koplvčia. 

Tsb.

Operos Basas

Per 11 metų aš gerejuosi Luckies”
Metropolitan

DARBININKAS

1X eseniai buvo padaryta savarankiškas
I

I

toms krašto pajėgoms 
Įremti, kurios pastangoms 
sėkmingai ugdomas Lietu
vos ginklų fondas. Nors 
dauguma savanorių - kū
rėjų šiandien yra jau pa
gyvenę žmonės, tačiau jie 
kiek galėdami prisideda 
prie ginkluotų krašto pa
jėgų stiprinimo. Savo są
jungos dešimtmečiui pa
minėti savanoriai - kūrė
jai yra nutarę ateinantį 
pavasarį sušaukti didžiulį 
kongresą, kuriame sava
noriai tars žodį visais o- 
piaisiais lietuvių tautos 
gyvenimo klausimais.

Šiuo metu savanorių-kū- 
rėjų sąjunga turi surinku
si smulkesnių žinių apie 
savo narius. Iš jų aiškėja, 
kad sąjunga savo tarpe 
turi atsargos karininkų, 
teisėjų, gydytojų, advoka
tų, mokytojų, ūkininkų, 
darbininkų ir kitokio vers
lo žmonių. Ne mažas skai
čius Lietuvos savanorių 
gyvena Amerikos Jungti
nėse Valstybėse, Brazili- 

! joje, Argentinoje, Kana- 
' doje, Latvijoje, Prancūzi- 
ioe ir kitur. Įdomu pažy-

Į

I 

1918 m. paskelbus politi-j 
nę Lietuvos nepriklauso-: 
mybę, reikėjo ją apginti 
nuo visokių vidaus ir išo
rės priešų, kurių tada bu
vo nemaža. Tačiau ginti 
buvo nepaprastai sunku, i 
nes tais laikais Lietuva! 
neturėjo jokių ginkluotų| 
pajėgų. Reikėjo kreiptis į* 
Tautą, kad jos sūnūs, ku-j 
rių širdyse degė tėvynės; 
meilė ir kurie dar pajėgė į 
vartoti ginklą, stotų į ka
riuomenę ir gintų nepri
klausomybę. Tuo reikalu 
1918 m. pabaigoje buvo iš
leistas atsišaukimas į tau
tą. Netrukus iš visų Lietu
vos kampų į Vilnių ir ki
tus Lietuvos miestus bei 
miestelius pradėjo plaukti 
savanorių pulkai. Jų su
plaukė apie 12.000, kurie 
ir sudarė Lietuvos kariuo
menės branduolį bei pa
grindą. Iš savanorių tuo
jau buvo sudaryti kariuo
menės pulkai, kurie nar-.mėti, kad dauguma sava- 
siai kovodami apgynė tai. norių anais laikais buvo 
ką šiandien Lietuva turi, j

Pasibaigus nepriklauso
mybės kovoms savanoriai 
pasitraukė iš kariuomenės 
eilių ir vėl toliau tęsė kas-j 
dieninį savo gyvenimą, j 
Tačiau, kad savanorių; 
dvasia nenyktų, kad jie; 
turėtų galimumo tarp sa
vęs bendrauti 1937 metų 
pačioje pradžioje buvo į- 
steigta Lietuvos kariuo
menės savanorių - kūrėjų 
sąjunga. Taigi, šių metų! 
pradžioje savanorių są- i 
jungai suėjo pirmasis dar-! 
bo dešimtmetis. Šia proga, 
gana įdomu prisiminti sa
vanorių sąjungos įsikūri
mą, o taip pat pažvelgti į 
netolimą praeitį, su kuria 
yra surištas didvyriškos 
kovos dėl Lietuvos laisvės.

Pirmasis savanorių - kū
rėjų kongresas įvyko, kaip 
jau pažymėta, 1927 metų 
sausio mėn, 9—10 d. Kau
ne. Tame kongrese buvo į- 
steigta savanorių - kūrėjų 
sąjunga. Sąjungos garbės 
nariais buvo išrinkti žy
mūs lietuvybės kovotojai, 
lietuvių tautą vedusieji į 
nepriklausomą gyvenimą: 
Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona, arki
vyskupas Pranciškus Ka
revičius, Dr. Jonas šliu
pas, Martynas Jankus, po
etas Jonas Maironis-Ma
čiulis, generolas Silvestras 
Žukauskas, gen. Jonas Bu
lota, pulk. Škirpa ir kiti. 
Per 10 veiklos metų sava
norių sąjunga nudirbo ne
maža darbų. Kasmet šau
kiami skyrių atstovų su
važiavimai, kuriuose apta
riami savanorių - kūrėjų 
idėjiniai reikalai. Šiuose 
suvažiavimuose savano
riai gyvai atsiliepia į o- 
piuosius tautos reikalus. 
Dabar savanorių sąjunga 
turi 35 skyrius, kurių 
dauguma yra apskričių 
miestuose ir jungia tame

4 - « - 7’ i 4

SAVABUS DIDŽIULIS
NORIŲ KONGRESAS

“Rašydamas šį pareiškimą aš esu 

Metropolitan Opera* persirengimo 

kambaryje. Aš ką tik baigiau ‘te Coą 
d’Or’ sėkmingą perstatymą. Lucky 

Strike, kurį dabar rūkau yra viena iš 
laimėjimo dovanų! Bet ar aš jaučiu 

nors kokio rūpesčio, kad rūkymas 

pakenktų po labai varginančio persta

tymo mano gerklei? Visai ne! Nes aš 

atradau, jog lengvas užsirūkymas yra 

tinkamas abiems, mano skoniui ir 

mano gerklei. Per vienuolika metų aš 

g erė juosi Luckies šioj šalyj ir net savo 

gimtoj Italijoj.

KOMPANIJOS ŽVAIGŽDE

į visai jauni vyrukai. 1919 
metais buvo nemaža atsi
tikimų, kai į Lietuvos ka
riuomenę ūkininkas pats 
atvažiuodavo ir atvežda-

i vo savo 17-19 metų sūnus, i 
! c' su jais — ir kelis cent- 
I nerius javų bei mėsos, kai- 
I po maistą kariuomenei.
Keli ūkininkai savo vai
kams savanoriams duoda
vo ir žirgus. Savanorių 

■ amžius labai įvairus. Tar- 
I pe jaunų vyrų esama 60— 
65 metų amžiaus senelių, 

j Senesnieji savanoriai yra Į 
tarnavę ir prieškarinėje 
Rusijos armijoje. Sąjunga! 
turi narių, kurie dabar yra j 
vos 30 metų amžiaus. Ka
da vyko žūtbūtinės kovos; 
dėl Lietuvos nepriklauso- į 
mybės, šie 13—18 metų 
amžiaus drąsuoliai, dau-Į 
giausia ūkininkų sūnūs, 
stojo į savanorių eiles. Jie 
kartu su kitais savano
riais dalyvavo mūšiuose ir 
parodė didelį karžygišku- 
rną. Šiandien tokių karžy
gių krūtines puošia Vyčio 
kryčiai ir kiti pasižymėji
mo ženklai. Nutilus gink
lams kovų laukuose, sava
noriai grįžo prie ramaus 
kasdieninio darbo. Šian
dien juose dar tebėra gyva 
nepriklausomybės kovų 
dvasia. Ir jeigu atsirastų 
reikalas, beveik visi sava
noriai vėl pripildytų Lie
tuvos kariuomenės eiles.

Tsb.

v •
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tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir lt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūkų cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Pinza kaip 
ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 

y

artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies -» 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino 4’It*s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

v •

12 M. BERNIUKAS NU
ŽUDĖ SUAUGUSI VYRĄ

Baisogalos valsč,, Biliū
nų k. Antanas Ančerevi^ 
čius, apie 20 m. amžiaus 
su Antanu Žaromskiu, 12 
m. amžiaus, 1935 m. bir
želio 30 d. buvo nuėję į 
Dvarelių mišką uogauti. 
Ančerevičius iš miško ne
grįžo. Žaromskis aiškino, 
kad Ančerevičius nuėjęs 
su nepažįstamais vyrais

v •

New Philadelphia, Pa., 
kun. Mozūro klebonauja
moje bažnyčioje, misijos, 
ivasar. 22 — kovo 7, kun. 
Adomas Morkūnas, MIC.Į

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

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

Lovvell, Mass., kun. Pra
no V. Strakausko klebo
naujamo j bažnyčioj, kovo 
7 — 10, kun. Juozas Vaš
kevičius, MIC.

Brooklyn, N. Y., kun. 
Juozo Aleksiūno klebonau
jamoje bažnyčioje, misi
jos, kovo 8 — 16.

Waterbury, Conn., kun. 
Juozo Valantiejaus klebo
naujamoje bažnyčioje, no- 
vena į šv. Juozapą, kovo H __ - 
įčiulionis ir kun. Adomas . 
Morkūnas, MIC.

v žirnio Boston, Mass., kun. Pra-
esanti vienintelė Lietuve- no Virmauskio klebonau- 

viniete Ii JamoJe bažnyčioje, kovo vinJete; _ 16> kun Alponsas

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS PRIEŠ KOSULĮ

O

Copyiifht t&k*. i*he Amerika rotiacro Cu:op»n?

GARBINAMAS PERKŪNAS

f Į

baudžiauninką. Valgyti) 
duodavo vandens ir duo
nos su pelais, ir tai retai.

Bet esą, dvaro prievaiz-! 
da toli pralenkdavo savo! 
poną žiaurume. Jis savo 
aukas kankindavo: bau
džiauninką pririšdavo prie 
spiruoklių ir tol jas kraty
davo, kol kankinamas mir-į 
davo. Tai liudija visur iš? 
mėtyti žmonių kaulai. Gy
ventojai tą vietą prami
nė “velnio duobe”, taip 
tuos ufrvus ir dabar vadi
na, o prievaizdą vadinda- 

į vo pačiu velniu. Žmonės 
! taip nekentė prievaizdos,

; į j ■

Policija ieškojo, bet nesu- nubaudė 12 metų sunkių- 
rado. 1936 m. gegužės 8 d. jų darbų kalėjimu, 
žmonės miške, po šakomis xyrMTVg| A IflID DIIUH 
rado žmogaus lavoną. Iš 6VlNIiKLAj KUn DUJU 
drabužių pažino, kad tai 
Ančerevičiaus palaikai.
Suimtas Žaromskis prisi- ukmergės apskr„ Taujė- 
pazino nužudęs ir papasa- valsč s
kojo, kad užėjęs pas An- yilos dvaras Kitados čia 
cerevicius matęs, jog An- labai llesti al kanki. 
tanas turi 45 litus^ Suma- nami lietuvial baudžiau. 
pęs juos pavogti. Einant 1 ninkai Dar ir dabar įdo.

tą dvarą aplankyti.
i Po visu sodu išvedžioti 
gilūs urvai, panašūs į tu
nelį. Tų urvų skliautai ir 
grindys išklotos plytomis; |

i • i * r * i • urvai tamsūs, viens su ki-Į ££ kiek toliau, žaromskis po- tu suj ti storomis gete-’ ‘tad “ J° mirtleS 6
rą šūvių paleidęs j taikinį žingmis durimis. Iš lauko

pusės tik vienas įėjimas, 
taip pat su storomis duri
mis. Dabar urvai gerokai 
apgriauti, todėl beveik ne
įmanoma toli eiti. Vos tik 
įžengi į pirmą urvą, kaip 
nukrečia šiurpuliai: visur 
matyti žmonių kaulai, sie
nomis ir gindimis reploja 
įvairūs šliužai, skraido 
šikšnosparniai. Dar prieš 
130 metų kai šis dvaras 
priklausė pagarsėjusiam 
savo Siaurumu bajorui 
Marikonui, čia buvo kali
nami ir kankinami prasi- 

į kaltę baudžiauninkai. Už

dėjęs į skrynelę. Miške 
Ančerevičius iš savo brau
ningo šaudęs i taikinį. Pa
skui jis paprašęs braunin-Į 
gą. Ančerevičius nuėjęs

ir kelis šūvius Ancerevi- 
čiui į nugarą. Sužeistas 
Ančerevičius jį vijęsis. Ta
da jis iš poros žingsnių 
dar kelis šūvius paleidęs į 
Ančerevičių. Tas kritęs 
negyvas. Lavoną nuvilkęs 
į krūmus, apkrovęs šako
mis ir nuėjęs pas Ančere
vičius. Namie buvęs jau
nesnis nužudytojo brolis. 
Jam pasakęs, kad norįs 
gerti. Kai Ančerevičiukas 
nuėjo vandens atnešti, jis 
ątidaręs skrynelę ir pa
grobęs nužudytojo 45 li
tus.

Ligi teismo A, Žaroms- menkiausį nepaklusnumą 
kis laikytas jaunamečių baudžiauninkai buvo me- 
nusikaltėlių įstaigoje Kai- tam! į urvą. Pasakojama, 
naberžėje. Kauno apygar- kad Marikonas taip ir tį- 
dos teismas A. Žaromškj ■ ko jo kur griebti kokį

- , ■ ■ ■ . ■ rf

kams Daugėloms, ir dabar 
jų ainis čia tebegyvena 
Rūmai dar gerai išsilaikę, 
ypatingai jie gražūs iš vi
daus. Visos pilies salės 
papuoštos freskomis. Yra 
išsilikusi didelė senoviškų 
ginklų kolekcija, netrūks
ta ir kitokių meno verty
bių. Teko matyti Lietuvos 
kunigaikščių ir žymesnių 
didikų graviūrų vinjetę. 
Pasak dabartinio pilies 
savininko Daugėlos, tai

>• l

20, kun. Juozas Ma

ną naktį subiaurodavę jo 
kapą. Esą Marikonas net 
sargybas statydavęs nak
tims prie kapo.

Jo kapas tikriaus pamin
klas, dar gerai išsilikęs ir 
jį kiekvienas galį parpaty- 
tį Taujėnų kapuose. Ant 
paminklo matomas lęnkįš- 
kąs užrašas. Dabar žmo
nės neliečia to kapo, net 
vengia prie jo artįptįs. Tik 
pasakoja įvairias istorijas 
apie prievaizdos žiąurumą.

Už tat visąį kįtpKį įspū
dį gauni apsilankęs greti
ntame valsčiuje, prie Siesi
kų ežero esančioje pilyje? 
Cįą viskas kvepia grynai 
lietuvišką, senovės Lietu
vos didybės dvasia. Nuo 
neatmenamų įąįkų ši pilis 
priklausė lietuvių didi- •

je šios rūšies '
daryta prieš daugel šimtų 
metų. Pilyje yra daug se
nų paveikslų.

Kiekvieną atsilankiusį 
pilyje Daugėla nuveda į i

; Jagminas, MIC.
Brockton, Mass., kun. 

Jono Švagždžio klebonau
jamoje bažnyčioje, kovo 

115 — 28, misijos, kun. 
Juozas Vaškevičius, MIC.

so

7 Dienos Į LIETUVĄ
" ANT

BREMEN- EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Brenv-riutvene užtikrina patogių kelionę į Katinų. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

COLUMBUS
HANSA m DEŪTSCHI.AND 
HAMBURG NEW YORK 

■Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo 
Mes pagelbėsine jums išgauti svečio ir inimigmcljos 

vizas <lel Jtisų giminių iš Europos.
Informacijų klauskite pas vietini agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
La, NORTH GERMAN LLOYD ®-J 

252 Boyiston St.
BOSTON. MASS.
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Antanas V. Mažukna

Marijonai Harbine
Bendri Bruožai Pavyzdžiui šioks įtaria- 

Azijos šiaurėje greta mas dalykas yra stipriai 
Sibiro ir Japonijos rubežių tarp žmonių įsigyvenęs, 
randasi žemynas Manchu- būk Šventasis Tėvas yra 
kuo ar Mandžiurija. čion padaręs sutartį su maso- 
kaip tik Mandžiurijoje. nais ir iš vien su jais vei- 
Kirino provincijoje, ran- kia ir jų darbus remia. Na, 
dasi Harbinas. Pats mies- o su komunistų būdais ir 
telis yra didokas ir žino- taktikomis esame gerai 
mas ypač už svarbią rolę, susipažinę. Kadangi juos 
kurią lošė laike Rusų ir gerai remia materialiniu 
Japonų karo. Pažymėtina, atžvilgiu Maskva tat ir 
kad nevienam lietuviui, propaganda stipriai varo- 
pakliuvusiam caro kariuo- ma. Patys komunistai net 
menėn, teko kaip tik čion turi Įsisteigę savas gimna- 
būti, net kariauti. Pagal zijas. Taipgi valdžia lei- 
istorinių davinių, Rusų ir džia daryt visokiausias 
japonų karui pasibaigus, demonstracijas įvairiau-j 
Mandžiurija teko Japoni- siose progose, žodžiu, Ka-i 
jai. Japonija po kiek laiko talikų Bažnyčios priešai
pavedė ši plotą Kinijai ir yra gerai įsišaknyje ir sti- 
paskelbė ten respubliką, oriai veikia.
Bet Mandžiurijoje vėl 
viešpatauja Japonas.
Mums tik tiek svarbu, kad 
esančioji valdžia yra gan 
palanki misijonieriams ir tikėjimo stovį gerai paži- 
net kartais materialiniu no dabartinis 
atžvilgiu paremia. Gyven- Dėlto ir rūpinosi kogrei- 
tojų skaičių sudaro dau- čiausia paskirti misijonie- 
giausia Kiniečiai, Japonai 
ir rusai. Ju tarpe randasi 
ir mažas skaičius lietuvių 
ir lenkų. Pragyvenimo bū
das yra ūkininkystė ir Į- 
vairiausių metalų kasyklų 
kasimas. Pažymėtina, kad 
Kirino provincija atsižymi 
savo ūkio produktais, nes 
sąlygos ten palankios. Vie
nu žodžiu gyvenimas ge
ras.

ŠV. TĖVAS SIUNČIA
Šį Harbino gyventojų

Šv. Tėvas.

Važiuokite į Lietuvą

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Gegužes - May 29 d.V

Laivu “GRIPSHOLM”
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSEDIMŲ

IR

Birželio - June 19 d.
- “BERENGARIA”

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

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

Tel. SOUth Boston — 2680

kurie yra įregistruoti, bet 
yra dar daugybė leidinių, 
ypač svetimomis kalbo
mis, kurie nėra joje įregis
truoti. Pavyzdžiui lietuviš
kų periodinių leidinių yra 
8, o Bibliotekoje įregis
truoti tik 3.

nui* kun. J. Januševičiui 
atstačius vargonininką E. 
Juršą, parapijos raštinę 
veda klebonijos šeiminin
kė kuri su parapijiečiais 
savotiškai elgiasi, pav.: 
lietuvių jaunavedžių užsa
kus ji užrašo tik lenkiškai, i 
o kai ji paprašoma tai pa-Į
daryti lietuviškai, teisina- REKORDINE 1936 METŲ 
si lietuviškai rašyti nemo
kanti.

Dėl šių reiškinių Dievei-j 
niškių parap. lietuviai nu- \ 
siuntė arkivyskupui raštą.

I

Z

I
I
H

jauniausieji Harbino kuni
gai, misijonieriai. Okupuotoje Lietuvoje

IŠ VILNIAUS KRAŠTO 
LENKAI TREMIA ŽY- 

i MIAUSIUS LIETUVIŲ 
VEIKĖJUS

CIGARETŲ GAMYBA

BAUDOS LIETUVIŲ
GIMNAZIJOS VAIKŲ 

TĖVAMS

Pereitais metais Jungtinėse 
alstybėse buvo pagaminta dau

giau cigaretų, negu bent kuriais 
kitais cigaretų gamybos metais. 
1936 metu cigaretų gamyba siekė 

' 153.166.336,000 cigaretų, palygi
nant su 1935 metais 134.607.741, 
L00 kas tada buvo metinės ciga
retų gamybos rekordu.

šis IS,000.000,000 cigaretų ga
mybos padidėjimas tik i vienus 
metus ryškiai parodo didėjantį 

populeriš- 
gamybos 

rekordinį
buvo didesnis, 

ištisa 16.427.086,000 cigare-

rius, kurie pajėgtų sugrą
žinti atkritusius pravos
lavus, sustiprinti mažą e- 
sančiųjų katalikų skaičiii 
ir atremti Tikrąjį Mokslą, 
taip dažnai puolama pro- 
voslavų popų ir komunis
tų. Šis sunkus uždavinys 
teko Tėvams Marijonams. 
Bet šventojo Tėvo pagei- 
iavimas, vienuoliams įsa
kymas. Pažymėtina, kad 
Tėvų Marijonų skaičiuje

TIKĖJIMO PADĖTIS yra didokas skaičius to- 
Galime greit susivokti kių, kurie gerai pažįsta 

apie gyventojų vyriaujan- rusų kalbą ir lengvai, dėl 
čios tikybines pažiūras iš kalbų artumo, galėjo ir 
vyriaujančių tautų, šias gali išmokti laikyti rytų 
tikybines pažiūras kaip apeigas. Nors ir buvo trū- 
tik sustato ir skleidžia kurnu ir daug kliūčių rei- 
pravoslavų popai ir komu- kėjo nugalėt vis 1934 me

tais pirmasis Marijonų 
būrys išvvko Harbinan 
misijonierišką darbą dirb
ti. Šiandien tame lauke 

šiuos dirba keturi kunigai ir ke- 
Pažymėtina, 

kad Romoje yra įsteigta 
atatinkama seminari j a, 
kurioj lavinami klierikai 
ir jauni kunigai ypatingai 
oareigai, atversti, sugrą
žinti provoslavus prie Ka
talikų Bažnyčios, nuo ku
rios jie atsiskyrė. Kaip tik 
šią įstaigą yra baigę du ________ _____ a . „ —-

nistų agentai. Čion pra
voslavai ir komunistai at
virai ir įtūžusiai kovoja 
Katalikų Bažnyčią. Kaiku- 
riuose atvejuose 
priešus jungia bendra ne- turi broliai, 
apykanta. Patieksiu pa
vyzdį kaip popai stengiasi 
žmonių minią atlaikyti. 
Popų Įrankis tai rengimas 
beveik kas savaitę pamok-j 
slų ir paskaitų. Šiose suei
gose popai aiškina Katali
kų Bažnyčios prasimany
tas blogąsias, puses, ydas.

i

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

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

^KXX%N%%%%%XX%%-%V%X%%X%%«X%XX36XS6X3OOCX3C5CX363«S«3(3£S£S6XS656;

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

BOSTONO APTELTNKftS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS PardnvS- J 
jns Ir Distributorins CHARLES WAYSHVILLB, pristato nhj baliams, f 
restoranams Ir alndėms. Saukite: Ded. 1731. į

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXMtXX3S3«X»SBSSSBBaKKSKSKXK»aSSHBG

KONTRA AKCIJA
Šiandien, dėkui Dievui, 

Šventojo Tėvo uždavinys 
grąžinti suklydusius vai
kelius, provoslavus, ir at
remti Katalikų Bažnyčią 
nuo užpuldinėjimų, gerai 
sekasi. Tiesa, lėtai, bet pa
žanga aiškiai matosi. Ma
rijonai turi įsisteigę gim
naziją, prie kurios yra bu
riamas jaunimas. Prie 
gimnazijos yra varomas ir 
našlaičių prižiūrėjimo dar
bas. Gerai žinome našlai
čių būklę geltonųjų rasių vilas Karazija. Jo ištrėmi- 
kraštuose. Tat globojant 
šio krašto našlaičius ten
ka juos visais atžvilgiais 
aprūpinti. Gimnazijos rū
muose yra įrengta koply
čia. Čion aprūpinama visų 
Harbino katalikų dvasi
niai reikalai. Atsakyti 
priešų užpuldinėjimams, 
priekaištams yra leidžia
mas žurnalas, “Katalikų 
Žinios”, rusų kalboj. Pažy
mėtina, kad šio žurnalo 
redaktorius kun. Mažonas 
dalyvauja pravoslavų pa
skaitose bei pamoksluose 
ir popų priekaištams atsa
kinėja. Dėkui šiam žurna
lui jau žymus skaičius in
telektualinių žmonių grįžo 
prie Tikrosios Bažnyčios, 
žodžiu, čion misijonieriai 
įsijuosę dirba. Skaičius 
mažas, darbas plačiausis.

Neseniai lenkai iš Vil
niaus krašto ištrėmė į ne
priklausomąją Lietuvą te
nykštės lietuvių Šv. Kazi
miero draugijos veikėją. 
Kun. Nikodemą 
Štai, sausio 1 
nepriklausomą Liet u v ą 
buvo ištremtas antras žy
mus lietuvių veikėjas Po-

• x

mo istorija yra tokia: 
1936 metų pavasarį Vil
niaus lenkų valdžia buvo 
nutarusi p. Karaziją su 
šeima per tris dienas iš
tremti už Lenkijos valsty
bės ribų. Mat, buvo lenkų 

i aiškinama, kad p. Karazi
ja neturįs aiškios piliety
bės, nors Vilniuje jis gyve
no nuo 1918 m. Kai ku
riems lenkų ir lietuvių 
veikėjams tada padarius 
pastangų, P. Karazija bu
vo ištremtas tik iš Vil-

PASEKOS
Atsižvelgiant į sąlygas, 

priešų pajėgas, turime 
nuosekliai pravesti, jog 
Marijonai misijonier i a i 
sėkmingai siekia jiems 
Šventojo Tėvo užbrėžtą ti-

Nenorėdami, kad lietu
viai leistų savo vaikus mo
kytis Į lietuvių gimnaziją, 
lenkai taiko tokių vaiku 
tėvams įvairiausias bau
das. Štai, Švendubrėje, Pa
upio valsčiuje, pernai spa
lių mėnesi atvykęs Drus
kininkų policijos komisa
ras su policininku ir šalty- 
šiumi apvaikščiojo visus 
ūkininkus, kurie savo vai
kus leidžia mokytis Vil
niaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijon ir ėmėsi rašy- 

Į ti protokolus. Kaip rašo tus, lengvą užsirūkymą i 
“V. Rytojus”, protokolus 
rašė už įvairiausius daly
kus: už neva apirusias iš
vietes, netinkamas gaisri
nes kopėčias ir kita. Pro
tokolai buvo surašyti Jur-

cigaretų šioje šalyje 
kuiną. Pereitų nu tų 
viršinimas pirmykštį 
metą, pavyzdžiui.
negu
tų gamyba 1914 metais.

I Nereikia ir abejoti, kad dabar 
daugiau vyrų ir moterų rūko ei
ga retus, negu kada nors pirmiau, 
ir kad rūkytojai vis labiau links
ta i lengvą užsirūkymą. Daugelis 
vadovaujančiu operos, radio, sce
nos ir filmų artistu neseniai pa
miškė. jog vpatiškai jie labiau
sia mėgsta Lueky Strike cigare- 

iš turtin
go, brandaus - kūno tabako, šis 
artistų pamėgimas yra tuo svar
bus, kad jų halsai jiems yra taip 
svarbūs. Ir jie atrado Luckies 
maloniais gerklei.

Lueky Strike cigaretai yra lai
svi nuo tūlų šiurkščiu 'erzinančių 

giui Šunaičiui, Petrui Ma- priemaišų išvalytų išimtino gerai 
ksalui ir Jonui šikšneliui. 
šikšneliui buvo surašyti 
du protokolai už tą pati 
dalyką.

Dabar tie ūkininkai gavo 
pranešimus apie nubaudi- tabaką, “derliaus grietinę 
mą: ------------- --------
tas 10 auks. arba 2 d. a-i 
rešto, Maksalas — 11 auk
sinų 50 skat. arba 2 die
nas arešto, J. šikšnelis 
27 auks. arba 6 dienas a- 
rešto.

i 
I i

niaus ir jam buvo įsakyta 
apsigyventi tose vietose, 
kur negyvena lietuviai, u- 
krainiečiai ir gudai. 1936 
metų balandžio mėn. P. 
Karazija apsigyveno Var
šuvoje. Buvo manoma, kad 

Į lenkai pilietybę jam pri
pažins. Tačiau visa ši by

lia baigėsi tuom, kad jis 
Raštu 11 Varšuvoje sausio mėn. 26 

mėn 28 d i ^uvo labai greitai suim
tas, atgabentas į Vilnių, 
čia vargais negalais gavo 
pasimatyti su savo šeima 
ir po dviejų dienų ties 
Vieviu ištremtas į nepri
klausomą Lietuvą. Ryto
jaus dieną naujasis lietu
vis tremtinis atvyko į 
Kauną. Lenkai artimiau
siu laiku ruošiasi į nepri
klausomąją Lietuvą iš
tremti ir visą P. Karazijos 
šeimą. Gyvendamas Vil
niaus mieste Povilas Ka
razija buvo lietuvių ban
ko direktorius ir uolus lie
tuvių visuomenės veikė
jas. Tsb.

i

LAZDOMIS GINKLUOTI 
NELEIDŽIA LIETUVIŠ

KAI MELSTIS

žinomo “Tt’s Toasted” proceso, 
kas yra gerklės apsauga prieš 
knitėjimus, prieš kosulį. Šiems 
garsiems eigaretams tiktai pui
kiausias tabakas superkama ir 
žinoma aukščiausios kainos už ši 

” mo-
J. Surautis nubaus- karna.

Prie to, kadangi cheminis iš
nagrinėjimas parodo, jog viduri
niai tabako augalo lapai yra tin
kamiausi lengvam užsirūkvmui, 

‘ tad Luckies naudoja tik viduri
ui uosius lapus, kurie dar pageri
nami išimtinuoju “toasting” pro
cesu pašalinti tūlas aštrias erzi
nančias priemaišas, visuomet ran
damas visokiame tabake.

Taigi rūpestingas tabako išrin
kimas ir moksliški apdirbimo me
todai patiekia mums lengvą užsi- 
lūkymą. taip mėgiamą vadovau
jančiu operos, radio. scenos ir 

:filmu artistų. (Adv.)•

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoją paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

KIEK ARGENTINOJ 
LAIKRAŠČIŲ

Valstybės Bibliot e k a 
pristatė švietimo ministe
rijai savo veikimo apy
skaitą, iš kurios aiškėja 
kad Argentinoje leidžiama 
2.820 periodinių leidinių. 
Iš jų 15 yra vokiečių kal
ba, 13 anglų, 12 arabų, 11 
italų, 3 lietuvių, 2 lenkų ir 
kiti kitomis kalbomis, šios 
Valstybės Bibliotekos ži
nios yra nepilnos, nes ji 
paduoda tik tuos leidinius.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 
BALT1M0RE. MD.

ra statomos jaunuomenei. 
Klaidos yra atitaisomos. 
Paskiausia nujaučiamas, 
jog priešų agitacija nors 
žiauri, bet yra tinkamai 
atmušama. Ir su Dievo pa
galba teks su laiku jų bal
sus visai aptildinti.

Tiesa, darbas vos prade- tąja kalba giedoti ražan-| 
tas. Trūkumų daug. Bet 
Dievo Karalystės platini
mas turi būt varomas, vy
kdomas. Ir suklydusios 
sielos grąžinamos prie Ti
krojo Tikėjimo.

(Tie, gerbiamieji skaity-

I

Dieven iškių (Ašmenos 
apskr.) parapijoje, kuri 
turi 4.154 lietuvius, 879 
gudus ir tik 512 lenkų, lie
tuviams neleidžiama gim

kslą. Jau yra suorganizuo- tojai, kurie norėtų prisi-
ti katalikų būriai ir jų 
reikalai tinkamai aprū
pinami. Nemažas skaičius 
pravoslavų, ir proporcio- 
paliai skaitant, ypač inte
lektualinių žmonių, grįžo 
prie Tikrosios Bažnyčios. 
Toliau gimnazijos lankan
čiųjų skaičius auga, kuo
met, pagal statistikos, ru
sų užlaikomųjų gimnazijų 
mokinių skaičius puola. 
Net jau naujos patalpos y-

dėti prie šių misijonierių 
darbuotės palengvinimo, 
yra labai prašomi štai ką 
padaryti: pirma ir svar
biausioji priemonė, tai 
malda. Antra, galime ma
terialiniu atžvilgiu padėti; 
aukomis, rinkimu vartotų 
pašto ženklų, blizgučių: 
jewlery —ir tt. Aukas bei 
surinktus dalykus siųski
te bei informacijų dėlei 
kreipkitės prie: Marian 
Mission Club, Hinsdale, 
III.)

čių. Sausio 24 d. iš ryto, 
lietuviai giesmininkai nu
siskubino į bažnyčią, ta
čiau suoluose jau atrado, 
sėdint lenkų “davatkas” ir 
lazdomis ginkluotus mu
šeikas, kurie rąžančių lie
tuviškai giedoti neleido. 
Lietuviai, nenorėdami baž
nyčioje kelti triukšmo, nu
siuntė savo atstovus pas 
kleboną. Tačiau klebonas 
atstovų nepriėmė, o juos 
priėmė klebonijos šeimi
ninkė, kuri pasakė, kad 
lietuviai ražančiau bažny- i 
čioje jau nebegiedosią, nes 
esą, jiems ir be jo užten
ką pamaldų.

Kaip Vilniaus Rytojus 
rašo, tos parapijos klebo-

NAUJOS KNYGOS
Ką Tik Gautos Iš Lietuvos

Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no
rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.
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“DARBININKAS”
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