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30 METU BOSTONO 
ARKIVYSKUPU

Pirmadienį, rugpiūčio 
30 d. J. E. Kardinolas Wi- 
lliam O’Connell minėjo 30 
metų sukaktį, kaip jis 
vairuoja Kristaus laivelį 
Bostono arkivyskupijoje. 
Jo Eminencija paėmė Bos
tono arkivyskupijos vairą 
mirus Arkivyskupui John 
J. Williams.

IŠVYKO SESERŲ 
NAUJOKYNAN

Norvvood, Mass. — Pe
reitą antradieni iš Bosto
no laivu į New Yorką, o iš 
ten traukiniu i Chicago iš
vyko p. Marijona Uždavi- 
^vtė uoU darbininkė Šv. 
Jurgio lietuviu oaraoiios 
jaunimo draugijos ir pa- 
raniioie. Marvtė TTždavi- 
nvtė nuvykus i Chicago i- 
stojo Seserų Kazimierie- 
čių naujokvnan. Ten ji 
bus ne viena, bet trys 
Norvzoodietės. Sveikatos 
ir ištvermės linkime pasi
aukojimo darbe.

ŽYDAS KINIJOS KARC 
VADAS

Anglų spauda rašo, kad 
Kiniios karo vadas yra 
žydas, Morris Abraham 
Cohen, žinomas visoj Ki
nijoj vardu — generolas 
Ma. Žydelis Cohen gimęs 
A_nglijoj. Sulaukęs 16 me
tu amžiaus buvo nuvykęs 
Į Kanadą. Po kelių nepa
sisekimų , Vancouver y j. 
kiniečių mieste susidrau
gavo su kiniečiais jr pasi
darė jų artimiausiu drau
gu. Tuo laiku Dr. Sun Yat 
Šen, kiniečių vadas plana
vo nadarvti sukilimą Ki
nijoj. Žydelis Cohen buvo 
labai susidraugavęs su Dr 
Sun Yat Šen. bet nasauli- 
ris karas juodu išskyrė. 
Po karo Kinija tano res
publika ir Dr. Sun Yat 
Šen buvo respublikos pre
zidentu. Atsirado ir žyde
lis Cohen, kuris tano Ki
nijos nrezidento dešinioji 
ranka.

P? p t Cnhpn
rėin cnrirAnti Kinijoj. .Tis 
grižo i Kanada ir an<?jorv- 
veno Edmontone. Jis ton 
ta.no kiniečiu vadu. 192? 
m. gnjžo i Kinija su kinie
čiais Pirkliais ir tano pre
zidento Dr. Sun Yat Šen 
artimiausiu draugu —na- 
Ivdomi. Kin’ios preziden
tas žvdeliui Cohen pavedė 
armiios vadovybe.. Po 
dviejų metu jis tano pa
skirtas Kinijos karo mi- 
nisteriu. .Tis kiniečiu buvo 
nenamainomas vadas. Kur 
dabar vra ir ką Cohen 
veikia nėra žinių, bet spė
jama. kad jis užima svar
biausią poziciją Japoni
jos - Kinijos karo lauke.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

ANTRADIENIS (Tuesday), RUGPIŪČIO (August) 31 D., 1937 M., No. 65.EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Lenkų okupuotoje mūsų sostinėje Vilniuje yra daug gražių ir architektūros 
atžvilgiu didžiai vertingų bažnyčių. Šiame paveiksle matome Šv. Onos ir Ber
nardinų bažnyčias; dešinėje pusėje matyti Šv. Mykolo bažnyčios šventorius.

Iš “Darbininkų Tėvynės” Sovietų Rusijos
taipgi dingo. Yra gandų, 
kad jis buvo areštuotas ir 
bandė nusižudyti, bet jo
kių tikrų žinių nėra. Dau
giausiai nukentėjo šiame 
valyme tie bolševikų val
dininkai, kurie turi reika
lų su užsieniais ir tie, ku
rie gyvena užsieniuose.

Karts nuo karto Stali
nas pavartodavo savo 
plieninę šluotą ir iššluoda
vo šimtus tūkstančių na
rių iš bolševikų partijos, 
bet dabar to nepakanka. 
Dabar eina masiniai šau
dymai, areštai, ištrėmimai 
ir atleidimai iš vietų.

Tas parodo, kad Stali
nas jaučia, kad dabartinė 
padėtis yra kritiškesnė už 
Trockio pasipriešini m ą, 
kada tik keli tūkstančiai 
buvo iš partijos pravary
ti.

Dabartinis “valvmas” y- 
ra vienas iš rimčiausių iri 
liečia centro komiteto na
rius, kurie yra tikri So
vietų Rusijos karo laivy
no, raudonosios armijos, 
visų valdžios denartmen- 
tų, mokyklų, universitetu, 
jaunimo organizacijų ir 
teatrų valdovai.

Priežasčių šio “valymo” 
negalima surasti, nes visit 
valdininkai yra taip įbau
ginti, kad jie neturi drą
sos teikti bet kokių žinių. 
Paprastas pilietis žino tik 
tiek, kiek skelbia cenzū
ruoti laikraščiai. Tūkstan
čiai bolševikų dingsta be 
jokio pranešimo spaudo
je. •

Dažnai apie masinius 
šaudymus yra paskelbta 
kokiame nors provincijos 
laikraštėlyje, kurių yra a- 
pie 10,000 Rusijoje ir ka
dangi korespondentai iš 
užsienių ju visų neskaito, 
tai tikro skaičiaus sušau
dytų negalima sužinoti, 
bet iš surinktų žinių gali
ma sakyti, kad nemažiau 
kaip 500 jau sušaudyta, 
ir tai tik stambiųjų bolše
vikų.

Pranešama, kad perei
tais metais 28 komisarai 
ir ju pagelbininkai buvo 
areštuoti, ištremti ar su
šaudyti. šimtai buvusių 
GPU narių dabar yra ka
lėjimuose. Veik risi ka
riuomenės 15 skyrių vadų

Londonas, — šiomis 
dienomis iš Rusijos grįžo 
garsus laikraščių kores
pondentas Webb Miller, 
kuris rašo apie dabartinę 
padėtį Sovietų Rusijoje. 
Jis rašo, kad dešimts me
tų atgal, kada ėjo Stalino 
kova su Trockiu, Lenin
grado darbininkai Stali
nui padovanojo plieno 
šluotą. Ta šluota buvo
ženklu, kad komunistų
partiją reikia išvalyti.
Stalinas šią šluotą su e-
nergija šiandien vartoja.

Stalinas ir pradėjo va
lymo darbą nuo raudono
sios armijos generolų, 
dramatistų, rašytojų, in
dustrijos vadų, teatrų di
rektorių ir net parkų di
rektorių ir eina taip toli, 
kad greitu laiku liks visa
galintis Stalinas.

Tikrų žinių apie “kruvi
ną valymą” sunku gauti, 
bet iš patikimų šaltinių 
surinktų žinių galima sa
kyti, kad daugiau kaip 
500 žmonių buvo sušaudy
ta. Desetkai tūkstančių 
žmonių areštuota, ištrem
ta ir atleisti iš vietų.

Apkaltinimai yra įvai
rūs, bet pagrindinis, tai 
tas, kad nubausti visus 
tuos, kurie žodžiu, ar vei
ksmu ar net mintimi ne
sutinka su Stalino vado
vybe Sovietų Rusijoj. .

Reikia atminti, kad Ru
sijoje ir kitose šalyse, kur 
viešpatauja diktatūra nu
krypti nuo “partijos lini
jos” yra skaitoma di
džiausiu prasižengimu, y- 
pač jei tas, kuris nukryps
ta užima svarbesnę vietą.

Pereitą vasario mėnesį, 
korespondentas susitikęs 
Maskvoje Povilą Lapins
ką, Izvestijos užsienio 
skyriaus redaktorių: Šian
dien Lapinskio jau nėra. 
.Tis dingo be žinios. Iš še
šių bolševikų žurnalistų 
su kuriais jis pietavęs 
Maskvoje, keturi dingo. 
Pora iš jų areštuoti ir vie
nas ištremtas. Užsienių 
Reikalų komisariato val
dininkas, p. Nevmann, 
kuris ruošęs Sovietų pre
kybos sutartį su Jungti
nėmis Valstybėmis irgi 
dingo be žinios.

Jacob Doletsky, Tass ži
nių agentūros direktorius 

buvo perkelti į naujas vie
tas.

Sakoma, kad 3000 gelž- 
keliečių yra kalėjimuose. 
Desetkai gatvekarių so
vietų unijų valdininkų ir 
šimtai dirbtuvių direkto
rių buvo pašalinta. Tas 
pat atsitiko su universite
tų profesoriais ir teatrų 
direktoriais.

Korespondentas yra pa
sižadėjęs teikti daugiau 
necenzuruotų žinių iš So
vietų dabartinių “kruvi
nojo valymo”.

Tokios tai žinios iš “dar
bininkų tėvynės”, Sovietų 
Rusijos dėl kurios aklai 
dirba ir keletas lietuvių, 
pasivadinusių bolševikais. 
Bet jie patys į tą “darbi
ninku tėvynę” nenori va
žiuoti.

UŽMUŠĖ LIETUVAITĘ 
AUTOMOBILIO KATA

STROFOJE

Lanrence, Mass. — Sek
madienį, rugpiūčio 29 d. 
n. Marijona Rudinskaitė, 
26 m. amžiaus, gyv. 6 Le- 
xington St. buvo išvykus 
automobiliu pasivažinėti. 
Kartu su ja važiavo tūlas 
Michael Gibaldo, 27 m. 
amž., gyv. Methuene. Be
važiuojant automobilius 
nuriedėjo nuo kelio pakal
nėn ir užmušė M. Rudins- 
kaitę, o Gibaldo tapo mir
tinai sužeistas.

1300 JUNG. VALSTYBIŲ 
JŪREIVIU IŠVYKO J 

JAPONIJOS - KINIJOS 
KARO LAUKĄ

San Diego, Calif.—Jung. 
Valstybių jūreiviai, pasi
puošę pasaulinio karo de
koracijomis, skai č i u j e 
1308 išvyko laivu Chau- 
mont ir kreiseriu Marble- 
head i Shanghai. Jung. 
Valstybių jūreivių tikslas 
yra apsaugoti amerikie
čius, gyvenančius Japoni
jos - Kinijos karo zonoje.

j//ii:
ATOSTOGOSE

Washington, D. C. —Pe
reitos savaitės pabaigoje, 
prez. Rooseveltas išvyko 
atostogoms i Hyde Park, 
N. Y., kur žada prabūti 
visą mėnesį.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Anglija Pasiuntė Griežtą 
Notą Japonijai

RUSIJA SU KINIJA Reikalauja Pasiteisinti
PASIRAŠĖ 5 METŲ 

SUTARTĮ

Nanking, Kinija — Šio
mis dienomis sovietų Ru
sija pasirašė sutartį su 
Kinija, pasižadėda mos 
per 5 metus viena kitai 
padėti įgyvendinimui ‘tai
kos’. Iš to Europos diplo
matai daro išvadą, kad 
Rusija teiks militarinę 
pagelbą Kinijai. Jau da
bar Rusijos karo vadai 
vadovauja Kinijos armi
jai. Kinija pareiškė, kad 
ji pasiruošus tokią pat su
tartį pasirašyti ir su Ja
ponija, jeigu tik ji sutiktų 
nutraukti karą ir pradėti 
derybas.

Užsienių minist e r i s 
Wong Chung-Hui, tačiau, 
pareiškė, kad sutartyje 
nesą militarės klauzulės.

MIRĖ MILIJONIERIUS 
MELLON

Southampton, N. Y. Čia 
mirė sulaukęs 83 metų 
amžiaus Andrew Mellon, 
buvęs Jungtinių Valstybių 
iždo sekretorius. Jis tar
navo iždo sekretorium 
prie prezidentų: Harding, 
Coolidge ir Hoover. Vė
liau jis buvo Jungtinių 
Valstybių ambasadorium 
Anglijoje.

Andrew Mellon buvo 
vienas turtingiausių vyrų 
pasaulyje. Jo turtai siekia 
apie 500 milijonų dolerių.

VĖL NAUJI SUĖMIMAI 
RUSIJOJ

KA APIE TAI RAŠO 
SOVIETŲ SPAUDA

“Pravda Vostoka” rašo, 
kad suimtas Taškento 
gorsovieto pirminin kas 
Tadsiejevas, finansų ko
misaras Islamovas, karo 
komisaras lopo, kuris pa
staruoju laiku buvo Le
ningrado karo akademi
jos politinis komisaras.

Laikraštis “Sov. Sibir” 
rašo, kad Novosibirsko 
radiofono visi tarnautojai 
ir vadovybė buvo trocki- 
ninkai. Vienuolika radio
fono tarnautojų ir direk
torius Pellmannas suimti. 
Toliau tas pats laikraštis 
rašo, kad Vakarų Sibire 
trockininkai buvo įsibrovę 
ir j komsomolą. Daug 
komsomolo narių esą su
imta. ries GPU išaiškino, 
kad jie priklausė šnipų or
ganizacijai. Tarp suimtų
jų yra ir Vakarų Sibiro 
komsomolo vadas Pantju- 
chovas.

Saratovo laikratšis ‘Ko- 
munist’ rašo, kad vietinis 
teismas už sabotažą ir 
šnipinėjimą svetimos vals
tybės naudai pasmerkė 
mirti tris traktorių fabri
ko direktorius. Mirties 
bausmė jiems įvykdyta.

KATALONIJA NORI 
BAIGTI ISPANIJOS 

KARĄ

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius, Rugp. 
28 d. — Ispanijos sukilė
liams užėmus Santander 
miestą, Kataloniios val
džia pasiūlė gen. Francis
co Franco pradėti atski-Į 
ras taikos derybas su au
tonomine Katalonija. Gen. | 
Franco sutinka pradėti 
derybas, bet norėtų, kad 
Kataloniečiai pasiduotų jo 
vadovybei.

Taigi Santander užėmus 
visa Ispanija pakrypo 
gen. Franco pusėn.

JAPONAI KARIAUJA
UŽ TAIKĄ. SAKO VICE

KONSULAS

New York — Japonijos 
Vice-Konsulas Kazuyoshi 
Inagaki, kalbėdamas per 
radio pareiškė, kad jo ša
lies nepaskelbtas karas 
Kinijai esąs vienintelis 
siekis “abi šąli suartinti 
pastoviam kooperavimui”.

Toliau vice-konsulas pa
reiškia, kad Japonija ir 
Kinija, kurių rubežiai su
sisiekia, turi gyventi glau
džiai. o to esą negalima 
atsiekti, “nepašalinus iš 
Kinijos užsienio prieš Ja
ponija agitacijos, kas ir 
iššaukė nesusiprati mus 
tarp Kinijos ir Japoni
jos”.

SUŽEIDĖ 7 JUNG. VAL
STYBIŲ JŪREIVIUS KI

NIJOS VANDENYNE

Shanghai, — Rugp. 30 
d. Netoli Shanghai karinis 
orlaivis puolė Amerikos 
keleivinį laivą, President 
Hoover. Septyni įgulos 
nariai buvo sužeisti, du iš 
ju sunkiai ir trys keleiviai 
dėl bombų sprogimo per
blokšti.

Trys bombos pataikė į 
laivą, kuris grįžo iš Mani- 
11a į Shanghai. Dar nėra 
tikrų žinių ar tas orlaivis 
buvo kiniečių ar japonų.

Admirolas Yarnell, ku
ris vadovauja Amerikos 
karo laivams Kinijos van
denyne, įsakė garlaiviui 
nesiartinti prie Shanghai, 
bet vykti į Japoniją.

REIKALINGI ORGANIZATORIAI — SPAUDOS ’ 
PLATINTOJAI

LDS organizacijai ir laikraščiui “Darbininkui” 
reikalingas organizatorius arba organizatoriai, kurie 
lietuvių kolonijose organizuotų LDS kuopas ir pla
tintų laikraštį “Darbininką”. Reikalingas generalis 
organizatorius, kuris važiuotu iš kolonijos į koloniją 
ir organizatoriai kolonijose. Darbas užtikrintas ir at
lyginimas pagal susitarimą: savaitinė alga ir komi
sas. Atsišaukite tuojaus. Rašykite laišku pažymėda
mi amžių, gyvenimo vietą, koki mokslą baigęs, kokį 
užsiėmimą turite, ar galite dirbti visą laiką ar tik 
laisvą nuo darbo, ar galite gauti rekomendaciją nuo 
parapijos klebono ir t. t.

Rašykite adresu: LDS Centras, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Londonas, Anglija — 
Britų valdžia pasiuntė 
griežtą notą Japonijai, 
kurioj reikalauja pilno ir 
aiškaus pasiteisinimo dėl 
sužeidimo jos ambasado
riaus Kinijai.

Notoje reikalauja pir
miausia padaryti formalų 
atsiprašymą karališ kai 
valdžiai; atitinkamą bau
smę uždėti kaltininkams; 
duoti užtikrinimą, kad a- 
teityj tokie dalykai nepa
sikartos. •

UŽMUŠĖ ŠIMTUS 
KINIEČIŲ

Shanghai, Kinija — Ja
ponijos lakūnai iš orlaivių 
metė bombas į Shanghai, 
Nanking ir Nanchang, 
kur šimtus civilių žmonių 
užmušė ir daug sužeidė. 
Du šimtu namų sudegino 
Šiaurės Stoties distrikte. 
Japonai užmušė daugiau 
kaip 100 civilių moterų ir 
vaikų ir apie 400 sužeidė 
Nankinge. Penkius šim
tus namų padegė, tarp 
kurių ir Tautinę Našlai
čių Mokyklą, Tautinį 
Centralinį Universitetą ir 
Tzesheng ligoninę.

VENGRIJA VĖL MOKĖS 
SAVO SKOLĄ

VVashington — Valsty
bės sekretorius Cordell 
Hull paskelbė, kad Ven
grija pasiūlė vėl pradėti 
dalinai mokėti savo sko
lą Jungtinėms Valsty
bėms.

Jau keli metai kaip vi
sos valstybs nemoka savo 
karo skolų Jungtinėms 
Valstybėms, jų tarpe ir 
Lietuva. Viena tik Suomi
ja išlaikė savo žodį ir 
punktualiai moka skolą. 
Dabar prie Suomijos pri
sideda ir Vengrija.

LENKIJOS ŪKININKŲ 
STREIKO RIAUŠĖSE 

UŽMUŠTA 62 ŽMONES

Varšuva — Po dešim
ties dienų riaušių, kuriose 
62 asmenis tapo užmušti, 
viešai paskelbta, kad bai
gtas ūkininkų streikas. 
Cenzūra buvo uždraudusi 
laikraščiams bet ką minė
ti apie šį streiką ir tik da
bar leido apie tai paskelb
ti.
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[vietinės ŽINIOS
ATVYKSTA KUN. K.

VENGRAS, MIC.

Šį mėnesį iš Lietuvos at
vyksta kun. K. Vengras, 
MIC. ir rugsėjo 26 d. šv. 
Petro par. bažnyčioje, So. 
Boston, Mass. laikys pri
micijas, o vakare bažnyti
nėje salėje, W. 5th St. į- 
vyks primicijų bankietas.

Kun. K. Vengras yra 
Southbostonietis, už tai 
reikėtų jo bankietą pa
remti. Rap.

LANKĖSI

• i. ” : - ■

Aleksandra Grigaite, gyv., 
181 D SL So. Boston. Liu
dijo Alena Grigiutė ir Ka
zys Grigas.

Rugp. 29 d. apsivedė Al
fredas Neretas su Alena 
Zukevičiute gyv. 230 L St. 
Liudytojais buvo Jonas 
Kadaras ir Geroldina Ta- 
mosaičiutė.

Tą pačią dieną ištekėjo 
Alena Zenevičiutė, gyv. 
23 Taff St., Dorchester, už 
Jokūbo Cahm Liudijo jau
nosios brolis ir jaunojo 
sesuo.

šeštadienį ‘Darbininke’ 
lankėsi LDS 70-tos kp. 
Lawrence, Mass. raštinin
kas p. C. Vencius. Jis 
džiaugiasi, kad Federaci
jos Kongresas visais at
žvilgiais puikiai pavyko. 
Jis sako, pasisekimas Fed. 
Kongreso tai nuopelnas 
kun. Pr. M. Juro, kuris la
bai daug dirbo.

Taip - gi tą pačią dieną 
lankėsi iš Baltimore, Md. 
p-nia M. Kaluškienė-Klei- 
tonienė su p-le Pranciška 
Voksaitė. Jos atostogauja 
Naujoje Anglijoje. Sakė 
aplankiusios savo pažįsta
mus Lynn, Cambridge, 
Brockton ir kituose apy
linkės miestuose. P-nia 
Kleitonienė yra ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja 
ir rėmėja. Ji taipgi atnau
jino prenumeratą ir 
tiems metams.

LANKĖSI DR. A. RA
KAUSKAS SU ŽMONA

SA S
M ^-9*

’s* M 8 V ? *■

N. Anglijos Marianapolio

IŠVAŽIAVIMAS
i . * ? ’ * - > ■ ' - ‘

Metinis

V%1
M/J

ŠLIUBAI

ki-

Pereitą šeštadienį “Dar
bininko” redakcijoje lan
kėsi visuomenininkas, Ka
talikų Federacijos Centro 
pirm. Dr. A. Rakauskas 
su savo žmona Elena (Na- 
rinkaite). Dr. Rakauskas 
šeštadienį, rugp. 28 d. 
Darbininkų radio progra
moje pasakė gražią kalbą. 
Dainininkė Elena Rakaus
kienė - Narinkaitė pasiža
dėjo kada nors atvykti ir 
specialiai išpildyti savo 
dainomis visą pusvalandį.

Dr. A. Rakauskas su 
žmona sekmadienį pasi
svečiavę pas A. Peldžius, 
ir lydimas LDS Naujosios 
Anglijos apskr. pirminin
ko J. Kumpos išvyko Ma- 
rianapolin. Pp. Rakauskai 
žadėjo iš Marianapolio ap
lankyti kaikųriuos mies
tus Pennsylvanijos vals
tybėje.

Rugp. 28 d. apsivedę.
Juozapas Latoržiukaš šū

DAKTARAI
ATVYKO ATOSTOGOMS 
SESERIS KAZIMIERIE-

TfiS

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nno 
1:30 ik! 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nno 9 iki 12 v. dienų.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nūo 9 iki 12 vaL dienų.

(pagal sutartį)

Tel. Trovbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq..

Cambridge, Mass.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pereitą šeštadienį atvy
ko iš Chicagos pas savo 
tėvelius praleisti atosto
gas Seseris Kazimierietės: 
Sesuo Salvatora (Alena 
Kiburytė), kurios tėveliai 
gyvena Dorchester, Mass. 
ir Sesuo Adorata (Savilio- 
nytė), kurios tėveliai gy
vena So. Bostone. Linki
me Seserim malonių atos
togų.

Seseris Salvatora ir A- 
dorata grįš į Chicagą 
Darbo Dienos šventės va
kare. Sesuo Adorata, ro
dos, tuoj po atostogų vyk
sta į New Mexico moky
tojauti viešoje mokykloje.

BENDRAFRONTININ- 
KAJ IR LEGIONO DA
RIAUS POSTO VALDY

BA TYLI 8* • »

SIUVĖJAS
Siuvame naujus ir pataisome 
senus drabužius kaip vyrams 
taip ir moterims. Taipgi par
duodame naujus vyriškus dra

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

•v

MONARCH HOME 
BAKERYI

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highvay 

Roslindale, Mass. < 
i Kepa djioną ir pyragaičius. 
1 Specialius Tortus Vestuvėms, 
i Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniai^: -- 
6—10:30 A. M.; 4r-6:30 P. M.

Kiek laiko atgal “Darbi
ninke” pastačiau klausi
mą “Kaip suderinti?” ben- 
drafrontinink u s - komu
nistus ir socialistus su lie
tuviais legionieriais, kurie 
buk nutarę dalyvauti ben- 
drafrontininkų pikni k e. 
Legiono Dariaus Posto di
rektorius p. Yuga atsilie
pė ir pareiškė, kad jis da
lyvavęs visuose posto su
sirinkimuose ir nė viena
me nebuvo nutarta daly
vauti
piknike. Bet nei bendra- 
frontininkai iš socialisti
nio ir komunistinio abazo, 
nei Legiono Dariaus posto 
valdyba iki šiol nepadarė 
jokio pareiškimo. Užsi
čiaupė ir tyli. Rodos, bu
vo užtektinai laiko pasisa
kyti taip ar ne? Visuome
nė, kuri nuoširdžiai remia 
Legiono bariaus postą

9 dieną užgrobė. Reikia 
gerai visiems lietuviams į- 
sidėti sau į galvas, kad 
Lietuvai labai svarbu už
sienį teisingai informouti 
aie Vilniaus reikalus. Jei 
užsienis teisingai bus in
formuotas apie Vilnių, jei 
jis žinos, kad Vilnius tik
rai priklauso Lietuvai ir 
kad jis neteisingai yra įš 
Lietuvos pagrobtas, tuo
met ir Lietuvai bus daug 
lengviau Vilnių atgauti.

Lenkai okupuotame Vil
niaus krašte visokiais bū
dais lietuvius skriaudžia: 
uždarinėja lietuvių moky
klas, neteisingai suiminė- 
ja ir kalina lietuvius, var
žo lietuvių spaudą ir t.t.... 
Ar apie tuos okuopos Lie
tuvos lietuviams daromus 
žiaurumus pasaulio lietu
viai ir įvairių kitų tautų 
žmonės gerai žino? Į tai 
taip pat reikia atsakyti 
neigiamai: nei užsienyje 
gyveną lietuviai, nei šiaip 
įvairių kitų tautų žmonės 
apie visus okupuotos Lie
tuvos lietuviams lenkų da
romus žiaurumus, kaip 
reikiant, nežino. Tad už
sienio lietuvių spauda a- 
pie juos daugiau ir pla
čiau turėtų rašyti; užsie
nio lietuviai turėtų stro
piau kitų tautų žmones in
formuoti apie okupuotos 
Lietuvos lietuviams lenkų 
daromas skriaudas ir 
žiaurumus. Jeigu visas pa
saulis plačiai žinos apie 
lenkų žvėriškus darbus, 
tai galimas dalykas, kad 
jie nebeišdrįs jų daryti 
arba bs bent kiek su lie
tuviais švelnesni ir žmo
niškesni. Tsb.

JUOZAS M. DILIS
laikrodininkas

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

<

Labor Day, Rugsėjo Sept. 6,1937
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Marianapolio Parke, Thompson, Conn.

BE PAPRASTŲ KIEKVIENAME PIKNIKE MALONUMŲ — SKA
NIŲ VALGIŲ — ŠALTŲ GĖRYMŲ TAIPGI BUS GEBA MUZIKA. 

VISUS KVIEČIA RENGĖJAI.

nori žinoti kur eina pos
tas?

Amerikos Legionas ir 
šių metų metiniame sei
me, kuris įvyko New Bed- 
forde, pasisakė prieš ko
munizmą ir jo vykintojus 
komunistus. Kadangi iš 
Maskvos komunistams y- 
ra įsakyta briautis net ir 
į katalikiškas draugijas, 
jau neskaitant socialistų 
ir tautininkų, ir jas versti 
iš vidaus, tai suprantama, 
kad komunistai kaip tik 
gražiais obalsiais eina 
griauti Lietuvos nepri
klausomybę ir lietuvių 
tautinį susipratimą —vie
nybę išeivijoje.

Bendras frontas susida
rė pereitais metais Cleve- 
lande. Prie bendrafronti- 
ninkų prisidėjo ir lietuvių 
socialistų vadukai, kurie 
dabar viena dūda dūduoja 
į patriotiniai nusiteikusių 
lietuvių ausis. Jiems pa
vyko prisikalbinti keletą 
“plačių pažiūrų” draugijų, 
kuriu vardu jie dabar 
garsiai šaukia už “demo
kratiją” Lietuvoje. Bet 
kada Lietuvoje buvo tikra 
demokratija, tai tie patys 
bendrafrontininkai įvai
riausiais būdais šmeižė tą 
demokratija ir piršo Lie
tuvos žmonėms sovietus.

Gyvename laisvoj šalyje. 
Todėl nei nebandau ben- 
drafrontininkų pakreipti 
nuo Maskvos, nes tai būtų 
tuščios pastangos. Jiems 
miela, kas svetima. Jie 
džiaugiasi, kad sovietijoje 
milijonų žmonių pralietas 
kraujas. Kada Lietuvoje 
sušaudo vieną kitą žmogų, 
kalta ar nekalta, tai jie 
reiškia griežčiausius pro
testus, bet kada sovietų 
Rusijoje komunistų kru
vinasis diktatorius sušau
dė tūkstančius nekaltų 
žmonių ir net komunistų, 
tai jie tą šaudymą patei
sina ir sako: “tokiems 
niekšams to ir reikia”, ir 
reikalauja, kad visus “nie
kšus” (o “niekšais” Rusi
joje yra visi, kurie tik 
kiek prasitaria prieš ko
munistų diktatūrą) su
šaudytų.

Taigi iš to mes galime 
pasidaryti ir pasidarome 
išvadas ko siekia bendra- 
frontininkai Lietuvoje.

Dabar, ką galime pasa
kyti apie legionierius? Le
gionieriai yra laisvės ir 
nepriklausomybės gynė
jai. Nesuprantama, kad 
jie bendradarbiautų su 
bendrafrontininkais. Svar
bu, kad legionierių Da
riaus posto 317 valdyba 
pasisakytų: nutarė ar ne 
ir dalyvaus ar ne bendra- 
frantininkų piknike su sa
vo kapeli ja?

Ex • frontininkas.
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VILNIUS ĮR UŽSIENIOKRIKŠTAI
Rugp. 28 d., tapo pa

krikštyta duktė Jono ir 
Petronėlės (Gediminskai-' 
tė§) Melody vardais Kla
ra - Ona. Kūmai buvo 
Melody ir Adelė Grimeliu- 
tė.

Tuom pačiu laiku tapo 
pakrikštytas sūnus Vy
tauto ir Antaninos (Sau- lietuvių tautinis atgimi- 
čiūnaitės) Agurkių. Kū
mas buvo Jonas Saučiū-j 
nas, kūma Paulina Agur- 
kiūtė.

Rugp. 29 d., pakrikšty
tas sūnus Juozapo ir Bro- 
nislavos -^(Talendzevičiū- 
tės) vardais Rikardas- 
Juozapas. Kūmais buvo 
Laurynas Diskinis ir Ona 
Venienė.
NAUJAS “AMERIKOS” 
ADMINISTRATORIUS
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LIETUVIAI

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Vilnius yra lietuvio tau
tos brangenybė, kurios 
lietuviai niekada neišsiža
dės. Vilniuje išaugo Lietu
vos galybė, Vilniuje kilo

V •

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĘ., 
SO. BflSTON. MASS.

Prieš Afidrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

mas, čia pradėjo klestėti 
lietuvių spauda, literatū
ra, mokslas, visuomeninis 
ir politinis veikimas. To
dėl suprantamas dalykas, 
kad lietuviai Vilniaus nie
kada negali išsižadėti, ir 
jie Vilniaus niekuomet ne
išsižadės.
— Ir vyresnieji ir jaunes
nieji — visai nešioja savo 
širdyje Lietuvos paveiks
lą su Gedimino sostine, ir 
to paveikslo niekas neį
veiks išdildyti”.

Lietuvoje yra plačiai ir 
nuoširdžiai dirbamas Vil
niaus vadavimo darbas, 
kuris daugiausia koncen
truojamas Vilniaus Vada
vimo Sąjungoje. Be šios, 
plačiai po visą Lietuva 
paplitusios organizacijos. 
Vilniaus reikalais gyvai 
rūpinasi ir įvairios kitos 
lietuvių organizacijos. Tur 
būt Lietuvoje sunku būtu 
rasti lietuvį, kuris šiokiu 
ar tokiu būdu nesisielotų 
Vilniaus reikalais, kuris 
nesirūpintų Vilniaus atva- 

; davimu ir kuris tam io- 
vadavimui neaukotų lėšų 
ar bent savo darbo. Vil- 

, niaus vadavimu turi rū- 
! pintis ne tik savo tėvynė
je gyveną lietuviai, bet 
taip pat ir užsie nio lietu
viai. Už savo tėvynės ri
bų gyvena lietuviai Vil
niaus vadavimui gali la
bai daug gero padaryti.

Lenkai neteisėtai užgro
bę mūsų sostinę Vilnių 
Lietuvai padarė didelę 
skriaudą. Tačiau ar visas 
pasaulis tą skriaudą žino? 
Ar kitų tautų žmonės ži
no, kad lenkai Lietuvos 
sostine neteisėtai užgrobė, 
kad Vilnius nuo amžių 
riklausė lietuviams? J tai 
turime atsakyti neigia
mai: daugumas to nežino. 
Ir dar daugiau, kaip įma
nydami, stengias įrodyti, 
kad Vilnius yra jų mies
tas, kad lietuviai neteisin
gai savinąsi Vilnių. Todėl 
mums būtinai reikia įro
dyti, kad Vilnius yra Lie
tuvos sostinė, kad lenkai 
melagingai skelbia, jog 
Vilnius iš seno lenkams 
priklausąs. Šiuo atveju 
užsienyje gyveną lietuviai 
labai daug gali padaryti. 
Jie turi puikiausios pro-, 
gos įvairių tautų žmo- 
nėms įrodyti, kad Vilnius 
yra Lietuvos sostinė, kad 
lenkai ją neteisėtai ir 
klastingai 1920 m. spalių
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Pirmadienį, rugpiūčio 30 
d. išvyko į Brooklyn, N. 
Y. p. Danielius Averka, 
LDS Centro "Kontrolės ko
misijos narys eiti savait
raščio ‘Amerika* adminis
tratoriaus pareigas.

Naujam administrato
riui p. D. Averkai linkime 
geriausių sėkmių naujose 
pareigose.

SUŽEISTAS NANAR- 
TAVIČIUS AUTOMOBI

LIO NELAIMĖJE
Sekmadienį, rugpiūčio 

29 d., p. Juozas Nanarta- 
vičius, gyv. 110 W. Sixth 
St. So. Bostone, važiavo 
automobiliu per Dorches
ter į Brocktoną. Jis vežė 
tris žmones. Važiuojant 
Milton Street į kalną, ki
tas automobilius, kurį o- 
peravo Gertrude L. Shea, 
gyv. 667 Adams St., Dor
chester trenkė į p. Nanar- 
tavičiaus automobilį, ku
ris atsimušė į tvorą ir ap
sivertė. Sužeidė p. Juozą 
Nanartavičių ir jo pasa- 
žierius svečius, kurie taip 
pat gyvena So. Bostone.

Visi sužeistieji buvo nu
vežti į Boston City ligoni
nę, kur p. Nanartavičius 
gavęs pirmą pagelbą iš
leistas į namus, o kiti dar 
pasiliko ligoninėje.

Ponia NanartaviČienė 
šiomis dienomis išvyko a- 
tostogoms į New Jersey, 
tai jai ši žinia bus skaudi 
ir sudrums atostogų nuo
taiką,
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VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kūip galima pa 
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Užsakymus su pinigais siųski
te “Darbininkas“, 366 Vert 
Broadway, So. Boston, Mass.
'-i L ; -U JLt

LIETUVOJE LANKĖSI 
TARPTAUTINIO DAR
BO BIURO ATSTOVAS

Rugpiūčio 5 d. iš Rygos 
traukiniu atvyko tarptau
tinio darbo biuro žemės ū- 
kio skyriaus direktorius 
von Bulovas. Kitą dieną 
jis išvyko į Suvalkiją, kur 
susipažino su naujakurių, 
vidutinių ir stambių ūki
ninkų ūkiais ir darbinin
kų būkle tuose ūkiuose. 
Ta pačia proga aplankė 
Kvietiškio žemės ūkio mo
kyklą ir cukraus fabriką 
Marijampolėje. Paskutinę 
savo viešėjimo dieną ap
lankė centrines ekonomi
nes organizacijas, susipa
žino su jų veikla ir po at
sisveikinimo pietų išvyko 
iš Lietuvos tiesiog į savo 
nuolatinio darbo vietą 
Ženeyoje. Tsbx

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

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

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

w»rri fo» 20a othm msigns

^MEMGRIAL GRANITE CO.

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

i SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
: LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

l JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

| Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960 

J Patarnavimas Dieną ir Naktį

KXXXXXXXįfX3C3fXX3t
Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
'VXS£3CXXXXXXXX3CX3B£X$tXXXXX30CX3CXSX3CXXXXXXXXS0^^

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
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M. K. Čiurlionis
-
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Genialusis lietuvių dailininkas M. K. Čiurlionis.

SMURTAS

i

v •

Roosevelt
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K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway i

Tel. SOUth Boston 9367
K.

Lietuv o s 
yra lenkų

įdainavo 
kurios 

8 d. jau

• v • • įsvne 
2.000

kosminio “aš” 
(ėjimas prie 
ir pasaulio, 

pradų: gero— 
pikto — tam-

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir

vra 
kū-

Antradienis, Rugpjūčio 31, i937
•

■■e

O ypa- 
pasisekima 
kurią visi 
gau šiai

SUVALKIEČIAI ŪKI
NINKAI ĮTEIK Č KASA- 

CIJOS SKUNDĄ

jeięu 
siusti karo 
Japoniją ir

LIETUVOS CUKRAUS 
FABRIKAI PAGAMINS 

25 MILIJONUS Kg. 
CUKRAUS

CIO PRIEŠINASI SIUN
TIMUI KARO REIKME

NŲ Į TOLIMUOSUS 
RYTUS

SOVIETŲ RUSIJOJ LIK
VIDUOJAMI KOLCHO

ZAI

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem?* 

pa rengimams

“Krasnaje Gazieta” 176 
nr. atspausdintas Lenin
grado miesto tarybos na
rio Mandejevo laiškas, ku
riame štai kas rašoma:

“Radio krautuvės direk
torius Antonovas liepos 
24 d. apie 12 vai., vakaro 
užėjo į restoraną — val
gyklą užkąsti. Pamatęs, 
kad jį nori apgauti, pa
reikalavo skundų knygos, laiminga senatvė.

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

tus, kurie skelbiasi “Darhininke” ansimoka, nes jie parduoda Švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

L
ATSITIKTINUMAS AR 

STEBUKLAS?

Blaivas Turi Per Naktį 
“Pagirioti” Daboklėje ir 

Susimokėti 25 Rublius 
Baudos

Turėdamas dido|i

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER, MASS
PERKINS SQ. 

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

didelę lietuvių liau- 
meno vertę ir reikš- 
“Liaudies menas turi 
mūsu meno pamatas,

7:30 ral. vakare, pobažnytlnAj rv*> 
ta IMf

Vlaata dranctjoa reikalai! kreipkite* 
paa protokolą raMlninke.

Kastantas 
gimė 1875 m.

-i
kla ir ėmėsi savarankiš
kos kūrvbos. Tuo laiku iis 
sukūrė šiuos žymiuosius 
savo ciklus’ “Pa.sa.u1in su- 
t-’.’ėrimas” (13 nave’ksluV 
“Zodiiako ženklai” (19 
paveikslui, “žiema” f 8 
np veiksi ai i. kalėta mažes
niu ciklu ir atskiru navei- 

v* n -

ILietuvių tauta jau turi 
ir tokių menininkų, savo1 
tautos dvasios reiškėjų, Į 
kurie yra plačiai žinomi 
ir aukštai vertinami toli 
už Lietuvos sienų. Vienas 
tokių menininkų yra ge
nialusis lietuvių dailinin- i 
kas, tapytojas ir muzikas | 
Mykalojus Kas t a n t a s 
Čiurlionis.

Mvkalojus 
Čiurlionis 
rugsėjo 10/23/ diena Va- I patariamas, naliko mokv- 
rėnos miestelvie. Traku ■ 
apskr.. vargonininko šei-Į 
moję. Nuo 2—9 metu am-j 
žians iis augo labai jrra-Į 
žioje vietoie, ant Nemuno i 
kranto. Druskininkuos^. Į 
kur jo tėvas buvo persi-! 
kėlės var^oninink a u t i.'I 
Dar vaiku būdamas, na^o- 
dė didelius muzikos rabu-i kąip. Tuo nat laiku i"<= 
mus. Pirmąjį muzikos mo-. šė simfonine nnema “.Tū- 

t.ėvoįra”. harmo^’za^o liet’1'"’” 
o sula’ikpą Pąnojps ir veikiai

dalvvavn Varšuvos lietu
viu kultūriniame ervv^ni- 
me: jis suorganizavo Var
šuvos lietuvių draugios 
chorą ir buvo io vedėjas. 
1907 m. M. K. Čmrlioms 
įsikūrė grvveuf.i Lietuvon 
sostinėje Vilniuje, kur iš 
pat nradžiu ener«in<£a.i ė- 
mė dalyvauti lietuviu kul
tūriniuose žvmuoso. iis 
dirbo Lietuvių Dailės 
Draugijoje ir dalvvavo 
ios rengiamose parodose, 
suorganizavo lietuvių cho
rą ir iam vadovavo, sten
gėsi ikūrti konservai ori i a. 
Vilniuje gyvendamas. iis 
pabaigė rašyti simfonine 
poema “Jūra”, šis vėly- 
besnės romantikos stUui- 
ie narašvtas ir dideliam 
s;mfoniniam orkest r u i 
tniVomas kūrinys yra di
džiai turiningas, idėiin- 
ras. vieningas savo kons- 
tmikejia ir labai idomia.i 
i r stru montuotas. Šis kūri
nys lietuviu simfoninės 
muzikos Jiteratūroio 11 ži- 
ma pirma ia vieta. 1°08— 
1009 m. M. K. Čiurlionis 
^’veno Petranjivie. žy
miausieji rusu dailininkai 
buvo sužavėti io kūriniais 
jr ji kvietę dalvvauti įvai
riose savo parodose. I- 
temntas darbas pakirto 
M. K. Čiurlionies sveikatą, 
iis susirgo sunkia nervu 
liga 1911 m. balandžio 10

ksla i°’iio iš savo 
vargonininko.
14 metu istoio Plungėie į 
kunigaikščio Oginskio or
kestrą. Čia bedirbdamas, 
jis pradėio rašyti muzikos 
kompozicijas ir piešti 
gamtos vaizdelims. Kuni
gaikštis Oginskis, patu
rės didelius M. K. čiurlio
nies gabumus. 1893 me
tais jį pasiuntė į Varšuva 
toliau muzikos mokvtis. 
ir čia iis išgvveno 7 me
tus. Varšuvoje Čiurlionis 
studijavo muzika ir tanv
ba. daug skaitė mokslo 
veikalų ir dailiosios lite
ratūros kūrinių. Baigęs 
konservatorijos kompo
zicijos skyrių, M. K. Čiur
lionis eavo nasiūlyma bū
ti naujai steigiamos Liub
line muzikos mokyklos 
direktoriumi. Tačiau jis 
nuo to nasiūlvmo atsisa
kė ir, Varšuvoje gyven
damas, vertėsi privačio
mis muzikos pamokomis 
ir pats toliau tobulinosi 
muzikoje. 1901 metais pa
rašė simfonijos orkestrui 
poema “Miškas”, už kuria 
Zamoiskio vardo konkur
se laimėjo pirmąją premi
ja. Už antrą ji orkestrui 
kūrinį “Polonezą” Ogins
kis jam davė lėšų vvkti i 
Leipcigą toliau studijuoti 
muzikos: Leipcige jis
stropiai studi javo muzika, 
domėjosi filosofija ir pats 
parašė nemažai muzikos
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Sugrįžus iš Leipcigo i 

Varšuvą, M. K. Čiurlionis 
vertėsi muzikos pamoko
mis ir studijavo tanvba. 
Tuo metu jis stipriai ėmė 
reikštis ir savo dailės kū
riniais.
talentą ir nepaprasta, vai
zduotę, kuri, pasak P. Ga
launės, netilpo meno mo
kyklos dėstvmo rėmuose. 
M. K. Čiurlionis mokvtoiu
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d. mirė. Palaidoas Vilniu- 
: je rasų kapuose.
I /

M. K. Čiurlionis yra 
daug keliavęs po žymią
sias meno ir gamtos gro
žio atžvilgiu vietas. Visa 
tai, be abejo, jo talentui 
turėjo didelės reikšmės.
Tačiau savo genialiajai. 7 A ĮTM/Ygl rFI'MT/'iC 
kūrybai įkvėpimo iis sė- I V A.1K1 VO £11N ĮVU 
mes iš savo tėvynės Lie-

kad būtų manęs, jog tuo 
jis siekia dviejų savo pri
gimtyje skirtingų meno 
šakų — muzikos ir tapy
bos — sintezės. M. K. 
Čiurlionies kūryba pasi
žymi nepaprastu formos

I

Kju y-| BlAURUS LENKU SKAUTU
ra daug keliavęs po Lietu
va ir atsidėjęs studijavo 
lietuviu liaudies dainų 

j melodijas ir lietuviu liau- 
Į dies mena, ypač nuosta
baus savotiško grožio ku
rinius lietuviškus kryžius, 

į pirmasis suprato ir iš
kėlė 
dies 
mę. 
būti 
— rašo M. K. Čiurlionis.— 
iš jo turi iškiJti savotiš
kas lietuviu stilius, jis y- 
ra mūsų pasididžiavimas, 
nes tas gražumas, kurį būtų išimtas 
turi savyje, vra srvnas. 
savotiškas ir išimtinai 

i lietuviškas. M. K. Čiurlio-1 
i nis buvo labai produktin- 
gas kūrėjas: jis per savo, 
palyginti, trumpa gyveni
mą sukūrė apie 280 pavei
kslu ir anie 130 muzikos 
veikalu (kiti sako, kad 
M. K. Čiurlionis vra sukū
res arti tūkstančio dides
niu ir mažesniu kūriniu. 
Daug jis pa ts iu sunaiki
nęs. daug išdalinęs nažis- 
^pmiems ir bičiuliams). 
Šiuo metu M. K. Čiurlio
nies Galerijoje. Kaune, 
Vytauto D. Kultūros Mu
ziejaus meno skyriuje 

i 274 M. K. Čiurlionies
riniai.

Olandijoje pasaulinėje 
skautų stovykloje daly
vauja ir Lietuvos skautai. 
Lietuviams skautams vi
sur gerai sekasi, 
tingai didelį 
turi parodėlė, 
stovyklautojai 
lanko.

Nuolatiniai 
skautų svečiai
skautai. Jie būtinai norė
jo, kad iš tos parodėlės 

j scheminis 
žemėlapis, kur pažymėta, 
kad Vilniaus kraštas yra 
lenkų okupuotas.

Rugpiūčio 5 d., kai mū
sų skautai buvo išvykę 
ekskursuoti po Amsterda
mą ir stovykloje liko tik 

j sargyba iš 4 skautų, tai 
atėjo lenkų skautų būrys 
ir mėgino žemėlapį nuim
ti, bet mūsų sargybiniai jį 
apgynė. Jų vadas net mū
sų svečių knygoje pasira
šė: “Jums Vilniaus nepa
siseks iš mūsų atimti”.

• Rugpiūčio 6 d. lietuvių 
skautams buvo leista pa
sirodyti pasaulio teatre. 
Kada mūsų skautai išvy
ko į teatrą, stovykloje te
liko tik parodos vedėjas 
Krausas ir mokytojas Bu- 
cevičius. Kaip tik tuo me
tu į stovyklą vėl atvyko a- 
pie 40 lenkų skautų. Vieni 
užpuolė direktorių Krau- 
są, atsuko į užpakalį ran
kas ir laikė, o kiti nuplėšė 
žemėlapį ir sudraskė. Tuo 
laiku kai lenkai žemėlapį 
plėšė buvo pilna mūsų 
stovykla lankytojų, bet 
tie nesuprasdami, kas čia 
vyksta, nieko mūsų skau
tams padėti negalėjo. Mū
sų stovyklos vadovybė 
šiuo reikalu pasiskundė 
vyriausiai vadovybei, šis 
lietuvių skundas rado ati
tinkamą atgarsį ir lenkų 
skautai viešai atsiprašė.

Lietuvių skautų stovyk
la turi didelį populiarumą. 
Šveicarai su prancūzais

KAIP LENINGRADO MILI 
CININKAI MUŠA ŽMO

NES

Nagrinėdami M. 
Čiurlionies kūrvbą idėji
niu atžvilgiu, matome jo
je tris svarbiausius auto
riaus siekimus: Kurėjų- 
Kūrėjo, Karalių - Kara
liaus (Rexo) ieškojimą; 
savęs, savo 
ieškojimą 
šventyklos) 
kaip dviejų 
šviesaus ir
saus vaizdavimą. Kai ku
riuos savo kūrinius M. K. 
Čiurlionis pavadino muzi
kos terminais - sonatomis, 
preliudijomis, gugomis... 
Dėl to, kad juose pasak 
P. Galaunės, vaizduoda
mas kosmiškus pasaulio 
ir gamtos reiškinius, tvar
kė juos pagal tam tikrą ei 
lę, pagal jų raidos stadi
jas, bet anaiptol nė deltoj domisi mūsų dainomis. Jie

originalumu, giliu harmo- tačiau užuot davę skundų 
nijos ir grožio pajautimu, knygą jį išvadino skanda- 
kolorito švelnumu ir gra
kštumu. Dėl šių ir kitų 
savybių M. K. Čiurlionies 
kūryba laikoma nė tiktai 
genialia, bet ir atstovau
jančia lietuvių tautos bū
do savybes. Savo kūri
niuose Čiurlionis nekartą 
iškilo į kūrybos aukščiau
sias viršūnes, rodos, no-

| rėdamas susilieti su visa
ta. Bet tie jo pasikėlimai 
kaip tiktai stipriausiai ji 
sieja su Lietuva, su jos 
vamta, su jos pilka pa-

I dange, su lietuviu tautos 
| sielos lirika, liūdesiais ir !
viltimis, kurias Čiurlionis 
taip gražiai išreiškė pre
liude — Vytyje ir Karalių 
pasakoje. Mums, lietu
viams, kain ir svetimie
siems, Čiurlionis, pasak 
V. Kairiūkščio, visuomet 
bus genijus, kuris nauja ir, 
originalia, kilnia ir subt.i- 
i;a forma kalbėio anio 
žmogaus liūdai u s ir 
^žiaucrsmus. Dėl to jis ir 
bus branginamas meno is-

> torijoje. O mums, lietu
viams, Čiurlionis vra dar

i brangesnis, kaip lietuvis-: 
kos, tautinės dvasios gy-

. vybės liudytojas, tos dva- 
• sios atgijimo skelbėjas, 
s Tsb.

ateina ir užrašinėja liau
dies dainas. Prancūzams 
lietuviai net į plokšteles 
įskudučiavo ir 
keletą dainelių, 
rugpiūčio mėn.
buvo transliuojamos per 
Paryžiaus radio stotį. O- 
landai domisi Lietuvos šo
kiais. Jų filmu b-vės ope
ratorius šokėjus ir sku
dutininkus nufilmavo.

“Pravda” rašo, kad pas
taruoju laiku prasidėjęs 
masinis kolchozų likvida- 
vimasis. Danilovo apygar
doje raikomo pirmininkas 
ir penki kolchozų pirmi
ninkai buvo teismo pa
smerkti kalėti už kolcho
zų sauvališką likvidavimą. 
Esą, dabar toks kolchozu 
likvidavimas vėl pasikar
tojo Uglicko rajone ir Vo
ronežo apylinkėse, kur lik
vidavosi keliolika kolcho
zų. Toliau laikraštis rašo, 
kad Mogilevo ir kitose 
Baltgudijos apygardo s e 
trockininkai išvaiko kol- 
choznikus. Pastaruoju lai
ku iš kolchozų “niekšai 
trockininkai” esą, 
493 šeimas, iš viso 
žmonių.

listu ir pašaukė iš gatvės 
milicininkus, kurie, visiš
kai nesiteiravę, kas kal
tas, Antonovą jėga pradė
jo tempti į policijos komi
sariatą.

Ties Užmiestinio pros
pekto ir Dzeržinskio gat
vės kampu milicininkai 
Antonovą pradėjo mušti. 
Pagaliau į talką jie dar 

I pasikvietė kelis artimų 
1 namų kiemsargius ir mu
šė visi kartu. Būdamas vi
so įvykio restorane liudi
ninku, aš primygtinai įti
kinėjau milicininkus ir 
kiemsargius, kad liautųsi 
mušę Antonovą ir visi ei
tų į komisariatą. To pa
ties reikalavo ir kiti pra
eiviai, tačiau chuliganai 
milicininku uniforma į tai 
nekreipė dėmesio ir muš
dami toliau tempė Anto
novą. Pakeliui vienas mili
cininkas pabėgo.

Kada milicininkai Anto
novą atsivedė ligi kranto 
gatvės Fontankos, kuri y- 
ra tamsi, Antonovas, bi
jodamas, kad čia jį dar la
biau pradės mušti, griež
tai atsisakė eiti. Kol aš 
milicininkus įtikinę j a u, 
vienas iš jų vėl mėgino 
pabėgti, tačiau praeiviai 
jį sulaikė.

28 policijos komisariate 
budintis valdininkas kaž
kodėl pirmiausia ėmėsi 
aiškinti mano asmenybę. 
Ištisas 30 minučių jis at
likinėjo visokius formalu
mus, o tuo tarpu iš komi
sariato pabėgo dar vienas 
milicininkas ir vienas 
kiemsargis. Nežiūrint to, 
jog Antonovas skundėsi, 
kad nuo sumušimo jam 
labai skauda kojas, šonus 
ir galvą (jo veidas buvo 
visas kruvinas), budintis 
atsisakė pašaukti gydyto
ju
— Tegul iš ryto jis pats 

užeis pas gydytoją ir pa
ims liūdimą dėl sumuši
mo...

Negeriau milicininkai 
pasielgė ir su liudininkais, 
kuriuos tiesiog išvijo iš 
komisariato.

Toks biaurus ir nusikal
stamas milicininkų elge
sys ne pirmas. Mes bu
vom ir kito panašaus atsi
tikimo liudininkai. Liepos 
29 d. Lapinas ir jo drau
gai nusipirko keturias le
dų porcijas. Apmokant 
jiems už ledus įvyko gin
čas dėl 42 kapeikų. Parda
vėja pasišaukė milicinin
ką Vlasovą, kuris iš Lapi
no pareikalavo dokumen
tų, o paskui kartu su 
kiemsargiu ir rašteliu ‘pa
sodinti jį, kad išsiblaivy
tų’ pasiuntė į 4 milicijos 
komisariatą. Nepaisą n t 
to, kad Lapinas buvo vi
siškai blaivas, 4 komisa
riato budintis Panteleje- 
vas pasiuntė į daboklę iš
siblaivyti. Šito įvykio liu
dininkai buvome aš ir Le
ningrado tarybos narys 
Kurdinas. Mudu reikala
vome, kad Lapiną paleis
tų, tačiau į tą reikalavimą 
nieks nekreipė dėmesio. Ir 
taip Lapinas visą naktį 
“pagiriojo” daboklėje. Ry
tą iš jo paėmė 25 rublius 
pabaudos.

Tą pačią nakt į paskam
binau apygardos milicijos 
budinčiam, kuris tačiau 
su manimi visiškai neno
rėjo kalbėti, ir, aišku, jo
kių žygių nedarė”.

Čekoslovakijos gydyk
loje (kurorte) Marianske 
Lazne perkūnas trenkė į 
eglę prie kapinių vartų. 
Toje eglėje yra Šv. Mari
jos paevikslas ir kryžius. 
Žaibas perplėšė eglę nuo 
pat viršūnės iki vieną cen
timetrą nuo paveikslo ir 
kryžiaus, kuriuos aplen
kęs visai nepaliestus, per 
centimetrą žemiau kry
žiaus vėl perskrodė medį 
iki pat šaknų.

KOMUNISTAI PLEČIA 
PROPOGANDĄ

Bolševikai, kurie mielai 
paremia laisvamanių pa
stangas kovoti su religija, 
yra pasiryžę Rusijoj pa-" 
statyti laivą “Bedievis”. 
Važinėdamas po užsienio 
uostus jis būtu paruoštas 
patarnauti ateistiniai pro- 
pogandai.

Kaunas — Nuteistieji ū- 
kininkai Maurušaitis ir 
Grigaliauskas padavė Vy
riausiam Tribonolui kasa- 
cijos skundą. Maurušaitis 
buvo nuteistas mirti, o 
Grigaliauskas — 5 me
tams sunk, darbų kalėji
mu.

Washington, D. C. — 
CIO vadai pareiškė, kad 
jie paskelbsią sėd^iimo 
streiką visose Jung. Vals
tybių prieplaukose, 
tik bandys 
reikmenis į 
Kiniją.

Prezidentas
kol kas netaiko neutralu
mo įstatymų Japonijai ir 
Kinijai, nes jos dar nenu
traukė diplomatinių san
tykių.

Šiemet abu Lietuvos cu
kraus fabrikai perdirbo a- 
pie 160.000 tonu cukrinių 
runkelių. Marijampo 1 ė s 
cukraus fabrikui auginto- 
iai pasižadėjo pristatyti 
79.842 tonus runkeliu, o 
Pavenčių fabrikui —2.683 • 
augintojai 80 082 tonus 
cukrinių runkelių. Cukri- • 
nių runkelių iš viso augi- . 
na 5676 ūkininkai. Dau
giausia cukrinių runkeliu 
augintojų yra Marijam
polės. Šiaulių, Vilkaviškio , 
ir Kėdainių apskrityse.

Cukrinių runkeliu der
lius šiais metais Lietuvo
je yra labai geras. Iš tų 
visu runkeliu per 1937 — 
1938 metus bus pagamin
ta 25,5 mil. kg cukraus.

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet būti 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 J- 
vairių įvairiausių juokų— 
įuokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina buvo 
$1.00, -dabar tik 60c. Užsa
kymus siųskite:

“Darbininkas”, 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.
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Musų Federacija
Tautininkai teigia, kad mūsų išeivijai trūksta 

stiprios organizuotos vadovybės. Taip ir just, kad jie 
tuomi nori pasakyti, jog čia reikia tautininkiškos 
diktatūros. Tas, žinoma, mums katalikams nepriimti
na, nes jei visuomenė didžiumoje susidaro iš katalikų, 
tai ir vadovybė privalo būti katalikiška. Prie to, orga
nizuotą vadovybę mes turime. Ji yra Federacijos ran
kose, bet esamuoju momentu toji vadovybė tur būt 
neperdaugiausiai imponuoja, kad oponentai su ja 
kaip ir nesiskaito. Tai duoda mums progos rimtai su
simąstyti.

Mūsų Federacija įsikūrė 1906 m., taigi jau nebe
jauna ir daug savo gyvenime mačiusi. Jos kūrimosi 
laikai buvo daug kuo skirtingesni nuo dabartiniųjų. 
Ir tada yra buvę nerimastavimų ir trinimųsi mūsų 
išeivijoje. Dėl katalikybės sunkiau gal reikėjo kovoti 
kaip dabar, bet politiškoji padėtis buvo visai kitoniš
ka. Tuomet dar neturėjome nepriklausomos Lietuvos, 
dabar ją turime. Dėl tos priežasties Federacijos užda
vinys šiais laikais daug sudėtingesnis. Dabar turime 
išlaikyti ir tautinę liniją, skiepinant tarp čia gimusių
jų lietuvybę, ir drauge žiūrėti, kad neiškryptume iš 
katalikiškojo fronto. Tokiose sąlygose išlaikymas 
pusiausvyros labai sunkus, ypačiai jei kartais palei
džiama į visuomenę kokį masinantį, bet neaiškų ir 
drumstą obalsį. Todėliai besirengiantieji Federaciją 
kritikuoti turi apsižiūrėti, kad mesdami akmenį, pa
tys nebūtų nusižengę.

Lietuvą valdo saviškiai. Ji stiprėja ir progresuo
ja. Rodos, tik džiaugtis tereikia. Ir džiaugiamės. Ta
čiau su širdies skausmu mums tenka pastebėti, kad 
valdančioji partija neina viduriniu teisingumo keliu. 
Ji gerokai suka kairėn ir, ta kryptimi beeidama, na
tūraliai užkliudo katalikų teises. Lietuvos katalikai 
priversti tylėti, nes jų burna užčiaupta. Pasilieka iš
eivijos katalikai, turį žodžio ir spaudos laisvę. Tad 
mūsų pareiga užstoti už spaudžiamuosius katalikus 
Lietuvoje. Tokiai pareigai negalima prikišti nepatrio- 
tingumo, kaip tik priešingai pats gryniausias patrio
tizmas verčia mus pakelti balsą prieš daromas kata
likams skriaudas, nes jos neigiamai atsilieps ant vi
sos tautos likimo. Tad gi retkarčiais ir pareiškiame 
savo nepasitenkinimą dėl valdančiosios srovės politi
kos. Bet ar gana dažnai, vieningai ir stipriai? Čia sta
toma stambus klaustukas ir visų akys krypsta į Fe
deraciją, kaipo į katalikiškosios išeivijos viršūnę. Ką 
gi Federacija? Ji — na, ji tiek patriotinga, kad nepa
miršta lietuviškos patarlės: gaila žento, gaila ir varš
kės. Taip, iš tiesų, gaila ir vieno ir kito, bet — ver
čiau tegu žentas bus pavalgęs, negu kad varškė at
liktų. Tegu ir skaudoka bus tautininkams dėl daro
mųjų jiems teisingų pastabų bei priekaištų, bet nie
ko nepadarysi: tauta brangesnė už jos dalį — parti
ją. Jei partija jaučiasi nusimananti išvesti tautą į 
platų pažangos kelią, Dieve jai padėk, ir visi padėsi
me. Bet jei partija pradeda išdykauti ir sauvaliauda
ma tunka kitų stambesniųjų už ją srovių lėšomis, ta
da jau metas visiems prabilti, ypač kuomet briauna- 
masi į brangiausįjį piliečio turtą — asmens bei sąži
nės laisvę. Taip dalykai skamba teorijoje, bet kuomet 
prieinama prie praktikos — kada Federacijai reikia 
ginti ir katalikų teisės ir drauge palaikyti lietuvybę 
Amerikoje, minint ir Lietuvos valstybės tvarką ir jos 
vyriausybės nuopelnus (kaip gi kitaip įpirši ameriko
niukams lietuvybę?), tai Federacijos uždavinys daro
si labai painus. Tautininkai tai puikiai žino ir tą su
dėtingą situaciją labai gabiai išnaudoja. Katalikams 
taip besigraibstant apie tą demarkacijos liniją, iš ša
lies kartais atrodo, kad jų tarpe nėra nė vadovybės 
nė vieningumo. Iš tikrųjų taip blogai nėra. Jų prin
cipai yra aiškūs ir neįlaužiami, bet politiška padėtis 
yra tokia, kad ne tik eiliniams darbuotojams, bet ir 
vadams pigu suklysti.

Federacija bando pravesti aiškesnę tame dalyke 
orientuotę. Pereitame Kongrese ji stengėsi griežčiau 
pabrėžti demarkacijos liniją tarp tautiškumo ir pro
fesionalinės tautininkystės. Kaip tas gyvenime pa
vyks, teks pamatyti. Pasidėkojant supainiotai padė
čiai, dar ne viena klaida bus padaryta, bet vis pažing- 
sriiui bus einąma prie aiškaus tikslo: ginti kataliky
bę ir palaikyti gryną' (ne karjerinę!) lietuvybę. K.
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Dr. Pr. Diel įninka itis

Tarptautine Darbo 
Organizacija ir Katalikai

Monsinjoras K. Jasenas, kuriam šiemet sukaks 
70 metų amžiaus. Jis nuolatos gyvena Mintaujoje,• 
Latvijoje. Mon. K. Jasenas yra parašęs keletą veika
lų, iš kurių žymiausias “Visuotinė Meno Istorija”.

Monsinioras K. Jasenas
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Kai išgirsta apie Tarp- niekas ir Glinga Čekoslo- 
tautinę Darbo Organiza- vakijoje, Vassas Vengri- 
ciją ir jos kasmetinę kon- joje, Braunsas Vokietijo- 
ferenciją Ženevoje, ne vie- je, Krupavičius Lietuvoje, 
nas pamano, kad tai yra! ,
daugiau ar mažiau, sočia- . Budaml drąsių sociali- 
listinė institucija. Tiesa/ 
tos organizacijos darbi- ”** " ' ~ ’
ninku grupėje vyrauja so
cialistinio Amsterda m o 
internacionalo įtaka. Ji 
pasireiškia dėl to, kad 
normaliomis aplinkybėmis 
pagal T. D. Organizacijos 
dvasią į konferenciją ats
tovus renka atskirų vals
tybių pačios didžiosios 
darbininkų organizacijos. 
O kol kas daugumoje kra
štų tokios darbininkų or
ganizacijos dažniausiai y- 
ra socialistinės.

Bet būtų neteisinga kal
bėti apie visos T. D. Orga
nizacijos socialistiškumą.

Tarpt. Darbo Organiza
cijos tikslai, iš esmės, 
yra daugiau krikščio- ••vi • • • • A • '
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Gyvenimo nei nemylėtam, nei neapkęstam, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
elis. Milton.

Žymiam užsienio lietu-I 
vių veikėjui mon. Jasėnui j 
šiemet sukanka 70 metų 
amžiaus. Jis yra gimęs 
1867 m. Velžių km., Salo- i 
čių parapijoje, Biržų ap-; 
skrityje. Mokslus ėjo Min-: 
taujos gimnazijoje ir Že-j 
maičių kunigų seminarijo
je, kurią 1890 metais pa
baigė. Įšventintas į kuni
gus buvo paskirtas Tryš
kių vikaru. 1902 m. buvo 
perkeltas į Mintaują vika
ru. K. Jasenas visą laiką 
paliko gyventi ir dirbti 
Latvijoje. Netrukus jis 
buvo paskirtas Larinių 
klebonu, vėliau buvo per
keltas į Brunavą klebonu 
ir, pagaliau, paskirtas; 
Mintaujos klebonu.

Kazimieras Jasenas an
ksti pradėjo dirbti lietu
vių tautišką darbą: raši
nėjo į lietuviškus laikraš
čius, platino lietuv i ų 
draudžiamąją spaudą ir 
t. t. Atsidūręs Latvijoje 
jis energingai pradėjo dir
bti tarp lietuvių išeivių. 
Matydamas, kad lietu
viams gresia ištautėjimo 
pavojus, jis pradėjo juos 
organizuoti į draugijas, 
rengti jiems įvairias kul
tūrines pramogas, vaidini
mus, paskaitas ir t.t. Ka
dangi trūko lietuvių kalba 
vaidinimams veikalų, tai i 
pats K. Jasėnas parašė 
dvi komedijas: “Birutė 
duktė” ir “Kaimo gražuo
lė”. 1914 metais jis išleido 
didelį veikalą “Patarėjas 
lietuviams katal i k a m s 
svetur”. Šiame veikale jis 
moko kaip užsienyje gy
veną lietuviai turi elgtis, 
kaip jie turi stiprinti sa
vo tautinę dvasią. Vokie
čių okupacijos metu jis 
Kazimiero Brunaičio sla
pyvardžiu išleido knygu
tę: “Der Weltkrieg und 
Litauen” (Lietuva ir pa
saulinis karas), kurioje 
vokiečius supažindino su 
lietuvių tautiniu atgimi-! 
mu ir siekimais.* • - • I

Pats didžiausias K. Ja- 
ąęno veikalas yra “Visuo
tinė Meno Istorija”. Šį 
veikalą jis pradėjo rašyti 
1921 m. ir 1929 m. buv* 
išleistas I tomas, , o 1932

II tomas. Dabar iaul JuA^savaita. Tad dienomi&l
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baigiamas leisti III ir pas
kutinis tomas. Tai yra la
bai didelis, apie pustrečio 
tūkstančio puslapių veika
las, kurio išleidimas auto
riui jau kaštavo apie 60.- 
000 litų. Mon. K. Jasėnas i 
sako, kad jį šį veikalą ra
šyti paskatinusios trys 
priežastys, būtent: jo ne- j 
lemtas bendradarbiavimas 
Petrapilio lenkiškame lai
kraštyje “Kraj”. Tautiš
kai susipratęs, jis suma
nęs atsilyginti tėvynei, 
prisidėdamas prie jos 
kultūrinio darbo. Antroji 
priežastis, kuri paskatino 
jį rašyti meno istoriją, tai 
buvo vokiečių okupacijos 
metu jo ginčai su vokie
čių karo kapelionais apie 
įvairius meno klausimus. 
Vokiečiai, kurie svečiuo
davosi pas K. Jasėną, ma
tydami jo didelį nusima
nymą meno dalykuose, ė- 
mė raginti jį rašyti lietu- j 
vių kalba meno istorijos 
veikalą. Trečioji priežas
tis, kuri jį skatino rašyti 
tą veikalą, tai buvo jo 
draugavimas su kunigu 
Juozu Tumu - Vaižgantu. 
Vaižganto pavyzdys smar
kiai skatino ir K. Jasėną 
imtis literatūros • darbo. 
Pasiryžęs rašyti šį veika
lą, jis įsigijo gana didelę 
įvairiais meno klasimais 
biblioteką. Jam šį darbą 
žymiai palengvino ir pui
kus pažinimas užsienio 
meno muziejų ir galerijų. 
Nuo pat kunigavimo pra
džios jis beveik kas vasa
rą išvažiuodavo į užsienį 
ir čia aplankė garsiausius 
Europos muziejus bei ga
lerijas (Londono “British 
Museum”, Paryžiaus Lov- 
rą, Romos Vatikano mu
ziejų, Muencheno Pinako- 
theką, Petrapilio Ermita
žą, Dresdeno, Vienos, Ne
apolio ir daug kitų gale
rijų). Kadangi tam veika
lui išleisti neatsirado lei
dėjų, tai pats autorius jį 
ryžosi leisti savo lėšomis. 
Kad tam veikalui išleisti 
uždirbtų lėšų, jis įvairiose 
mokyklose pradėjo dėsty
ti kiilbas. Darbo turėjo la
bai daug: kurį laiką jis 
turėjo pamokų iki 40 vai.

m.

pusės reiškėsi tos pačios 
pastangos.

Iš visų katalikiškų or- 
ganizac. čia bendradar
biauja konkrečiausiai dar
bininkų s-gos. Kol profe
sinių sąjungų laisvė nebu
vo panaikinta Italijoje, 
Vokietijoje ir Austrijoje, 
krikščionių darbininkų į- 
galiotinių svoris labai sti
priai buvo jaučiamas T. 
D. Konferencijose. Bet 
krikščionys darbininkai 
turi progą ir gali jose pa
sireikšti ir dabar. Saky
sim šių metų konferenci
joje krikščionių darbinin
kų atstovai buvo Belgijos, 
Prancūzijos, Vengri j o s, 
Liuksembu r g o, Olandi
jos, Šveicarijos, Čekoslo
vakijos ir Lietuvos dele- - 
gacijose.

Ne kartą žinomiems ka
talikams, kaip savo vals
tybių atstovams, tenka T. 
D. Konferencijoms pirmi
ninkauti. Ir šių metų kon
ferencijos pirminink a s, 

Į Airijos ministeris Sean 
Lemass yra žinomas vals- 

į tybininkas katalikas. Jis 
ir savo pirmąją konferen
cijos pirmininko kalbą 
baigė prasmingais žo
džiais senąja airių kalba: 
“Beannacht De ar an o- 
baiz” — “Dievas telaimi
na jūsų darbus”.

t
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ar vykdytojais jie sociali
niu atžvilgiu pažangiai 
nuteikė Katalikų mases 
bei jų organizacijas, ir jas 
reikiamai paruošė supras
ti Tarpt. Darbo Organiza
cijos reikšmei, tikslams ir 
užsimojimams. Dėl to ir 
mus nustebino pirmojo 
Tarpt. Darbo Biuro direk
toriaus socialisto Alberto 
Tomo pareiškimas, kad 
Tarptautinės Darbo Orga
nizacijos paruošimas ar 

i jau priimtos konvencijos 
ir rekomendacijos, apskri
tai imant, yra .

mažiau ginčijamos krik
ščioniškose negu socia- 
listiškose visuomenėse.

Tarpt. Darbo Organiza-
niški, negu socialistiški. cija ne tik nevengė, bet 

Būtent: socialinis teisin- ieškojo progų sueiti į kon- 
gumas, socialinė taika, takta su įvairiomis tauti- 
socialinis pažangu mas, nėmis ir tarptautinėmis 
vykdomi tautiniu ir tarp- katalikų socialinėmis or- 

; tautiniu mastu, valstybių, £anizacij°mis- katalikų 
darbdavių ir darbininkų1 
bendradarbiavi mo siste- TęĮonitis Dokumentas iš Basku moję. Ir dėl to Pijus XI # c
savo enciklikoje Quadra- Katalikų Gyvenimo 
gesimo Anuo, kalbėdamas 6 '
apie Leono XIII encikli- '
kos “Bėram N o varam” Kaip žinome, kiek laiko
vaisius, galėjo rašyti: atgal Ispanijos liaudies

frontas pridarė daug
“Dar daugiau. Po bai-, triukšmo su dokumentu, 

singo karo didžiųjų vals-' kurį pasirašė Biscajos gė- 
tybių vadai stengėsi su- , neralinis vikaras ir kiti 
tvirtinti santaiką, iš pa-,baskų dvasininkai ir jį į- 
grindų keisdami visuo-, teikė Vatikanui, šituo do- 

4... ...... kumentu baskų katalikų
į dvasininkai reiškė griežtą 
j protestą prieš bombarda
vimą Durango ir Guerni- 
cos, kuriuos sunaikino su-į 
kilėlių aviacija.i

menės santykius; tarp 
taisyklių darbininkų dar
bui tvarkyti pagal teisy
bę ir teisingumą, jie pri
ėmė didelį skaičių nuos
tatų taip sutinkančių su 
Leono XIII principais ir 
nurodymais, jog

atrodo, kad juos tyčia kad tą dokumentą ir gene- 
iš ten paėmė”. ralinis Biscajos vikaras, 

Taip rašydamas, Pijus ir kiti baskų katalikų ku- 
XI kaip tik turi galvoje, nigai pasirašė priversti 
Tarptautinę Darbo Orga- vyriausybės. Šių metų ba- 
nizaciją. landžio 3 dieną baskų vy-

Po Didžiojo Karo dauge- riąusybfe vidaus reikalų 
lyje valstybių vidaus L- m!?lsterls pasiuntė skubų 
krėtimų ir didžiųjų so- rastą generaliniam Bisca- 
eialinių reformų laikotar- Jos vįk?™1- « prašydamas 
pyje lemiančios rolės vai-; Pareikšti protestą prieš 
dino katalikų visuomenės: minėtų miestu bombarda- 
vadai. Jų tarpe ištisa eilė vimą Popiezmi nors sis su 
dvasininkų, tokių, kaip1 g“"
~ -■ - ko bendro neturi. Kadangi

vikaras į raštą nieko ne
atsakė, tai pats baskų 
prezidentas Aguirre pada
rė intervenciją. Jis parei
kalavo “pagaliau liautis 
tylėjus ir pareikšti grieš 
tą protestą Vatikanui”. 
Aguirrės laiškas buvo jau 
ne be raginimas, 
siog grasinimas, 
dabar generalinis 
jos vikaras Don Ramon de 
Galbarriatu štai ką pasa
kė:

v •
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Dabar tik paaiškėjo,

dvasininkus, jei nepasira
šytume minėto dokumen
to. Jis tada man pareiškė, 
kad, jei nepasirašysime 
to dokumento, tai jis ne
siims jokių priemonių ap
saugoti mus nuo itužusios 
liaudies keršto. Štai kas 
mane privertė tą tragingą 
valandą ryžtis veikti tuo 
būdu, kuris visiems jau ži
nomas. Aš buvau įsitiki
nęs, kad susipratusieji ka
talikai supras, kodėl aš 
taip pasielgiau. Aišku, 
prieš Dievą ir savo sąži
nę aš žinojau, kad elgiuo
si neteisėtai, tačiau aš tuo 
būdu norėjau išgelbėti 
daug nieku nekaltų aukų 
ir nereikalingo kraujo 
praliejimo. Taip elgdama
sis aš turėjau viltį išveng
ti kitaip neišvengiamos 
katastrofos”.
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dvasininkų, tokių, 1 
Seipelis Austrijoje, No-! 
lensas Olandijoje, Koro- 
šetcas Jugoslavijoje, Šra- į

Idirbdavo įvairiose mokyk
lose, o daugiausia nakti
mis rašydavo. Visa tai 
mums rodo nepaprastą 
monsinjoro K. Jasėno 
darbštumą. Be to, reikia 
pažymėti, kad jis šalia li
teratūros taip pat veikliai 
dalyvauja įvairiose lietu
vių organizacijose, skaito 
paskaitas, bendradarbiau
ja lietuvių spaudoje. Kai 
bus paabigta leisti “Vi
suotinė Meno Istorija”, tai 
monsin. K. Jasenas yra 
pasiryžęs išleisti Lietuvos 
ir lietuvių meno istoriją.

Už didelius nuopelnus 
Katalikų Bažnyčiai Popie
žius Benediktas XV K. 
Jasėną po 40 metų kuni
gavimo sukakties proga 
pakėlėj inopsinjonis, o už 
didelius nuopelnus lietu
vių tautai Lietuvos vy
riausybė jį apdovanojo D. 
L. K. Gedimino ordenu.

Tsb.

I

bet tie- 
Apie jį 

Bisca-

“Pirmiausia turiu iškil
mingai pareikšti griežtą 
protestą prieš priemones, 
panaudotas baskų vyriau
sybės prieš mane ir baskų 
katalikus kunigus. Ta vy
riausybė mus privertė 
prieš mūsų norą ir valią 
pasirašyti tą apgailėtiną 
dokumentą apie Durango 
ir Guemicos įvykius. Mes 
jį pa^irašSme, kad išveng
tume visų tų priemonių, 
kurių Aguirrė man asme
niškai pažadėjo imtis 
prieš kataliku Bažnyčią ir

I

Toliau gen. vikaras pa
reiškė, kad bažnyčias sau
godavo nuo visokių eksce
sų net tikrieji jos priešai, 
tačiau jis pastebi, kad jau 
kuris laikas tos bažnyčios 
nėra, toli gražu, maldos 
namai: tai grynai patal
pos karo reikalams. Para
pijinė Šv. Marijos bažny
čia paversta karo sanita
rijos valdybos patalpa. 
San Jose koplyčia, kur 
buvo jėzuitų centras, pa
versta milicininkų karei
vinėmis. Šv. Zuzanos vie
nuolyno tik dalis pavesta 
tėvams augustinijonams, 
o kitoje dalyje įkurdintas 
Biscajos vyriausias šta
bas. Toliau generalinis vi
karas pastebi, kad Guer- 
nicoje nebuvo paliesta nei 
parapijinė bažnyčia, nei 
senoji Casa de Juntas, nei 
Šv. Klaros vienuolynas. 
Guernica, esą, kaip fabri
kų ecntras, buvo paversta 
centraline Biscajos karo 
jėgų stovykla.

X •

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
da ir kančių šaltini#., ; F
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550 Metų Lietuvos Krikšto Sukaktis
Lietuva mini 550 metų apsikrikštymo sukaktį. 

Dėlko neminėjo 500 metų? Dėl aiškios priežas
ties: Lietuva tuomet buvo po rusų jungu, o tokio
se aplinkybėse minėti katalikiškojo krikšto pri
ėmimo sukaktį buvo neįmanoma. Dabar Lietuva, 
nusikračiusi rusų vergijos, gali laisvai minėti tą 
stambų istorinį įvykį, kurs ją įvedė į krikščioniš
kosios civilizacijos įtaką ir pakreipė jos istoriją 
vakarų pusėn. Nes jei būtų priėmusi krikštą iš 
rusų pravoslavų rankų, ji būtų susijusi su rusų 
tauta ir vargu bebūtų kada nors susilaukusi ne
priklausomybės.

Bet kodėl Lietuva taip ilgai išliko stabmeldiš
ka, kuomet kaimyninės tautos seniai jau buvo 
priėmusios krikštą? Čia, rodos, netenka dvejoti 
dėl atsakymo, kad tam buvo kalti vokiečiai kry
žeiviai, kurie mėgino įvesti Lietuvon krikščiony
bę ne su meilės pagalba, bet su kardu ir ugnimi. 
Nuolatinės žiaurios kautynės su krikščioniškais 
riteriais atgrasino lietuvių tautą nuo krikščiony
bės, nes kryžeiviai, prisidengę kryžiumi, bet nau
dodami klastą ir ginklus, Įskiepyjo lietuvių šir- 
dysna nenugalimą pasibaisėjimą ir pasibiaurėji- 
mą ir jais pačiais, ir jų darbais, ir jų tauta, ir jų 
tikyba. Iš čia išvada, kad blogi krikščionys savo 
gobšumu ir palaidu gyvenimu daugiau kenkia 
krikščionių tikėjimui negu aršiausi krikščionybės 
priešai. Tokį liūdną istorijos pavyzdį kaip tik 
matome nedorame vokiečių kryžeivių elgesy. Jie 
savo klastingu žiaurumu išlaikė mūsų tautą stab
meldystėje ir tamsybėje. Dėl neigiamos stabmel
dystės įtakos netenka čia ginčytis. Tramdydama 
tikėjimo šviesą, stabmeldystė sutrukdė ir mūsų 
tautos civilizaciją.

Lietuvos krikštas įvyko 1387 metais. Prie jo 
privedė politiškos aplinkybės, kurias Apvaizda 
mokėjo sunaudoti tam epokiniam įvykiui. Daly
kas toks, kad kivirčai tarp vokiečių ir lietuvių 
priėjo prie galutinos krizės. Santykiai tarp tų 
dviejų tautų, visuomet įtempti, pagaliau turėjo 
trūkti, ir baisinga žūtbūtina kova buvo jau nebe
išvengiama. Tasai amžinasis vokiečių obalsis — 
Drang nach Osten — briovimasis rytuosna buvo 
toks pat aktualus tais laikais kaip ir šiandie. Vo
kiečiai jau buvo besigrūdą į Lietuvą suvirš per 
porą šimtų metų. Pavergę prūsus, baigė naikinti 
latvius, bet lietuviuose jie sutiko ryžtingą prie
šą, kurs drąsiai ir sumaniai pajėgė gintis. Kry
žeiviai šaukdavosi pagalbos į visą Europą, kad 
krikščionys padėtų nugalėti baisingus stabmel
džius, kurie ne tik narsiai ginasi, bet ir juos pa
čius, krikščioniškus riterius, užpuola ir smarkiai 
sužaloja. Jei Europa neduos jiems pagalbos, tai 
jie, krikščionių riteriai, turės žūti ir su jais žlugs 
visa atspirtis prieš stabmeldystę. Tokie kryžioku 
atsišaukimai veltui nenueidavo. Tūkstančiai mel- 
džionių riterių stodavo į kovotojų eiles ir tūks
tančiai palikdavo savo kaulus Lietuvoj. Bet kry
žiokų propaganda ėjo sėkmingai ir plačiam pa
sauly paplito nuomonė, kad lietuviai tai žiauri 
pagoniška tauta, kuri gręsia visai Europai ir kad 
prieš stabmeldžius kovoti yra kiekvieno darnaus 
karžygio pareiga.

Lietuva neturėjo priemonių tiems šmeižtams 
atremti. Lietuviai beveik nė rašyti nemokėjo, o 
ką jau bekalbėti apie tinkamą sugebėjimą savo 
vardą apginti. Tačiau palaipsniui ir mūsų tautos 
dorovinė jėga pradėjo pasireikšti ir stiprėti. At
sirado gabių kunigaikščių - vadų, kurie mokėjo 
ne vien su kardu gintis. Jie surado kelią į Romą, 
kur pradėjo siuntinėti popiežiams skundus prieš 
neteisingą ir nedorą kryžiuočių pasielgimą. Gerai 
žinomi Mindaugo ir Gedimino laiškai popiežiui, 
kuriuose tie kunigaikščiai išdėsto klastingą kry
žuočių politiką. Kad įrodytų savo nuoširdi! tei
singumą, Mindaugas pats buvo priėmęs krikštą 
ir daugelį savo didikų pakrikštydino. Vokiečiams 
vis sunkiau ir sunkiau buvo ginti bei pateisinti 
savo politiką Lietuvoje. Jie griebėsi klastų ir in-
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Kova Dėl Tikėjimo Sovietų Rusijoi
Tuojau po revoliucijos 

SSSR kūrėjai paskelbė 
kovą prieš tikėjimą ir ti
kybas. Cerkvės, bažnyčios 
ir kiti maldos namai buvo 
uždaromi, šventųjų pa
veikslai niekinami, o kai 
kurie maldos namai pa
verčiami viešo naudojimo 
įstaigomis. Religija buvo 
paniekinta ir pavadinta 
“tautų opiumas”. Tačiau 
juo labiau ji buvo perse
kiojama ir niekinama, juo 
labiau ji pradėdavo plakti 
žmonių širdyse. Ypač ta
tai galima buvo pastebėti Į 
per įvairius chaosus kraš-: 
te. I

• Pati Sovietų spauda ra- 
ąo>kad jau nebėra kalbos 
apie visišką religinių pa
pročių išnaikinimą žmonių 
tarpe. Nepaisant įvairių 
sunkumų, persekiojimų, 
skundu, baudu. premijų

už religijos atsisakymą 
Sovietų liaudis nenustojo 
savo prisirišimo i bažny
čią, į religiją.

Netikinčiųjų akcija, ne
paisant gaunamų dideliu 
sumų ir švietimo bei vi
daus reikalų komisariatų 
pagalbos, nedavė reikia
mų rezultatų. Dėl to “Iz- 
viestijos” paskutiniuose 
numeriuose rašo apie bū
tiną reikalą sustiprinti 
propogandą netikinčiųjų 
tarpe. Dar prieš porą me
tų Sov. Rusijoj buvo pris- 
kaitoma 5 mil. netikinčių
jų. šiandie jau nėra pilnų 
dvieju milijonų. Komsb- 
molinės organiz a c i j o s 
prieš kurį laiką priėęąė 
griežtą nutarimą kovoti 
su religija ir jos padari
niais jaunimui, tačiau šioj 
srity ji nieko nedaro.- Dėl 
mažo domėiimosi žmonių
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Juozas Daugailis

“Laidokime Auti - Klerikalizmą” —
trygų, kurioms pasidėkojant, Mindaugas turėjo 
tragingai žūti ir su juo viltis apkrikštinti Lietu
vą. Vokiečiai buvo laikinai laimėję.

Tačiau lietuvių tauta tiek sustiprėjo politiš
kai, kad gramozdiška kryžuočių apgaulystė nebe
turėjo pasekmių. Atėjo Gedimino ir Vytauto lai
kai. Kryžuočių ordinas pamatė,. kad turi reikalą 
jau nebe su drąsiais partizantais, bet su rimtais 
karžygiais ir gabiais politikai^. , Tokių vadų Ve
dama, lietuvių tauta nesiduos pavergiama. Ji su-

Rašo prancūzų kairieji

Prancūzijos gyvenimas 
liepos mėn. atnešė kai 
kam nemaža netikėtumų. 
Pasaulį 
Pacelli 
reikšmę gerai suprastu
me, reikia prisiminti bent 
netolimos praeities fak- 

sipras, susiorganizuos ir taps stipri vieninga vai- tus. Prancūzija 
stybė. Prie to nereikia prileisti. Suskaldymas į 
Lietuvos ir sukiršinimas jos vadų buvo kryžuo- 
čiams politiška būtenybė. Tam tikslui jie paleido 
darban visą savo klastingą gudrybę. Iš vienos 
pusės organizavo prieš Lietuvą kryžiaus karus, 
gi iš kitos stengėsi sukelti nesantaiką tarp Kęs
tučio, Jogailos ir Vytauto. Tai jiems buvo pavykę, 
bet tik laikinai. Narsiam Kęstučiui žuvus kalė
jime (ne be kryžuočių.kaltės), Vytautas su Jogai
la susivaidyjo ir atrodė, kad Lietuvoje kils na
minis karas. Tačiau abudu kunigaikščiu veikiai liai ir sukonfiskuota
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sudomino kard. 
vizitas. Kad jo

sybės prielankumo katali-* 
kams. Tą galėjo patirti ir 
pats Pacelli, matydamas 
karališką priėmimą ir gir
dėdamas, kaip 21-jo pulko 
orkestras pakaitomis gro
jo popiežiaus ir Prancūzi
jos himną — marsalietę.

Iš kur gi tas kairiųjų 
posūkis? Rodos, kad ne
klysta čekoslovakų kai
riųjų laikraštis “Prager 
Presse”, sakydamas, kad 
prancūzų katalikai supra
to laiko, valandos balsą. 
Kairiesiems imponuo j a 

j Prancūzijos
katalikų demokratinė 
dvasia ir socialinis są

jūdis.
Jie sužavėti Bažnyčios 
stipriu žodžiu, pasakytu 
vokiečių nacionalsocialis
tams ir belgų reksistams. 
Prancūzijos kairieji ne
traukė užsimerkę senos 
giesmelės, o blaiviomis a- 
kimis pažvelgė į Bažny
čios darbus ir įvertino ją, 
kaip teigiamą veiksnį.

Dėl to ir katalikai mie
lai prisideda prie kūrybi
nio valstybės darbo. Kata
likų1 demokratų organas 
“Petit democrate” rašė, 
kad jie nesibijo kraštuti
nių nacionalistų mestų 
šūkių, kad jie esą “rau
donieji krikščionys”. Ka
talikai darą pastangų 
bendradarbia u t i geres
nei sanb arkai ugdyti, jie 

j norį, kad prasidėjusi re- 
; voliucija be kraujo ir 
į prievartos plėtotųsi toliau 
bet kad

masėse religija vėl at
gautų priederamas tei- 

sės.
Kataliku konservatorių 

atstovas de Cour Grand- 
maison viena dieną parla
mente pasakė:
— Mes turime viltį, kad 

ateis diena, kurioje pran
cūzai bus laisvi nuo visų 
tų kliūčių, kurios jiems 
trukdo, ir kad jie, be skir
tumo savo socialinės kil
mės, bendradarbiaus nau
jais pagrindais ir Pran- 

j cūzijos bei -laisvės naudai 
padarys tai, ką kiti vadi- 

i na valstybinės struktūros 
reforma, o aš laikau ra
mia, taikia revoliucija. 
Mes neturime pareigos 
stabilizuoti nežmoniškos 
socialinės santv arkos, 
priešingai, mes visi priva
lome dirbti, kad į jos vie
tą stotų humaniškesnė 
tvarka, kuri grąžintų tik
rąją vertybių hierarchiją, 
kuri pastatytų

pinigus produkcijos tar
nybai, produkciją žmo
gaus tarnybai, o patį 
žmogų tarnybai idealo, 
kuris gyvenimui duoda 

prasmę.
(XX Am.)

jančiu “dvasinio gyveni
mo centru”.

Iš savo pusės ji lenkiasi 
prieš taikos idealą, kurį 
Jūs reprezentuojate, prieš 
Jo Šventenybę Pijų XI, 
kuris jus specialiai mums 
delegavo, prieš

didžiąją moralinę galy
bę, kurią taip aukštai 
išlaikote viršum gin

kluotų tautų.dar gerai atmena giljo
tiną, kuri revoliucijos Mūsų sostinė pasitiki Jū

sų pastangomis išlaikyti 
taiką žmonijoje.

Tai nebuvo tik manda
gumo formulės. Minios 
žmonių entuziastiškai su
tiko ir išleido Pacellį. Kai 

darbi 
jų ninkai, ne kartą pertrau- 

suprato, kad toksai karas vien vokiečiams pagei- nuosavybė, kol pagaliau kę darbą ir iškėlę aukštyn 
daujamas. Jiems jau buvo aišku, kad kryžuočiai 1905 m. i 
yra pavojingiausias Lietuvos priešas, kuriam nu- kordatas, visiškai atskir-—... •_ ta Bagny£įa nuo valsty

bės ; trejetą metų 
sukonfiskuoti visi 
čiai priklaususieji turtai. 
Romai ir jos įtakai buvo 
paskelbta kova.

Praslinko dar 30 metu. 
Vaizdas visiškai pasikei
tė. Dabar katalikai gali 
veikti laisvai. Jau rašė 
laikraščiai, su kokiomis 
iškilmėmis buvo sutiktas I riųjų

metu nukirpo ne vie
nam dvasininkui galvą.

Maždaug prieš 50 metų iš 
Prancūzijos buvo ištremti 
5650 vienuolių, o pora de
šimčių metų vėliau (1903). 
buvo ištremti visi vienuo-ljis vyko gatvėmis,
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galėti reikia griebtis griežčiausių priemonių ir 
ieškoti bet kokių talkininkų. Atsižvelgta i lenkus, 
kurių valstybės sostas teko jaunutei karalaitei 
Jadvygai, tuo laiku jau susižiedavusiai su Austri
jos kunigaikščiu Wilhelmu. Lenkų didikai įžiū
rėjo čia gerą progą Lenkijai sustiprėti — būtent 
sutuokdinti Jadvygą su Jogaila ir sujungti dvi 
tauti į vieną galingą valstybę, kuri galėtų atsi
spirti vokiečiams. Jadvyga buvo uoli katalikė ir 
pasiryžo pašvęsti asmeninę savo meilę visuome
nės labui: nutraukė savo piršlybas su Austrijos 
kunigaikščiu ir pasižadėjo ištekėti už Jogailos, 
bet gi su ta sąlyga, kad Jogaila ir visa lietuvių 
tauta apsikrikštytų. Kokie buvo lenkų didikų tik
rieji sumetimai, nesiimu vienu sakiniu kritiškai 
išspręsti. Tam reikėtų išsamios istorinės studi
jos. Tarp jų buvo ir gudrių politikierių ir gerų 
katalikų. Bet kad pati Jadvyga buvo užsidegusi 
krikščioniškuoju uolumu, apie tai, rods, netenka 
abejoti. Nors lenkai statė labai sunkias sąlygas 
ir parodė aiškų Jogailai nepasitikėjimą, reikalau
dami iš jo užstatų, kad išpildys duotąjį žodį, — 
tačiau Jogaila su visakuom sutiko ir pasiryžo ap- 

• sikrikštyti drauge su visa lietuvių tauta. Tuo bū
du Lietuvos krikšto reikalas politišku atžvilgiu 
jau buvo pribrendęs. Tačiau tikybiniu atžvilgiu 
Lietuva toli gražu nebuvo prie krikšto prisirengu
si, nes apskritai imant, lietuvių tauta nebuvo susi
pažinusi su krikščioniškuoju mokslu. Bet, to ne
žiūrint, pasitaikiusios progos veltui nepraleista ir 
skubotai pradėta rengtis prie to epokinio įvykio, 
kurs atskleidė naują lapą Lietuvos istorijoje.

Vytautas ir Jogaila jau buvo krikščionys, kada, 
1387 m. pradžioje, juodu, daugelio kunigaikščių 
ir lenkų dvasiškių lydimi, atvyko į Vilnių Lietu
vos apkrikštyti. Jogailos ir Vytauto raginami, lie
tuviai pradėjo būriais krikštytis. Bet čia pasireiš
kė esminis trūkumas: nebuvo kas išaiškina krik
ščioniškos tikybos mokslą, nes tarp atvykusių 
lenkų dvasiškių nebuvo kalbančių lietuviškai. Te
ko naudotis perkalbėto jais. Pats Jogaila ir Vytau
tas netikėtai tapo katalikybės apaštalais ir kiek 
įmanydami aiškino naujos tikybos dėsnius. Su
prantama, kad juodu, patys dar naujokai, nega
lėjo būti gerais katechetais, bet uolumo parodė 
labai daug. Vilniuje prie pilies kalno, kur buvo 
kūrenama šventoji lietuvių ugnis, nutarta pasta
tyti katalikų katedra, kas paskui ir buvo įvyk- 
dinta. Atlikę krikšto apeigas Vilniuje. Jogaila ir 
Vytautas su palydovais išvyko į kitus Lietuvos 
miestus ir kaimus, tuo pačiu būdu krikštydami 
žmones.

(Bus Daugiau)

tarpe neseniai buvo užda
ryti 5 netikinčiųjų muzie
jai. Taip pat užsidarė ir 
keli netikinčiųjų propa
gandos institutai.

“Pravda” nusiskundžia 
netikinčiųjų akcijos kriti
mu. Ji nurodo, kad esą ne
tikinčiųjų sąjungos na
riai, užuot, “taikyti gud
rią ir tikslingą politiką”, 
be reikalo prašo adminis
tracinių organų pagalbos, 
kad būtų uždaryta maldos 
namai arba atleista iš 
darbo tikintieji darbinin
kai. šie metodai, esą, ne
tinkami. Atvirkščiai, visų 
religijų dvasininkai esą 
dirba nepaprastai gudriai, 
pirmiausia kreipdami dė
mesį į jaunimą, skatinda
mi jį sugrįžti prie tikėji- 

“PVavda” tyiĘtma, 
kad- šiandie jau ir komso- 
mcių jaunimas pradedąs 
tikėti ir atliekąs religinę 
praktiką. Tas pats laik
raštis naŽvmi kad “Krac-

I

nutrauktas kon- kūjus šaukė:
•i — Vi ve le pape!

vėlinu Net kairiosios partijos, 
Ražnv- kaip rašo čekoslovakų 

y “Prager Presse” (jos ne
galima įtarti ypatingu pa- 
lan kurnu katalikams), 
persiorientavo ir kovos 
kirviui su katalikais lei
do rūdyti”.

Daug kas nustebo, kai 
vienų iš paskutiniųjų par- 

i lamento debatų metu kai- 
: i iųjų radikalų vad a s 

ypatingasis Popiežiaus re-' Camoinchi šūktelėjo: 
prezentantas, kard. Pace-' — Mes jau nebesame an- 
lli. Jam atvykus, prezi-' tiklerikalai.
dentas Lebrunas suruošė Nemažesnis buvo publi- 
vaišes, į kurias popiežiaus kos nustebimas, kai šiais 
atstovo pagerbti atsilan-į metais (V. 25) ortodoksų 
kė minist. pirm. Chau- ---------
temps, užs. reik, ministe
ris Ivon Delbos, finansų 
ministeris Bonnet, tarp
tautinės parodos komite
to general. pirmininkas 
Labbe, Paryžiaus miesto 
tarybos pirmininkas Fai- 
llot, daug kitu aukštu val
dininkų, mokslo akademi
jos narių, ambasadorių ir 
t. t.

Priėmimo metu miesto 
šeimininkas (— tarybos 
pirmininkas) 
aukštiesiems 
vadovams girdint ir nrita-( 
riant, prabilo į Bažnyčios; 
reprezentantą:
— Šiandien Paryžiaus 

gyventojai, kurie taip 
trokšta taikos, Jumyse 
mato tą, kuris aukojasi 
tai idėjai... Mūsų sostinė 
dėkinga, kad savo kalboje' 
ją pripažinote spinduliuo-.

i 

i 
I

I

I
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noje Akulovo” kolchozo 
pirmininkas esąs išrinktas 
cerkvės tarybos pirminin
ku.

Faktas. Sovietų liaudis 
kovoja už teisę į laisvą 
savo sąžinę. Dar nieku-' 
met taip iškilmingai nebu-1 
vo švenčiamos Velykos 
kaip šiais metais. Maskvo
je ir Leningrade, jau ne
kalbant apie mažesnius' 
miestelius ir kaimus, ga
lima buvo pastebėti labai 
daug tikinčiųjų. Daugelis 
moterų su degančiomis 
žvakėmis savo Velykinį 
valgį nešė į cerkves pa- 
švehtinti.

Kolchozuose, ypač ry
tuose ir pietuse, kaimie
čiai Velykų švenčių metu 
nedirbo. Keliuose Smolen
sko apygardos kolchozuo
se buvo prieita prie kru
vinų susirėmimų tarp kol- 
chozininkų ir komsomol- 
cų ‘smogikų brigados’ na- 
rintM ofxrtrVil«iu rvonomn*.;

radikalsocialistu organas 
“Ere Nouvelle”, anksčiau 

I pasižymėjęs savo antibaž- 
I nvtine tendenciia. pirma- 
j me Duslapv isidėjo

trijų skilčių didumo 
i straipsni, antratše: ‘Lai

dokime antiklerikaliz
mą”.
to — neseniai 

masonu ložės

M. Faillot 
valsty bes

Negana 
prancūzų 
aukščiausios tarybos na- 
rvs Albert Lantoine para- 

išė kny?a “Lettre au sou- 
verain Pontife” (įvada jai 

j parašė tain pat masonas 
jOsvvald Wirth), kurioj 
siūlo dirbti taikoje ir vie
nybėje su popiežium, nes 
akivaizdoj gre si a n č i o 
žmonijai pavojaus reikia 
sukaupti . jėgas morali
niam atgimimui.

Vadinasi, ir masonai 
nriversti prisipažinti, kad 
Bažnyčios niekas neįsten
gė nugalėti ir, kad ji te
bėra didelis moralinis 
veiksnys, su kuriuo tenka 
skaitytis ir kviesti į talką, 
jei norima atnaujinti pa
saulį.

Akivaizdoje šių faktų, 
visiškai suprantami lenkų 
publicisto Boleslovo Kos- 
kovskio žodžiai, kuriuos 
išspausdino “Kurjer War- 
szawski”:
— Tie, kurie miegoję 50 

m. kape, galėtu atsikelti 
iš karsto, nebetikėtų savo 

i ausimis ir akimis, nes da
bar jiems

tektų girdėti socialistus 
ar 
rius

I
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žmonės švenčių metu ii 
darbą. Nepadėjo dargi vi
liojimai su orkestrais ir 
valgiais prikrautais sta
lais.

Iš šių visų faktų galima 
matyti, kad Sovietų liau
dis nepasidarė per 19 me
tų komunistų partijos rei
kalavimams ir represi
joms, kuriomis buvo šie-’ 
kiama visiškai sunaikinti 

j tikybą ir prisirišimas prie 
religijos. Sovietų valdžia 
visomis išgalėmis stengia
si pagerinti propagandinę 
akciją. Visur buvo paleis
tas Šūkis “už komunistinį 
švietimą” ir kit. Tuo buvo 
stengiamasi ypač kaime 
sutriuškinti tikėjimą. Su 

i pašaipa prie lysvių buvo 
kabinamos lentelės su pa
rašu: “Dievo lysvės”, čia 
buvo norėta pabrėžti, kad 
jokių dievinių stebuklų 
nesą, o žemė palikta neį
dirbama negalinti duoti 
jokių vaisių. tas ekspe
rimentas ko. Kai
mo žmonės nepatikę jo* ne^ 
tikinčiųjų šūkiams ir kas 
kart su didesniu pasitikė
jimu laikosi savo pažiūrų.,

t

JUOKELIAI
— Ar neatsirastų pas jus kokio 

nors darbo mano sūnui?
— O jis ką. nors moka?
— Jei jis ką mokėtų, atrasčiau 

jam darbo ir pas save.
radikalus 
cituojant...

kas.— 
šių faktų

ministe- 
encikli-

Prie 
prijungti dar ir 
parodos metu Paryžiuje į- 
vvks per 100 įvairių kata
likiškų 
Lisieux 
lyvavo 
plaukė 
cūzų, 
Paryžiuj defipąvo 30j 
katalikų spwt 
kštieji dvasininkai svečiui 
kardinolui pareiškė, kad 
visa to nebūtų galima pa- 
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galima 
naujus:

kongresų. Kai į 
iškilmes (iose da- 
ir kard. Pacelli) 
apie 300.000 pran- 

tai tuo pačiu metu
JO.OpO 

įninku. Ap-

— Ponas daktare, 
prašė, kad jūs tą dantį tik 
dintumėt...
— Kodėl?
— Jūs brangiai imate. Jis 

pats ištrauks.

mano tėvas
išju-

•• .J! it

PIRKLIŲ TARPE
— Na, kaip reikalai?
— Ir neklaask. Kiekvieną mė

nesį turiu pridėt po porą šimtu 
litų.
— Ar si tas biznis tau apsimo

ka? Uždaryk krautuvę.
— Ačiū už patarimą.... o Lš ko 

gyvensiu?... > t ’

t

Remkite/tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia
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KAS GIRDĖTI. LIETU VIŲ

HAVERHILL, MASS.
Pora savaičių atgal, at

siskyrė su šiuo pasauliu, 
gerai šioje kolonijoje žino
mas Mykolas Čaikauskas. 
Kūnas buvo laidojamas iš 
Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios. Kleb. kun. F. 
Norbutas atnašavo šv. 
mišias. Daugelis žmonių 
automobiliais lydėjo iš 
Haverhill Į Portsmouth, 
N. H., kur kūnas buvo pa
laidotas R. Katalikų ka
puose.

Velionis sirgo apie 9 sa
vaites. Buvo 56 metų am
žiaus, o Amerikoje išgy
veno 31 metus. Iš Lietu
vos paėjo: Panošiškių 
km., Onuškio par., Trakų 
apskričio.

Dideliame nuliūdime pa
liko moteri ir brolį Joną. 
Portsmouth, N. H. ir Lie
tuvoje turėjo dvi seseri ir 
vieną brolį. Lai būna jam 
amžina ramybė.

Silvestras čaikauskas.

Į

CHICAGO, III.
M.PAGERBĖ DAIN.

ANDRIKYTĘ
Ketvirtadienio vakare, | 

rugp. 12 d., p-lės Tęvos 
Lukošiūtės rūpesčiu buvo 
surengta turtinga vaka
rienė pasveikinti dain. M. 
Andrikiutę iš Waterburv, 
Conn., kuri praleido kele
tą dienu Chicagoje.

Lukošiūtės tėvelių na
muose. gražiai papuoštas 
stalas buvo apdėtas gar
džiais valgiais. Baigiant 
vakarieniautų, veikei a s 
Jonas Juozaitis užėmė 
“toastmasterio” vietą. 
Kalbėjo: ‘Jaunimo’ redak
torius, Juozas Poška. S. 
Raymond, smuikininkas 
Mykolas Petroševič i u s. 
svečias iš Waukegan. TU. 
J. Bačkys, p-lė Ieva Luko
šiūtė, ir viešnia dain. Mar
celė Andrikiūtė, kuri nuo
širdžiai dėkoio visiems už 
netikėtą Įvykį. Anart svei
kinimu, muz. Petroševi- 
čius sugrojo jausminga’ 
smuikos solo pritariant 
P-lei A. Alekniutei pianu. 
Vakaro vedėjas įteikė pa
nelei Andrikiutei gražią

v •

dovanėlę atminčiai. Po va
karienės visi sustoję gy-; 
vai užtraukė “Ilgiausių, 
Metų”.

Vakaras praėjo gražioje 
nuotaikoje.

P-lė Andrikiūtė netik y- 
ra dainininkė, scenos 
žvaigždutė, bet daug dar
buojasi ir literatūros sri
tyje. Taigi Chicagos jau
nuomenė džiaugiasi su ja 
susipažinus ir linki jai il
giausių metų. Rap.

i

Dr-jos “Lietuvos Ūkinin
ko“ Piknikas Gražiai 

Pavyko
Rugp. 1 d., Dambrausko 

Darže surengtas draugi
jos “Lietuvos Ūkininko” 
metinis bei 30 metų jubi
liejinis piknikas pavyko.

Rengimo komisija susi
dėjo iš: D. Rudako, A. Va
lomo, J. Martinkaus ir 
Butkevičiutės. Pik nike 
dalyvavo daug žmonių. 
Pavakary j buvo įvairus 
kontestai, k. t. sunkaus 
svorio vyrų bėgimas, mo
terų lenktynės, merginų 
trimis kojomis bėgimas, 
kiaušinio nešimas, vaikų 
pyrago valgymas, ir daug 
kitų. Visi kontestai sukū
rė daug linksmumo.

Draugijos valdyba ir 
rengimo komitetas, reiš
kia sekantiems pikniko 
darbininkams nuoširdų a- 
čių už gražų pasidarbavi
mą: V. Duobai, G. Pruns- 
kaitei, A. Judikaičiui, 
Oksui. V. Ivanauskui, 
Remeikai, 
Nausėdai, 
Smailiui, 
Dominui.
E. Pivariunienei, M. Pran- 
skaitei, K. Butkevičienei, 
J. Kiuzienei, J. Butkevi
čiui, P. Paliliūnui, F. Ale- 
Iiūnui, G. Gasparkai, O. 
Zonclienoi, P. Fabijonai- 
čiui. K. Mikšaitei ir S- 
Butkevičiutei.

J. Žurkauskas, Pirm.
A. Linkus, Nut. Rašt. 

Ieva Lukošiūtė, Fin.Rašt

II

ĮVAIRENYBES
AR GALIMA MIRUSI

ŽMOGŲ ATGAIVINTI?

kad tai 
demon-

J. 
E. 
J. 
E 

K

S. Žičkui,
K. Kulbui,

O. Šukienei, 
J. Strelkauskui,

Si^la — didžiųjų bran- 
genvbių kasykla: mokėk 
m iškasti — suprasti sie
los didenybę.

biznioriai. p-nmonfn- 
bai. kurio -skelbiasi “T’arhininko” tik- 

'tai verti skaitytojt; paramom.

sl Padarytas Tam,
A

CREMO ALE
Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
t

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
9

I

I > 
!

Cremo Brewing Co.
I

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

A.L.R.K. Federacijos XXVI 
Kongreso Sveikinimai

vabzdžius. Lietuvos kraš
te šių gyvių yra apie 
10.000 įvairių rūšių. Juos 
visus sugauti, apibūdinti 
nėra taip lengva. Tai eilės 
metų darbas, nes yra ir 
tokių vabzdžių, kurie te
gyvena dvi tris dienas, ki
ti retai tesugaunami, nes 
tik trumpam laikui at
skrenda iš Vokietijos, Če
koslovakijos, Prancūzijos, 
Ispanijos, Italijos ar A- 
frikos. Prof. T. Ivanaus
ko vadovybėje entomolo
gas A. Palionis ir kiti su
rinko nemaža mūsų kraš
to gyvių. A. Palionis kele
rius metus lankėsi Varė
noje, Ežerėtyje, Žuvintu 
ežero apylinkėse ir kt. 
Šiemet šis entomologas 
vabzdžius gaudo Kaune. 
Beveik kas vasarą vis su
gauna naujų rūšių vabz
džių, kurie apibūdinami ir 
dedami į Vytauto Didžio
jo Universiteto gamtos 
muziejų. Šis jau turi dau
gelio pasaulio valstybhi 
retų kolekcijų. Tačiau ir 
mūsų krašte sutinkama į- 
domių vabzdžių.

Lietuvoje retkarčiais 
sugaunama didelių vabz
džių, kurie turi ilgesnius 
sparnus net už kai ku
riuos mažesniuosius pauk- V V • scius.

Įvairių drugių į Lietuvą į 
atskrenda beveik iš visų 
Europos kraštų. Bet dau
giausia jų atskrenda iš 
Balkanų valstybių, Kry
mo ir Viduržemio jūros. 
Taip pat daug įvairių dru
gių ir šiaip kitų vabzdžių 
Lietuvoje pasirodo net iš 
Afrikos ir Azijos.

Šiuo metu Vytauto 
džiojo Univ. minimas 
tomologas Palionis

jos salę. Besirengiant iš-
, asistentas 

tarė: “Kodėl nepasinau
doti mašina, kuri apačioj 
yra?” Dr. Hymanas tada 
darė bandymus su gyvu
liais. Jis buvo pašauktas; 
kol jis atvyko, praėjo aš- 
tuonios minutės, kaip li
gonis buvo paskelbtas mi
rusiu. Dr. Hymanas įbedė 
auksinę adatą (tokią pat, 
kaip jūros kiaulytėms) 
tarp trečio ir ketvirto 
šonkaulio dešinėj krūtinės 
pusėj ir taip pasiekė nus
tojusios plakti širdies vi
dų. Ir negyva širdis ėmė 
plakti! Ligonio skruostai 
paraudo, ir visi ženklai 
rodė, kad jis gyvas. Jis iš 
tikrųjų buvo gyvas ir gy- 

i dienas. Bet 
plaučių uždegimas buvo 

i jį visiškai nusilpninęs, ir

Ar galima atgaivinti 
žmones, kuriuos gydyto
jai laiko “mirusiais”? Dr. 
Albertas Hyman, dirbti
nio širdies judintojo išra
dėjas, tvirtina,
galima. Jis tą net 
stravo.

Dirbtinis širdies 
tojas yra elektros 
tas, kuris gamina 
iš esmės lygią pačioje šir
dyje atsirandančiai elek
tros energijai. Mat, kaip 
žinoma, širdies plakimas 
iššaukiamas silpnos elek
tros srovės, kuri taisyk
lingai kas minutę 72 kar
tu per širdį pereina ir pri-, v’ėno “kelias 
verčia širdies raumenis si 
susitraukti. Tą srovę ga- : 
mina tam tikra narvelių jįs pagaiįau mįrė šia liga, 
grupė, esanti dešiniajame Po to per kelis mėnesius 
prieširdyje. buvo bandytas šis apara-

Jau prieš dešimtį metų tas, ir gauta patenkinamų 
dr. Hymanas spėjo, kad rezultatų. Asmenys, kurie 
sustojusi žmogaus širdis buvo užtroškę, prigėrę ar 
vėl ims normališkai plak- panašiai “mirę”, buvo at- 
ti, jeigu ją suerzins elek- gaivinti. Palengva surado 
tros srovė, panaši į pačios 
širdies gaminimą. Per pir
muosius bandymus jis su
rado reikalingą įtampą; 
pasirodė, kad užtenka vie
nos tūkstantosios volto 
dalies. Dabar reikėjo šitą 
srovę perduoti elektri
niams narveliams, kurie 
išjudina širdį. Jis paėmė! 
10 cm. ilgumo auksine in
jekcijų adatą. Vidun įkišo 
du elektrorodu, sujungė, 
su srovės gamintoju; 
bar galima buvo srovę į 
širdi paleisti.

Pirmuosius bandymus 
darė su jūros kiaulytėmis. 
Didelė jūros kiaulytė bu
vo užtroškinta. Po 110 se
kundžių nustojo į kvėpuo
ti: dar po 70 sekindžių 
nebesigirdėjo jokio širdies 
plakimo. Dr. Hymanas 
palaukė dar 120 sekun
džių; dabar mokslas drą
siai sakė, kad gyvulėlis 
negyvas. Dabar įdūrė ada
tą į dešinį prieširdį. Du
riant raumenys truktelė- 
io; 30 sekundžių vėl vis
kas buvo ramu. Dabar dr. 
Hymanas įjungė aparatą 

j ir nustatė jį ant 64 kirčiu 
per minutę. Širdis ėmė 
pumpuoti, kraujas tekėjo 
arterijomis. Po 60 sekun
džių adata buvo ištrauk- 
ta. Širdis dabar plake tai-. Kaip dabar skaitmens ro- 
svklingai, netrukus gyvu- , ^o. pasiekiama gerų 
lėlis jau ėdė. Šitas bandy-, 
mas buvo daug kartu pa
kartotas su triušiais ir šu
nimis.

Kada betyrinėjant žvė
ris prisirinko pakankamai 
medžiagos, nuspręsta im
tis bandymų su žmonėmis. 
Sutarta, kad pirmiausia 
bus gaivinami tie Pacien
tai, kurie pripažinti miru
siais ir kurių jokiomis ki
tomis priemonėmis nepa
vyko atgaivinti. Vienas su 
augęs vyras turėjo plau
čių uždegimą; po to jis 
gavo empijemą; buvo at
gabentas į ligoninę, kur 
turėjo pūlius iš krūtinės 
landos išleisti. Po šitos o- 
neracijos dažnai sutrinka 
širdies veikimas; ir čia 
širdis ėmė nenormališkai 
veikti. Gydytojai bandė 
ligonį gelbėti, įšvirkšda- 
mi adrenalino, bet niekas 
nepadėjo, ir širdis nustojo 
Dlakusi. Po penkių minu
čių gydytojai nustojo bet 
kokios vilties ligonį at
gaivinti ir davė nusivylę

v • judin- 
apara- 
srovę,

v •

dr. Hymanas, kad širdis 
turi dvi mirties stadijas. 
Pirmoji trunka 90 sekun
džių, ir pers tą laiką gali
ma širdį su adatos pagel- 
ba atgaivinti. Po pirmųjų 
90 sekundžių prasideda 
mirusioj širdy antras pe
riodas, kuris trunka iki 15 
minučių; ir šiuo laiku pa
vyksta atgaivinti. Anks- 

, čiau daugumas fiziologu 
tvirtina, kad aštuonios 

da- minutės tai laiko tarpas, 
kuris po širdies sustojimo 
praeina, kol širdies ir 
smegenų audiniai sugen
da. Bet dr. Hymanas įro
dė, kad gali praeiti 14 ir 

į net 20 minučių, kol šie au
diniai nebepataisomai su
genda.

Širdies atgaivinimas 
priklauso ir nuo jos būk
lės prieš nustojant plakti. 
Nesveikos širdys, taip pat 

i širdys džiovininkų ar ser- 
į gančių inkstų uždegimu 
beveik niekada neatgaivi
namos. Bet jeigu šiaip 
sveiko žmogaus širdis dėl 
kokių nors priežasčių nu
stoja plakti — šis dirbti
nis širdies judintojas vi
sada padeda. Jeigu reikė-

| tų tik tokie ligoniai at- 
j gaivinti, Hymano aparato 
pajėgumas būtų didelis.

re
zultatų 25 procentuose vi
sų bandymų.

Pradžioje aparatas buvo 
labai komplikuotas, svėrė 
80 svarų ir kaštavo apie 
12.000 dolerių. 1936 m. pa
vyko dr. Hymanui apara
tą patobulinti; dabar jis 
turi tik 15 cm ilgumo, 
sveria apie svarą ir kaš
tuotų apie 50 dolerių. Bet 
jo platinimą paėmė lab
darys Jokūbas Witkin- 
s’as; jis yra “Witkinso 
draugijos širdies ligoms 
tyrinėti” pirmin i n k a s. 
Šiais aparatais norima 
pirmiausia veltui aprūpin
ti visas ligonines.

LIETUVOS UNIVERSITE 
TAS SURINKO 2000 

VABZDŽIU
Jau daugiau kaip 10 me

tų Vytauto Didžiojo Uni
versiteto gamtos muzie
jus renka mūsų krašto

i

I
I
I

HIS EXCELLENCY GOVERNOR 
CHARLES HURLEY, 
HULL, MASSACHUSETTS.

The delegates of the Lithuanian Roman Catholic 
Federation of America, assembled at the twenty sixth 
National Convention at Lawrence, Massachusetts, to 
promote ideals of Catholic Action as advocated by 
His Holiness Pius XI and having leamed with deep 
sorrow of your daughter’s serious illness, pray 
Almighty God for her speedy recovery.

Alexander J. Aleksis, Chairman 
Petras Aikšnoras Jr., Secretary.

HIS EMINENCE 
WILLIAM CARDINAL O’CONNELL 
LAKE STREET
BRIGHTON. MASSACHUSETTS.

The delegates of the Lithuanian Roman Catholic 
Federation of America, assembled at the twenty sixth 
National Convention at Lawrence, Massachusetts, 
reaffirm our loyalty to Your Eminence and Our Holy 
Mother The Church, pledging our supreme efforts 
through our local Councils to rejuvinate the high 
principles of Catholic Action as propounded by our 
Holy Father Pius XI on behalf of the working rnasses.

Alexander J. Aleksis, Chairman 
Petras Aikšnoras Jr., Secretary7.

KATALIKŲ VEIKIMO CENTRUI 
KAUNAS, LITHUANIA

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 
delegatai susirinkę savo dvidešimt šeštame Kongrese, 
La’vrcnce, Massachusetts, Amerikoje sveikina savo 
vienminčius katalikus tėvynėje, trokšdami, kad mūsų 
veikimas eitų bendra vaga, kad mūsų santykiai būtų 
artimiausi ir suprasdami Lietuvos Katalikų rūpes
čius ir vargus pasižadame jiems savo moralę ir mate- 
rialę paramą.

Aleksandras J. Aleksis, Pirmininkas 
Petras Aikšnoras, Sekretorius.

I

MOST REV. AMLETO CICOGNANI 
VVASinNGTON, D. C.

The delegates of the Lithuanian Roman Catholic
Di 
en- 
y- Federation of America, assembled at the twenty 

ra sugavęs Lietuvoje sve- sixth National Convention at Lawrence, Massachu- 
timų kraštų vabzdžius: setts, pray Your Excellency, to transmit To His 
margaspalvį kaukoldrugį, Holiness Pius XI, our expressions of filiai submis- 
oleandrinį sfinksą, velnio sion, devotion and pledge, to actively support the high 
arkliukus ir kt.

Šie vabzdžiai tiek 
kūno sudėtimi, 
gyvenimu yra gana 
mūs.

Paskutiniuoju laiku pa
vyko sugauti ir skėrių. 
Pasirodė, kad jų pagauta J 
tuo pačiu metu įvairiose 
Lietuvos vietose. Jais y- 
pač susidomėjo ūkininkai 
ir agronomai. Mat per 
pastaruosius 50 metu skė
rių Lietuvoje dar nebuvo 
pasirodę. Tsb.

tiek

principles which Our Holy Father has defined for 
—J Catholic Action.
—1 Alexander J. Aleksis, Chairman

Petras Aikšnoras, Secretary.

savoj 
savo 
įdo-

P. Pakštiranka 
KRULIA!

KRULIA!
Šiomis dienomis Lenki

joje lankėsi Kento hercogų 
pora. Ta proga lenkų didi
kai iškėlė sumanymą Kento 
hercogą pasodinti Lenkijos 
sostan. (Iš laikr.)

Jeigu imt lenkų didiką, 
tai jisai nesėdi dykai: 
pasiansą būdavoja 
ir kažinką ris galvoja 
Kresais smarkiai apsirijęs 
iš planų jis audžia gijas, 
ir kol jo netaksavoja, 
jis planuoja ir planuoja. 
Rezultate: — ldepsko panie... 
Džiova siaučia po kišenę. 
Nors ir nuolat muša žydus, 
bet kišenės nepagydo. 
Jis užgrobė mūs sostinę 
ir planus vėl grobti pynė. 
Bet bėda ištiko poną: 
gavo jis iš mūs per šoną. 
Po plecuvkas, po majontkas 
jie dar laikosi požontkai. 
šaukia pilvus pasigulę: 
— My choem krulia! My 

chcem krulia!
Kento hercogą pamatę, 
jie visi ausis pastatė. 
— Prošem, hercogo do Kro

ku ve!
Gelbėk mus, mes jau pražuvę! 
— Duosim sostą Jagėlionų. 
Padarysim mūsų ponu. 
Ir Jadvygą duotum priedą, 
bet ją turit, visa bėda. 
O hercogas — džentelmenas. 
Ir, be to, atvyto vienas. 
Jisai šypsos, dairos, žiūri, 
kad nedingtą jo kepurė.

i

Jį apstojusi bajorai 
visaip reiškia savo norą.
Ir visus vardus mėgina 
kaip karalių pavadinus. 
Betgi anglui juk be galo 
ne prie širdies yr nachalai. 
Lenkų būdas nemalonus, 
o jis žmogus džentelmenas. 
Jisai bekonu maitinas 
o gi lenkas — besąs žino. 
Jisai žmogus šalto kraujo, 
o lenkai — perdėm kariauja. 
Todėl mandagiai dėkoja 
ir kitur sau išvažiuoja. 
0 bajorai aiškiai mato, 
kad reiks kito kandidato.

dis ......................... $15.00
Seim. n. M. Kviklys $10.00

Viso $51.00
Pagal sąrašą Nr. 1 pa
aukuota ................. $31.00

“S.”

DIDŽIAUSIAS 
AUTOMOBILIS

1

Viename Anglijos auto
mobilių fabrike baigiamas 
statyti didžiausias pasau
ly automobilis. Jis turės 
36 pėdas ilgio ir 8 ratus. 
Du motorai po 3000 ark
lių jėgų kiekvienas, kons
truktoriaus manymu, leis 
pasiekti greitumo rekor
dą — nuvažiuoti 400 my
lių per valandą.

KUBOS LIETUVIAMS
Naujai aukavo:

Kun. N. Pakalnis .... $5.00 
Adv. F. Bagočius .... $5.00 
Kun. Prof. Ražaitis $2.00 
A. Žiugžda ............ $2.00
Kun. kun. Kelmelis, Si
monaitis, Stonis, šeš
tokas, Drazdys, Petrai
tis, Laurinaitis, Kemė
šis, Aleksiūnas, Vaice
kauskas ir p.p. J. Va
laitis ir Ambrazevičius 
po 1 dol. ............... $12.00
Seimo narys A. Gilvy-

Bendrai....... $82.00
Su persiuntimu produk

tų susilaukta sunkumų, 
todėl ši surinkta suma 
pervesta Lietuvių Draugi
jai Kuboje, prašant Val
dybos nutarimu paskirs
tyti aukas tarpe daugiau
siai pagalbos reikalaujan- v • cių.

Jonas Budrys,
Lietuvos Gen. Konsulas. 

1937-VIII-27 d.
N. Y. C.

EOW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WuhingtOB St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 

Montello Office: 
10 Intervale gt.

TEL Brockton 2005

TIKRAS LIETUVIS 
JOSEPH D. GAYSON

L1UENSED OPTIC1AN 

Geriausio stiliaus akiniai
721 Main St. 23
Hartford, Conn. Pbone 2-0843
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Kaunas — Liepos 20 d. 
Aleks. Maurašaičio ir Ko
sto Grigaliausko byloje 
buvo klausinėjami liudi
ninkai, tačiau ką jie pasa
kė tuo tarpu nežinoma, 
nes byla buvo svarstoma 
uždaromis duromis.

Pagal kalt, aktą Mauru- 
šaitis kaltinamas pernai 
rugp. 22 d. padegęs buv. 
min. Aleksos kūgius. Taip 
pat jis kaltinamas nužu
dymu M. Rūtelionienės ir 
Rūtelionių kluono sudegi
nimu. Ligi rugp. 27 d. jis 
slapstėsi. Buvo suimtas 
naktį pas ūk. Botyrių 
Suv. Kalvarijos apylinkė
je. Per suėmimą jis buvo 
sužeistas ir paguldytas li
goninėje. Grigalaus k as 
kaltinamas gaminimu ne
legalių atsišaukimų ir jų 
platinimu. Maurušai tis 
nuteistas mirti, o Grigą- 
liauskas 5 metams sunk, 
darbų kalėjimu.
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KLAIPĖDOJE BUS TAI
SOMI LAIVAI

Gyviausias Baltijos jū
roje Klaipėdos uostas iki 
šiol neturėjo laivams tai
syti priemonių — dokų. 
Dabar ir šis trūkumas 
jau šalinamas. Dabar iš 
Dancigo į Klaipėdą par
plukdytas didelis plaukio
jantis dokas, kurį įsigijo 
Lindenau laivų statybos į- 
monė Klaipėdoje. Prie do
ko yra ir plaukiojantis 
kranas — 75 tonu kelia
mosios jėgos. Iki šiol mū
sų uoste didžiausio krano 
keliamoji jėga tesiekė tik 
35 tonus, bet ir tai nebu
vo kažkoks patogumas, 
nes tokius sunkumus ga
lintis kelti kranas yra 
kaip tik pastovus — jį 
negalima perkelti iš vie
nos vietos į kitą. Tuo tar
pu dabar esant reikalui ir 
didesnį svorį pakelti, ne
reikės jį privežti prie kra
no — bet kranas galės 
pats priplaukti.

Dokąs mūsų uoste taip 
pat buvo reikalingas. Pa
sitaiko, kad į uostą įplau
kia per audrą kiek nuken
tėjęs didesnis laivas, arba 
pasitaiko avarijų ir pačia
me uoste — tokiems lai-

vąms iki šiol reikėdavo 
Plukti ąrha juos, yįlkti j] 
kaimyninius uostus, tų-1 
rinčius dokus. Dabar gi 
tokių laivų remontas ga- 
lės būti atliekamas Klai
pėdoje. Tokiu būdu krašte 
liks dąugįąu pinigo ir už
darbio. Ir mūsų, pačių lai- 
vąi iki šiol doko darbams 
plaukdavo į'Liepajį, da
bar gi tie darbai galės j _'. j,.*-!- -r-v
yrą ganą didelis, galės 
iškelti laivus iki 3000 to- 

tąlpumo. Tsb.
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būti atlikti vietpje. Dokas
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TELŠIAI

Apniko Skruzdės
Tremesėdžių km., Neva- 

rėnų vi. ūkininką Beržį St. 
šiomis dienomis apniko 
skurzdės. Mat, jam “žino
vai” patarė, kad norint 
apsaugoti nuo kirmėlių 
kopūstus, reikia paleisti į 
daržą skurzdėlių, ir jos 
kąip mat išnaikins visus 
augalų pąrazitus. Žmoge
lis taip ir padarė. Prieš 
porą metų atsivežė iš miš
ko visą maišą pačių di- 
džįausių skruzdelių ir pa
leido jas savo darže. Da
bar iš tų atvežtų skurzde- 
lių pasidarė pas tą ūki
ninką visąs skruzdėlynas. 
Visur jų pilna. Ir jomis 
jau visai nebegalimą nusi
kratyti. Tadą tas ūkin. 
jas iš daržo ir sodo išvai
kė, bet jos persimetė į 
gyv. namą, daržinę, kūtę, 
klėtį ir į kitus pastatus ir 
dabar pradėjo graužti sie
nas ir kitas medines rąstii 
dąlis.

Skruzdėlės taip smar
kiai sukapojo sienojus, 
kad iš jų beliko tik smul
kios medžio skiedrelės. Ū- 
kininkas rimtai susirūpi
no ir kiek įmanydamas 
perka visokius nuodus, 
kad tik kaip nors skruz
dės “išprašytų” iš savo ū- 
kio.
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pro Daugailių apylinkę 
praėjo debesėlis su žai
bais ir lietum. Tuo laiku 
Velaikių km. gyventojas 
Balys Ubeika su savo 
žmona važiavo į namus iš 
Antalieptės miestelio ir 
jau esant prie pat kaimo, 
buvo perkūnijos nutrenk
tas. Velionis buvo tik 39 
metų. Žmona irgi buvo 
pritrenkta, bet laiku žmo
nėms pamačius ir sutei
kus rūpestingą pagelbą, 
atgaivino. Taip pat užmu
šė juos vežantį arklį; to
liau nuo jų Ulevičiaus 
vieną avį ir toj pačioj li
nijoj esantį Vilučio medį.

Prie Subačiaus mieste
lio audros sugriovė 5 dide
lius trobesius ir nulaužė 
keletą storų vaismedžių.
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PROJEKTUOJAMA
SUVALSTYBINTI SENŲ 

RŪBŲ PREKYBĄ

SUTVARKĖ VIETĄ, 
KUR MURAVJOVAS 
KORĖ IR ŠAUDĖ 1863
METAIS LIETUVIUS

RYTOJ
t

PICKWICK
Yra Pastovus Kokybėje, Skonyje

Iš Krano

PARODYK KRANĄ
Buteliuose

(12 oncų ir Kvortomis)

Ir Pasižymėjime
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korė ir šaudė lietuvius. Iki Zubinui ir Gutauskui pa- 
šiam laikui ši vietą buvo darius didelę vidurių ope- 
apleista, ir niekas ne- raciją, kūdikis, pagulėjęs 
kreipdavo į ją dėmesio.’kelias dienas, visiškai pa- 
Dabar Miesto savivaldy-, sveiko. Linksmi tėvai iš 
bė, remontuodama 1

, Linksmi tėvai iš 
Uk-į džiaugsmo, kad pasveiko: 

mergės plentą, sutvarkė jų sūnus •
ir šią lietuvių krauju ir a- mynams kaip gydytojai 
šaromis aplaistytą vietą: F_ 
užlygino duobes ir pašali- bę. 
no krūmus.

;, pasakoja kai-:
\ \ _ J 

išgelbėjo jų sūnaus gyvy-

RETA OPERACIJA
SIAUTĖ AU1)RA IR 

PERKŪNIJA

Į apskrities ligon i n ę 
prieš dvi savaites, iš Smil
gių valse., Bružių km. bu
vo atvežtas Pučiulių 10 
sayaieių kūdikis su pavo-

Kaimas — Šalia akme
ninių laiptų į iš Ožeškie
nės gatvės į Ukmergės 
pi. yra vieta, kur 1863 su
kilimo metu Muravjovas jinga gyvybei liga. Gyd.

Smilgių apylinkėje VII. 
15 perkūnija padarė ne
maža nuostolių. Padegė 
ĮJtėnų km. Petraičio ir 
Bružių km. Jono Narako 
trobesius ir nutrenkė du

žmones : Giniūnų km. Bu- 
tautienę ir Kašių km. Ma
linauskienę. Abi atsigavo. 
Perkūnija pridarė ir dau
giau nuostolių.

Liepos 22, pro Uliūnų a- 
pylinkę praėjo didelė au
dra. Joskildų km. ledai su
mušė pasėlius ir išvertė 2 
klojimus; Šatrėnų vnk. iš
vertė 1 klojimą. Laimė, 
kad nuo Šatrėnų audra į- 
ėjo miškan, todėl apylin
kėms nebeteko daug nu
kentėti, bet jos šonai apy
linkėje suguldė vasarojų 
ir daržus, f~ 
gubas.

Liepos 28, apie 13 vai. tikinta,

išvartė rugių y vag’ig

“Dąrbinįnko" Knygyne Galite
Gauti Sekančių Kkygų

.ABC Pradžiamokslis, vaikams ele
mentorius, 40 pusi, kaina ....... 30c.

ARITMETIKA lietuvių kalboj, 63 
pusi. Kaina .......    2Qc.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽO
DINĖMIS .........................  '. 75c.

AR SOCIALIZMAS ĮVYKDO
MAS! 24 pusi. Kaina ............... 19c.

ATSARGIAI SU UGNIMI!— apie 
spaudos įtekmę, 41 pusi. Kaina 10c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė 
Kun. A. Alekna 245 pusi. Kaina 50c.

COOPERATION ‘ AMONG THE 
LITHUANIANS IN THE UNI
TED STATĖS OF AMERICA, 
parašė Kun. F. Kemėšis 86 pus
lapiai ..................... .„.................

“DARBININKAS” IR JO REI
KALAI. Parašė Kun. K Urbo
navičius, 16 pusi. Kaina ...........

DĄNGAUS KARALIENE, pada
vimai apie šve. Papą Mariją, 
157 pus.l. drabužio apdarai. Kai- 
Rel *•••••••••«•••••••••••••••••••••••...••

25c.

$1.00. 
DIEVŲ, PASIGAILĖK MŪSŲ... $1.00 
DIEVO KARALYSTĖ JUMYSE 

YRA. Vertė Kun. P. L. 73 pusi. 
ICama ............. .................

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKI
MAS ANT KALNQ LA SALE- 
TTE, vertė Lg. A. Abromaitis.
65 pust Kaina ..... — .....___ .... 25c.

DORYBĖS, parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, MIC. gerais apda
rais, 189 pusi. Kaina ........... $1.00.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. 
Tomas III, kietais apdarais, 
267 pusi. Kaina ...........w 75c.

15c.

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS, I 
dalis Negyvoji gamta: Žemė, 
vanduo ir Qras. parašė J. Ba
ronas, 112 pusi. Kaina ................

GAMTA IR ŽMOGUS. Parašė Dr. 
Š. Šultė 20 pusi. Kaina ...............

GEGUŽES MENUO. Iš vokiško 
vertė Kun. Pr. Žądeikis, 182 
pusi. Ka*na...................... . 25c.

GELIU PINTINĖLĖ, apysaka 96 
pust Kaina ..... ................... ........... 20c.

GEBĄS IR BLOGĄS AUKLĖJI
MAS PAVYZDŽIUOSE. Vertė 
Bendruskis, 84 pusi. Kaina ....... 25c.

GYVENIMO GABALĖLIAI, 50 
pusi. Kaina ................................. 20c.

JPEJA IR DARBAS, 84 pusi. 
Kaina    .......... .................. ........... 20c.

IR A§ MAŽAS BĮJyĄU. Parašė 
Pr. Mašiotas. 69 pusi. Kaina — 10c.

JONO KMITO EILįS, 189 pusi, 
popieriniais apdarais ........  50c.
Storais drabužio apdarais.......  $1.00

KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGA
LĖJO, parašė Pr. Mašiotas, 44 
pusi. Kaina ........   1.......... 20c.

KATALIKŲ TIKYBA sulig Apaš
talų sudėjimo. Parašė Vyskupas
P. Bueys, MIC. I Tonas. 215 
pusi. Kaina ........................ .”........ 75c.

KATORGON! Atsitikimai $fnrav- 
jovo laikais Vilniuje. Parašė P.y‘s 
B. 18 pusi- Kaina .......... .............. 10c

TRUMPAS KATEKIZMAS, vado
vėlis pradžios mokykloms ir pir
mai vaikų išpažinčiai. Parengė 
Kun. J. B. Kpnčins. -S.T.D.. KsL

I •••••••♦•••••••••>

30c.

5c.

daiktai, yra nevogti, bus 
perdirbti, atnaujinti, išde- 
zmfektuoti ir parduodami 
biednuomenei. Kiti netin
kami drabužiai ir netinka
mi daiktai bus siunčiami 
popieriaus ar kitų išdirbi
nių fabrikams.
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ĮSISTEIGĖ LIETUVOS 
MOTERŲ UGNIAGESIŲ 

DRAUGIJA

Šiuo metu ne tik Kaune, 
bet ir visuose miestuose 
ir miesteliuose vaikščioja 
įvairūs “handeliai”, kurie 
supirkinėja senus drabu
žius, avalynę, senas lovas, 
baltinius ir t.t. Atremon
tavę tuos visus supirktus 
daiktus, “handeliai” juos 
parduoda daug brangiau, 
kartais įsiūlydami už nau
jus. Dažnai jasitaiko, kad 
“bandelių” nupirkti daik
tai yra apkrėsti ligomis. 
Kartais supirkti seni dai
ktai yra vogti, arba par
duoti nežinant tikriems ■ 
senų daiktų savininkams.,

Vidaus Reikalų Ministe-i 
rijoje yra keliamas klau
simas senų daiktų parda
vinėjimą suvalstybinti.

Visi nupirktieji daiktai 
— drabužiai bus gabena
mi į specialius sandėlius, 
prie kurių veiks dezinfek
cijos skyrius. Kainos už 
parduodamus drabužius 
bus nustatomos teisingom, 
perkamieji daiktai bus 
tikrinami, ar kartais ne
vogti. Perkant senus daik
tus bus registruojami par
davėjų adresai, pavardės, į 
vardai ir bus segami prie 
nupirktų daiktų. Supirkus 
didesnį kiekį daiktų, bus 
paskelbta visuomenei, kad 
galėtų patikrinti, ar kar
tais jų tarpe nėra vogtų 
daiktų. Turint tikrus duo
menis, nesunku bus suras-

Liepos pirmomis dieno
mis įvyko Moterų ugnia
gesių steigiamasis susi
rinkimas, kuriame pirmi
ninkavo moterų ugniage
sių organizatorė ir steigė
ja studentė K. Mažuolytė. 
Moterų Ugniagesių Drau
gijos tikslas, pagal šūkį— 
“Dievui garbė — artimui 
pagalba”, — gesinti gais
rus, padėti nelaimės ištik
tiems gyventojams, eiti 
visas kitas apreigas, ku
rios susijusios su ugnia
gesių šūkiu ir tarnyba.

Draugijos narės yra tik
rosios, kandidatės ir na
rės rėmėjos bei garbės na
rės. Tikrosios narės turės 
būti blaivios, sąžiningos, 
stropios ir lojalios Lietu
vos pilietės, ne jaunesnės 
kaip 18 m. amžiaus. Tik
rąja nare negalės būti tei
smo bausta ir su atimto
mis teisėmis moteris.

Tsb.

MARIJAMPOLĖ
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Susekė Bylų Pagrobėjus
Šių metų bai. mėn. iš 

Marijampolės apygardos 
teismo buvo pavogtos 159 
bylos. Dalis pavogtų bylų 
buvo sumesta miesto sode 
į apie 10 m gilumo šulini. 
Krim. policija išaiškino, 
kad šį darbą padare Mari- 

! jampolės m. gyventojai, 
Vaclovas Blumas ir Jur
gis Ragažinskas. Jie teisi
nosi ieškoję tik savo bylų, 
o jų neradę naikino visas, 
tikėdamiesi sunaikinti ir 
savąsias.

m.

MAŽEIKIAI
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Vėliau, kai jau bus įsi- 
kad supirktieji

Supjaustė Žmogų
Rugpiūčio 10 d. rytą ne

toli Kuršėnų stoties ras
tas be sąmonės smarkiai 
supiaustytas buv. Mažei
kių miesto s-bės muitų 
rinkikas Kl. Jomantas, 
kuris rytiniu traukiniu 

! atgabentas į Mažeikių li- 
! goninę.

kun. J. B. Koncevičius. Kaina 10c. 
PETRIUKAS, apysaka, vertė S.

Rakauskas 30 pusi. Kaina ....... 10c.
Pilietybės Katekizmas, pamoki

nantis apie Amerikos piliečio 
teises ir priedermes. Parašytas 
lietuvių ir anghj kalboje. Kaina 20c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, pa
rašė Gerutis, 87 pusi. Kaina .... 20c.

PRAMONES DEMOKRATIJOS 
PAGRINDAI. Parašė Uosis, 146 
pusi. Kaina ..................................  35c.

RELIGIJOS MOKYMO METODI
KA, sutaisė K. J. Skruodys, 157 
pusi. Kaina.................................... 50£.

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠ
TAI. Parašė Pr. Mašiotas, 67 
pusi. Raina.................................... 20c.

SKAITYK — RASI UŽSLĖPTĄ 
TUftTĄ, parašė Kun. V. Kuli
kauskas. MIG.^ Kaina ........  20e.

SOCIOLOGIJA, 73 puri. Kaina .... 15c.
SPARNUOTI LIETUVIAI — Da

rius ir Girėnas. Parašė kap. P. 
Jurgėla, gerais apdarais, pavei-

• ksluota; Kaina .... .....’..................$1.60

KATEKIZMAS vaikeliams ren
giantiems prie Pirmos Išpažin- 
Kun. V. Kulikauskas. Kaina .... 20c.

KATEKIZMAS mažįęms vaikams, 
anglų ir lietuvių kalbose. Vertė 
Kun. J. K. Miliauskas. Kaina.... 20c.

KAUKAZO LEGENDOS, 30 pusi. 
Kaina ..................... .•........ ........... 10c.

KULTŪROS VIEŠPATIJA, para
šė J. Jakštas, 23 pusi................. 10c.

LEGENDOS APIE KRISTŲ. Iš- ‘ 
vertė Kun. A. Alekna, 136 pusi. 
Kaina ....................... '...................

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REI
KALU. Parašė Kan. Prof. F. 
Kemėšis, 15 pusi. Kaina ...........

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJE
KARĖJE, Parašė Kun. J. F. Jo
naitis, 64 pusi. Kaina ....10c.

MEILE, Poema, parašė Kun. M. 
Gustaitis, 24 puri. Kaina. 15c.

MŪSŲ DAINIAI, KRITIKOS - 
BRt’OŽAI, parašė Kazy? Pui
da, 142 pusi. Kaina '............. ...

MŪŠŲ JAUNUOMENES IDEA
LAI. Parašė Pr. Pei

; pusi. Kaina
MŪSŲ TIKĖJIMAS, vertė Jonas IJgŠKOJI AKCIJA, Kaina .... 5c.

M. Širvintas, 100 pusi. Kaina-- 35c. TEISIŲ VADOVAS IRPATARĖ-
MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE, 216 JAS 137 P^1- Kaina ...........  25c.

pusi. Kaina ..... .............. .............. 85c. TIK NE KOMUNIZMAS, parašė
MARIKE, parašė Vargias. 60 pus- Udarpikas. Kaipa .......... ............

lapių. Kaina
NAUJOS EILĖS IR DEKLĄMĄ- !

CIJOS, parašė P. P. Mikalaus
kas. 92 pusi. Kaina 

NOVENA prie Šv. Pranciškaus A- 
_ syžiečio.VV^ R?........ ............  T ”
? NUSIŠYPSOK ■ Sui -----------

35c-

5c.

.... 35c.
NES TDEA-

Ir llolr ta c

...t....................10c. ŠVENTIEJI METAI IR KĄTA-

.... lte. -TRUMPA LIETUVIŲ
' GRAMATIKA. Šutai

GIJOS, parašė P P. Mikalatra-

‘.............. ........ feU: M. zUr^ąviči
,________Juraše J. K. MA MIG., Kama ............. ............
Joje tilbsta daugybė juokų. Ge- ____VAIKŲ EJARBYMEČ
ri audrio - apdarai, 150 puri. Ra. vaikams sparty f
Kaina .7.-......X..... .............. '..........  #9e. 164 puri. Kama ........ ....... _______

-PAMALDŲ VADOVĖLIS, stacijos ’ r VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ
. 20c. ir graudūs verksmai, sutaisė PRIŽIŪRĖJIMAS, 215 pusi. .

AtMM- b? ‘Or^L^T- ' .'HŲ.n jEMflJTė ’ j'v ' srt.T

5c.

Kaina ............................................ $1.00
ties ir Šv. Komunijos. Sutaisė 

VIENUOLINĖ LUOMĄ, parašė 
kun. P. Saurusaitis, 191 pusi.
Kaina .......................................... 35c.

ZOOLOGIJA. Parašė Jurgis Eliso
nas. Knyga iliustruota įvairiais 
paveikslais, 272 pusi. Kaina....... 75c.

MALDAKNYGĖS
AUKSO ALTORIUS maža knyge

lė .................................................. 50c.
MALDAKNYGĖ ........................... 60e.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais o-

dos apdar..................   $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, celiuloi-

do balt, apd................................ $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais

apdarais .......................................  75e.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais

eęluiloido apd............................ 90c.
PULKIM ANT KELIŲ, skuros

juodais apd................................. $2.50
TINKAMI SCENAI VEIKALAI 

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvi-
das. Šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 ak
tų. Vaidina 2 vvrai ir 7 mote
rys. “FABIOLA”, 5 aktų. Vai
dina 12 asmenų ir grupė. Daly
vauja 7 vyrai, 5 moterys, minia, 
sargai ir kareiviai. “UURDO 
STEBUKLAS”, 4 aktų drama. 
Dalyvauja 21 moteris. Šios kny
gutės kaina ............................... 65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE
TARNAUJA, parašė Sofija 
Čiurlionienė. Tilpsta monologas 
us- laiškai.* Kaina ...... .......

KALBOS
Sutaisė Juozas

Damijonaitis,''119 pusi. Kaina . ..40c.
~WMPĄ LIETUVOS ISTORIJA
' PA VEIKSLUOSE 13 - 7 - 1937,

“ius, -į "-fs,. laiškai.* Kaina ................ ... 15c.
50c. EMES IR KALBĖK, parašė J. V.

!IUI, J. Mur- ' ----------Kovas. Joje tilpsta vakaru pro- 
gramams prakalbėlių, monologų, 
dialogų ir deklamacijų ...........  30č.

ESUMAS ITITDramos dalis “Gims
Tautos Genius”, parašė kun.

jr

L. Vaičekauskas ...................... 10c.
GYLIUKINGAS VYRAS. 2 aktu 

komedija ir CICIL1KAS, mono
logas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 
6 vyrai ir 3 moterys ..............  15c.

IŠGAGNYMO APSIREIŠKI MA I 
arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė 
V. Juozas K-s. Vaidinimas su 
dainomis. Dalyvauja 65 asmenys 
ir choras ...................................... 50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto 
komedija. Sulietuvino Gineitis. 
Vaidinime dalyvauja 4 asmenys
3 vyrai ir 1 moteris. Kaina.......15c.

SNIEGAS, 4-rin veiksmų drama. 
Vertė V. Akelaitis. Dalyvauja 
6 asmenys — 3 vyrai ir 3 mo
terys ........................... .............. 35c.

UBAGŲ BET ELGETŲ GUDRU
MAS. 3 veiksmų komedija, pa
rašė Seiriju Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų. 8 vyrai ir 4 mot. 
Kaina .......................................... 25c. -

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

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ 
BALIUS, vienoje knygoje dvi 
komedijos su dainomis. Parašė 
Seirijų Juozukas. Ubagu Aka
demijoje dalyvauja 5 asmenys 
ir 5 poros ubagu. Ubagų Baliuje 
dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti 
3 asmenys. Kaina ..................«... 35c. '

VAIKŲ TE ARAI. Tilpsta trys į 
veikalėliai: *‘Išfyrtime paskui”,

Antanukas našlaitis” ir “Mė
ginimas” ...............—................ - 15g. r

Visus užsakymas prašome siųsti;
DARBININKAS e

.366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ’ 
s



Antradienis. Rugpiūčio 31, 1937

Dailininkas Kazys Šimonis

šiemet rugpiūčio mėn. 
sukako 50 metų amžiaus 
žymiam Lietuvos dailinin
kui Kaziui Šimoniui. Jis 
gimė 1887 m. Starkonių 
kaime, Viešintų par., Uk
mergė apskr. Iki devynio
likos metų gyveno pas tė
vus, dirbdamas ūkio dar
bus, vėliau apie porą metų 
mokėsi vargonininkauti, čiurlionies ir K. Šimonies 
Tačiau, matyti, tai profe- kūrybos esama daug pa
sijai nejausdamas patrau-; našumo. Tačiau tai netie- 
kimo, pradėjo privačiai sa. “Nuo M. K. Čiurlionies 
mokytis. Kiek pasimokęs — sako Ign. Šlapelis — K. 
Šiauliuose, persikėlė į Šimonis skiriasi, nežiū- 
Kauną, į “Saulės” 
tojų kursus. Tačiau ir tie i mo, pagrindiniais 
mokslai K. Šimonies ne- formos dalykais: 
traukė. Tad jis 1909 m. iš
vyko į Ameriką laimės ie
škoti. Čia, gyvendamas 
Philadelphijoje ir New 
Yorke, dirbo restoranuo
se. Sunkus darbas neleido 
jam mokytis. Tad po metu 
vėl sugrįžo į Lietuvą. 1911 
m. buvo paimtas į kariuo
menę ir ištarnavo ligi Di
džiojo Karo. Kilus karui, 
su rusų kariuomene pėrė- jų duoda įvairiausių 
jo Galiciją, Lenkiją, Lie- i ansų stebėtiną koloritą, 
tuvą ir pasiekė Latviją, i K. Šimonis mėgsta žyd- 
Rusų revoliucija K. Šimo- j rias spalvas; tuo jis arti- 
nį užklupo Rygoje, kur jis mesnis moderninei tapy- 
dar tebetarnavo kariuo- ■ bai”. K. Šimonis savo kū- 
menėje. Vokiečiams ūžė-! riniams siužetus daugiau- 
mus Rygą, jis pateko į šiai ima iš lietuvių pasakų 
Petrapilį, kur arčiau susi- pasaulio. Be to, reikia pa- 
pažino su Adomu Varnu, žymėti, kad jis yra vienas 
Stasiu Šilingu ir kitais. iš žvimausių 
žymesne isiais ano meto sakų leidinių 
lietuvių menininkais ir jų. 
rašytojais. Jie, be abejo. Į K. Šimonis 
bus ne mažai K. Šimonį, taip pat yra bandęs ir dai- 
paskatinę prie kūrybos.

sius meno centrus. Visa 
tai suprantamas dalykas, 
teigiamai atsiliepė į jo 
kūrybą.

K. Šimonies kūrybai,, 
matyti, didelės įtakos tu
rėjo M. K. Čiurlionis, ir K. 
Šimonis iš pradžių net jį 
yra sekęs. Ir dabar kai 
kas mano, kad tarp M. K.

į Šimonis skiriasi, 
moky- rint šiokio tokio panašu- 

— ----- dailės
Čiurlio

nis, be ko kito, yra dide
lis mėgėjas ir meistras, 
neturįs sau lygių ardvei 
reikšti; Šimoniui erdvė 
mažai terūpi — jis žaidžia 
linijomis, spalvomis ir 
šviesomis. Ritmo atžvil
giu juodu visai skirtingi. 
Koloritu taip pat skiriasi. 
M. K. Čiurlionis operuoja 
pilkutėmis spalvomis ir iš 

niu-

I

t

t

Lietuvos karalaitė, lietuvių dailininko K. Šimonio 
paveikslas.

h

Mokslo Pasaulio Naujienos
• į f - > -

GALI PRITRCKT ŽEME- kaskart vis daugiau grū
moja Nigerijai ir Prancū
zijos kolonijoms vakari
nėje Afrikoje. Vandenynų

JE DRĖGMĖS

8

Ispanų Čekos Pragare
Kasdien Siunčia Dievui 

Sielas.
80 Metų Kunigas Verčia

mas Šokti Tango. 
Neklusnumą Mirtinai 

Užplakė.
Už

lietuvių pa- 
iliustruoto-

savo jėgas

Tik Didžiosios Britani
jos ambasadoriaus inter
vencijos dėka ortodoksų 
dvasininkas čekas V. Vin- 
cikas iš Ispanijos galėjo 
grįžti į savo tėvynę. Jam 
ištisus mėnesius teko ken
tėti baisius persekiojimus 
ir ispanų raudonųjų ČE- 
KOs kankinimus. Ankš
čiau dvasininkas Vincikas 
gyveno Afrikoje kaip mi
sionierius. Gavęs atosto
gų, grįžo į savo tėvynę 
pro Ispaniją. Atvykusį į 
Malagą jį suėmė ir kelis 
mėnesius kankino. Štai,

liojoje. literatūroje. Jis y- 
ra išleidęs savo literatū-

Sugrižes iš ’ Rusiios i rinių kūrinių knygą “Gi- 
Lietuvą, K. Šimonis isikū-j 
rė gvventi tėviškėje ir 
draugu skatinamas dau-j 
giau laiko ir energijos, 
nedėjo skirti tanvbai.Į 
1920 m. dalvvavo didžio
joje lietuvių dailininku., 
parodoje Kaune ir buvo 
gerai įvertintas. Per tą 
parodą vienas io navai ks- 
Jas buvo nupirktas Meno. 
Rūmams, o antras vardi- * 
n iii proga Valstvbės Pre- i 
zidentui Antanui Smeto
nai. Nuo to laiko K. Šimn- 
nies. kain dailininko, vai
das ėmė kilti ir garsėti. Jo 
paveikslai tiek Lietuvoie. 
tiek užsienvie mielai per
kami, o jo kūriniu naro- 
dos gausiai lankomos.
1926 m. K. Šimonis, nore- rių giesmės”, Tiek K. Ši- švelnioj lietuviškos__ dva- 
damas pagilinti savo me-! monies tapyba, tiek jo Ii- sios. 
no žinias, 1 . _ _
užsienį ir aplankė žymiuo- perdėm patriotiški, kupini kūrybos įkvėpėja ir stip-

-^2
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Vaikelio miestas, lietuvių dailininko K. Šimonio 
paveikslas.

Karalaitė Tėvynė

laiko. Ir Marsą likimas 
nepasiekė išsyk. Ir ten, 
taip kaip dabar pas mus, 
pamažu nyko vandenys, 
sausėjo klimatas ir džiūvo 
žemė, šiuo kart visa tai 
dedasi ir ant mūsų žemės. 
Žemė jau pradeda netekti 
organiškos gyvybės, že
mei nuolat smarkiai su- 
kanties — trupa jos pa
viršius ir. nuotrupoms 

i dulkstant, tos dulkės ne
šasi su savim vandens ga
ro molekulas. Tokiu būdu 
žemei susidaro drėgnumo 
trūkumas ir todėl ji turi 

į džiūti. O tuo pasinaudo
jant, Saulės karštis vis la
biau didinasi ir žemę de
gina.

Pastarasis metais buvu
sios sausros, nagai profe
soriaus Stabbin0' aiškini
mą. nebuvo paskutinės, ir 

: tikėtis, kad ios praeis, ne- 
i imanoma.
sidėie. vi®
dinsis. kol žnmn išdžiovina,

4 ir navers niekais. ‘V. Ž’.

Praeitų metų sausros, 
kankinusios Jungt i n e s plotai mažėja visur. Tas 
Valstybes, atkreipė į save,! 
mokslininkų susidomėji
mą, kurie tuojau ėmėsi 
tyrinėti tų sausrų priežas- valstybėje savo plotu tu- 
tis ir įsitikino, kad per rėjo 
pastaruosius penkeris me- mylių 1915 m., o dabar jo 
tus klimatas pasikeitė ne j plotas užima jau tik 1,740 
tik Amerikos, bet ir Eu- ketv. mylių. 1849 m. Afri- 
ropos, ir Azijos, ir visuo- ko j atrastas ežeras Nga- 
se kituose žemynuose, ir mi buvo 70 mylių ilgio ir 
keičiasi nuolat, nors lėtai, 10 mylių pločio, paskui 
ir todėl mūsų planeta Že-; sumažėjo iki 20 mylių il- 
mė, kaskart labiau džius- ! gio ir 4 mylių pločio, o 
ta, sausėja. Visos tos vie- praėjusią vasarą jis visai 
tos, kuriose sausros sude
gino žemę, yra jau negv- 
vos, o nuo ju užsikrečia 
vis didesni plotai.

Tyrinėjimai parodo, kad 
vandens kiekis ant žemės 
kasmet mažėja visame pa
saulyje, o tai vra todėl, 
kad medžių girios visur 
išnaikintos. Vande n i u i 
mažėjant — sausėja kli
matas ir didėja saulės 
karštis. Dabar saulės kar
štis bent tris kart dides
nis, negu buvo prieš 25 
metus; ypatingai saulės 
karštis padidėjo per pas
taruosius penkeris metus.

Sacharos tyru plotas 
plečiasi pietų pusėn ir

labiausiai žymu didžiųjų 
ežerų sūraus vandens klo
duose. Didelis ežeras Utah

7,980 ketvirtainių

I 
I 
i
I 

išnyko; yra jo vietoj tik 
plotelis skysto dumblo. 
1850 m. vidurinėj Afrikoj 
nrie didelio ežero Čado 
kranto išsistatė miestas. 
Ežeras tas dabar tiek su
mažėjo, kad miestas nuo 
ežnro vra iau 35 mvlių 
tolumoje. Kaspijos jūrių 
plotas per pastaruosius 
25 metus sumažėjo 10 G -

Visu tuo remdamasis 
į profesorius Stabbing pra
našauja mūsų žemei ne
lemtą ateitį, tokią, kokioj 

Į savo laiku atsidūrė plane
ta Marsas. Dabar randa
mi ant Marso kanalai ne- i 
galėjo atsirasti patys sa- 1 
vaime. Ant tos planetos 
turėjo gyventi žmonės. 
Kada planetos klimatas ė- 
mė keistis ir vanduo nvk- 
ti, kada išdžiūvo upeliai ir 
mažesnieji ežerai — žmo
nės kasė kanalus, iš dides
nių vandenynų vandenį 
vesdami ten, kur jo trūko. 
Bet kada vanduo visur iš-

ką tas ortodoksas pasako
ja “C. P.” apie savo išgy
venimus Ispanijoje:

“Mano septynerių metu 
kūdikį raudonieji milici
ninkai išmetė pro langą iš 
ketvirtojo kareivinių auk
što. Jis ten ir pasiliko gu
lėti. Motina, nepakelda
ma skausmo, tos pačios 
dienos vakare mirė. Mane 
pasmerkė sušaudyti tik už 
tai, kad rado fotografinę 
nuotrauką, kur aš buvau 
atvaizduotas laikąs pa
maldas Afrikoje. Mane 
pasodino Malagos kalėji
mam Kai mane pirmą kar
tą išvedė i kalėjimo kiemą 
pakvėpuoti oru, pamačiau 
tokį baisų reginį. Kieme 
buvo daug kalinių, tarp 
kurių nemaža moterų ir 
vaikų. Mus visus sustatė 
prie mūro sienos, o toliau 
išsirikiavo su šautuvais 
milicininkai. Kalėjimo vir
šininkas tada buvo žydas 
Jankelis Midlinas, iš Ode
sos kirpėjas. Atsistojęs 
vidury kiemo jis mums 
pasakė “kalbą”. Pirmiau
sia pasisakė esąs Dievo 
pasiuntinys ir pareiškė, 
kad Dievui skubiai reikia 
15 sielų, kurios maldauja, 
kad laimėtų generolas 
Franco. Bet skubiai. Tą 
pačią akimirką pasigirdo 
salvė, ir penkiolika kali
niu sukrito ant žemės.

Likusieji gyvi šios bai
sios scenos liudininkai, 
kaip namišę, leidomės 
slapstytis no visus kiemo 
kampus. Pamatęs, kad 
mes nežmoniškai esame 
išsigandę, nelaimingasis 
budelis pradėjo visaip ty
čiotis. Jis pareiškė, kad 
labai mūsų gailisi ir sakė
si tuojau pasiusiąs šv. Pe
trui pranešimą apie mūsų 
kančias ir paprašysiąs, 
kad mus išlaisvintų iš ka
lėjimo. Tačiau kadangi 
Šv. Petras mokąs tiktai 
lotyniškai, tai siųsti rei
kia tiktai kunigą. Po šios 
kalbos prie sienos buvo 
sustatyta apie 40 kunigų, 
kuriems iš eilės prikišęs 
revolverį prie kaktos 
klausinėjo, ar nesutiktų 
nabūti nasiuntiniu pas 
Dievą. Pagaliau po ilgo 
kankinimo ir tyčiojimosi 
vienas kunigas ‘sutiko ke
liauti pas šv. Petrą*. Jam 
peršovė galvą...

Ir taip kiekvieną kartą, 
kada išvesdavo į kiemą 
pasivaikščioti, nežinojai, 
ar grįši atgal i kalėjimą 
Vieną dieną kažkodėl nie
ko nesušaudė. Tai mums 
buvo labai nuostabu, nes 
kasdien jei ne po kelis, tai 
nors po vieną būtinai su
šaudydavo, Bet už tą lai
mingą dieną nelaimingiei: 
turėjo atsimokėti naktį.

• v

buvo išvvkes i, teratūriniai kūriniai yra Lietuva yra K. Šimonies
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rybės šaltinis. Jis ją auk
ština savo tapyboje ir po
ezijoje.

“Tėvynė! Kilnios kara
lystės skaisti karalienė!

Tavo gyvybės pulso 
t vark sėjimą s dūzgena į 
mano širdį protėvių at
garsiu...

Tavo skaisčioji saulė, 
džiaugsmai ir vargai — 
mano širdies ir sielos pa
tyrimai...

Tavo pavasario žaluma 
ir rudens aukso branda — 
mano jaunystės stiprybei 
ir džiaugsmui.

Tavo jūros, ežerai ir u- 
pės — mano sielai skais
čios didybės šaltinis’* 

Tsb.

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Cohimbia Rd..

South Boston 
•A II i I ' <

PHONE 
So. Boston

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

*>

.Tos karts nra-
..-1aparincįQ jr

LIETUVOJE ĮSTEIGS 
AUKŠTA JA TECHNI

KOS MOKYKLĄ

Beveik pačiam vidurnakti 
mus pakėlė iš miego ir i- 
sakė skubiai susirinkti 
kieme. Atėjės Midlinas 
“apgailestavo” užmiršęs 
iš vakaro Dievui pasiųsti 
penkias sielas. Dabar, e- 
są, kad atitaisvtu klaida. ! 
jau turis siųsti, šešias. Ir smaigė, tada planeta iš- 
čia^pat buvo sušaudyti še- džiūvo, klimatas atšąlo ir 
ši žmonės. Mus vėl suvarė neį planetos buvusi gyvy- 
atgal i kameras. Jei vv- bė turėj0 pražūti. 
riausybininkai pralaimė- i 
davo, už tai mes turėda- Ton linkmėn eina ir mū- 
vome atmokėti. Jei laimė- S11 planeta žemė. Kol mū- 
davo — laimėjimą “iškil- sų žemė sulauks Marso li- 
mingai atšvęsdavo” ir, kimo — praeis dar daug 
kaip “padėka Dievui”, ne
laimingųjų sielas “siųsda
vo Jam”. Tik tokiais at
vejais žudydavo žymiai 
mažesnį skaičių. Taip nat 
žudvdavo, iei jau nebūda
vo kitokiu “progų”, III in
ternacionalo garbei ir kad 
geriau sektųsi vykdvti So
vietų Rusijoje visokias 
programas.

Vieną diena mus iš ka-i 
meros, kuri buvo pati ma
žoji ir paskirta sergan
tiems, išvarė ir su kitais 
60 kaliniu nuvedė i po
grindi. Eidami nėr kiemą; 
mes turėjome būti “links
mi ir patenkinti”, nes taio 
buvo išakyta. Kai kuriuos 
šaunesnius net vertė pa
šokti. Po visos “linksmo
sios” dalies jie išrinko 80 
metu seneli kataliku kuni
gą ir vertė šokti tango. 
Senelis atsisakė niekad 
nešokęs ir nemokąs. Jis 
pareiškė verčiau pasimel- j 
sias už milicininkus. Tai 
ištarus kunigui, kalėjimo 
sargybos viršininkas Es- 
bires sušuko: “Mes tave 
išmokvsime šokti”. Iš ka
linių jis išrinko gražiau
sią moterį, vieno gimnazi
jos mokytojo žmoną, ku
rios vyras buvo sušaudv- 
tas prieš kelias dįenas. Ji 
taip nat atsisakė šokti su 
seneliu kunigu. Tada mili
cininkai abudu išrengė 
nuogus ir tol plakė, kol 
juodu abudu numirė. Tu 
nelaimingu ju lavonai tris 
dienas gulėjo kalėjimo 
kieme. Juos matydami kai 
kurie kaliniai TJamišo...”

“XXW"

Šiuo metu Lietuvoje vei
kia kelios aukštosios mo- 
kvklos. kurios ruošia įvai
riu šakų snecialistus.

Lienos mėnesio pradžio
je Lietuvos inžinierių 
draugija iteikė vyriausv- 
bei tam tikrą raštą, kuria
me išdėsto reikalą steigti 
Lietuvoje aukštąją tech
nikos mokyklą. Šią mokv- 
kla rašte prašoma kain 
galima greičiau įsteigti. 
Mat, Lietuvoje šiuo metu 
yra tik 400 inžinierių, tuo 
tarpu kai reikėtų dar tiek 
pat.
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Telofonas* Plaza 1350

KINAS GOliAUCKAS
Graborius ir Balsam uoto jas 

423 S. Pnca Street 
BALTIMORE. MD.
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