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STALINO MOTINA GRĮŽTA Į 
TIKĖJIMĄ

Sovietų Rusijos diktatoriaus 
motina, kuri visą laiką gyveno 
Tiflise, per stačiatikių Velykas 
šiemet atėjo j eerkvę. ši 78 metų 
senelė jau 20 metų nebuvo buvusi 
cerkvėje. Pamatę ją cerkvėje ti
kintieji labai išsigando, nes pa
manė, kad ji čia atėjo, kaip GPU 
agentas; cerkvė tuojau ištuštėjo. 
Tačiau pasirodė, kad i cerkvę ji 
atėjo be. jokių piktų norų. At- 
\ irkščiai — cerkvei ta proga ji 
paaukojo 1.000 rublių. Stalino 
motinos grįžimas Tiflise sukėlė 
sensaciją. GPU vietinis viršinin
kas tuojau pranešė apie tai Stali
nui, kuris leido savo motinai ap
sigyventi Tbilise, kad savo atsi
vertimu ji nekeltų sensacijos Tif
lise.

LENINO NAŠLĖ APIE 
RELIGIJĄ

“Izvestijose” Lenino našlė 
Skrupskaja parašė straipsnį, ku
riame nurodo, kad Sovietų jauni
mas labiau mėgsta lankyti baž
nyčia. negu komunistų klubus. 
Tame pačiame straipsny ji sako, 
kad dvasininkai ypač didelį ti
kinčiųjų pasitikėjimą turi pro
vincijoje, kur. nesant gydytojų, 
jie rūpinasi ir sergančiais. Esą. 
provincijoje dvasininkai naudoja
si dideliu tikinčiųjų pastikėjimu.
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Chicago, III. — Sekma-

inisterijaLietuvos Seimo Rūmai. Juose be Seimo dar yra Teisingumo
ir Vyriausias Lietuvos Tribunolas, Aukščiausioji Lietuvos teismo instancija, i žmogžudystes”

CIO. ŠAUKIASI PREZI- Chicago, III. — Sekma-
DENTO PAGALBOS dienį, birželio 6 d. įrašyta

TEL. SOUth Boston 2680

Naujas Kristaus Darbininkas

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

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Ispanijos Sukilėliai
Sumušė Radikalus

K* • 1 V 1 — r • I Bilbao, Ispanija — Žu-rlinios Dalyvavo Koplyčios Šventinime vus gen. Moia, buvo ma
nyta, kad sukilėliai Bas
kų provincijoje negalės 
atsilaikyti prieš raudonų
jų (radikalų) smarkų puo
limą, kurie pasinaudoda
mi ta nelaime kaip tik pa
darė smarkią ir žiaurią a- 
taką. Bet veltui. Sukilėliai, 
nors laikinai ir buvo per
blokšti, bet greit persior
ganizavo ir radikalus 
(raudonuosius) ne tik at
laikė, bet vėl pradėjo 
pliekti raudonuosius. Suki
lėliai atsiėmė strategišką 
tvirtovę Lemona Ridge ir 
smarkiai varosi pirmyn į 
Bilbao. Taipgi pranešama, 
kad Madrido fronte mū
šiuose žuvo 6,000 radikalų 
(raudonųjų) kareivių.

SERGA “DRAUGO” RE
DAKTORIAUS ŽMONA

Chicago, III. — Prieš ka
pų puošimo dieną, p. An
gelė Simutienė, “Draugo” 
redaktoriaus p. Leonardo 
šimučio žmona, betaisyda
ma savo tėvelių kapą Šv. 
Kazimiero kaouose, žolė
mis užsinuodi jo .abi ranki 
taip, kad turėjo vešti i’Hi-j 
goninę. Reiškiame užuo-( 
jautą pp. Šimučiams ir po
niai Simutienei linkime 
greito išsveikimo.

DuBois, Pa. — Gegužės tas jauną primicijantą pa-. 
23 dieną, šv. Juozapo pa- gerbti. Kalbėjo miesto 
rapijoje įvyko primicijos, mayoras, kiti valdininkai 
Tą dieną kun. Kazimieras ir kunigai. Klebonas kun. 
J. Rakauskas atnašavo’' 
pirmąsias savo iškilmin
gas šv. mišias, kurios bu
vo ir pirmosios primicijos 
šv. Juozapo par. istorijo
je. Per 43 metus ši para
pija laukė savo parapijos 
kunigo. Taigi, ne be prie
žasties džiaugiasi lietuviai 
ir tapgi visas miestas.

Kun. Kazimieras J. Ra- niškai sveikino jaunąjį ku- 
kauskas buvo įšvęstas Jo nigėlt

Kun. Kazimieras yra gi-

v •

Eminencijos Kard. Dau- 1 J _ ■a i • • _ • _gherty,

ŽUVO ISPANIJOS SUKI
LĖLIŲ GEN. MOLĄ

Berlynas, Vokietija —
M. Urbonas savo kalboje Pereitos_ savaitės pabaigo- 
išreiškė, kad ši diena yra 
tikrai linksmiausia jo gy
venime ir svarbiausia pa
rapijos istorijoje. Galų ga
le kalbėjo ir kun. Kazimie
ras Rakauskas išreikšda
mas visiems savo giliau
sius dėkingumo jausmus. 
Po ban kieto svečiai asme-

LDS NAUJOS ANGLIJOS
APSKRIČIO GEGUŽINĖ

PAVYKO

Sekmadienį, birželio G d., š. m.. 
Kęstučio d-jos darže Įvyko LDS. 
N. Anglijos Apskričio puiki Ge
gužinė. Žmonių suplaukė beveik iš 
visų artimų ir tolimesnių koloni
jų. Ypač daug matėsi jaunimo. 
Minios tarpe matėsi šie kunigai- 
svečiai: Kun. J. švagždys. LDS 
Centro pirm.; kun. J. Petraus
kas; kun. .T. Vaitekūnas. L. Vy
čių Centro Dvasios Vadas; kun. 
P. Virmauskis. Šv. Petro liet, 
par. klebonas; kun. K. Urbonavi
čius. mūsų išeivijos veteranas; 
kun. Aukštikalnis. S. J. ir daug 
profesionalų ir biznierių.

Tarpe linksmins publikos, metėsi 
i akis, ypač vienas dalykas, bū
tent : būrys jaunimo su kun. Vai
tekūnu priešaky, kuris sudainavo 
daug gražių lietuviškų dainelių. 
Rengimo komisija net savo ko
miško sporto programą nutraukė, 
kad tik nesuskaldžius tos lietu
viškas dainos mėgėjų choro. Tas 
pavyzdys parodo, kad lietuviškai 
dainai yra lemta pasirodyti mū
sų Gegužinėse.

Valio, jaunimas ir lietuviška 
daina! RAP.

męs 1906 metais, pradinį 
mokslą baigė šv. Kotrynos 
parap mok. 1926 metais. 
Po to jisai pradėjo atsižy
mėti atleto gabumais 
krepšinio žaidimuose. Įsto
jęs i Šv. Bonaventūros Ko-

šventinimo ceremonijas, 
kurios užtruko net pen
kias valandas iš priežas
ties didelės grupės šventi
mų, buvo atvykę didelis 
DuBois gyventojų būrys iegiją" ir Moksle atšižym'Ž

Sekmadienį gegužes 23 joVbuvo gabia usias savo 
':beną v sv. Juozapo par. skyriuje. Jis baigė semi- 
baznycios altoriai buvo narįją Overbrook, Penn. 
gyvomis gėlėmis puikiau- Naujam Kristaus Darbi- 
S1_ai ištaisyti: nesigailėta ninkui, kun. Kazimierui 
ne rožių, ne lelijų, ne kitu Rakauskui linkime gausių 
geliu. Bažnyčia prisipildė j)jevo malonių.

>✓ •

VAŽIUOKITE
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Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TtkffiMHOH 268b.

mūsų išeivijos istorijon 
svarbus įvykis, būtent, pa- 

... -- šventinta Tėvų Marijonų
- . . . Seminarijos ko p 1 y č i a.

kad jisai priverstų šventinimo apeigas atliko 
° - J. E. Vyskupas W. D.

O’Brien. Dalyvavo minios 
žmonių. Dalyvavo ir Tėvų 
Marijonų Kongregacijos 
Vyriausias Vadas kun. A. 
Čikota ir Tėvų Marijonų 
Provincijolas kun. J. J. Ja
kaitis, kurio dideliu rūpes
tingumu ir energija išaugo 
nauja koplyčia.

Po pašventinimo koply
čios Seminarijos ūkyje į- 
vyko šaunus piknikas, ku
rio pasisekimu rūpinosi 
Marijonų Rėmėjų draugi- 
Sveikiname Tėvus Mari-

jaus darbininkų generali
nis streikas. Streikas pra
sidėjo gegužės 28 dieną, ir 

i palietė visus 18,000 darbi
ninkų. Darbininkai reika
lavo pakelti algas, įvesti 
40 valandų savaitę ir atos
togas su užmokesniu, bet 
darbdaviai negali tų reika
lavimų išpildyti be didelių 
nuostolių. Kas žin kaip

Chicago — Streikuojan
čių plieno darbininkų va
dai kreipiasi į prez. Roose-1 
veltą, J ' " ‘ '
kompanijas pasirašyti al
gų kontraktus. Jie pasiun
tė telegramą: “Tiktai Jūs 
vienas galite sutaikinti 
kovojančias jėgas, kad į- 
vyktų taika, sudaryti pa
stovius santykius plieno 
industrijoje ir sustabdyti

NAUJI AREŠTAI SOVIE
TŲ RUSIJOJE

kad Mexico City — Pres. La- 
zaro Cardenas spaudai

je šiaurės Ispanijoj, netoli 
Briviesca orlaivio katas
trofoje užmuštas gen. E- 
milio Molą, vyriausias su
kilėlių vadas Baskų pro
vincijoje. Kartu su juo žu
vo kiti ketur| karininkai. 
Gen. Molą buryo tik 50 me
tų amžiaus. Ispanijos ra
dikalai, pasinaudodami su
kilėlių np.laipyr puolėsi a- 
takuoti sukilenus su visu 
smarkumu, bet ne ką lai
mėjo. Baskų provincijoje 
sukilėliai sužinoję apie sa
vo vado nelaimę verkė 
kaip maži vaikai. Gen. Mo
lą pasižymėjo kaipo gabus 
ir nenugalimas karo va
das.

_________
ETIOPIJA IŠ T. S-GOS BUS 

PAŠALINTA
»

Prancūzų laikraštis ‘Pa
ris Midi’ praneša, 
naujai gautomis žiniomis, 
Leningrado karinės apy
gardos vadas Korka kalti
namas nepakankamai ko- jonus, pastačiusius naują 
vojęs su opozicija. Plinta paminklą mūsų išeivijoje, 
gandai, kad jis areštuotas, j" -------------

STREIKO LAUKE STOVI 
GINKLUOTA POLICIJAMUSSOLTNI SIUNČIA 

DAUGIAU KARIUOME- j 
NĖS Į ISPANIJA

Londonas, Anglija —
Pranešama, kad Italijos 
diktatorius Mussolini yra 
pasiruošęs pasiųsti nuo 
10,000 iki 40,000 kareivių 
į Ispaniją ir juos pavesti 
gen. Franco vadovybei. 
Bet jeigu Italija ir Vokie
tija susitartų grįžti į “ne
sikišimo” komitetą, tai 
kariuomenės siuntimą at
šauktų.

VVorcester, — Policija 
padidino sargybą prie 
Read and Prince kompani
jos dirbtuvių, nes prisibi- 
joma riaušių. Šios kompa- ______ _
nijos 900 plieno darbinin- prez. Cardenas žada šį da- 
kų jau mėnuo kaip streu jyką išrišti?
kuoja. Darbininkai suži-________
nojo, kad kompanija nori 
sulaužyti streiką, kad iš
pildytų neseniai gautus 
užsakymus.

Kompanijos prezidentas 
C. Read po pasitarimo su 
policijos viršininku E. Fo- 
ley tvirtino, kad niekas 
nesustabdys jo planų. 
Streiko vedėjai nutarė pa
didinti pikietierių eiles iki 
400. Vienas kompanijos 
viršininkas pasakęs: “Pa
dėtis įtempta. Gali bile ka-

SURADO ORLAIVIO 
ŠIPULIUS

Alpine, Utah — Du CCC 
darbininkai jaunuoliai, be
eidami į Lake Hardy kal
ną, surado liekanas didžiu
lio orlaivio, kuris dinge 
arti šeši mėnesiai atgal 
R. Carter ir R. Moyle ieš- 
kinėjo to orlaivio jau sa
vaitė laiko nuo tada, kada 
buvo atrasta keliolika lai

da kas nors įvykti”. Vadi- škų toje apylinkėje. Sar- 
naši, gali kas nors išpro- gyba pastatyta ir dabai 
vokuoti riaušes. laukiama daugiau darbi-

I

KATALIKU PASAULIS
V

Ossinįng, N. Y. — Čionai 
kalnuose greitai einantis 
traukinys parmušė vieną 
moterį, kurį ėjo skersai 
bėgių. Mirštančią moterį 
sąlyginiai apkrikštijo tuo 
traukiniu važiuojantis mi
sijonierius, kun. M. Walsh. 
Ji pasimirė už kelių minu- i 

’ čių. j
Į

LONDONAS — Vokiečių tele
gramų agentūros pranešimų. Lon
dono politiniuose sluoksniuose 
spėjama, kad ne vėliau, kaip šių 
metų rugsėjo mėn. Tautij Sąjun
gos sesijoje bus nutarta Etiopiją 
iš Tautų Sąjungos pašalinti. Esą.

Castel Gandolfo, Italija, tuose sluoksniuose reiškiamas į-,''“4' _____________
— Popiežius Pius XI šian- sitikinimas. kad dabartinė pade- Berlynas — Berlyne po 

ugningos Prop. Min. Goe
bbels kalbos prieš Kard. 
Mundelein, kunigams buvo 
įsakyta nedėvėti sutanos 
gatvėse, kad kartais jų ne
užpultų įniršę fanatikai. 
Goebbels Bažnyčiai grasi
no aštriausiais atsikirti
mais.

kupina žmonių.
Kunigą Kazimiera i baž

nyčią atlydėjo didinga 
procesija. Joje ėjo būrys 
Šv. Juozapo Mokyklos mo
kinių; juos sekė, altoristai 
su kryžiumi ir akolitai. dieną 
Altoristų tarpe buvo ir gchuete 
kunieo Kazimiero broliu
kas Leonardas. Kiti vai
keliai nešė ant pagalvėlių KOMUNISTAI BLOKUO- džioji Britanija

PASKYRĖ NAUJĄ 
VYSKUPĄ

paskyrė kun. P. ris negalinti ilgai trukti. Tokią 
Leavenworth, nuomonę reiškiančios ne tik Ita- 

Kansas, vyskupu. riją remiančios, bet ir kitos vals-
-------------------- tybčs. kaip Švedija,. Belgija. Di- 

i ir dominijos, o
kviečių varpas^ ' JASI SU SOCIALISTAIS taip pat Prancūzija ir Sovietų
gių šakeles, primindami ‘ 
duoną ir vvna Švč. Eucha
ristijos Aukoje.

Kunigo sesutė Lilijona, 
apsirengus balta vestuvių 
suknele, reiškianti naujo 
levito apsivedimą su Baž
nyčia. Jaunoji sesutė nešė 
pagalvėlę ant kurios buvo 
dvasinis vainikas.

| Aštuonių kunigų lydi
mas atėjo ir pats primici- 
jantas.

Šv. Mišių laike, pamoks
lą lietuviškai pasakė kun.
E. Šteigmanas, o angliš
kai pasakė kun. Zahela, O.
F. M. Per mišias giedojo 
58 balsų choras, vadovy
bėje Seselės M. Julijonos, 
O. S. F.

Po šv. mišių Kun. Kazi
mieras suteikė visiems sa
vo pirmąjį kunigišką pa
laiminimą.

Po pietų į Hotel DuBois 
buvo sukviesta virš šimtas 
kunigėlio pažįstamų ir 
draugų, kur įvyko bankie-

Sąjunsra. Tačiau tos valstybės ne- 
į Paryžius, Prancūzija — Žada siūlyti Etiopiją pašalinti, o 
Trečiojo internacionalo tik sutinka tokį pasiūlymą pa- 
(komunistų) vadai pakvie- remti.
tė antrojo internacionalo --------------
(socialistų) vadus į ben- MASKVOJ AREŠTAI TEBEINA 
drą darbą. Komunistai -----------
žūt-būt nori sudaryti stip- Areštuoti Du Lenku Komunistai 
rų bendrą frontą su sočia- -----------

i listais, kovoti prieš tikin- žiniomis iŠ Varšuvos, suaręs-
I — “

I

Čiuosius ir Katalikų Baž- luotas bolševikų literatas Jasien- 
nycią. ‘ skis, lenkas. Jis jau anksčiau...    H— ........—

j buvo išmestas iš komunistų par- 
Į rijos, o dabar įtartas turėjęs ry- 
Įšių su šnipais. Taip pat esąs su- 

Chicago, m. — Pereitą ' areštuotas ir Dombalis, buvęs 
savaitę Republic Steel lie- lenkų seimo atstovas, pabėgęs į 
jyklų streiko lauke įvyku
siose riaušėse, kuriose žu
vo penki darbininkai ir 
virš šimto sužeista. Iš su
žeistųjų mirė dar du. Po
licija riaušininkus labai 
žiauriai malšino. Pasiteisi
nimui, policija sako, kad 
už riaušes atsakomingi ko
munistai, nes jie išprovo
kavo riaušes, žiauriai puo
lė policiją.

JAU SEPTYNI DARBI
NINKAI ŽUVO

Chicago, III. —

I
I

laukiama daugiau darbi
ninkų, kad galėtų kasti su- 
kietėjusį sniegą. Spėjama 
kad visas orlaivis yra še
šių pėdų gilumoje.

Gruodžio 14 dieną tasa: 
Munich mieste (Vokie- orlaivis išlėkė iš Los An 

tijoj) 10 kunigų areštuota gėlės ir nepasiekęs Salt . Laųe dingo

NACIAI SUMUŠĖ PRO
CESIJOS VADUS

ir į kalėjimą įmesta už 
“ardymą taikos”. Nacių 
“taiką” ardė rami, graži 
katalikų procesija gatvė
se. Hitlerio jaunimo orga
nizacija puolė procesiją ir 
jos vadus sumušė. Policija 
procesijos dalyvius iš
sklaidė. Tuo pačiu laiku 
dik. Hitleris Regenburge 
kalbėjo tūkstantinei mi
niai: “Niekados nedaleisių 
mūsų žmonėms pasidalinti 
į religinius skyrius, vieni 

_________ kitus kovojančius...” Tuo 
Ryga, Latvija - Finan- laikur kai šie žodžiai buvo 

sų Komisija įsakė muito P^akyti, keliose vietose 
rinkėjams sudeginti 2000 J^11® nauses Ir demons' 
exempliorų Biblijų. kurių traciJos- 
negalėjo atsiimti žmonės, 
kuriems jos buvo iš užsie
nio atsiustos dėl aukšto

Jacksonville, Fla. — Ka
talikių Moterų Draugi
joms užprotestavus, Radio 
stotis WMBR sustabdė 
‘Teisėjo’ Rutherford plok
štelių prakalbą prieš Ka
talikų Bažnyčią.

v •

• v

CIO VADAI ORGANI
ZUOS VALDŽIOS DAR- 

pirmi- muįto. Bedievių Sąjunga BININKUS
atsiuntė kelis atstovus į tą 
viešąjį Biblijų deginimą.

Chicago — Am. Darbo i -----------
Federacija savo dvisavai- * Peiping, Kinija — Neuž- 
tiniame susirinkime nuta- ilgo pasirodys ir kinų kai
rė išbraukti iš penkių pri- ba šv. Tėvo enciklika apie 
klausančių prie ADF. uni- bedieviška komunizmą, 
jų, 20,000 narių už veiki- Vertėjai jau baigia darbą 
mą CIO unijose. I C__ _______

Rusiją. Jis kaltinamas buvęs troe- 
kistu ir šnipu. Dombalis buvo 
kaimiečių internacionalo 
ninkas.

Washington, D. C. —
CIO vadai praneša, kad 
už dviejų savaičių jie pra
dės organizuoti miestų, 
apskričių, valstybių ir val
stybės valdžių darbinin- 

> kus. Planai jau esą pa- 
Stud. A. J. j. ruošti.

SOVIETŲ NAUJAS 
“PENKMETIS”

Maskva — Iš Sovietų U- 
nijos pranešama, kad da
bar jau pradėta planai dėl 
naujo “penkmečio”, kurio 
pabaigoje “manoma da- 
siekti ir net pralenkti A- 
meriką”. Sovietų industri
jos vadai, mano pradėti šj 
planą pradžioje ateinančic 
sausio mėnesio. Arkitektai 
ruošia planus naujų dirb
tuvių ir t.t.

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
PANEIGĖ GOEBBELS’O 

UŽMETIMUS

Berlynas — Sekmadienį 
birželio 6 dieną, laike šv 
Bonifaco švenčių iškilmių 
Vokietijos katalikai vys 
kupai išleido laiškus pa 
neigiančius propagandoj 
min. Goebbels užmetimus 
Bažnyčiai. Šis pareiškimai 
išleistas iniciatyva paeit 
vyskupų.
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[vietines žinios]
siems. Nereikia nė regis-

NUOŠIRDI PADĖKA

PIKNIKO SUSIRINKIMAS
Birž. 3 d., vakare, po pamaldų, trUOtlS, nė jokių mokesnių 

bažnvtinėn salėn susirinko daug mokėti. Studentai pabai- 
žmonių tartis apie parapijos išva- gę aštuntą skyrių teateina 
žiavimą, kurs įvyks Kęstučio par- ! į Boston College Higll 
ke, E. Dedham, Mass. Sužinota, ■ School, James Street, BoS- 
kad Įžangos tikietai yra gerai tone, birželio 12 dieną, 
pardavinėjami. Panelė A. Var- Kvotimai bus iŠ matemati- 
žinskaitė išpardavė tikietus, atne- 1 kos ir anglų kalbos, 
šė pinigus. P-nas V. Valatka pasi
ėmė 200 busų tikietų. Ponia 

’Marksienė pranešė, kad jau ren
kama piknikui valgiai. P-nas V. 
Širka ragino visus prie stropaus 
darbo piknikui per visą šią savai- : 
tę. P-nas A. Jurgelaitis sakė, kad 
daug studentų ruošia išmislų de- • 
partmentą. Kun. P. A. Virmaus- * 
kis priminė, kad Amerikoje au- i 
gusios moterys sudarė iš savo į 
parengimo ir suteikė pikniko fon- į 
dan $25.00. Pranciškonų atstovė į 
sakė, kad tretininkai baigia su- i 
krapštyti savo knygutėmis $50.00. ‘ 
Pranešta, kad Vyčiai, Sodalietės, 
Sąjungietės, Blaivininkai ir Ro
mantinė rimtai piknikui darbuoja
si. Paskutinis pikniko susirinki
mas Įvyks birž. 9 d., po pamal
dų. Visi kviečiami Į jį atsilan
kyti.

mokėti. Studentai pabai-

I 
I

i 
!

Kadangi tiek daug atsirado 
gerų prietelių, kurie išreiškė 
mums užuojautos žodį mūši] nu
liūdimo valandoje, .būtent man, 
mano broliui ir seserei, ir nebuvo 
galimybės visiems asmeniai pa
dėkoti, tai tą norime 
viešai per “Darbininką”, 
tingai dėkojame kleb. kun. 
ciškui Virmauskiui, kuris 
daug nuoširdumo parodė 
jaut mūsų mylimą tėvelį Aleksan
drą Norbutą. Taipgi dėkojame 
Tėvui A. Čikotai, MIC., kun. K. 

į Urbonavičiui, kun. J. Švagždžiui, 
j kun. P. Jurui, kun. S. P. Knei- 
žiui, kun. J. Plevokui, kun. J. 
Petrauskui.

Nuoširdų ačiū tariame visiems 
draugams ir prieteliams. Atmin
siu visus savo šv. mišiose.

Kun. F. E. Norbutas.

asmeniai 
padaryti 

Ypa- 
Pran- 

tiek 
laido-

Norkūnaitė. Per sliūbą giedojo 
choras. Penktu valandą, parapi
jos salėje, 492 E. 7th St. Įvyko 
vestuvių bankietas. Karališ.kai 
pasfvaišino apie 300 pažįstamų. 
Kalbas pasakė adv. K. Kalinaus
kas, Dr. Jakimavičius, kunigai: 
K. Urbonavičius, P. Virmauskis, 
C. Conors, P. Juškaitis ir F."Auk
štikalnis S. J. Programą vedė 
Dr. Landžius.

Visiems jaunavedžiams linkime 
laimingo ir malonaus gyvenimo.

ĮVAIRIOS žinios
NACIAI NUKIRTO GAL- už I rūšį — 12 lt.,
VĄ AMERIKOS ŽYDE- [už III - 7 lt

LIUI j 2 litu.
Panevėžio

LILIf ir

JUOZAS M. DILIS

sunkveži- 
Leneiaus- 

amžiaus 
(Meškaus-

JAUNUTĖ AUTO AUKA
Pereitą penktadieni, 

miu užmušė Edvardą 
ką. 5 metų ir 10 mėn. 
Antano ir Paulinos
kaitės) Lenčiauskų. gyv. 85 Plea- 
sant St.. Dorchester sūnelį. Moti
na pamačiusi užmuštą sūneli a- 
palpo. Jaunutė auto auka palai
dota birželio 7 d. iš šv. Petro liet, 
par. bažnyčios Naujos Kalvari
jos kapuose. Lydėjo 10 velionio 
amžiaus vaikučių kaipo karstne- 
šiai.

Paliko dideliame nuliūdime tė
vus Antaną ir Pauliną Lenčiaus- 
kus ir mažytę sesutę Alenutę. 
Laidotuvėse patarnavo graborius 
p. Zaletskas.

Brooklyno lietuvių cen- 
trabiurių laikraščio “ka- 
zionas” korespondentas 
“Murza Neglosto” rašo, 
kad So. Bostone pas lietu
vius centrabiurius lankėsi 
iš Chicagos V. Andriulis 
ir pataręs visiems bolševi- 

i kams skaityti laikraštį 
“Darbininką”. Bet “Mur
za Neglosto” ištlomočija 
visiems, kad bolševikai 
neišgali užsimokėti už sa
vo laikraščius, tai ką čia 
kalbėti apie “Darbininką”.

Bolševikai sklokininkai 
rašo, kad So. Bostone cen- 
trabiuriai visai nusišpica- 
vo. Nebeturi Dasekėjų. Su
rengė prakalbas V. An
driuliui, bet nesulaukė 

rė- klausytojų. Prakalbos neį- 
Valatkai šio- vyko- Tas. parodo, kad So.

P-nas Vincas Valatka,
nuoširdus LDS. organiza- 

i cijos narys ir LDS. 1-mos 
kuopos iždininkas. P-nas 
Vincas Valatka yra veik
lus visuose LDS organiza- 

[ cijos parengimuose. Jis 
i šių metų birželio 6 d., L.
D. S. Naujos Anglijos Ap- 

, skričio Gegužinės, įvyku
sios Kęstučio dr-jos parke.

[ E. Dedham, Mass., kuri 
j gražiai pavyko, buvo ren- 
i gimo komisijos pirminiu- 
[ ku. P-nia Valatkienė irgi 
yra nuoširdi “Darbininko” 
ir Darbininkų Radio i 
mėja. P-nai -------------- . . . .
mis dienomis gražiai įsi- Bostono hetuviąi yra susi-

i rengė nuosavame name,
731 E. 8th St., So. Bosto
ne. Sveikiname Juos ir lin
kime kuogražiausios klo
ties.

pratę ir Lietuvos priešams 
skelbia boikotą. Taip turė
tų padaryti ir kitos kolo
nijos.

I

Šeštadienio ryte, birže
lio 12 d., 9 vai., įvyks kvo
timai mokiniams, baigu
siems pradines mokyklas, 
dėl 10 stipendijų į Boston 
College High School.

Kvotimai atidari

VARGONININKŲ ŠEI
MINIS KONCERTAS

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0823 

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais irs 
nedčldieniais, taipgi seredomis nuo| 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray | 

•s

BOSTONIEČIAI RUOŠIASI 
VISU SMARKUMU

Lietuvių Diena ir Dainų šven
tė, kuri įvyks liepos 5 d. Maria
napolio Kolegijos gražiame Par
ke, Thompson, Conn. tai yra Nau
josios Anglijos lietuvių metinė 
šventė į kurią suplaukia tūkstan
čiai lietuvių ne vien iš Naujosios 
Anglijos, bet ir iš .tolimų apylin
kių, kad ten pakvėpavus tyru o- 
ru, pasiklausius gražių dainų, pa
mačius sporto ir pasimačius su 
savo senais pažįstamais. Į tą Lie
tuvių Dieną bostoniečiai rengiasi 
su didele energija. Šįmet bostonie
čiai vyksta į Lietuvių Dieną bu- 
sais, nes traukinio negalima buvo 
gauti. Round trip tikietas suau
gusiems $1.75, vaikams 90c.

Tikietus energingai platina Ma
rijona Kilmoniutė, K. Valatkevi- 
eius, V. Švelnis, K. Vosylienė, V. 
Brazauskas, V. Valatka, O. Siau- 
rienė ir kiti veikėjai.

Vyriausia šeimininkė p. K. Vo
sylienė jau baigia organizuoti 
geriausias Bostono šeimininkes, 
kurios atvykusius svetelius pavai
šins lietuviškomis dešromis, viš
tiena ir kitais skanumėliais. P-nas 
J. Zaikis ir Marytė Kilmoniutė 
ruošia tai dienai gražių dovanu. 
Žodžiu — Bostoniečiai ruošiasi 
prie Liepos 5 d. su didele energi
ja. ŽVALGAITIS.

už II — 9.5, 
ir už IV rūšį — 

z
Šiaulių miestų I-

Berlynas — Penktadie- je zonoje už 1 rūšį — 11 lt. už
nio rytą, birželio 4, teismo ,11 — 9 lt., už iii — 6,2 lt. ir už 
nuteistam mirtimi žyde- iv — 2 lt.; ii-je zonoje už i Tū
liui Helmut Hirsch nacių šį — 10 lt., už n — 8,5 lt., už 
budeliai nukirto galvą., iii — 5.7 lt. už iv — 1,8 lt.
Jung. Valst. pasiuntinys Kitų pirmaeilių ir antraeilių 
bandė žydelį nuo mirties miestu i-je zonoje už i rūšį — įo 
bausmės išgelbėti, bet Hit- lt., už ii — 8,5, už m — 5.7 lt. 
ieris į J. V. pasiuntinio t ir iv — 1.8 lt.; ii -je zonoje už 
prašymą nekreipė dėme- . I rūšį — 9.5 lt., už JI — 8 lt., 
šio. Helmut Hirsch buvo [už m — 5.2 it. ir už iv — 1,6 
kaltinamas už “priešvals- j litai, 
tybinį veikimą ir laikymą j Miškų plotai, senesni kaip

i metų amžiaus, ežerai ir dirbtiniai 
žuvininkystės tvenkiniai skiriami 

; prie IV rūšies. Seimas absoliutine 
- balsi] dauguma šį įstatymą priė
mė. Pakeitimas pradės veikti nuo 
1938 m. sausio mėn. 1 d.

Peticijų komisijos veikimo dar-
seimui

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

20
ginklų”.

PRŪSŲ LIETUVA

Rado Seniausią Kirvuką
“N. T. Kel.” 32 ir 33 nr. 

rašo, kad šiomis dienomis 
Tilžės pasienio muziejui į- bų apibudino seimui komisijos 
teikta reta senovės liekana pirmininkas atst. A. Merkys. Pra- 
— labai senas kaulinis nešėjas nurodė, kad Peticijų Ko- 
peilis. Šis kaulinis peilis y- misija nuo seimo susirinkimo iki 
ra seniausias iš visų iki paskutinės dienos yra gavusi 596 
Šiol Rytprūsiuose atrastų peticijas: I-je sesijoje — 191 ir 
peilių. Jis yra 20 cm. ilgu- n-je — 405 peticijas.
mo ir 5 — 7 cm. platumo, i Komisija iš viso padariusi 35 
Peilis 
krašte 
kaimo.

rastas 
netoli

NAPOLEONO PARODA 
KAUNE

Pilkalnio posėdžius ii- apsvaršeiusi 400 pe- 
Abšručių ricijų. Per tą laiką iš vyriausy- 

į bes paaiškinimų dėl peticijų ga- 
• vnsi 229. Neišspręsti] peticijų !i- 
i ko 205.

Išsisėmus paskutiniojo posėdžio 
darbų eilei ministeris pirmininkas 
J. Tūbelis perskaitė Valstybes 
Prezidento aktą, kuriuo seimo 
sesija uždaroma. Sesija buvo

KAUNAS — Gegužės 20 dieną
Vytauto Didžiojo muziejaus pa
talpose buvo-atidaryta Napoleo- taut os hininu.

Pažvelgę i

Visokiose įtalpose: Bonkoms, 
Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ 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.

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

no paroda. Parodos atidaryme ■ 
dalyvavo Respublikos Preziden
tas, ministeriai, svetinių valsty
bių atstovai ir daug visuomenės.

Švietimo ministeris prof. Ton
kūnas apibūdino šios parodos 
tikslus ir reikšmę. Paroda sū-I 
rengta Napoleono žygio per Lie
tuvą 
Taip 
pačio 
tuvą 
Prancūzijos pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Lietuvai G. Du-' rinkimas, 
longas, universiteto rektorius Ro- I nančio sekmadienio pikniko rei- 
<meris, svečiai iš Prancūzijos ir 
kiti.

seimo nuveiktus 
darbus, matome, kad jis Il-sios 

; sesijos metu priėmė 28 įstatymus. 
Tš šių visų priimtųjų Įstatymų 

25 buvo vyriausybės pateikti, 
į o 3 pačių seimo atstovų pasiūlyti.

Be to, seimas 2 Įstatymo pro
jektus. pačių atstovų pasiūlytus, 
atmetė. Tsb.

Birželio 6 dieną Bostono 
Kolegijai bus įteikta do
vana 1927 klasės vardu. 
Dovana yra muralai, 
riuos nupiešė J. D. Bar- 
rett, atvaizduojanti tris 
Airijos šventuosius, 
tent, šv. Patriką, šv. Bri
gitą, ir šv. Kolumkillą. ši 
dovana bus atminimui 
kun. Patriko J. McHugh, 
S. J., buvusio kolegijos de
kano. *

Į 
125 metų minėjimo proga. I 
pat ministeris nušvietė ir 
Napoleono žygio per Lie- 
reikšmę. Toliau kalbėjo

ku

bu- N()RWOOD, MASS. - Bir- 
■ želio 7 d. 7:30 vai. vak. Įvyko L. 
i Vyčių 27 kuopos mėnesinis susi- 
.   Buvo svarstoma atei- 

kalai. kuris Įvyks Grape Arbor, 
1 prie Xew Pond. N'orivood. Taip- 
I pat buvo ir raportas išduotas 
[nuo “Poverty Dance”. kuris Į- 

V ARGAS SU SUKAKTU", vvko pereitą penktadienį. Rapor- 
VĖMIS.................... tas parodė sėkmingus rezultatus.

__________ -i Norime padėkoti toms kuopoms
Šiemet Sovietu Rusija i įr./vcčiam^urie. , ,« .y kitu svarstvmų susirinkimas bu-rengiasi minėti bolševikui vo uždarytas mūsų pirm. Viktoro 

revoliucijos 20 metų su- Babilo.
kaktuves. Sovietų valdžia Po susirinkimo mūsų nariai su 
jau seniai rengėsi į tas: ats’vedusiais svečiais buvome nu- 
šventes, tačiau visus nu-.vyk,ę J1'11* prlc. , , ton s Pond kur tenai turėjomematjrtus šventes planus oWeenie Roast„ Labai linkįmai 
Suardo paskutinis bylos, vakarą praleidę po valgių ir dai- 
Mat, tie žmonės, kurie į- :x-: 1 - ------- • •
vykdė revoliuciją ir kurių 
dėka bolševikai ligi šiol iš
laikė valdžią savo rankose, ■ 
dabar arba jau sušaudyti,' 
arba apie juos rašoma, i 
kaip apie “banditus, išda-

Šeiminis koncertas, kuris įvyks ' 
liepos 6-tą dieną. Municipal salė-, 
je. tikrai bus vienas iš atmintin-! 

, giausių. Šv. Petro par. choraš de-j
. 'da didžiausias pastangas padaryti 

-ĮL šį koncertą visiems atsilanko-1 
siems, o ypač muzikams malonų 
ir pelningą.

Rengimo komitetas, bilietus [ 
platina ne tik tarp savo narių, j 

i bet gavo i pagelbą šiuos asmenis: 
ponias — Gailienę, Pečiulienę, 

iMarksienę, Gailiūnienę, Pažasie- 
!nę. Znotinienę. N'anartavičienę. 
Grimienę, Čiurlionienę.
Kilmoniutę, Jočiūtę,
Savilionytę. ]
Mockų, Grevį.

Šiame Šeiminiame
Bostone dalyvaus s 
ninku ir dainininkių iš visos A nįcipal svetainėje, So. BoS- 
merikos. Todėl. Bostonas noriįtone 

Į pasirodyti, savo gale ir pripildyti | 
| Municipal salę, liepos 6 dieną. 
įChoro obalsis: “Tūkstantinė mi- Birž.
nia žmonių Vargonininkų Seimi-1Larson 
niame koncerte!” 21 Story St. Liudijo Ona Šatvitė

Choro nariai ir jų vadas R. [ ir william Thurberg.
Juška yra didžiai dėkingi visiems [ Tą pa^ą diena sUsišliubavo 
iprieteliams už pagelbą. [Vincentas Kudirka, iš Nortvoodo

Seimininkas. jsu Severiną Trečiokaite, gyv. 1308 
------------------ ' E 9th St. Liudytojais buvo Ed- 
KRIKŠTAI---------------- vardas Jaskūnas ir Alena Kudir-

Birž. 5 d., tapo pakrikštytas kaitė.
sūnus Jono ir Antaninos (Verbic- 
kaitės) Zulonų vardais Jonas-Ka- ; 
zimieras. T"
Zulonaitė ir Bronius Valongevi- ■ .Jurevičaite, 
ČilB.

Birž.
sūnus Mykolo ir
(Končiūtės)
Mykolas
Albertas
Pagojus.

š
į

S

į
5
3 
|

3

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Siedėl lomia nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4’ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai 3q., 

Cambridge, Mass.

t

P-lė A. Grabijoliūte, 
p-les — gv petro lietuvių par. cho- 

Valentaitę. ;ro narg; solistė dainuos 
pp.: Kaiišių, širką. gra£iag daineles kartu su 

įžymiausiais dainininkais 
koncerte Vargonininkų Šeiminiame 

svečių danu-koncerte, liepos 6 d., Mu-

LIETUVIUKAS VĖL 
PAKLIUVO I POLICIJOS 

RANKAS
Viktoras Stanislovaitis, 

gyv. Dorchester, gavęs var 
dą “jaunas magikas Hou- 
dini” dėl jo dažnų išspru- 
kimų iš policijos rankų, 
dabar vėl suimtas. Jisai 
kaltinamas keliomis va
gystėmis. Šį kartą polici
ja jį vijosi šešias mylias 
Newtono gatvėmis pakol 
sugavo.

ĮVAIRŪS skelbimai
A

nų išsiskirstėme namo. B. ir A.

KUNIGŲ SEIMAS

GRABORIAI
I S. BARASEVIČIUS IR

SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

Į Gtynen. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Colnmbia 2537

ŠLIŪBAI
5 d., apsivedė Harold 

su Aldona Aušėjute, gyv.

PARSIDUODA 41 Wood Avė., 
Mattapan, Mass. 2 šeimynų na
mas su garadžiumi. Tuščias lotas 
ir vaisiniai medžiai. Namas pas
kendęs medžiuose, visi moderniš
ki įrengimai. Atsišaukite pas sa
vininkus, 58 Contey Rd., Avon, 
Mass. arba “Darbininko” adm., 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. (8-11-15)

A.L.R.K. Kunigų Vieny
bės metinis seimas šau- 

vikus”. O rašyti apie juos kiamas š. m. liepos 28 d. 
gerai ir minėti jų nuopel- Seserų Pranciškonių vie
nus — nepatogu. Štai dėl nuolyne. South Hills, Pitt- 
ko švenčių rengėjai atsi- sburgh, Pa.
dūrė keblioje padėtyje. Seime dalyvaus^ garbin-

Birž. 6 d. iškilmingai ėmė sliū- 
įbą Juozapas Muliolis, gyv. 60 

Kūmais buvo Cecilija i Bovdoin St. Bostone, su Aniele 
' gyy. 12 phi].p st 

■Roxbury. Liudijo Theodore Pro- 
6 d., tapo pakrikštytas ,Įan jr jar 4 poros.

REIKALINGAS vakinas virš 
16 metu amžiaus. Geras darbas. 
Atsišaukite tuojau, 170 Harrison 
Avė. Boston, Mass. ant 2-ru lubų.

dūrė keblioje padėtyje. Seime dalyvaus garbin- 
Bet, atrodo išeitis bus gasis svečias, J.JE. vysku- 

su rasta. Dabar ieškoma tų 
senųjų bolševikų “apašta
lų”, kurie dar nėra sušau
dyti, ir norima jiems pri
skirti dideli nuopelnai 
keliant revoliuciją.

su-

LIETUVOS SEIMAS 
BAIGĖ DARBA

Pranciškos Tuoj po šių vestuvių priėmė
Grilevičių vardais moterystės sakramentą Pranciš-

- Albinas. Kūmais buvo kUs Dipartas, gyv. 143 Bolton St..
Mandrius ir Kristina su Izabele Zurauskaite, gyv. 711

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

Visi skelbkit*? “Darbininke”.

Mandrius

LAIDOTUVtS

Birž. 6 d., staiga mirė, savo na
muose, 17 Stilman St., Bostone, 
Nekodemas Klimas. 49 metų. Jis 
paėjo iš Malėtų parapijos. Ameri
koje pragyveno 27 metus. Paliko 
žmoną Rožę (Ramanauskaitę) ir 
dukterį. Laidojamas iš šv. Petro 
bažnyčios birž. 8 d. 9 vai. ryte., 
Šv. Mykolo kapuose

E. 5th St. Liudytojais buvo Vla
das Zurauskas ir Zofija Lukose- 
vičiutė. Jaunosios tėveliai iškėlė 
vestuvių balių.

Tą pačią dieną, 4 vai. p. p., iš
kilmingai susituokė graborius 
•Juozapas Kasparas su Florencija 
Venyte. Jie su giminėmis ėjo 
prie sakramentų per anstybas 

šv. mišias. Ketvirtą valandą tu
rėjo palydovų pilną bažnyčią. 
Liudytojais užsirašė jaunojo bro
lis Edvardas ir panelė Eleonora.

MONARCH ROME
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

Balandžio 30 d. įvyko pasku
tinis antrosios paprastosios seimo 
sesijos posėdis, kuriame buvo pri
imtas įstatymas miškams želdyti 
ir žemės mokesčių įstatymo pa
keitimas.

žemės mokesčių įstatymo pa
keitimo projektą, komisijos aps
varstytą ir papildytą seimui re
feravo komisijos pirm. S*. Statu- 
ievičius.

žemės valstybinis mokestis už 
žemę miestų zonose nustatomas 
toks: Kauno mieste 1-je zonoje 
už I rūsį — 15 lt. už ha, už TI 
rūšį — 12 lt., už III — 9 lt. ir 
už IV rūšį — 3 lt; TT-je zonoje

pas Mečislovas Reinys.
Seimas prasidės iškil

mingomis pamaldomis 9 
vai. rytą. Visiems seimo 
dalyviams nakvynės ir 
valgis parūpinta ten pat 
vienuolyne.

Visi kunigai kviečiami 
dalyvauti šiame 
me seime.

Kun. Jonas Balkūnas,
K. V. Centro Pirmininkas.

Leon Trockį, buvęs komunistų 
vienas iš žymiausių lyderių, kal
bėdamas apie Ispanijos civilį ka
rą pareiškė, kad “Ispanijos loja- 
’istai yra Stalino rankose”.

v • svarbia-

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimai Dieną ir Naktį

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS
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. I

J
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Hllfill OIEMB Liepos 5 d., Marianapolio 
Lik I U V lŲ UltllH Kolegijos Parke, Tompson ,Ct

— Iškilmingas Šv. Mišias su asista ir pamokslą sakys! — Paroda — Grupių, draugijų ir benų-orkestrų. 
žmonių motinoms tikrai Jo Ekscelencija Vyskupas Mečislovas Reinys. — Olimpiada — ““ 
tinka didelė nevystanti — Dainų šventė — Išpildys Sujungtas Chorų Choras, i 
garbė, kurie supranta ka- 

Nesenai praleidome Mo-jmas tarp tų pagerbimo talikiškps spaudos palai-

Trečioje vietoje stovi 
visi tie, kurie atėjus Mo
tinos dienai sako: “Ma 
duok man kvoterį, aš no
riu nusibuyinti floverą, 
kad visi matytų, jog aš ta
ve laikinu”. Žinoma, tai 
irgi yra savo rūšies pager
bimas, jeigu jaunikaitis 
ar panelė, nors kelias va
landas pavaikščioja prisi
segęs prie krūtinės gėlę ir 
tuomi parodo, jog jis, ar ji 
savo motiną myli ir ger
bia. To jokiu būdu negali- 

___  ma papeikti. Tačiau tokis 
Tame pačia- pagerbimo būdas yra labai

Pirkim Nevystančias Celes Baseball”, šokimai, bėgimai, ir t.t. 
KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI.

tinos dieną. Laikraščiai tai i būdų. Vieni pagerbimo bū- kymo ir PlntiŲimo svarbą, 
dienai pašventė savo skil-ldai yra nevystanti, tve- 
tis gražiausiems straips-Įrianti amžinai; kiti tik 
niams ir eilėms, reiškian- i vienos kitos valandos da- 
tiems motinoms meilę ir lykas, paviršutiniai tik nu- 
pagarbą. Bažnyčiose pa- į duotas mandagumas, netu- 
mokslininkai reiškė gra- rintis jokios gilesnės mei- 
žiausias tai dienai pritai- lės ir pagarbos prasmės, 
kintas mintis anie motinų I Tad ir pasvarstykim 
gerbimą. Žmonės tą dieną nors trupinai šiuos nager- 
puošė savo krūtines gra- bimo būdus. Pirmiausiai 
žiomis gėlėmis. į didžiausia ir amžinai tve-

Gražus ir girtinas tai pa- , 
protys, pagerbti nors svkį,^ 
į metus savo motinas. Bet 
praėjo toji diena: gėlės su
vyto ; tilpę laikraščiuose 
straipsniai ir girdėti baž
nyčiose pamokslai liko 
tuoj pamiršti ir vėl viskas 
eina no senovei. Motinos 
per ištisus metus tarytum 
vėl lieka pamirštos.

Rodos, visi žmonės tą 
diena šiokiu, ar tokiu bū- būdu prisideda 
du išreiškia pagarbą 
meilę savo motinoms. Ta- nimo turinio" atžvilgiu ir 
čiaus yra didelis skirtu- platinimu tarp žmonių. Tų

— V •

krūtines gra- bimo būdus.
1 didžiausia 
rianti pagarba tenka mo
tinoms, kuriu sūnūs prie 
altoriaus atnašauja šven
tų mišių auką ir skelbia 
žmonėms Dievo Žodį: tai 
yra kunigai. r _ r__ 
me pagarbos laipsny stovi paviršutinis, neturintis jo- 
misįionieriai, vienuoliai- kios gilesnes meilės, bei 
lės. Antrame lainsnv stovi pagarbos prasmės, tai tik 
katalikišku laikraščių lei
dėjai, jų redaktoriai, ben
dradarbiai — rašytojai ir 
visi, kurie šiokiu, ar tokiu 

prie laik- 
ir raščių palaikymo, ju geri-)

ktos gilesnės meilės, bei

trumpas vienos kitos va- į 
landos pareiškimas, kurs 
tuoj pranyksta. Kad šį 
trečią motinu pagerbimo 
būdą pastatvti į aukštesnį 
ir ilgiaus tverianti laipsnį, 
čia jau turėtų pačios moti
nos ir tėvai su savo įtek
me prie to darbo prisidėti.

__ . . .. i

Marianapolio Kolegijos Rūmai, Thompson, Conn.

Liepos 6 ir 7 diena, A.L.R.K. Vargonininkų Są
jungos Seimas įvyks So. Bostone. Kadangi surengi
mas seimo vakarų puola į Muz. R. Juškos rankas, tai 
jis su savo choru jau pradeda dirbti, kad Seimo Kon
certas ir Susipažinimo Šokiai būtų koįvairiausi ir sėk
mingiausi. Pereitame choro susirinkime buvo išrinkta 
sekanti komisija dėl Šeiminio Koncerto ir Susipaži
nimo Šokių, kurie įvyks Municipal Salėj, liepos 6 d.: 
Rengimo Komitetas: Juozas Gedraitis, Jonas Pesinas, 

Albertas Kiburis.
Pagelbininkai: Anelė Marksaitė, Ona Augustinavičiu- 

tė, Joana Valatkaitė.
Tikietų Komitetas: Eleonora Zardeckaitė, Ieva Macai- 

tė, Ona Sinkevičiūte. Pranciška Čepaitė.
Skelbimų Komitetas: Bronis Tamulaitis, Pirm., pagel

bininkai: Ona Marcelonvtė, Juozas Slatkevi- 
čius, Juozafina Jakunskaitė.

Vaišių Komitetas: Ona Valiackaitė, pirmininkė; 
gelbininkai: Alfonsas Grabijolas, Jonas 
ruška, Olga Malukaitė, Ona Ausevičiūtė. 

Patarnautojai: Sonhija Jokvbauskaitė. 
Salės Puošėjai: Vincas Kališius.

Choristai iš anksto pradeda dirbti, kad koncer
tas ir šokiai būtų sėkmingus. Jie žino, kad Bostono 
žmonės vaišingi, didelės širdies ir nori parodyti atsi- 
lankusiems svečiams savo galę ir darbštumą. Jau ir iš 
pašalinių moterų pasisiūlė padėti. Tikietus platys vi
si. Bostoniečiai tikrai tą vakarą pasirodys su tūkstan- 
tinia minia. Tai bus choro obalsis: Gaukim Tūkstantį 
Žmonių i Vargonininkų Seimo Koncertą!

• Šeimininkas.

na-
Ta-

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

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

I

eina aikštėn vienas daly- tų laikas suprast, kad su džia, kuri aštriai kovoja
kas, kurs nurodo tikrąją ‘špyga’ korespondentų ne- su bet kokia religija, į
visuomenės nepalankumo prisiviliosime. Korespon- šiuos šarlatanus žiūri pro
priežastį, būtent, kad mū- dentų atsiras taip greit, pirštus. Chiromantų ir
sų visuomenė matyt są- kaip tik organizacijos su- burtininkų gausumas ro-

Tėvai ir motinos galėtų, protauja, jog sugebėjimas sidomės Spaudos Fondu ir do, kad tai yra savotiškas
ir būtų tiesiog jų pareiga, protaut ir išreikšt savo pradės siųsti jo iždininkui SSSR psichozas. Kaip pa
tai daryti, dažnai priminti mintis laikrašty yra tai savo aukas. To fondo iždi- žymi sovietiški laikraščiai,
savo vaikams, I 
džiausiąs ir gražiausias taip sau 
meilės ir pagarbos pareiš
kimas jiems būtų iš vaikų 
pusės, jei?” jie-jos susis
pietę i ko’-ia draugijėlę 
stengtųsi pasimokinti lie
tuvių kalbos, rašvbos ir 
dalyvautų organizuotame 
’^etuviu veikime; bendra
darbiautu lietuvių katąl’- 

leidžiamiems laikraš
čiams. Gi atėjus Motinos 
dienai narašvtu nors ke
lias eilutes i viena, ar ki
ta laikrašti, nareikšdami 
savo pagarbos ir meilės 
jausmus. Tokis darbas bū- 
hi tai gražiausia. news- 
Aanti tėvui ir motinai gėlė. 
Jei°-u jaunimas, tiktai pa
lodytų noro tai darvti, tai 
tikiu, kad kiekvienoje ko
lonijoje atsirastų žmonių, 
kurie nesigailėtų laiko ir 
energijos jaunimui tame 
darbe padėti. Kad tokis 
noras nas jaunimą atsi
rastų. čia reikalinga pačių 
tėvų įtekmė.

Toliaus galėtų kilti klau
simas: Kokiems - gi ga
lams mokintis lietuvių kai-

tininkų patarnavimas, esą 
naudojasi aukštieji val
džios
rangų

i
į
i

žmonės ir aukštų 
karininkai.

gyvenimo laimė sie
----------------- ------—J * ~ ~ r 1U,AX11 U.KJV1U1, 
kad di- Dievo dovana, kurią Jis ninku yra kunigas V. Pui- burtininkų yra įvairių ka
biausias taip sau be nieko kam dokas, 12 Casimir St., tegorijų — vedybų rėika- j 
5 pareis- nors suteikia. Gavęs tą Westfield, Mass. Iš to fon- lams, prekybai ir kt. Bur-

do bendradarbiams ir -ko
respondentams bus teikia-

Šio
pia savy kančių bedugnę: 

j atkasei laimę, tuoj išsiver- 
I žė ir kančių šaltinis.

• POVILAS BUSIIMANAS
48 Crescent Avenue. 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

PERKINS SO. 
CASH MARKET

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

Tel. SOUth Boston 9367

dovaną, protauk, rašyk, 
dirbk ir t.t.

Žinoma nemanau sakyti, mas atlyginimas^ 
jog tai nėra Dievo dovana, 
tik noriu pareikšt, kad tą 
dovaną netaip_ Ąjau pigiai 
Dievas kam nors suteikiau ' 
Kad tą dovaną įgyt prisei- 
na pašvęst daug; sveikatos, Apvažin?ję visas kolo-
energijos, praleist daug 
valandų sunkiam protavi
mo darbui kuomet tą laiką 
galėtum sunaudot poilsiui 
ir sveikatos sustiprinimui.

Pavyzdžiui kolonijoje, 
kurioje aš žemiaus pasira
šęs gyvenu, kaip ir visur 
yra nemažai įvairių orga
nizacijų. Organizacijos 
dažnai rengia įvairias pra
mogas ir žinoma norėtų, 
kad kas apie tai parašytų 
į laikraštį. Kadangi esu ži
nomas kaipo plunksna- 
grauža, tad dažnai gaunu 
taip sakant įsakymu, arba 
paliepimų rašyt. Žinoma 
ne visuomet yra galima ir 
noro įsakymus pildyti. Tą 
supratę nariai deda visas 

bos, jos rašybos ir bendra- pastangas, kad parduot 
darbiauti lietuvių laikraš
čiams, ką už tai gauni, ko
kis už tai atlyginimas? Ką 
zauna 
dabar 
čiams 
Berods x ______ _______
dabartiniai mūsų laikraš
čių bendradarbiai už savo tui dykai įžangos tikieta 
darbą nieko negauna.

tie žmonės, kurie 
lietuvių laikraš- 
bendradarbiau ja ? 

atvirai kalbant

v •

tikietą įžangos, manyda
mi: kada būsi toje pramo
goje, tai visgi gal neiškęsi 
ka nors apie tai neparašęs.

Vienok dar neteko pa
tirt, kad kam nors kada 
būtų atėjus į galvą mintis,) 
kad suteikt koresponden-

S. Bugnaitis.

BROLIU PADĖK*

nijas su judamais paveikslais 
“Lietuva Kalba” ir dabar grįž
dami atgal namon i Lietuva, jau
čiame pareigą visiems nuoširdžiai 
padėkoti. Visiems trems, kurie 
tiesioginiai ar netiesioginiai padė
jo suorganizuoti mūsų paveikslu 
rodymą, visiems, kurie taip ma
loniai mus priėmė ir visiems 
tiems, kurie parėmė mus savo at
silankymu ir taip gražiai Įvertino 
mūsų paveikslus, mes abu bro
liai tariame nuoširdų ačiū.

Grįždami į Lietuvą, mes jau
čiamės skolingi visiems, nes be
kovodami čia Amerikoj tarpe lie* 
tuvių, radome nuoširdų priėmi
mą ir sustiprėjome dar labiau 
dvasioje, įgavome naujų jėgų 
tęsti toliau pradėtą darbą.

Ateity, būdami sveiki, stengsi
mės pagaminti ir atvežti parodyti 
dar įdomesnių ir gražesnių vaiz
du i.š Tamstų senosios tėvynės, 
neaplenkiant ir paskutinių įvy
kių.

Iki pasimatvmo visiems.
M. ir K. Motuzai.

MASKVOJE 4.000 BUK 
TININKŲ

z:

^ORLD RfiDIO—New England's Leading Electric Refrigerator Dealers!

Aeclained as tha Grtat 1936 Elactric Refrigerator Valas!

Stewart
WARNER

Brmgt the Back Shelf 
Space of Your STEW- 
ART WARNER up 
Front! An Eiclualv* 
Feature!

5Year Factory 
Guarantee!
SAV-A-STEP/

Radio—Stew-Worid
are your assurancė

9

ĮBES

R

i 
j1 I

.o ?i;
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gi

The narnės 
art-VVarner 
and guarantee of every possible 
satisfaction—it means safe, de- 
pendable, economical food preser- 
vation' for many years to come. 
Expert service antį a guarantee of 
complete satisfaction!

Pristatau lee Crcamą ir užkąri 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

&V JONO EV BL. PAŠALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Marksfenft,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona .Tanklenč,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Maus.
Prot.. Rašt. — Bronė Cnntenr,

29 Ootild St., W. Roxbnry. Mnss. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. Rašt. — Marijona Markonlntė, j
4115 Vashington St., Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staninllntė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. •
Tvarkdarė — Ona Mlzgfrdienė, I

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass E'
Kasos Globėja .— Ona Sianrienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimas laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkite 

antra utarnlnka mėDaato

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

Vice-Pirtn. Albinas Nevi era,
16 IVinfiehl St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas I’k., So. Boston. Mass. 

' Fin. RaSt. Aleksandras TvaSka, 
| 1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass
Iždininkas Pranas Tuleikis,

I 100 Bowen St., So. Boston, Mass. 
, Maršalka Jonas Zalkls,

7 tVinfieid St, So. Boston, Mass. 
Prangija laiko susirinkimus kas tre 

čiq nedfldienj kiekvieno menesio 
2 vai. po pietą, Parapijos salėj, 49? 

7th St, So. Boston, Mass.
į 7:30 vai. vakare, pohsžnytin^j avt 

ralnPJ

pa* protokolą rattioink*.

■ ir paprašyt kad tą įvykį
Naujos Anglijos katali- aprašytu. Bet ne. užsimo

ku seimelis, įvvkęs perei- kėk ir dar apie tai kuocra- 
tą vasara Worcestery, žiausiai anrašvk, o už tą jog dabar Maskvoje įvai- 
svarstė laikraščių bendra- visą tau špygą, po nosies, rių burtininkų, chiroman- 
darbių klausimą. Išrinko Jeigu mūsų organizacijos tų ir kitokių šarlatanu pri- 
taipgi komisija, kuri orga- nori turėt korespondentu- skaitoma ligi 4.000. Pažv- 
nizuotų bendradarbiams 
fondą. Komisija jau pa
ruošė kelis tuomi reikalu 
atsišaukimus, kurie tilpo 
“Darbininke”. Vienok at
rodo, kad mūsų visuome
nė tų atsišaukimų nema
to, negirdi ir ant toliaus 
nori pasilikti kurčia, nebi- 
lė. Kodėl taiD yra? Iš tik
rųjų stebėtina. Mūsų vi
suomenė, kuri kiekvienam 
svarbiam kultūriniam rei
kalui atsiliepia su gausio
mis aukomis, gi šiam rei
kalui, kurs nei kiek nėra 
mažesnės svarbos už kitus, 
kain tik parodo savo nepa- 
lankumą.

Svarstant šį klausimą iš- &

Užsienio spauda rašo,
I

rašytojų, tai jau senai bū- mėtina, kad sovietų val-
...................—.....................................................—...... .....„...„.0

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 120.000,000 A- 

merlkoj gyvenančią žmonią tnri visada vi
durius užkietėjusius 40,000,000 žmonių. Oi 
kita 40,000,000 žmonių tnri taip labai blo
gus vidurius, iš ko Ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjnses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo- 
n,0 turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendlko įdegimus (aklažsir- 
nšs). KOPEI.? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TURAL - I.AX HERB TEA nesibijo nei Šalčio, Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligų. Todėl, kad jų visada švarfls viduriai. NATURAL - 1AX- 
HERB TEA netik Išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kflno sistemų. Sergantieji ir sveiki, tuojaus prfaiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Order (Cheklų neprljimu), o as jums pasiųsiu NATU
RAL - LAX - HERB TEA ir Iš ko jfls patys persitikrinsite, kari tie
sa yra. NATURAL - LAX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik. 50c. 
Siųskite užsmkymų tuojaus. Rašykite:
John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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y Check these
•av-a-Siap 
Slld-a-Tray 
Tllt-*-Sh*lf
Itlumlnate* Celd Control, with 

•ummar-Wint*r Economy Range 
tafaty Zona Tamparatura Control 
No-Tip Dlamond Ortd Ehalving 
Jumbo Vogotablo Froahonor 
Jumbo bliding Fru lt Baakot 
Kontanerette f«et 

eevelvfncr baaeJ 
VaulUd Cofltlruelion

1936 Features!

Control,

C*nur Poeltlon Poec*4aln Erapo- 
ratae

Eitu Lare* le* C*p**lt» 
Rubb*r le* Tray
Interlor Light 
Poee*l*ln Intaelor 
Oue-t**l*d Insulatien
Twtn Cyllnd*r Slo-Cycl* Compr**-

**r
PLŪS Kr*ry Werthwhll* F**tur* 

•f Medam R«fHg*eatlon!

. Wor1d Radio—New England's “North Pole"
ww >rwM —offers another outstanding Electric Refrig-

1634.50 erator. Stewart-Warner, with the exdusive
. "Sav-a-step” feature. There are over 80
*• million satisfied users of Stewart-Warner

1214.50 produets, and it is one of the largest manu- y 
tacturers of electric refrigerators.

Buy now—with inflation PRICES WILL R1SEI

MORLD^RADIO

142 BROAD ST. PAWTUCKET, R. I.
Perry 2200

ir



Antradienis, Birželio 8 d., 1937 * DERBININKES *

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indenendence Day, 

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

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

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

Act of October S, 1917, aulhorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ............
Foreign yearly ..............
Domestic once per week 
Foreign once per tveek

366 West Broadway,

.......... $4.06
........... $5.00
yearly $2.00 
yearly $2.50

DARBININKAS

1‘RENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ..................
Užsieny 1 kart savaitėj metams
Vieną kart savaitėje metams 
Užsieny metams .........................

$4.00 
$2.50 
$2.(M) 
$5.00

South Boston, Mass. 
Telephonc SOUth Boston 2680

Kun. Norbertas Pakalnis

plinuotas, kad net patys komunistai turi laikytis pri
valomos valstybinės bei “kazionnos” ideologijos, ki
taip jie savo galvą palydės. Tuo būdu, smerkiant ko
munizmą vardu, nėra pavojaus, kad pasmerksi skir
tingą nuo Maskvos pasaulėžiūrą.

Ar yra, iš viso, už ką komunizmą viešai smerk
ti, tai dėl to, rodos, netenka ginčytis. Ypač Popiežius, 
kaipo katalikybės galva, negali abejingai žiūrėti į pa
saulinius komunistų žygius. Jie briaunasi į visas tau
tas ir valstybes ir kelia jose tiesiog neįmanomą sui
rutę. Religiniu atžvilgiu jie stambiausieji tikėjimo 
priešai. Pagrindinė komunizmo idėja — bedievybė, ir 
tai ne kokia ten laisvanoriška bedievybė, bet propa
gandinė. oficialiai privaloma, priverstina visiems, ug
nimi ir kardu griaunanti bet kokią religiją. Ir komu
nistai ir Popiežius gerai žino, kad tarp komunizmo ir. 
katalikybės griežta kova neišvengiama.

Katalikų Bažnyčia turi daugelį ir kitų priešų, 
bet jie tik prielaidinukai, palyginus su dideliu bolševi
kišku šernu. Jie visi, drauge paimti, nė per pusę tiek 
žalos nepadaro, kiek komunizmas. Tai nereiškia, kad 
juos galima ignoruoti ir nepasmerkti, bet įtraukti 

• j juos į vieną kokio “izmo” kategoriją nėra galimybės,
Šiomis dienomis švenčia 25 metų kunigavimo su- r;es jie labai įvairūs. Juos priimta minėti bendru be- 

kaktuves stambus išeivijos veikėjas, kun. Norbertas i ^evių vardu. Kai dėl pasmerkimo kokio nors spe- 
Pakalnis, nuo 1934 m. klebonaująs Apreiškimo para-‘?ialaus -lzm0.’ pavyzdm, socializmo ar fašizmo, ta. 
pijoje, Brooklyne. Gerbiamam Jubiliatui teko gausin
ga dalis mūsų išeivijos darbuotėje. Savo karjeros pra
džioje jis yra pabuvojęs ir 
Levvistone, 7 ” 
lietuvius. Tai buvo tik pirmieji bandymai. Plati dirva das. Vienus tenka griežtai pasmerkti, apie kitus kol 
atsiskleidė jam Chicagoje, kur nuvyko 1917 m. ir bu- ■ kas nutylėti. Viską kas bedieviška Bažnyčia smerkia 
vo paskirtas vikaru i šv. Kryžiaus parapiją. Kun. bet su nusikaltusiųjų asmenų ar organizacijų vardai 
Pakalnis nepasitenkino vien eilinėmis vikaro pareigo- elgiasi atsargiai.
mis. Jis sieke aukštesnio mokslo, lankydamas per 4i 
metus Loyolos universitetą ir įsigijęs ten Sociologi-' 
jos Magistro laipsnį. Pagaliau buvo paskirtas Chica-' 
go Heights lietuvių parapijos klebonu.

Tai buvo Lietuvos laisvės pragiedrulių laikai. Di
džiajam karui baigiantis ir pagaliau pasibaigus, Ame
rikos lietuviai subruzdo remti Lietuvos nepriklauso
mybę. Užėjo pakilus, entuziastingas patriotinis įkarš
tis. Kun. Pakalnis drauge su p. šimučiu ir kitais karš
tais patriotais sakydavo ugningas prakalbas ir uoliai 
darbavosi pačiose aukščiausiose patriotinio sąjūdžio 
viršūnėse. Saulės Draugijos buvo kviečiamas užimti 
Utenos gimnazijos direktoriaus vietą. Tad apleidęs 
Chicagą, vyksta i Lietuvą, bet čia pamatęs, kad švie- nikos, surašoma ar nuraši- 
timo darbui bus parankų dar daugiau mokslo įsigyti, nėjama šventųjų gyveni- ;

mai ir kitos religinio po
būdžio knygos. Vienuoly
nuose gimė ano laiko poe
zija, literatūra, iš ten ėjo 
beveik visa apšvieta. Prie 
vienuolynų ir bažnyčių bū
davo organizuojamos mo
kyklos; o raštingi žmonės 
paprastai būdavo vienuo
liai - dvasiškiai. Vienuoly
nuose ir bažnyčiose, ku
rios buvo viso to laiko i 
žmogaus religinio gyveni- j 
mo ašis, kaupėsi meno tur- j

cialaus “izmo”, pavyzdin, socializmo ar fašizmo, ta’ 
čia negalima juos vienodai teisti, nes tuodu izmu tu
ri specialių rūšių ir toli-gražu nevienodai reaguoja 

.... + prieš religiją. Tarp jų yra ir griežtų tikėjimo oponen-
Naujojoj Anglijoj, būtent, įų jr paprasčiausių nepaslankių indiferentų. Taigi ir 

Maine, kur organizavo ir švietė vietinius Popiežiaus į juos reagavimas yra natūraliai nevieno-

b1
s

K.

Zenonas Ivinskis 

Krikščionybės Vaidmuo 
Lietuvių Tautos Kultūroje

Ilgus šimtmečius viduri
niais amžiais Bažnyčios ir 
kultūros sąvokos buvo be
veik identiškos. Ilgą laiką 
vienuolynui buvo vieninte
liai mokslo židiniai, kur 
buvo ne tik vedamos kro-

jis vyksta į Oxfordo universitetą anglų literatūrą stu
dijuoti. 1923 m. užbaigęs studijas Oxforde, gerb. Ju
biliatas vis dėlto nepamiršo mūsų išeivijos ir grįžo į 
J. Vals., kur ir dabar sėkmingai darbuojasi. Antruoju 
atveju apsigyvenęs Amerikoj, kun. Pakalnis jau pas
toviai gyvena Brooklyne, paskiausia Pan. Švenč. Ap
reiškimo parapijoje.

Gausi ir turininga Jubiliato darbuotės eiga paro
do, kad jis apdovanotas stambiais gabumais ir neils- 
tama energija visuomeniniam darbui dirbti. Yra da
lyvavęs ir tebedalyvauja pačiose mūsų organizacijų 
viršūnėse: Federacijoje, Kunigų Vienybėje, Motinėlė
je, Vyčiuose, Moterų Sąjungoje, Susi vieny jime. Jis y- 
ra buvęs ir tebėra vienas veikliausiųjų laikraščio “A- tau 
rrerikos” steigėjų ir rėmėjų. Jis domisi ir kitais kata
liku laikraščiais ir yra švarios, inteligentiškos spau- rinių 
dos žinovas ir mėgėjas. Tokiam stambiam mūsų išei
vijos pliusui, kokiu yra gerb. Jubiliatas, mes nuošir
džiai linkime stiprios, žalios sveikatos ir ištvermės 
visuomeniniame veikime. K.

Toji krikščionybė, vidu- 
‘ j amžių civilizacijos 

nešėja,
turėjo su krikšto priė
mimu tapti ir Lietuvoje 
naujas krikščioniškosios 

kultūros veiksnys.
Ji turėjo lietuvių tautą la
biau suartinti ir surišti su 
Vakarais, neduodama iš
bujoti bizantiškai - stačia- 

Mūsų laisva manija mėgsta Popiežiui prikaišioti, tikiško stiliaus rusiška jai 
kad jis vienpusiškas: pasmerkė komunizmą, o fašiz- kultūrai, kuri jau^ buvo 
mui, girdi, e _ 
Tėvas pasmerkė gi Hitlerį ir pasmerks kitus, kada jie 
pradės katalikus persekioti, “Naujienos” pastebi:

“Tai reiškia, kad fašizmui, kaipo tokiam, popie
žius “kryžiaus karo” neskelbia. O komunizmui skel
bia. Jau čia matome aiškų vienpusiškumą Romos ka
talikų bažnyčios centre”. t

Jeigu autorius būtų geriau perkratęs savo sam-

Smerkiama Kas Smerktina

esąs palankus. Man prisiminus, kad šv. pradėjusi leisti šaknis. 
........  .......................... Tiesa, lietuviai ir ankš

čiau gyveno savitu kultū
ros gyvenimu. Bet pago
niškajame laikotarpyje, 
ištisoms astuonioms gene
racijoms vedant egzisten
cijos kovą su kryžiuočiais, 

protavimą, tai būtų pastebėjęs, kad darydamas vien- toji jų kultūra buvo pa.si- 
pusiškumo priekaištą, pats virsta vienpusišku, nes du nešusi perdėm militarine 
skirtingu dalyku matuoja tuo pačiu matu. Reikalai!- kryptimi. Lietuvių to lai- 
ti, kad Popiežius pasmerktų fašizmą, kaipo tokį, jau ^°_kultūrą išoriniai repre- 
vien dėlto netikslu, kad fašizmas nėra vienodas. JL 
kiekvienoj šaly savotiškas ir net esminiai kits nuo ki
ti skiriasi. Hitlerizmo negalima lyginti nė su Italijos, 
nė su Austrijos, nė su Lietuvos fašizmu. Vienur fašiz
mas žiauriai pagoniškas, kitur tik šovinistiškai pat
riotinis, o vėl kitur grynai oligarchinis — diktatoriš
kas. Tas fašizmo rūšis politikiniu atžvilgiu gal ir bū
tų galima kiek vienodžiau sugretinti, bet Bažnyčia tu
ri gi fašizmą smerkti ne politikiniu, tik religiniu at
žvilgiu. Ir kaip tik čia fašizmai taip skirstosi, kad jų 
nebegalima sugaudyti į krūvą ir visus urmu pasmerk
ti. Jei Vatikanas tai darytų, tai “N-nų” redaktorius 
pirmas iš jo pasijuoktų. Bet Vatikanas ima dalykus 
taip, kaip jie yra praktikoje. Yra fašizmų nepaken
čiamų, pav., hitlerizmas. Tas jau pasmerktas. Yra pu
siau pakenčiamų, yra ir šiaip taip sugyvenamų. Kaip 
gi juos visus urmu smerkti? Negalima gi žmogų 
smerkti už nusikaltimą pirmiau negu jis tą nusikalti
mą padarys, remiantis vien tuomi, kad jis į nusikal- mokyklą Kėdainiuose, Vil- 
timus palinkęs. Popiežius laikosi taikos politikos ir niaus vyskupui Protasevi- 
tik tada pakelia balsą, kada katalikų padėtis pasida- čiui besirūpinant, jėzuitai 
ro nepakenčiama, žodžiu, katalikų tikėjimo apgyni- įkūrė Lietuvoje Liublino 
mas tai pagrindinė Vatikano politika........................... unijos metais pirmąją

Kas kita su komunizmu. Jis vienas ir tas pats gimnaziją (kolegiją), o už 
visame pasauly. Maskva jo centras, o kitos šalys tai dešimties metų ir 
tik Maskvos jačeikos. Komunizmas taip siaurai disci-1 pirmąją aukštąją Lietu-

jis zentavo sumaniai ir gerai 
įrengtos pilys, kūlgrindos, 
geras apsiginklavimas ir 
1.1. Kraštui, virtus nuolati
nio karo stovykla, nė tie 
energingi valdovai, kaip 
Gediminas, Algirdas, Kęs
tutis, negalėjo atsidėti ra
miam kultūros darbui.

Su krikščionybe Lietu
vos atėjo pirmosios mo 

kyklos.
Apie pirmą , jų, suorgani
zuotą prie Vilniaus kated
ros, turime žinių iš XV 
amž. O kada Lietuvoje 
protestantai ėmė skleisti 
savo mokslą ir kūrė savo

Kon. Dr. Petro Kasčiuko Jubilejusžę ir polonizmo idėją. Ta
čiau jėzuitai savo mokyk
lose paprastai mokė len
kiškai todėl, kad to norėjo 
net žemesnioji vietinė ba
jorija. Lietuvos šlėktoms 
lenkų kalba buvo tapusi 
viena iš žymių, kuri juos 
rodė esant bajorais ir sky
rė nuo chlopų.

Žečpospolitoje kalb o s 
prievartos nebuvo. Jei bū-i 
tų norėjusios atskiros sa
vivaldos (pavietai), būtų 
galėjusios vartoti ir raš
tuose bei įstaigose vietos 
žmonių kalbą. Tačiau mes 
neturime

iš kunigaikščio kance
liarijos ar vietinių įstai
gų išėjusio nė vieno ofi
cialaus pobūdžio doku
mentėlio, kuris būtų ra

šytas lietuviškai.
Kad liaudis suprastu 

naują tikėjimą, reikėio į 
ją kalbėti jos pačios kalba. 
Jau Vytautas ir Jogaila, 
nors savo dokumentus ra
šė lotyniškai, gudiškai ir 
vokiškai, žmones mokė ti
kėjimo tiesų ir poteriu lie
tuvių kalba. Bažnyčia ir 
toliau laikas nuo laiko su
sirūpindavo, žinoma pas
toracijos sumetimais, lie
tuvių kalba, nes toji kalba 
buvo priemonė tikėjimą 
dėstyti liaudžiai. Bet iš 
kitos pusės, trūkstant Lie
tuvoje paruoštų ir vietinių 
žmonių, ypač Vilniaus 
vyskupystėje, kur klebonų 
ir aukštąsias bažnytines 
vietas ėmė užiminėti atei
viai iš Lenkijos, “lenku 
kalba” ir “katalikų viera” 
pasidarė tarsi du sinoni
mai. Per Bažnyčią, ypač iš 
tų “ateivių” pusės, buvo 
pradėta skleisti ir lenkys
tės įtaka.

Atsirado žmonių, kaip 
kan. Mikalojus Daukša, 
kurie

pakėlė protestą prieš 
liaudies kalbos niekini

mą.

i

I
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vos Mokyklą — Vilniaus 
Akademiją.

Ji, išgyvenusi 185-rius me
tus ir išauklėjusi Lietuvai 
ne maža intelektualinių jė
gų, po kai kurių atmainų 
davė Dradžią tam 1803 m. 
įkurtam Vilniaus univer
sitetui.

Ir Lietuvoje Bažnyčia 
daug kur pasireiškė kaip 
kultūros nešėja. Religinis 
žmogaus nusiteikimas au
koti Dievo garbei žemiš
kųjų gėrybių, Įgalino,
pav., pastatyti gražių baž-| 
nyčių. Net 17tajame am
žiuje, kada Lietuvos kraš
tas buvo tiek išvargęs ir 
sunykęs po Maskvos ir 
švedų karų, buvo pastaty
tos pačios gražiosios Lie-1 
tuvos bažnyčios, pav., Vii-; 
niuje šv, Petro ir Povilo 
(1668-82), Šv. Kazimiero, 
Šv. Teresės, Aušros Var
tų, Šv. Ignaco, Šv. Kotry-i 
nos, Visų Šventųjų bažnv-' 
čios. Tiesa, tos kitos, iš-i 
skyrus Šv. Petro ir Povi-i 
lo ir Kazimiero bažnyčias,; 
nėra tokie brangūs meno 
paminklai, bet vis dėlto 
gana didelės ir gražios 
bažnyčios. Tuo pačiu laiku 
atsiranda ir gražiosios 
Kauno bažnyčios, pav., j 
Karmelitų, arba tikrojo i-į 
talų ren’esanso stiliuje Pa-' 
žaislio bažnyčia. XVII am-' 
žiuje buvo pastatytos mū-į 
rinės bažnyčios ir provin
cijoje, pav., Kretingoje, 
Telšiuose ir kt.

Tiesa, Lietuvoje Bažny
čia nebegalėjo visoje pla-j 
tumoje kultūros dirvoje i 
pasireikšti. Vienuolynai, 
nors jų atsirado ne maža, 
nebeišvystė savo veikimo 
taip, kaip buvo pražydėję 
benediktinų vienuolynai 
Vak. Europoje, kurie rūpi
nosi ir mokslu ir žemės ū- 
kio kultūros pakėlimu. 
Lietuvoje benediktinai įsi
kūrė jau Vytauto laikais, 
bet jau tikrasis jų įkarš
tis buvo praėjęs. Beveik 
tas pats galima pasakyti 
ir apie kitus vienuolynus, 
pasižymėjusius labiau pas
toracijoje. '

Išimti čia sudaro jėzui
tai, pijorai ir dominin
konai, kurie į savo ran
kas XVII amž. suėmė 
visą Lietuvos švietimą, 

įkurdami savo, kad ir ne
didelį skaičių, bet po visą 
kraštą išmėtytų, mokyk
lų. Ano laiko švietėjams 
kartais yra daromas prie
kaištas, kad jie, atvykda
mi Lietuvon kartu atsive-

Kun. Dr. P. Kasčiukas 
metais gegužės mėn. 
šventė savo kunigystės 25 metu 
jubiliejų. Kadangi kini. P. Kan
čiukas yra gerai žinomas Ameri
kos lietuviams, kaipo dirbęs Baž
nyčios ir Lietuvos gerovei, tai aš 
žemiau pasirašęs ir turėjęs pro
gos arčiau JĮ pažinti 
nors šiek-tiek apie jo 
menj žinių.

Kun. P. Kasčiukas 
kunigų Seminariją baigė ir kuni
gu Įšventintas 1912 metais gegu
žės mėn. 27 dieną. Pirmąsias šv. 
Mišias atlaikė Josvainių bažny
čioje birželio 9 dieną. Vikaru 
buvo: Svėdasuose, Pumpėnuose ir 
Naujoje Žagarėje. Uoliausiai jis 
eidamas kunigo pareigas netik, 
bažnyčioje gražiais pamokslais; 
žmones mokino, bet švietė juos 
energingai platindamas katalikiš
ką spaudą ir blaivino netik žo
džiais, bet ir gražiu griežto absti
nento pavyzdžiu, kurio nesulaužo 
net naminio vyno stikleliu, per 
visą savo kunigavimą. Pumpė- 
nuošė 1913 m. Įsteigė blaivybės 
Skyrių ir arbatnamį su duonos, 
kepykla, kad žmonės turėtų kurį K'nins. per 5 metus išdalino jiems 
švariai ir padoriai sušilti ii- už
kąsti.

Dar'platesnę savo darbuotei 
dirvą rado kun. Kasčiukas per
keltas į N. Žagarę, kur išvikarn- 
vo nuo 1914 iki 1921 metų, čia 
jis atgaivino blaivybės Skyrių ir 
visą laiką buvo jo pirmininku J 
Įsteigė jaunimo Pavasario kuopą 
ir jai vadovavo per visą savo bu-

I

paduodu 
kuklų as-

Draugijos Vai
kiui. Kasčiukas 
Amerikoje pla- 
spaudą, bet jis.

•šiaw paskolos iš vieno asmens. Per 4
27 dieną metus darbuodamasis Amerikoje 

kun. Petras Kasčiukas pasakė 
252 pamokslus. 265 prakalbas. 5 
syk davė rekolekcijas, daug iš
klausė žmonių išpažinčių ir pa
krikštijo kūdikių, vienu žodžio 
kur tik jis buvo uoliai dirbo, kle
bonų prašomas ir bažnyčiose pa
storacijos darbus.

* „ Šv. KazimieroŽemaičių
dyba prašė, kad 
paliktų ir toliau 
tinti katalikišką
norėdamas įsigyti aukštesni mok
slą ir gavęs J. E. Vyskupo Kare
vičiaus leidimą, 1924 m. iš Ame
rikos nuvyko Į Romą ir įstojo i 
Jėzuitų vedamą Gregorijos Uni
versitetą ir ji baigė 1928 metais, 
gaudamas Bažnyčios Teisių Dak
taro ir Teologijos Bakalauro 
laipsnius. Tais pat metais sugr:- 
žęs Lietuvon -T. E. Arkivyskupo 
Skvirecko liko paskirtas kapelio
nu Į Mergaičių gimnaziją ir ?.Io- 
kytojų Seminariją Šiauliuose. Ta< 
pareigas ėjo iki 1933 m. Kapelio- 

:liaudamas labai gausiai šelpė mo-

apie 4500 litų. Netiktai savo gra
žiais pamokslais, gerai parengto, 
mis ir dėstomomis pamokomis b< i 
religinėmis praktikomis auklėjo 
jaunuomenę, bet dar uoliai pli- 
1-no moksleivijos tarpe atitiuka- 

I mą katalikiškąją spaudą, už kn- 
• rią pats ir apmokėdavo. Visok<- 
: riopu būdu rėmė ir palaikė atei- 

- tiiiiukų veikimą, jam kapelionm- 
ųjant Šiauliuose ateitininku veiki- 

vimą Žagarėje. Jo darbštumu ir ! Il1!ls ir sustipėjo. ,1Pt v;,._
| sumanumu, nežiūrint laisvamaniu .ir s„ ųidžja,lsiomis iškilmėmis 

trukdymų, kurių čia daug pripe-Įj E Vyskupas Reinys pašv.-n-
1 . lino Ateitininku vėliava. I me-- I ‘ ‘ *-
l, gairių gimnazijos knygyną km. 
J Kasčiuko rūpesčiu Įtraukta <laug 

‘ į gerų ir katalikiškų knygų. Iš 
! Paryžiaus pergabeno . savo piui- 
į gaiš 80 labai gražių paveikslu 

ls‘| spalvuotų, rodyti moksleiviams 
j išaiškinus pamokas. Paskiau tie 
paveikslai jo rūpesčiu buvo pri
imti Į gimnazijos inventorių. Tas 

. kun. Kasčiuko veikimas kitokiu 

. pažiūru žmonėms nepatiko ir jie 
i darė žygių, kad kun. Kasčiukas 
, būtu .paliuosuotas iš kapelio?;-, 
pareigų. Ir 1933 m. kun. Dr. P.

. Kasčiukas liko perkeltas i Kau
ną eiti notaro pareigoms

i poli jos Kurijoje. Tas pareigas 
j tebeina iki šiol. Be to jis yra š'. 
Kazimiero drw*gijos valdyboje 
ir Blaivybės Centro Vaidelios 

l vice-pirmininku. Pažymėtina yra 
i dar kun. Dr. P. Kasčiuko nena- 
t prastas duosnumas Lietuvos ka- 
i tulikų reikalams. Dar iš Amen- 
į kos Jis pasiuntė J. E. Arkivvs- 
I kapui Pr. Karevičiui 2000 litų 
XX reikalams. 2) Kauno Mefro-

Į polijos kunigu Seminarijai 1000 
’ 'an'.Z;'" p J”- Panevėžio Katedrai 1000 li

tų. Lietuvos Katalikų Universi-
i tetui 1000 litų ir daug smelkesniu 
. aukų yra padaręs Gerb. .Tubili ?- 
į tas Lietuvos katalikų reikalams.

Kun. Dr. P. Kasčiukas turėji
mas aukštojo mokslo cenzą ir 
tiek daug praktiško pritvrinm. 
berods galėtų užimti aukštesnę ir 
produktingesnę vietą, bet jo kuk
li asmenybe tenkinasi tomis pa
reigomis. kurias jam Apveizda 
uždeda ir jas sąžiningai eina. 
Duok Dieve jubiliatui dar ilgus 

' metus gyventi ir būti visiems 
, darbštumo, kuklumo ir šventumo 
! pavyzdžiu.

Kun. Vincas Andriuska.

I

I

I
rėjo Dr. Avižionis. padėdini 
Klebonui Jarulaičiui įsteijrt:: 
“Saulės” progimnazija, kurioj? 
kun. Kasčiukas be atlyginimo 
kapelionavo. su tuo pačiu klebo
nu. Įsteigė darbininką šv. Juoza
po draugiją, kurios valdyboje 
buvo iki vykstant Amerikon 1921 
motais. Per 7 metus buvo A’argšij 
Prieglaudos Valdyboje ir jos 
nuolatiniu globėju. Dažnai lanke 
vargšus ir juos guodė. Jis net 
kūčių vakarai: ateidavo palauž.v- 
ti oplofku su vargšais ligoniais 
prie jų lovų. Todėl nestebėtina.j 
kad apleidžiant jam N. Žagarę 
vargšai verkė jo kaip gailestingo 
tėvo.
didžiausiu pavojų 
jis neapleido parapijos, 
žmones ir patarė nebėgti iš 
vo gyvenamų vietų, dėlto tik 
nas kitas išbėgo iš Žagarės Į 
siją. Jis pergyveno Žagarėje 
okupacijas ir kariuomenės: 
vokiečių, bermontininkų, 
vikų ir latvių, o po pastarųjų su
laukė Lietuvos kariuomenes, ku
rios dalims surengė kučias Varg-j 
šų prieglaudos salėje 
vo Lietuvos kariuomenei* rinklia- 

; vas; nukentėjusių šeimynoms 
šelpti komiteto buvo valdyboje

I .. 1 <•

! ir pats asmeniai gausiai aukojo. 1
Visgi visų Kun. P. Kasčiuko dar- i 
btĮ vainikas vra jo nepaprastas ' 
uolumas katalikiškos spaudos (

■ platinime. Jis su pagelba zakris- i 
(tijono a. a. Mykolo Grigaičio iš
platindavo per savaitę 1300 eg
zempliorių laikraščių, tas stebino

■ Vyskupą ir visus veikėjus. Be to 
I įsteigė laike net karo katalikiškų
knygų krautuvę ir ją pavedė mi
nėtam zakristijonui valdyti ir , 
pelnytis. Labai daug pririnkdavo j 
Šv. Kazimiero Draugijai narių. ; 
Kun. Kasčiuko spaudos platini- 

Karevi-

Nedaug kas to balso tepa- 
! klausė. Bet ir toliau vis 
dar matyti, ypač Žemai- 

; čiuose. bažnytinėje pasto
racijoje pastangų taikytis 
prie žemųjų sluoksnių, 
jiems sakyti lietuviški pa
mokslai.

Kad ir suskilusi sociali
niu atžvilgiu į du nieko 
bendra nebeturinčiu luo
mu, atitinkamai susiskal
džiusi ir kalbos atžvilgiu, 
lietuviu tauta vis dėlto

išliko vieninga konfesi
niu atžvilgiu.

Lotvniškasis krikštas to
dėl išsaugojo tautą nuo ru
sifikacijos 19-tajame am
žiuje. Jai kelią būtų pa
lengvinusi jau Kunigaikš
tystės senajame perijode 
vartoiamoii bažnytinė gu
dų kalba. Ir

vienintelis veiksnys, ku
ris XIX amž.. Muravjo
vo gadynėje, lietuvį sky
rė nuo ruso, buvo jo ti

kėjimas.
Šitas tikėjimas padėio 
liaudyje išsaugoti tautiš
kumą, tik vėliau jai sąmo- 
nėn grįžusį.

Rusai smarkiai kovojo 
su polonizmu Lietuvoje, 
nukreipdami savo ginklą 
ir prieš katal. tikėjimą. 
Priešingos jėgos iŠ dalies 'rnu džiaugėsi Vyskupas 
neutralizavosi. Kol rusai cnis ir Šv. Kaz. Dr-jos Valdyba, 
permušė Lietuvoje lenkų‘kuri 1921 m. prašė kun. Kasčiuko 
įtaką, lietuvių tautos kū- važiuoti į Ameriką platinti kata- 
nas, kad ir apgriaužtas Jikišką spaudą. įrašinėjant Šv. 
rytiniame . šone, vis dėlto i Kazimiero Draugijai narius. Vys- 
buvo išsaugotas apysvei- kupui Karevičiui leidžiant kun. 
kis. P. Kasčiukas priėmė Šv. Kaz.

Bažnyčia Lietuvoje, tau- • Dr-jos Valdybos pakvietimą ir 
tai priėmus krikštą, tapo I tais pačiais metais atvyko Į Ame- 
svarbus kultūros ir švieti- ,riką. Čia Dievui padedant ir vi- 
mo veiksnys. IŠ vienos DU- sienis lietuviams katalikams re

tai miant kun. P. Kasčiukas savo mi- 
kurių sričių aiškios polo- atliko gražiausiai. Apie jo 
nizacijos, bet iŠ kitos pu- Teikimą Amerikoje aš nerašysiu, 
sės ji apsaugojo tautą 
nuo paskendimo rusu jū
roje. Eidama į liaudį ji ne
tiesioginiai palaikė tauti
nę sąmonę, kuriai gaivinti 
jos atstovai ypač prisidė
jo XIX amž. pabaigoj. XX.

Kilus Didžiajam karui ir 
gyvybei laiku 

ramino 
sa- 

vie- 
Ru- 
šias 

rusų, 
bolšc-

sės ji prisidėjo prie

UGNIAGESIŲ TURTAS 
6300,000 LITŲ

Visoje Lietuvoje 1937 
metais buvo 504 ugniage
sių komandos. Jos 1937 m. 
turėjo 45 auto ir autocis
ternas, 156 motorinius 
siurblius ir 549 rankinius 
siurblius. Turto visose ko
mandose priskaitoma už 
6.500.000 litų. Malonu pri
minti, kad ugniegesių ko
mandos vis plečiamos ir 

ir tai stambių narių prirašė į šv. tiek didelis, ~ kad bereikės 
Kazimiero Draugiją ir surinko Ugniagesiams Važiuoti 20 
narinio mokesčio apie 40,000 do- klm į gaisro vietą. Tas 
lerių ir 10,000 dolerių tai pačiai labai sumažins ugnies pa- 
draugijai geromis sąlygomis gavo vojų.

nes visi gerai jį atsimename, o
tik priminsiu, kad jis labai daug greitu laiku jų tinklas bus



Antradienis, Birželiu § 3., 1937 DARBININKIB ir

Enciklikos Apie Bedievišką Komunizmą 
Pagrindines Mintys

(Iš “Tiesos Kelio”)

LIETUVOS VYČIU JUBI
LIEJINIS SEIMAS

< -------
Lietuvos Vyčių organi

zacijos 25-as Jubiliejinis 
Seimas šaukiamas š. m. 
rugpiūčio 3, 4, 5 d.d. Day- 
tone, Ohio. šis Jubiliejinis 
seimas bus nepaprastai 
iškilmingas, kur be dauge
lio garbingų svečių daly
vaus ir J. E. vyskupas M. 
Reinys. Siunčiant atstovus 
į seimą Lietuvos Vyčių 
kuopos bei apskričiai pri
valo prisilaikyti sekančių 
taisyklių:

1. Kiekvienas apskritis 
gali siųsti po du ar dau
giau atstovų, iš kurių du 
turės pilną balsą seime.

2. Kuopos nuo kiekvieno 
dešimties narių gali siųs
ti po vieną ar daugiau at
stovų, bet kuopa turės tik 
tiek balsų seime, kiek kuo
poje randasi dešimčių pil
nai užsimokėjusių narių.

3. Atstovais gali būti tik 
pilnai užsimokėję Centre 
nariai, kurie renkami tik
tai nuo pilnai užsimokėju
sių iki liepos 1 d. 1937 m. 
narių.

4. Atstovai privalo turė
ti įgaliojimus (mandatus) 
su dvasios vado, pirminin
ko ir raštininko parašais, 
ir jeigu galima kuopos 
antspauda.

Kadangi tai yra Lietu
vos Vyčių organizacijos 
25-tasis Jubiliejinis sei
mas, kuriame dalyvaus 
daug garbingų ir įžymių 
svečių, tad plačioji Ame
rikos lietuviu visuomenė 
ir ypač jos vadai, kuriems 
tik rūpi mūsų jaunosios 
kartos ateitis Amerikoje 
šiuomi maloniai yra kvie
čiami dalyvauti šiame sei
me. Šio seimo prirengimu 
rūpinasi darbšti Lietuvos 
Vyčių 96 Daytono kuopa, 
kuri jau dirba beveik išti
si metai, kad seimas būtų 
kaip galima iškilminges
nis. Pilna seimo bei paren
gimų tvarka bus paskelb
ta spaudoje vėliau.

A. J. Mažeika,
Lietuvos Vyčių Centro 

Pirmininkas.

STUDENTU IR PROFESF- 
JONALU SEIMAS

C

L. K. Studentų ir Profe
sijonalų sąjungos metinis 
seimas šaukiamas š. m. 
liepos 7—8 dd. Marianapo
lio Kolegijos patalpose, 
Thompson, Conn.

Seimas bus pradėtas 10 
vai. rytą J. E. vyskupo M. 
Reinio iškilmingomis mi- 
šiomis ir pamokslu.

Pirmoji diena skiriama 
posėdžiams, kuriuose bus 
centro valdybos praneši
mai, kun. Dr. Alf. Jagmi
no ir p. Iz. Rovaitės pa
skaitos, atskiras profesijo- 
nalu pasitarimas, Centro 
valdybos rinkimai ir kiti 
klausimai. Posėdžiams už
sibaigus, vakare įvyks 
koncertas — balius.

Antroji seimo diena ski
riama draugiškam išva
žiavimui į Naujosios An
glijos gražiausias apylin
kes.

Seime dalyvauti galės 
tik užsimokėję nario mo
kesčius.

Visais seimo reikalais 
prašoma kreiptis į Seimo 
Rengimo Komisiją, Maria
napolis College, Thomp
son, Conn.

Centro Valdyba.

atpirkimo tikslą ir rezultatą.
5. — Kristaus kryžius yra krikščioniui išganymo 

ženklas, dorovinės didybės ir jėgos vėliava.
Nusižeminimas, malda ir Dievo pagalba Evange

lijos dvasioje yra suderinama su tikru savęs vertini
mu, su teisingu savimi pasitikėjimu ir su karžygiška 
nuotaika.

6. — Kas kita yra antgamtinė Dievo malonė, o 
kas kita yra prigimtos dovanos, gabumai, laimingos 
aplinkybės.

VIII. — Tikra žmonijos dora remiasi ant tikro 
tikėjimo j Dievą. Visi bandymai sudaryti dorovinę 

organiškoji dalis. Atitinkamai laipsniškam Apreiški- tvarką be Dievo niekados negali pavykti, tai gali ves- 
į mo atsiskleidimui tose knygose žymu prieblandos cha- ti tik prie dorovinio chaoso ir pakrikimo. Taigi kai 
irakteris,^ kaipo pasiruošimo tarpo, iki kol pilnumoje tikras tikėjimas varoma lauk iš gyvenimo, tai nesu- 
pasireikš atpirkimo saulėta diena. Kaip ir negali ki- laikomai turi nykti tautoje dorovingumas, turi griū- 
taip būti su istorinėmis ir įstatymų knygomis, kai ku- ti tvarkos ir autoriteto pripažinimo pagrindai. Ban- 
riuose atskiruose dalykuose jose atsispindi žmogiš- dymai subjektyviai, ant žemiškų interesų pastatyti

nimą, niekur neleistina įžeisti visatos Kūrėjo teisių. 
Tik tikintieji i Kristų išlaiko gryną tikro-!

— Pagaliau Šventasis Tėvas kreipiasi ir i tuos, jo Dievo supratimą. Kristuje išsipildė Dievo apreiš- 
kurie jau daugiau ar mažiau yra paliesti komunizmo kimo pilnybė. Kristaus atėjimą paruošė Senajam Įsta- 
įtakos, maldaudamas, kad jie susiprastų, pamestų prie tyme Dievo siųstieji žmonės, šventosios Senojo Įsta- 
katastrofos vedančius kelius ir pripažintų vieninteli tymo knygos yra tikras Dievo žodis, Jo Aoreiškimo 
Gelbėtoją Viešpatį Jėzų Kristų.

VI. — Enciklikos pabaigoje Šventasis Tėvas visą 
katalikų Bažnyčios prieš komunizmą nukreiptą akci
ją paveda galingai Švento Juozapo globai ir reiškia į- 
sitikinimą, kad ateis su Dievo pagalba didelis pasau
lyje atgimimas ir atsinaujinimas.

5.
(Tęsinys.) IV.

kas netobulumas, silpnumas ir nuodėmė. Šalia neap- dorovinę tvarką, pakerta šaknis pasiaukojimams vi- 
sakomai daug paduodamų didelio kilnumo pavyzdžiai suomenės labui ir griauja tikros pareigos supratimą, 
kalbama jose ir apie paviršutiniškumus ir supasaulė- — " - • - . .
jimus, kurie kartkartėmis vis reiškėsi Dievo išrinkto
je tautoje. Bet kas nėra prietarų ir geidulių apakin
tas, tas, nežiūrint pasitaikančių žmogiškų nuopuolių, 
apie kuriuos tos knygos kalba, mato jose dėl to tik 
dar aiškiau šviečiančią ir pagaliau triumfuojančią 
dievišką šviesą.

Taigi kas Senąjį Testamentą išmeta iš mokyklų 
ir tikėjimo, tasai paniekina Dievo žodį, tasai panie
kina Dievo išganymo planą ir savo ribotą siaurutį 

si deda iš trylikos skyrelių. Čia iš eilės paduosime cha- protą stato Dievo istorijos planų teisėju. Tuo nesąmo- 
raktcringesnes juose išreikštas mintis. nes keliu einant, nenorima tikėti Į kūne pasireiškusį

Kristų, priėmusį žmogišką prigimtį iš žydų tautos, 
kuri Jį paskui prikalė ant kryžiaus. Tuo nesąmonės 
keliu einant, nesuprantama Kristaus kentėjimų, mir
ties ant kryžiaus prasmės.

Jėzaus Kristaus evangelijoj pasiekta Apreiškimo 
aukštumos. Jis yra galutinis ir ant visados galiojan
tis. Kristaus Apreiškimo neturi teisės taisyti ir ką 
nors jame pakeisti jokia žmogaus ranka.

V. — 1
saugojamoje 
apie Kristų.

Enciklika Apie Katalikų Bažnyčios 
Padėtį Vokietijoje

Šitoje enciklikoje, šių metų kovo mėn. 14 d. iš
leistoje, skaudžiai Šventojo Tėvo nusiskundžiama dėl į 
1933 m. sudaryto konkordato laužymo, akcentuojama' 
tie Katalikų Bažnyčios mokslo punktai, kurie iškrei- i 
piami arba paneigiami Vokietijos valdžios favorizuo- 
jamų judėjimų, ir pagaliau kreipiamasi dvasią stipri
nančiais žodžiais į jaunimą, į dvasiškius ir į visus ti
kinčiuosius. Enciklika drauge su įžanga ir užbaiga su-

I

I

IX. — Visų žmonių sudaromi įstatymai turi būti 
sutaikyti su prigimtine teise, kuri paties Dievo yra į- 
rašyta į žmogaus sielą. Kas yra tai teisei priešinga, 
tas priešinga ir tikrai atskiro asmens ir tautos bei 
visuomenės gerovei. Atskiras žmogus, kaipo asmuo, 
turi pagrindines prigimtas teises nepriklausomai nuo 
visuomenės, nuo valstybės. Valstybė turi vengti jas 
užgauti. Visuomenė, valstybė yra Kūrėjo skirta kaipo 
įrankis pilnam išplėtojimui individualių ir socialių 
dovanų, kurias asmuo turi panaudoti savo ir visuome
nės labui. Ir tie darbai, kurių atskiri žmonės negali 
nuveikti, kuriuos gali atlikti visuomenė, pagaliau 
skirti prigimtos antgamtinės, srities asmens pažan
gai. Taigi ne asmuo yra bendruomenei, bet bendruo
menė yra asmeniui, o asmuo yra Dievui.

Tikintysis žmogus turi prigimtą teisę išpažinti ir 
praktikuoti savo tikėjimą. Įstatymai, kurie tai kliu
do, yra priešingi prigimtinei teisei ir dėl to negali są
žinėje saistyti.

Turintieji sąmonę auklėjimo pareigos tėvai turi 
Tik Kristauš'įstėigtoje ir Kristaus pagalbos neatšaukiamą prigimtą teisę mokyti ir auklėti vaikus 
je Bažnyčioje yra išlikęs tikras mokslas tikro tikėjimo dvasioje ir atsižvelgiant į tikėjimo rei

kalavimus ir įsakymus. Įstatymai, kurie tėvų teises 
Bažnyčiai rūpi išlaikyti ir skelbti visa tai, ką tik, čia atmeta, yra priešingi prigimtai teisei ir dėl to

priešingi dorai.
Bažnyčia, kaipo dieviškos prigimties teisės sau

gotoja ir aiškintoja turi kelti balsą, kai antai prasi
lenkiama su prigimtąja teise mokyklų klausime. Įsta- 

ga ir gerovė, ir atskirų žmonių ir tautų. Bažnyčia tu- prasilenkiantieji su prigimtąja teise, neturi
ri saugoti gautą iš Kristaus mokslo ir savo dalių ne
liečiamybę.

Žinoma, Bažnyčioje veikia žmonės, kurie neretai 
turi nemažų silpnybių ir dėl to Bažnyčios gyvenimas 
kartais išrodo aptamsintas. Tarp kviečių yra joje ir 
raugių, yra prieštaravimų tarp tikėjimo ir gyvenimo, 
tarp žodžio ir darbo, tarp išorinio laikymosi ir vidaus 
nusistatymo. Bet yra joje ir be galo daug tikrų dory- 
binių pastangų, tikro pasiaukojimo, kilnios artimo 
meilės, karžygiško siekimo prie šventumo. Bažnyčia 
visada ragino ir ragina visus prie dorumo, prie šven
tumo; bet Bažnyčia nėra panaikinusi žmogaus lais
vės ir galėjimo jąja blogai pasinaudoti.

I

Nereikia duotis suklaidinamiems visokiems refor
matoriams, kurių reformavimo motyvai nepareina iš 
sureformuoto asmens vidaus. Tie. kuriu reformavimo 
pagrinde yra nesutvarkytas gaivališkumas, yra griau
namoji, ne statomoji visuomenės gyvenime pajėga. 
Kas iš grynos, sutvarkytos doriškai sielos siekia re
formų, tasai kaip ir savaime moka palaikyti norma
lius santykius su Bažnyčia.

Neretai dabar ištikimumas Bažnyčiai nareika-, 
lauja ne iš vieno ir labai didelio pasiaukojimo. Reika
laujama, antai kartais išstojimo iš Bažnyčios vardan 

i ištikimybės tautai ir valstybei bei valstybės valdymo 
formai, o nepaklausiusieji netenka tarnvbos ir trak
tuojami kaipo nevalstybiškai nusistatę. Reikalaujama 

į nepaisymo Dievo ir Bažnyčios įsakymo, o nepaklau
santiems taikoma nežmoniškos sankcijos. Taigi šiais 
laikais neretai pasitaiko, kad karžygiškos drąsos ke
lias pasidaro vienintelis kelias į išganymą.

VI. — Tikra Bažnyčia yra Kristaus įsteigta ant 
i Petro, kaipo ant uolos. Petrui ir jo įpėdiniams iki pa
saulio pabaigai Kristaus suteikta aukščiausia Baž
nyčioje valdžia. Norint klausyti Kristaus, reikia klau
syti Kristaus pastatytos Bažnyčios valdžios. Kas ski- 
riasi nuo popiežiaus vadomos Bažnyčios, tas skiriasi 

i iš Kristaus sukurtos bendruomenės, tas skiriasi nuo 
j Kristaus. Popiežiaus nepripažįstanti tautinė Bažny
čia tai ne Kristaus Įsteigta Bažnyčia.

VII. — šventasis Tėvas ypač persergi prieš 
šventų žodžių ir sąvoku iškraipymus.

1. — Apreiškimas krikščioniška prasme yra Die
vo žodis žmonėms. Taigi neleistina yra tas žodis var
toti, kai kalbama apie kraujo ir rasės, tautos istori
jos spinduliavimus ir įkvėpimus.

2. — Tikėjimas yra tikras pripažinimas per tiesą
tai. ką Dievas yra apreiškęs ir ką Bažnyčia paduoda 
tikėti. Išdidus pasitikėjimas tautos ateitimi, negali 
būti imamas ta pačia prasme kaip krikščioniu tikėji
mas. Žodis “tikintieji” krikščioniška prasme (į Dievą, 

■ į Kristų, į apreikštas tiesas) nėra tos pačios prasmės, 
antai, kai kalbama apie tikinčiuosius į tautos pašau
kimą, i tautos ateitį. t

3. — Kas’kitA yra sielos nemirtingumas, o kita 
nemirtingumas kaipo savo įtaka pasilikimas tautos 
istorijoj.

4. — Be gimtosios nuodėmės pripažinimo neten
ka savo tikros prasmės ir tiesos, liečiančios Kristaus

Kristus yra jai įsakęs. Bažnyčia rūpinasi visomis tau
tomis, visais žmonėmis, Jai rūpi, kad visi tinkamai

I. — Įžangoje Šventasis Tėvas pareiškia, kad jau 
nuo ilgo laiko jis su didėjančiu skaudžiu susirūpinimu 
žiūri į skausmingą Vokietijoje Bažnyčios padėtį. Pa
tiektos atsilankiusiųjų į Romą šių metų pradžioje Vo
kietijos episkopato atstovu žinios apie narsų iŠDažin- 
tojų laikymąsi suramino jo širdį, bet pranešimai apie 
atsimetėlius nuo tiesos kelio liūdesiu pripildė jo sielą.

II. — Šventasis Tėvas karčiai nusiskundžia, kad 
Vokietijos valdžia nepaiso su Šventouoju Sostu 1933 
m. iškilmingai sudaryto konkordato nuostatų. Pasiū
lymas sudaryti tą konkordatą išėjo iš Vokietijos val
džios pusės. Šventasis Sostas, atsižvelgdamas į tų lai
kų padėtį, norėdamas patarnauti taikos ir vokiečių 
tautos gerovės reikalui ir stengdamasis apsaugoti ti
kinčiųjų galimose ribose laisvę, nors ir ne be svyra- išplėtotų ir pasinaudotų iš Dievo gautas dovanas, ta- 
vimų, pagaliau sutiko priimti ištiestą ranką. Konkor- lentus, ypatybes. Jai rūpi visur ir visų visame pažan- 
datą sudaręs Šventasis Sostas ir ištikimai jo laikėsi. 
Jei dabar Vokietijos valstybės vairuotojai konkorda
to nuostatus laužo, tai čia niekas neįstengs irodyti 
kokia nors čia kaltę Bažnyčios. Bažnyčios valdžia ne
siėmė taip ilgai griežtesnių žygių, nenorėdama, kad! 
kartais su piktžolėmis nebūtų išrauti ir geri augalai, 
ir laukdama, kol visiems pilnai paaiškės, kas kaltas 
dėl iškilmingai garantuotos sutarties mindžiojimo. Y- 
pač visiems aiškus yra konkordato laužymas, kai ne
duodama laisvai veikti konkordate įsakmiai mini
moms konfesinėms mokykloms. Bet ir dabar dar 
Šventojo Tėvo kantrybė nėra visai išsekus: jis laukia, 
gal dar Vokietijos valdžia pagaliau atsipeikės ir grįš 
prie ištikimumo iškilmingai sudarytai sutarčiai. Bet
gi dėl taip smarkiai įžeistų teisių šventasis Sostas ne
gali tylėti.

Šventasis Tėvas pasiryžo kreiptis pirmoje eilėje 
į Vokietijos vyskupus su šita enciklika iš vienos pu
sės, kad aiškiai užakcentuotu tuos Bažnyčios mokslo 
punktus, kurie dabartinio kulturkamfo kovoje yra y- 
pač aktualūs, yra iškraipomi arba paneigiami, o iš ki
tos pusės, kad priduotų drąsos taip sunkioje padėtyje 
kovoje ištverti ir ją laimėti.

III. — Pirmiausia svarbu išlaikyti gryną tikrojo 
Dievo supratimą. Juk tai yra pirmutinis, būtinas re
ligijos pagrindas. Reikia saugotis bet kokio identifi
kavimo Dievo su pasauliu ir su bet kokia žemiška ver
tybe.

Tauta, rasė, valstybė, valstybės forma, valstybės 
vairuotojai turi savo vertę žemiškoje tvarkoje, bet ne
galima to viso laikyti Dievo vietoje, nes tai būtų stab- 
meldybė, nesąmonė.

Dievas yra davęs žmonėms įsakymus, kurie ga
lioja visu atžvilgiu, nepareinamai nuo laiko ir erdvės, 
nuo žemės ir rasės. Jie saisto ir valdančius ir valdi
nius, aukštai ir žemai pastatytus, turtingus ir netur
tingus. Būtų nesąmonė norėti Dievą uždaryti vienos 
tautybės, vienos tautos interesų ribose. Nesąmonė y- 
ra kalbėti apie tautinį Dievą ir tautinę religiją.

Dievo įsakymai liečia ir privatinį ir viešąjį gyve-
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Birželio 28 ir 29 d. d., 1937
| Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai. 
| Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
R tvarkos, būtent: 38. Kiekviena kuopa gali siųs- 
| ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
" turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
u nariį”. Pilnateisihis nariais skaitomi tie, kurie 
I yra pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdyba, 
f Kun. J. Švagždys, Pirmininkas,

Antanas F. Kneižys, Sekretorius.

I

1 jokio teisinio galiojimo.
X. — Šventasis Tėvas kreipiasi į jaunimą. Jis 

drąsina jaunimą, susitelkusį į katalikiškas organiza
cijas, kurioms konkordatas yra garantayęs laisvę. Jis 
ragina reikalauti, kad valdžios sudarytose jaunimo 
organizacijose nebūtų priešingos Bažnyčiai dvasios, 
kad nebūtų jose kliudoma atlikti savo religines parei
gas. Daugiau reikia klausyti Dievo, negu valstybės. 
Bažnyčia nieko nereikalauja, kas būtų priešinga tė
vynės meilei ir tėvynės laisvei. Bet krikščionims rūpi 
ir Dievo vaikų laisvė, laisvė nuo vergavimo nuodėmei 
ir geiduliams. Negali būti tikras ištikimumas tėvynei, 
kai jis yra nukreiptas prieš ištikimumą Dievui. Kal
bama apie karžygiškumą, bet didžiausias karžygišku- 
mas yra dorovinėje srityje.

XI. — Šventasis Tėvas kreipiasi į kunigus ir į 
vienuolius. Kunigai ir vienuoliai šias taip tragingais 
laikais turi rodyti savo gyvenimu kilnios veiklios Die
vo ir artimo meilės pavyzdžius. Reikia visiems drą
siai skelbti tiesos žodį, kad ir reiktų dėl to eiti į ka
lėjimus ir į koncentracijos stovyklas.

XII. — Šventasis Tėvas siunčia padrąsinimo ir 
pasveikinimo žodį visiems, kurie drąsiai, į nieką neat
sižvelgdami, laikosi Dievo ir Bažnyčios įsakymų, vi
siems, kurie dirba krikščioniškose organizacijose, vi
siems tėvams, kurie drąsiai stoja už savo auklėjime 
teises.

Bažnyčia drąsiai už juos visus užsistoja Bažnyčia 
negali tylėti ir laukti, kol pradės griauti altorius ir 
deginti bažnyčias. Kai norima išgriauti iš jaunimo sie
lų šventenybes, tai yra jau laikas drąsiai ir viešai sto
ti ginti sąžinių teises. Stengiamasi tą dvasinių verty
bių griovimo darbą kartais gudriai užmaskuoti. Vi
sų tad teisė ir šventa pareiga demaskuoti ir nežinan- 

i tiems aiškinti klastingas machinacijas ir kelti aikš
tėn visa, kas daroma ir planuojama priešingai krikš- 

i čionio sąžinei.
Šventasis Tėvas užtikrina, kad jis gerai supran- 

j ta, jog, darant plebiscitą, konfesinių mokyklų klausi
mu, nebuvo prisilaikyta teisingų balsavime laisvės 

į reikalavimų. Jeigu būtų buvus laisvė ir slaptas balsa
vimas, tai neabejotinai plebiscitas būtų išėjęs konfe
sinių mokyklų naudai.

XIII. — Užbaigoje šventasis Tėvas reiškia įsiti
kinimą, kad jo žodžiai ras tikrą atgarsį visų tikinčių
jų sielose ir darbuose, šventasis Tėvas nori, kad jo 
žodžiai pasiektų širdis ir tų, kurie jau yra pasidavę 
gązdinimams tų, kurie yra prieš Kristų ir prieš šven
tą Jo mokslą.

Kiekvienas enciklikos žodis, sako Šventasis Tė
vas, yra pasvertas ant svarstyklių tiesos ir meilės. Iš 
vienos pusės vengta per tylėjimą tapti kaltininkais 
susipratimo stokos, iš kitos pusės vengta nereikalin- 
fo griežtumo, per kurį galėtų tik dar labiau užkietėti 

ai kurių širdys. Šventasis Tėvas norėtų, kad sugrįž
tų į tiesos kelią visi nuo jo pabėgėliai, visi sūnūs pa
laidūnai. šventasis Tėvas reiškia įsitikinimą, kad Die
vui padedant, greitai ateis laikas, kada bus galima 
linksmai giedoti už išsigelbėjimą iš nelaimių ir/pavo- 
jų Dievui padėkos giesmę “Te Deum”.

!
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Taika ir karas, tai dvi priešingybės; bet taika, 
kuri nepagrista visuomenės širdyse artimo meilės 
dvasia — pavojingiausia karo kibirkštis. < *

♦

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

bužius. i
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
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Lak. Kielos Orlaivio Modelis

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Juokeliai
6

LIETUVOS VYČIŲ NAU- vė jiems taurę.
JOS ANGLIJOS APSKKI-' Apskričio sporto lygos 

ČIO SUVAŽIAVIMAS - vedėjas Viktoras Babilas 
į išdavė raportą. Nutarta 
I neturėti lygos šiais me- 
į tais.

Naujų narių vajus atkel
tas iki liepos 15 d.

Seka organizacijos ko
misijos raportas; — P. 
Razvadausko raportas bu
vo perskaitytas, kuriame 
pranešė, kad naujų narių 
vajus yra sėkmingas, ir 
kad nauja kuopa suorga
nizavo Hudson. Mass. 127 
kp. Priimtas. Seka išva
žiavimo komisijos rapor
tas: — P-lė M. Matuzaitė 
pranešė, kad išvažiavimas 
Įvyks Romuvos parke. 
Montello. Mass., liepos 18 
d. 1937. Nutarta, kad kuo
pos savo susirinkimuose 
išrinktų 3 asmenys dirbti 
su komisija, ir kad vardai 
ir adresai būtų pranešti 
komisijai.

Raportas Centro ir Ap
skričio šokių komisijos. 
Šokiai vadovaujant So. 
Boston kuopai, buvo labai 
sėkmingi.

Padarytas įnešimas ir 
priimtas, kad visų kuopų 
valdybų adresai būtų pa
siųsti visoms kuopoms.

Nutarta gegužės 31 die
ną nuvežti gėlių vainiką 
ant a. a. kun. Daniuno ka
po. Prieš tą dieną per porą 
savaičių paskelbti Darbi
ninke ir kviesti, kad Na- 
shtfa’s buvę Vyčiai ateitų 
Į kanus. Palikta N. A. Ap
skričio valdvbos nuožiū
rai. Kun. J. Vaitekūnas, L. 
V. Centro Dvasios vadas 
atlaikys šv. mišias už kun. 
Daniūno sielą.

Nutarta sukelti stipen
dijų fondą N. A. Apskrity
je. Išrinkta komisija iš tri
jų asmenų, kad išdirbtų 
planus iki kito suvažiavi
mo, būtent, šie: kun. Vai- 

kp. — 19 ats. 4. Norwood, tekūnas, Providence. R. I., 
Mass. 27 kp. — 16 ats. 5. 
Lawrence, Mass. 78 kp. —
11 ats. 6. Providence, R. I. 
103 kp. — 10 ats. ir 2 sve
čiu. 7. So. Worcester, 
Mass. 116 kp. — 7 ats. .ir
12 svečių.

Praeito suvažiavimo pro
tokolas buvo perskaitytas 
ir vienbalsiai priimtas.

Merginų Sporto lygos 
vedėja p. Karlonaitė išda
vė raportą. Įnešimas buvo 
priimtas, kad kuopos iš
rinktų 2 nares, kurios su- ... .......... ,_________  _____
si rašytų su kitomis kuopo- rėčkas iš 78 kp.
mis, kad sudaryti ratelius.- Apskričio pirm. V. Ke- 

J. Kuprevičius iš Provi- rcjšis išdavė valdvbos ra- 
dence pranešė, kad base- porta ir Apsk. iždininkas 
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Lietuvos spauda rašo:
— “Į Ameriką atvyko ži

nomasis Visuomis — Šid
lauskas, kuris ten rodys 
jo išrastą raidyną Azijos 
tautoms”.

Mokinys: — Kur jie bū
tų sutilpę tada, kai būna 
delčia?

Lietuvos Vyčių Naujos 
Anglijos Apskričio meti-1 
nis suvažiavimas įvyko 
sekmadienį, gegužės 2 d., 
š. m., šv. Petro parapijos 
svetainėje, 492 E. Seventh 
Street, So. Boston.

Posėdį atidarė apskričio 
pirmininkas, Vincas Ke- 
reišis, sveikindamas suva
žiavusius atstovus-es ir 
pakvietė vietinį kleboną, 
kun. P. Virmauskį atkal
bėti maldą.

Seka prezidiumo rinki
mas: Į prezidiumą įėjo šie 
asmenys: Pirmininkas — 
Danielius Averka — 17 kp. 
Raštininkė 
kaitė — 78

Mandatu 
misija:

Marijona
103 kp. Ona Pateskiutė — 
17 kp. Pranciška Paulaus
kaitė — 26 kp. Albert E. 
Pallon — 17 kp. Jurgis 
Dubickas — 116 kp.

Seka sveikinimai: — žo
džiu sveikino kun. K. Ur
bonavičius, kun. P. Vir- 
mauskis, kun. Skrodenis, 
p. Antanas Mažeika, Lie
tuvos Vyčių Centro pirm 
p. S. Mažeikienė, p. J. 
Laučka ir p. K. Vilniškis 
iš Brooklyn, N. Y. 
Pukenis savo ir N. 
J. apskričio vardu, 
Norkūnas, 
kūnas, 
Centro 
Laiškais — P. Razvadaus- 
kas. Centro vice-pirm.

Mandatų komisija išda
vė raportą, pranešdama, 
kad dalyvauja septynios 
kuopos, kurias atstovauja 
119 atstovų ir 15 svečių.č

1. Athol, Mass. 10 kp.— 
15 ats. ir 1 sveččias. 2. So. 
Boston, Mass. 17 kn. —41 
ats. 3. Worcester, Mass. 26

— Ona Velič- 
kp.
ir Įnešimų ko-

Bulaukaitė

• 1

p-lė 
Y., N. 
p. M. 

Vaite- 
Vyčių

kun. J.
Lietuvos
Dvasios Vadas.

dence pranešė. I 
bąli lygos bankietas neįvy
ko, bet Adv. Mileris atida-

LAK. KIELOS TRANSATLAN
TINIO SKRIDIMO ORLAIVIO 

MODELIS

or- 
mi- 
ž<-

raides 
NYK”. i-eiskia New York Kau-

atminčiai
kaip 

vieną

Transtat buitinio skridimo 
laivių modelis, kuri padarė iš 
singo pats Lak. Kiela. Tarpe 
mės ir orlaivio matosi 
4 4

iias. Kiekvienas prisidėdamas prie 
Skridimo Fondo nemažiau 
$10.00 gauna 
modelį.

AVIACIJOS 
LIO 20 D. — 
viu Aero Klubas birželio 
prie Cicero Avė. ir 83-čios 
rengia didelę aviacijos
(Bus galima matyti ši nepapras
tą modeli). Apart profesijonalų 
lakūnų, k. t. lak. Kielos. ir kitų, 
yra pakviesta muzikaiiška prog- 
įamą išpildyti Chicagos Choru 
choras, vad. prof. A. S. Pociaus. 
Tūkstantinės žmonių minios tu
rės progos pasigrožėti sportu, 
dainomis, lakūnais, kalbomis, ir 
kitais pamarginimais. Tat . visi 
ruoškitės dalyvauti šioje didingo
je* Aviacijos Dienoje, birželio 20 
diena. Ieva Lukošiūtė.

, X XV. X-,.

Petras Zareckas, Lawren-j 
ce ir Antanas Miekūnas. 
Norwood.

Nutarta rengti bankietą 
garbės nariams Providen- 

rudeni. Išrinkta 
A. Miekūnas, 
V. Kereišis,

ce, R. I.
komisija:
Norwood,
vVorcester, J. Kuprevičius, 
J. Matuzaitė, M. Saulytė, 
Providence.

Išrinkti delegatai į L. 
Vyčių Jubiliejinį seimą, 
Davton. Ohio šie: F. Gren- 
delvtė iš 17 kp. ir P. Za-

’ždo raportą. Raportai pri
imti.

Valdybon išrinkti: Pirm. 
V. Kereišis; vice-pirm. — 
.T. Kvedaravičius: rašt — 
O. Veličkaitė; ižd. F. Pu- 
zaras.

Athol kp. pirm. P. Šatas 
pakvietė visus pusmetinį 
suvažiavimą laikyti Atho- 
iy.ie.

Kun. Vaitekūnas atkal
bėjo maldą ir sesijos užsi
baigė apie 7:20 vai. vaka
re. Koresp.

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 kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga ton 
223 puslapius.

•

HARTF03D, CONN
VĖLIAVŲ PAŠVENTINIMAS

D. Karo Lietuviu Legionierni 
Postas 7. vardu F. Sabonio. Įsigi
jo Amerikos ir Lietuvos vėliavas 
ir jų pašventinimas Įvyks birželio 
12. šeštadieni. 6 vai. vak. Lietn- 
\ ių parapijos mokyklos salėje. 
339 Capitol Avė. Iškilmėse daly
vauja iš visu apylinkių Legionie
rių viršininkai ir publika, taigi 
Hartfordo postas prašo visu hai-f- 
fordieeių skaitlingai susirinkti ir 
sykiu dalyvauti, nes tai retas ir 
labai iškilmingas atsitikimas. Bus 
kalbėtoju, būtent, kun. J. Ambo

tas. kun. Kripas, adv. Kubilius, 
vyriausias komandierius .T. Kava
liauskas, V. Čekanauskas ir ki.

Hartfordo 'Legionierių Postas 
taip pat rengia pirmąjį pikniką— 
išvažiavimą liepos 4 d. Lietuvių 
Parke. East Hartforde. Prašome 
visu lietuvių iš anksto prisirengti 
ir skaitlingai iš visur dalyvauti. 
Bus dovanų, užkandžių ir kito
kių žingeidžių parodymų.

Posto Komandierius
Žalnieraitis.

MONTELLO, MASS.
GEGUŽINĖS ATGARSIAI

Visi su pasigerėjimu atsimena 
Gegužinę įvykusią geg. 30. Ro
muvos parke. Parapijos ir LDS. 
centro valdybos vardu nuoširdžiai 
dėkojame visiems taip nuoširdžiai 
pasidarbavusiems šios gegužinės 
surengime. Asmenys rengusieji 
gegužinę yra šie: *

Generalis patarėjas ir iždinin
kas visų gegužinės reikalų — 
kun. J. Petrauskas. Pirmininkas 
Leonardas Kumpa. Įžangos tvar
kytojai: pirmininkas — Kazimie
ras Vaičiūnas, su juo: A. Norkus. 
S. Mačinskas. J. Kašėta. S. Kasė 
1a. ir Rapčinskas. Valgių tvarky
tojai: pirm. A. Česnauskas. Bo- 
hulienė, Svarskrenė. Skeivienė, 
Stonkienė, Svirskiutė, Česnaus- 

| kaitė, Barkauskienė, Baleviėienė,

Viršininkas: Atsiprašau, 
ar jūs esat ta panelė, kuri 
dainavo?

Panelė: Taip aš daina
vau. O kas tokio?

____ __ . iš j Viršininkas: Ar galėčiau 
barasi" ant iaš paprašyti, kad tą auk

ščiausią gaidą neužtėstu- 
__  . mėt taip ilgai, nes darbi-

kią išeitį: pradėjo rodyti 
užmuštojo Kirovo laidotu
ves, nurodžiusi, kad tai 
laidojamas Ordžonikidzė. 
Tačiau žiūrovai labai nus
tebo, kad paskui karstą 
tarp kitų aukštųjų bolše
vikų vadų ėjo ir pats... Or
džonikidzė.

KADA JIS STIPRESNIS

Tūbelis ir J. Kašėtienė. 
tvarkytojai; pirm. R. 
'irius su juo; Juronis. 
lis. Svirskis. Daiigelevičius. 
Puidokas. Tvarkos 
policininkas; K. Grigas, 
n-ikahis tvarkė Mykolas 
Dėkojame Marianapolio studen
tams ir -Norwoodo sportininkams 
su kuriais padirbėjo K. Jakavo- 
nis ir H. Monkevičius. Muziką ir 
dainas tvarkė K. Vaškas su mūsų 
parapijos choristais.

< Jūrini n 
Jarmoia- 
Motekai-

A.
prižiūrėtojas- 

Sport o
< Irigas.

Didelis Pasisekimas
Viename viešbutyje 

ryto svečias 1 
šeimininko:

Pamanykit, aš šiąnakt nįnkaj jau du kartu buvo 
lovoje sugavau blakę. nutraukę darbą vis many- 
— Pagaliau! Tamstai vis darni, kad tai sirena, 

dėlto pasisekė. Mes ją jau' 
į gaudėm apie pusmeti.

AR GYVENO MĖNULY 
ŽMONĖS .'

Mokytoja: — Kai kurie -jj 
mokslininkai Įrodinėja. 
kad mėnuly kadaise gyve- vieta vadinosi’prieš žemės 
nę žmonės. Tačiau to nieks drebėjimą?
neirodė. --------------

Mokinys: — Juk tai pa- ĖJO SAVOJLAIDOTUVIŲ 
saka, ponia mokvtoia.

i Mokytoja: — O kodėl tu 
taip manai?

I
iI 
ĮI j

KAIP VADINOSI
ANKŠČIAU

Plezeskojerakareslane 
įvyko didelis žemės drebė
jimas...
— Atleiskite, o kaip ta

EISENOJE!

Kaio žinome, bavariečiai 
yra didžiausi pasaulyje a- 
laus mėgėjai. Pas juos a- 
lus — kasdieninė duona. 
Bavaras, kuris negeria a- 
iaus — ne bavaras.

Taip kartą vienas žymus 
bavaras atvažiavo Į Ang
liją. Čia jis buvo tuojau 
užpultas spaudos atstovų, 
kurie klausinėjo anie ba
varu gyvenimą, būdą, pa
pročius ir tt. Be kitko vie
nas “plunknagraužis” ir 
paklausė:
— Pasakykite, pone, ko

dėl bavarai taip geria alų? 
— Užklaustasis nusišypso
jo ir atsakė:
— Matote, alus mums

.priduoda jėgos. Imkim 
kad ir tokį atsitikimą: 

jog bus rodomos nufil- kartą man reikėjo pernes- 

mirusio sunkiosios pramo- ’buvo per sunki, kad aš ga
nės komisaro Ordžonikid- lėčiau ją pakelti. Ir žinot, 
zės laidotuvės. Bet kadan-jką aš padariau?! Ogi iš- 
gi filmą Į Rostovą laiku i gėriau alų ir.., tuščia bač- 
nebuvo atsiusta, “Sojuz-; kūtę, galima sakyti, be 
kino” direkcija surado to-'vargo pernešiau. ______

“Pravda” rašo, kad Ros
tovo kinuose buvo praneš
t — ęj --- ----------- — - —

$3.oo gavo No. 1745; muotos neseniai Maskvoje ti alaus bačkutę. Bačkute
Radio gavo savininkas tikieto 

No. 157.
$2.00 — No. 486 šių numerų sa
vininkai atsiliepkite i kleboniją, 
šv. Roko par.. Montello. Mass. ir 
pasiimkite savo dovanas. Geguži
nės galutinos atskaitos dar nėra, 
bet tikimasi gražaus pelno.

IIRŽE- 
Lietn- 
20 d., 
gatvės 
dieną.

♦•••r

REfR!GERATOR

mMINISTRujidį,

• When PWA’s Housing Divkion studied food-keeping 
economy for the future residents of their low-rent hous
ing projects, they made a discovery. They found that 
eleetrie refriįeration— far from being a luzury — 
was the lowest cost food-keeping they could buy in a 
majority of their projects.

To pick the most economical eleetrie refrigerator, for 
16,697 dwellings in 34 of these projects they asked for 
bids from leading manufacturers — not on price alone, 
būt initial price PLŪS ten-year cost of electricity. 
Westinghouse won this contract, showed the lowest 10- 
year cost of them all. And ... it's 10-Year Economy 
that counts!

Westinghouse

REFRIGERATOR

Union Electrical Supply Co. Ine
Samuel

92 High Street
Kufman,

Boston, Mass.
Prezidentas ir Kasininkas

Telefonas LIBerty 2337
TT
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Gyd. J. Meškauskas

Nemiga ir Jos Reikšmė
Normalus miegas arba Komersantai, kurių pro- 

miego problema yra nagri- fesija ypač jautriai nutei- 
nėjama psichologų ir fi- kia nervų sistemą, turi 
ziologų. Praktiškai su mie- vengti vakarais žymesnių 
go sutrikimais arba su ne- savo darbų, skaičiavimų, 
miga daugiausia tenka su- galvojimų, nes koki gali- 
sidurti gydytojui.
Nemiga yra viena iš daž
niausių nervų sistemos 

sutrikimo reiškinių.
Mažiau civilizuoti žmonės 
miega kiečiau ir geriau. 
Civilizacija, triukšmas, 
nuolatinis įtemptos gyve
nimo atmosferos sekimas 
išvargina centrinę žmo
gaus nervų sistemą, ir jis 
paskiau nebegali gerai pa
ilsėti.

Senovėje sukurta Ana- 
kayro teorija, kad nuovar
gis yra geriausia miego 
priežastis, civilizuotam ir 
įtempto gyvenimo momen
tus sekančiam žmogui ne
tinka. Nuovargis yra dvie
jų rūšių: fizinis ir proti
nis bei nervinis. Pirmu at
veju nuvargsta raumenys masi neišsimiegojus. Svei- 
ir, bendrai, visas organiz- >kiau yra sutvarkyti darbo 
mas, antruoju pervargsta dieną taip, kad 
nervų sistema ir psichika. 
Pervargus raumenims, 
žmogus miega kaip už-! Vakare 
muštas. _
būna gilus, ramus, ir išsi- prie lengvesnių ir galų ga 
miegojęs žmogus jaučiasi le prie poilsio, 
pasilsėjęs, savo jėgas at
naujinęs ir darbingas.
Pervargus nervų siste- nunešti visą nakties poilsi, 
mai, žmogus miega blo-Į Visuomeninis ir politinis 
gai, rytą atsikelia nepail-j darbas,

sėjęs, * susirinkimai ir posėdžiai,
išnervintas, savo jėgų ne-j kurie dažniausiai daromi 
atnaujinęs. Dirbant toliau i vakarais, ypač jei jie yra 
pavargstama dar daugiau, į “karšti”, taip pat išvargi- 
miegama dar blogiau, ir! na, įtempia nervu sistema, 
galu gale gaunasi didesnio Toks karštas visuomeni- 
ar mažesnio laipsnio nėr- ninkas ar efektus mėgs- 
vų suirimas. tąs sususirinkimo dalyvis,

dažnai iš susirinkimo pa-Pagal miegą galima zmo-; vaikščiodamas po
nes suskirstyti j du tipu: JįJ*’ . surūko Dokgu 
vakaro tipas ‘ atšSSU henž ;
ri miego, atsigulęs greit !PaPirosu; atsigulęs neuz

mi nepasisekimai gali la
bai blogai nuteikti, suer
zinti ir sugadinti visos 
nakties poilsį. Taip pat 
buhalteriai turi vengti di
desnių skaitymų, nes ko
kia nors klaida ar trūku
mas gali sunervinti ir ma- 
nervų sistemos įtempimu 
dirbama, pavargstama, 
dažnai darbo nebaigiama, 
nervinamasi dėl neatlikto 
ar nebaigto darbo ir tuo 
pačiu laiku kuriamas jau 
kitos dienos darbo planas. 
Tokiais atvejais paprastai 
gulama su labai įtempta 
nervų sistema. Atsigulusį 
įtempta nervų sistema ne
pajėgiama taip greit atsi
palaiduoti, užmiegama ne
greit, miegama blogai, ne
ramiai ir kitą dieną kelia-

DARBININKAS

duriai pakelia aukštyn 
diafragmą, apsunkina al
savimą, ir toks žmogus 
jaučia sunkumą, dusinimą? 
Ankščiau pavalgius, visas 
tas procesas praeis ankš
čiau. Dar

prieš gulant kiek pa
vaikščiojus 

miegas gali būti visai ra
mus.

Nemigos pasekmės: ner
viškumas, Dsichinis per
vargimas, nedarbingumas, 
išsieikvojimas ir pabėgi
mas. Kartais susidaro lyg 
ir užburtas ratas: netvar
kingas gyvenimas, mity
ba sužadina nemigą; nemi
ga suardč nervų sistemą. 
Dėl pairusios nervų siste
mos žmogus nesivaldyda
mas dar daugiau gyvena 
netvarkingai, išplytėja į- 
vairūs nerviški vidurių 
strikimai ir t. t. Todėl 
vengtina visko, kas suža
dintų nemigą. XX.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Para Street 
BALTIMORE, MD.

Pennsylvanijos Žinios
REKOLEKCIJOS galėsite praleisti kelias dienas 

tyrame ore, tykiose ir gražiose 
aplinkybėse. Seselės savo patar
navimu stengsis palinksminti jus 
ir prisidėti prie šių rekolekcijiĮ 
malonumo. Mokesnis už pragyve
nimą tik $10.00. Pradėkite dabar 
taupyfi pinigus. Dienos praleis
tos rekolekcijoms nėra pragaišin
tos; jos sutiks jus amžinybėje.

PHILADELPHIA, PA.
MIRĖ JULĖ TRANAUSKIENĖ

Sekmadienio vakare, geg. 23 d.,

kus užugdė ir išmokino. Viskas 
buvo malonu ir smagu gyventi. 
Virš metai laiko viena duktė ap
sivedė ir laimingai gyvena. Ant
roji duktė taipgi buvo sutariusi 
dieną, kurioje turėjo apsivesti. 
Bet nelaimė, motina susirgo, ir 
po trumpos ligos mirė, nesulau
kus dukters vestuvių. Tai labai 
liūdnas ir skaudus visai šeimy
nai Įvykis. A. a. Julė Tranaus- 
kienė palaidota iš Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapinėse, gegužio 28 d.

Rašantis šiuos žodžius, nuliūdi
mo valandoje, reiškia gilios už
uojautos p. L. Tranauskui ir vi
sai šeimai, gi mirusiai Amžiną A- 
tilsį! Fr. Pūkas.

mavimalis darbingumas 
turėtų būti dieną.

: nuosekliai nuo
Miegas tuomet sunkesnių darbų prieiti • • v_* I * 1 * * 1

Gulti reikalinga kasdien 
ža ar nesama klaida gali

□3

11 miegu, grcivį- j-
užmiega ir rytą pabudęs i mieSa arba užmigęs
Pučiasi išsimieSoies • neramiai, sako nrakal- c

- ! lovąi— eina gulti antroje nak
ties pusėje. Toks žmogus 
paprastai greit neužmiega, 
keliasi vėlai, stengiasi il
giau miegoti, tačiau kelia
si dažniausiai vis tik gerai 
neišsimiegojęs. Kaip metų 
laikai, dienos ir naktys, 
taip

ir miegas turi ritmą. 
Gamtos ritmo mes paveik
ti negalime. Miego ritmą 
žmogus dažnai pakeičia, 
tačiau ne be žalos sau. Gi
liausias geriausias miegas 
vra prieš vidurį ir vidury
je nakties. Tas geriausio 
miego nakties valandas 
padarius sau “diena” daug 
ko nustojama.

Į nemigą veda daug fak
torių. Vienas iš svarbiau
sių fatkorių yra

protinis pervargimas 
ir protinio darbo nesu- 
tvarkymas. Žmogus iš ry
to turi numatyti tai dienai 
darbo tiek, kiek be didelio 
sunkumo galima atlikti. 
Užsibrėžus daugiau negu 
galima atlikti, arba pir
mąją dienos dal| pralei
dus ne visai produktingai, 
stengiamasi “atsigriebti” 
vakare. Tuomet vakare in
tensyviau ir su didesniu 
vienu ir tuo pačiu laiku. 
Tuomet užmiegama greit 
ir normaliai. Gulimo laiką 
dažnai keičiant užmiega
ma ne taip greit ir papras
tai ne taip giliai. Ypatin
gai negreit užmiegama, jei 
gulama antroj nakties pu
sėje.

Iš kitų nemigos priežas
čių Froudas laiko , svar
biomis visokius

seksualinius iškrypimus. 
Todėl vengtina, ypač va
karais, esotiką žadinantie
ji žaidimai, kalbos, anek
dotai, o ypačiai literatūra.

|
t

Jautrūs žmonės turi 
vengti vėlyvu pasilinks
minimų, kavinių, resto

ranų.
Jiems muzika kartais į- 
stringa į klausą tiek, kad 
atsigulus ilgai neužmiega- 
ma arba ir užmigus visa 
likusią nakties dalį girdisi 
ausyse ta pati, ypač dau
giau patinkanti, muzika.

Stiprus rūkymas, alko
holiniu gėrimų vartojimas, 
stipri kava vakarais taip 
pat didina nemigą ir truk
do poilsį.

Viena iš svarbių nemi
gos priežasčių yra 

neracijonalus maistas.
Moksleiviai, studentai ir 
valdininkai, kurie maitina
si valgyklose, retai kas tu
ri visai sveikus ar norma
lius vidurius. Dažniausiai 
jiems atsiranda vidurių 
užkietėjimai, vienoki ar 
kitoki katarai, virškinimo 
procesas pasidaro nenor
malus. Ir visai sveikus vi
durius turint vakarais pa
tartina valgyti mažiau ir 
lengvesnis maistas, dau
giausia pieniškas. Turint 
kietus vidurius, vienokį ar 
kitokį vidurių katarą, neu- 
rozą, vidurių pūtimą ir tt. 
patartina valgyti nedaug 
ir tik lengvo maisto. Be to, 
pas mus, rodos, mėgstama 
vakarienė gausi ir vėlai. 
Vakarienė geriau valgyti 
ankščiau, ne vėliau kaip 7 
vai. Po vakarienės iki po
ilsiui tuomet praeis 3—4 
valandos, maistas skran
dyje veik susivirškins, 
miegas tuomet bus kietes
nis ir ramesnis. Ypač ank
styva ir negausi vakarienė 
patartina tiems, kuriems 
pučia vidurius. Išpūsti vi-

I
I
I
I

Rekolekcijos reiškia dvasios su
sitelkimą arba sujungimą. Kada 
žmogus atsitolinęs kiek galėda- , 
mas nuo kasdieninių reikalų at
siduoda kokj laiką vien savo sie
los reikalams, kada sujungęs vi
sas dvasios pajėgas, Įeina Į savo 
širdį, įsižiūrinėja kas toj širdy 
yra negera, šalintina. taisytina 
ir stengiasi su Dievo malonės pa- 
gelba viską sutaisyti, tai sakome, 
jis atlieka rekolekcijas. Žmogaus 
širdis labai gili; daug ten viso
kių paslapčių nepermatomų vie- ligonbuty, mirė a. a. Julė Tra
kiu žvilgterėjimu; daug geidulių, nauskienė, gerai žinomo biznie-

’ palinkimų, daug kalčių, nusidėji- liaus Liudviko Tranausko žmo- 
mų, visokių sielos ligi], ir nema- na. Sirgo tris savaites. A. a. Julė 
žai reikia darbo suieškoti atsa- atvyko į Ameriką, rodos. 1905 m. 
kančių vaistij toms ligoms išgy
dyti, apsilpusią dvasią sustiprinti.

į Tad, jei jums tikrai rūpi sielos 
išganymas pašvęskite kelias die
nas rūpesčiu apie jos reikalus, dviką; taipgi brolį Juozą Dam- 
Gera proga teikiama jums tą pa- brauską; ir Lietuvoje: motiną, 
daryti. Atvažiuokite atlikti reko- brolį ir dvi seseris.
lekcijas Šv. Marijos Viloj, Elm- : Per daugel metų ponai Tra- 
hurste, kurios prasidės birželio nauskai vertėsi restorano biznyje, 
25-tą ir baigsis 29-tą dieną. Čia ir jiems labai gerai sekėsi. Vai-

Paėjo iš Lietuvos, Gruzdžiij. parp., 
Radimai vienkiemio. Paliko nu
liūdime vyrą Liudviką, dukteris 
Josephine, Margaret ir sūnų Liu-

PRANEŠIMAS
Gerbiamieji Shenandoario 

apylinkės lietuviai! Gal jau esa
te matę lietuviškuose laikraš
čiuose pagarsinimą SENŲ DAIK-i 
TŲ VAJUS, dėl Lietuvos l). K. j 
Vytauto Muziejaus P. Galaunės! 
Muziejaus Direkt. ir Dr. Al. M.Į 
Račkaus, Muziejaus vedėjo, kadį 
aš esu šioje apylinkėje Dr. Ai. 
M. Račkaus įgaliotas rinkti tuos 
visus senus daiktus, bet nežino
damas kurie žmonės juos dar tu-

ir

ri, tai kreipiuosi į jumis prašy
damas, kad atneštumėt žemiau 
paduotu antrašu, o tie daiktai y- 
ra sekanti:

Lietuviškų draugijų vėliavos, 
lietuviškų kareivišku draugijų u- 
niformos ir ginklai, lietuviškų 
draugijų kepurės, šalinos, maršal
kų lazdelės, protokohj knygos, 
antspaudos (metalinės arba gu- * 
minės), konstitucijos, mokesčių 
knygelės, kvitos ar paliudijimai 
ir bile kokius spausdinius, foto
grafijas ir 1.1.

Taipgi visokius ženklelius, arba 
muzikėlius laike rinkliavų ar au
kų dėl Lietuvos ir kitus įvairius 
senus daiktus, kokius tik matėte 
pagarsinta “Garse” ar kituose 
laikraščiuose, tą viską maloniai 
prašome atsiusti arba kurie ar
čiaus esate atnešti pas,

T AMĄ KRIZANAUSKĄ,
19 W. Oak St. 

Shenandoah, Pa.

LIETUVIU SIENA
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See the PROOF That it Ends “Cube-Struggie”! 
Instantly Releases Ice-Cubes from Tray — 
2 or a Dozen at a Time . . . Does Away with 

Waste of Meiting Loose Under Faucet!

• It’s in every ice tray in every “Super-Duty” Frigidaire. 
Lift the lever and it instantly releases ice-cubes from the 
tray — įpr a dozen at a time. Yields 20% more ice by end- 
ing wasteful meiting under a faucet. This exclusive new 
Frigidaire feature, plūs Frigidaire’s Automatic Ice Tray 
Release... its capacity to freeze more pounds of ice faster 
... and store 100% more reserve ice-cubes, gives you the 
greatest Ice-Ability ever known. See the PROOF!
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Lietuvis: Aš esu tikras 
Lietuvis, noriu paremti 
lietuvius ir lietuvišką pra
mogą, bet nežinau, kurią 
dieną bus Lietuvių Diena ?

Rengėjas: Kadangi šiais 
metais Ketvirta Liepos 
pripuola Sekmadieni, tai 
rengėjai nutarė turėti dvį 
dieni — Sekmadieni ir 
Pirmadieni.

Lietuvis: Kurioje vietoje 
Pittsburghiečiai rengia 
Lietuviu Diena?

Rengėjas: Visuomet ren
gia Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno farmoj (ūkyi).
Lietuvis: Kadangi aš gy

venu toli nuo Pittsburgho. 
kaip aš galiu surasti tą 
Vienuolyną?

Rengėjas: Kai atvažiuoji 
i Pittsburghą, kiekvienas 
žino keli i Castle Shannon 
— tik šešios mailės 
pat vidurmiesčio 
“88”. Privažiavus didelę 
gėlenyčią vardu 
wald Greenhouses, suktis 
į kairę ir važiuoti i kalną 
palei gėlenyčią.

Lietuvis: Kas rengia
Lietuvių Diena ?

Rengėjas: Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjai, 
pritar i a n t Pittsburgho 
Lietuvių Klebonams.

| Lietuvis: Ar tuo pačiu 
"įlaiku toje apylinkėje yra 

j ir daugiau Lietuviu paren- :--- 9
Rengėjas: Ne! Nes kiek

vienas lietuvis jaučia savo 
širdyje, kaino didelę parei
gą remti Lietuvių Dieną, . 
kuri yra viena metuose.

Lietuvis: Kam eina tos 
dienos pelnas?

Rengėjas: Visas pelnas 
“v. Pranciškaus Vie-
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Saxon

HEW “SBPER-DUTY” FRIGIDAIRE WITH THE METER-MISER 
GIVES YOU PROOF OF ALL 5 BASIC SERVICES

FOR COMPLETE HOME REFRKERAT1ON 
5. GREATER SAVE-ABILITY

DNLY FRIGIDAIRE HA* THE

Cirts Current Cost te the Bono. ^-—5 
5rmplėšt refrigerating mechanism A ; 
ever built! Only 3 moving parts, N 
includtng the motor . . . perma- 
nently oiled, sealed agaiost moisture 
and dirt. Gives SUPER-D UTY at amaz- 
ing Saving. SEE THE PROOF with an actua! 
electric meter tęst.

1. GREATER ICE-ABILITY
Ends “Cabe-Struggle” and “Ice-Famioe"! 
SEE THE PROOF!

2. GREATER STORAGE-ABILITY
New 9-Way Adjusuble Interior! SEE THE 
PROOF!

3. GREATER PROTECT-ABILITY 
Keeps food safer, fresher, longer! SEE THE 
PROOF!

4. GREATER DEPEND-ABiLITY
5-Year Protection Plan, backed by Genėtai 
Motorą. SEE THE PROOF!

z
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PRICES 

AS LOW AS*11450
NO MONEY DOWN 
| EASY TERMS _

♦ eina Šv. 
nuolynui.

| Lietuvis: Kokia nauda
▼ iš to Lietuviams?

Rengėjas: Sunku apsą
li kyti. Vienuolynas vra’židi- 

j nys apšvietos, šaltinis ti- 
| kęjimo, priemonė palaiky- 
v ti tarpe Amerikos Lietu- 
| vių tautybę. Nes, jei ne-
▼ bus Vienuolynų, tai nebus 

nei lietuviškų mokyklų.
| Prie to dar, vienuolynai y- 

ra kultūros ir doros auk- 
A Įėjimo vieta. Todėl visi su- 
U sipratę lietuviai ir remia 
i vienuolynus.

Rengėjai.

Rouffa Furniture Co
Complete Home Furnishers

S43 Cambridge St. -
Tol. TROwbridge 7536

Cambridge Mass.
/

METINIS SUVAŽIAVIMAS
įvyks birželio 20 d. š. m., 

2 vai. p. p., Palangoje, šv. 
Pranciškaus parapijos Va- 
sarnamyj prie Forest 
Lake, Methueų, Mass.

Šį suvažiavimą nuošir
džiai priėmė LDS. 70-tą 
kuopa, Lawrence, Mass. ir 
Kleb. kun. Pr. M. Juras. 
LDS. N. A. Apskr. Vald.— 

Kun. S. Kneižis, 
Dvasios Vadas 

Jonas Kumpa, 
Pirmininkas

Tarnas Versiackas, 
Sekretorius.
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Simonas atsiliepdamas Jam tarė: “Mokytojau, 
vargome visą naktį ir nieko nesugavome; bet 
Tavo žodžiu įleisiu tinklą”. (Luko 5:5).

Maloni ryto saulutė auksiniais spinduliais nuliejo 
Galiliejos kalnus. Mėlynbangis Genezareto ežeras taip 
pat "žibėjo aukso varsa. Per ištisą naktį daugybė žve
jų tinklais gaudė žuvytes, ir aušros šviesoje jie pri
pildytas valtis linksmai vairavo link smėlėto kranto. 
Tačiau vienoj valty j buvo keli nuilsę, nuliūdę žvejai, j 
kurie nerangiai irklavo tuščiu laiveliu. Per kiauras 
valandas jie vilkte vilko tinklą ežero gelmėse, deja, jų 
pastangos vėjais nuėjo. “Vargome visą naktį ir nieko 
nesugavome”.

Šiame pasauly žmogaus vertė matuojama pasise-* 
kimu. Ir nestebėtina, kad visi stengias savo artima 
pralenkti ir įsigyti “pasekmingo vyro” garbę. Ar tai 
profesijonalas, ar eilinis darbininkas, visi bijo, kad 
jų gyvenimo neaptemdytų nesisekimo šešėlis. Dirbti 
kiek tik galėdamas, statyti kuo gražiausias pilis švie
sesniam rytojui, ir pagaliau vieną gražią dieną atsi- 
busdamas sužinoti, jog visos skaisčiausios gyvenimo 
viltys pelenuose palaidotos — tai nuliūdimas, kurio, 
Dieve duok, nė vienam iš mūsų netektu patirti.

Mūsų gražiausiems sumanymams niekais nuėjus, 
beabejo tai yra gana skaudus likimo smūgis, bet ką si 
manyti, jei ir mūsų gyvenimas skaitytusi nesisekimu? 
Nueiti kapuosna be jokio skatiko, tai nepavydėtina 
padėtis, bet keliauti anapus karsto ir stoti Dievo teis
man be gerų darbu gali reikšti ne ka kita, o amžiną 
nelaimę pragare. Todėl Visagalis leidžia mums trum- 
piau-ilgiau gyventi, kad užsipelnijus vietą amžinybės 
karalystėje.

Ant šios žemės turime vargti 'ir kentėti, kol Jis 
nepašaukia mus Namon; čia turime pasinaudoti greit 
prabėgančiu laiku, kad įsigijus tokių turtų, kuriu nė 
rūdys, nė kandys negali sugadinti, idant dangiška
jam Tėvui atėjus, mes galėtumėm Ji pasitikti ne tuš
čiomis rankomis, bet gerų veiksmų ir dorybių lobynu. 
Todėl užsiklauskųne: “Ar aš ligšiol dirbęs sulig tuo 
tikslu9” Jei ne, tai bent dabar pradėk užsidirbti Die
vo malonių.

Dieve duok, kad sunkioji nuodėmė nėra prislėgu
si mūsų sielos, nes kitaip, tektų mums nrisikaitvti 
prie tų nelaimingiausių nelaimingųjų, kuriems trūks
ta nuopelnu įžengti pro amžiuos laimės vartus.

Vien tik amžinybės auksu, tai yra, gerais veiks
mais ir maldomis, tegalime “bilietą” nusipirkti dėl 
dangaus karalystės. Tačiau ar daug mes darbuojamės 
to amžinasties aukso surasti? Kiekvieną minutę turi
me progos įsigyti neįkainuojamų turtu — viena kita 
trumpa maldelė dienos raidoje, — malonus patarna
vimas, kuris nušviečia nuliūdusi veidą. — susdaikv- 
mas nuo kieto žodžio arba blogos minties, — nenasi- 
davimas viliojančiai pagundai, — atsilankymas nas 
V. Jėzų švč. Sakramente, — visi šie veiksmai, ir kiti 
į tai panašūs, padidins tavo malonių sankrovą.

Pasaulis prilygsta didelei jūrai, kurios paviršium 
žmonės praleidžia visą savo gyvenimą, — vieni žvejo
dami garbės, kiti turtu, o treti visokių smaguriavimu, 
vienok, giltinei besiartinant, ju akys staiga atsiveria, 
ir liūdnai turi prisipažinti, kad per visa gyvenimą jie 
užgriebę tik pašauto tuštybių. Ir šv. Petro žodžiais 
jiems tenka sušukti: “Vargome visą naktį ir nieko 
nesugavome”.

Bet išmintingas žmogus gaudo svarbesniu žuvų. 
Jis žvejoja Dievo malonių, ir tų dalyku, kurie turi di
delės vertės danguje. Kartais jam nesiseka, bet ilgam 
nenuliūsta. V. Jėzaus žodžiu jis vėl įleidžia tinklą, ir 
užgriebia daugybę maloniu, nuopelnu. Reiškia, kar
tais sunku yra įvykdyti Kristaus įsakymus, tačiau ne
dera mums nusiminti.

Juk Išganytojas nori mus vėl pabandvti. o daž
nai mums pasiseka nugalėti ir sunkiausias kliūtis. Jis 
tai daro, norėdamas pabrėžti, kad “kas bus ištvermin
gas iki galui, tas bus išgelbėtas”.

Gal sakysi: “Jau šimtą sykių dėjau pastangų pa
žaboti savo liežuvį, (arba piktumą, ar kitokį blogą pa
linkimą) deja, man nesiseka; yda vis dar giliai ma
nyje įsišaknijusi”. Vienok tau nereikia vilties nusto
ti. Kas žino? Gal 101 kartą toks tau nugalėti savo 
blogą įprotį. Ar gi šv. Petras ir jo draugai nustojo 
vilties? Ne. “Tavo žodžiu įleisiu tinklą”, ir skaitome: 
“Tai padarę, jie užgriebė didelę žuvų daugybę, taip 
kad jų tinklas ėmė trūkti”.

Panašiai pasiseks ir mums, kad tik pildvsim Kris
taus valią, ir įvvkdinsim Jo žodžius. Atpirkėjas žino, 
jog sekti Jo pėdomis toli gražų nelengvas uždavinys, 
bet jei darysim ka galime, Jis nieko daueiau iš mūsų 
nereikalaus. Po kiekvieno suklupimo kelkimės ir iš 
naujo pabandykime savo piktus palinkimus nugalėti, 
ir gyvenimo saulutei nusileidus, mes išgirsime palai
mingus Dievo Sūnaus žodžius: “Gerai, gerasis ir išti- mesnes vietas, 
kimasis tarne; kadangi tu buvai ištikimas ant nedaug, kapai Benediktinių vienuolyno 
aš tave pastatysiu ant daug; įeik į savo Viešpaties 
džiaugsmą”.

i

Seimininkėms Didele Pagelba

DARBININKAS

THIS NEW LOW PRICE
ONLy $|Q095

Buys this new EASY WASHER feuturing the ne?;

1EASY Damp-Dryer that whirls 
water from the clothes without 
sgueezing through a wringer.

Just a few extra cents a week now buys a washer 
that is complete in every respect . . . thenew 1937 
EASY Washer with the Damp-Dryer method of 
spinning water irom the clothes—obsoletes the 
old-fashioned wringer—guarantees absolute per
sona! safety—savęs washing time and labor. Also 
fe atarės the new tub-through washing action of 
the EASY Turbolator—increases washing capac- 
ity and speed—savęs soap and hot water.

I

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. Milton.

Šio gyvenimo laimė slepia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiveržė ir kančių šaltinis.

2 EASY 3-Zone Turbolator 
washing action that washes 
ALL the clothes ALL the time.

. Įsigykite naują EASY WASHER — Skalbtu vą, kuris atliks Jums darbą elektra — nereikės 
rankomis mazgoti. EASY skalbiamos mašinos yra vienos iš geriausių skalbiamų mašinų. Taigi, 
paveskite darbą elektrikiniai mašinai, kuri išskalbs drabužius kuopuikiausiai. Nereikė Jums mo
kėti bilų skalbykloms ir drabužiai bus daug švaresni. Nelaukite nieko, ateikite j mūsų krautuvę 
šiandien!

Union Electrical Supply Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

kovos: pradžioje esančią 
saloje katalikų bažnyčią 
protestantai sugriovė, vė
liau sustiprėję katalikai tą 
patį padarė su protestan
tų pastatyta bažnyčia, bet 
šie ir vėl sugriovė ir savo 
pastatė. Dabar pasilikę 
griuvėsiai yra protestantų 
bažnyčios liekanos.

Salos griuvėsiai, apie 
kuriuos yra daug visokių 
pasakojimų, dar mekeno 
istoriškai netyrinėti.

PRIE KARMĖLAVOS 
NERY PRIGĖRĖ DVI 

MALDININKĖS

Bal. 25 d. iš ryto apie 9 
vai. iš Lapių kėlėsi per Ne
rį laiveliu į atlaidus Kar- 
mėlavon 8 žmonės, tačiau 
vidury tėkmės užvažiavo 
ant akmens, ir laivelis ap
virto. 6 išsigelbėjo, bet, 2 
merginos, būtent, Veroni-

X į ka Rafinavičiūtė ir Vero-
X nika Idenskaitė, greitai 
♦♦♦ neatvykus su kitu laiveliu, 
♦♦♦ nuskendo. Jų kūnai dar

, nesurasti.ii❖ 
❖ 
❖ ♦♦♦
♦♦♦
* ❖

tą

t 
❖ 
❖ ii 
T T vXI r

LYGUMAI 
Šiurpus Įvykis

M. kaimo gyv. ūkininkas 
£ I D. buvo nubaustas 6 mėn. X kalėti už ūk. Ūs. vekselių X suklastojimą. D. nuo poli

cijos slapstėsi, tačiau kar- 
atvykus giminaičiui 

Kr., juos suėmė trys jau
ni vyrai ir varė į Lygu
mus policijai. Kai priėjo 
M. kaime sulaikytojo D. 
namus, šis sušuko sūnui, 
kad gelbėtų. Kai sūnus iš
šovė į viršų, tėvas liepė 
šauti į vyrus. Tapo sun
kiai sužeistas jaunas vy
ras P., kuris parkrito kru- 

♦♦♦ vinas. Tuoj subėgo dau
giau žmonių ir policija, 
kuri suėmė ūkininką D. ir 
jo sūnų. Tėvas nenorėjo 
vienas sėdėti 6 mėn., da- 

> su sūnumi jau 
daugiau ‘kaip 6 mėn.

i

• ?

kitados čia buvo garsūs 1O s,-mu 
Dubingiai. Garsioje salos 
pilyje 16 š. gyveno gražio- besėdės 
ji Barbora Radvilaitė, Zig
manto Augusto žmona, 
kurios taip neapkentė len- JŪŽINTAI

ikų seimas ir diduomenė, ’ Padegė
ir norėjo suardyti jų mo-. Dauiiūnu k Jūžintu v. 
terystę. Tačiau kumgaikš- naktį sudegė ūkininko Ba
lis būtų greičiau atsisa- 

IŠKELIAMAS PIVAŠIU- k^s sosto’ ne?u žmonos-
Iš čia yra kilę garsūs Rad
vilai, Mikalojus Juodasis 
ir Boguslavas Radvila. 
Paskutinysis miręs 1669 
m. Yra rimtu spėliojimu, 

; kad bažnyčios griuvėsių 
požemiuose yra palaidotas; 
Radvila Juodasis.

Reformacijos laikais čia

je vietoje Didžiojo Karo metu 
buvo rasta prancūzų pinigų. Da
bar prie žemėmis apnešto rūsio 
stypso senas be jokių parašų me
dinis kryžius. Pasak vietos gy
ventojų, tenai ilsisi prieš 125 m. 
palaidotas katalikas generolas. 
Kalnelio šlaite yra ir lenkų ap
kasai, kuriuos jie išsikasė prieš 
18-19 metų, kada puolė Lietuvą.

Žinios Iš Lietuvos
VYTAUTO DIDŽIOJO vietos gyventojų prof. Schmittlei- 

KULTŪROS MUZIEJAUS nas gavo Napaleono gadynės ka-
ISTORINIS SKYRIUS sagą. Netrukus į žymesnes

RUOŠIAMAS ATIDARY-Praneūzmečio vietas bus suruoš- 
ijtį tn didesnė ekspedicija. Joje, be

__________ prof. Sehmittleino, dalyvaus vie
nas kitas istorikas ir kinoopera- 

VytautO Didžiojo kultu- toriai kurie žymesnes vietas nu- 
l'OS .muziejaus istorinį sky- filmuos, 
rių kurti įgalino dr. A. _. . . , „—. . . . , Pirmiausia bus apžiūrėta pran-Raekaus rinkinių dalis, kapa! .. .. . 
prieš porą metų parvežta (pusiapMf tarp 
iš Amerikos. Dr. A. Rač- RUmšiškių) 
kus perleido Lietuvai vi- Kapaj priP 
SUS savo istorinės ir mok- Šie kapai yra kairiame Nemuno 
slinės medžiagos rinkinius, krante, prie didelio vieškelio, 
kurie iŠ Amerikos gabenti Dar iki šių dienų apkasai išlaikė 
jau baigti. Gausūs Dr. A. savo formą, tik apžėlę krūmais ir 
Račkaus i ,
medalografijos, sfragisti- seneliai pasakoja, 
kos, heraldikos ir lituanis- i|ems PaPasakoj° 
tikos rinkiniai teko Vy- P™”'5“1

~ apkasuose lauke tauto Didžiojo kultūros J? . VT 
muziejui (1S viso daugiau tus v5eške]is j...... ..
kaio 40.000 egzempliorių), vjetos gyventojai vadina Napale- paskirtas Alytaus I klebo 
sudarydami naujai ’ _
nizuojamo istorinio 
riaus pagrindą.

Veškūnij apylinkėse 
Pažaislio ir 

ir Napaleono armijos 
Rumšiškių miestelio.

NŲ KLEBONAS

Alytaus Dekanas ir Pi
vašiūnų klebonas, kun. 
Juozas Kraujelis, keliamas 
į kitą vietą. Kun. J. Krau
jelis sutvarkė bažnyčios ir 
parapijinį inventorių. Jo 
vieton atkeliamas dabar
gyvenąs J. Amerikos Vals- įVyko smarkios religinės 
tybėse kun. Deksnys. Kol 
naujas klebonas atvyks, 
parapiją administruosiąs 
kun. J. Kaušila. Naujuoju

numizmatikos, «'<paugę dideliais medžiais. Vietos 
kad ji] tėvai 
daug smulk- 

apsikasę tuose 
rusų puolimo, 

pusėje yra pla- .
kuris dar dabar Alytaus dekanato dekanu

nas kun. Paulavičius.
I

lio Skeirio tvartas su gy
vuliais. Gaisras ivyko dėl 
padegimo iš keršto.

VIDUKLĖ
— Ūkininkai džiaugiasi, 

kad. padaliau, šiemet bus 
nataisvtas nusplentis tarp 
Raseinių ir Viduklės. Šitą 
dviejų klm. pusnlentį per
dirbs i plentą. Pavasarį ir 
rudenį jis būdavo neišva
žiuojamas.

BROCKERT’S ALE

LIETUVOJE TIRIAMI 
PRANCŪZU ARMIJOS 

KAPAI IR APKASAI
Vytauto Didžiojo Universiteto 

prof. Raymondas Schittleinas, 
rašydamas platesnę monografiją 
apie Napaleono žygį per Lietuvą, 
ryžosi patikrinti kai kuriuos 
praneūzmečio kapus ir kitas žy- 
--------- ■--- Nesenai apžiūrėti

norima smulkiai ištirti. Gavus a- 
titinkamų įstaigų leidimą, prie 
Benediktinų gatvės kalno šlaitų 
bus padaryti kasinėjimai.

Napaleono armijos žygio turi
mo reikalu prof. šmittleinas jau 
lankėsi provincijoje. Buvo nuvy
kęs į Žeimio apylinkes, kur pa
sak žmonių yrą palaidota nema
ža prancūzų armijos karių. Iš

OTga- onkeliu. šiuo .vieškeliu prieš 125 
Sky- metus žygiavo prancūzų armija.

Be to, ekspedicija vyks apžiūrė
ti antrųjų Napaleono apkasų 
prie Vievio, šiuos apkasus radęs 
rašytojas V. Bičiūnas. Jis 1930 1 
m. tyrinėjęs Napaleono armijos . 
žygio kelius ir lankęsis prancūz- Į 
mečio kapuose. Vievyje iš vietos S. Kalvarijos apylinkėse 
klebono v. Bičiūnas buvo gavęs sutvarkyti pačią Šešupę 
žinių, kad netoli vieno upelio v- 
ra prancūzų fortifikacijų. Ir tik
rai nuvykęs j vietą jų rado. Ir 
vietos gyventojai apie tuos ap
kasus daug žino ir net nurodė, 
kur yra palaidota prancūzų ar
mijos karių.

Be to, prof. Sehmittleinas gavo 
žinių apie vienus prancūzų ka
pus, kuriuose . esąs palaidotas 
Napaleono generolas. Šią žinią 
pranešė Butrimonių pienininkas. 
Greta pieninės namų kalniuke 
pienininkas kasdamas žemes apti 
ko rūsį, o greta žymes senų ka
pų. Keli senesni gyventojai pa
pasakojo, kad tame kalnelyje ti
krai yra palaidotas Napaleono ar
mijos kunigaikštis generolas. To-

PATENKINS KELIŲ 
ŠIMTŲ ŪKININKŲ 
PAGEIDAVIMUS

Nutarta šiemet vasarąv •

u
nuo Kalvarijos malūno 
aukštyn ir šonini kanalą į Į 
uolą. Iš viso tuo būdu, bus 
nusausinta apie 1.600 ha 
žemės; darbas kaštuos a- 
pie 300.000 litų. Nusausi
nimas palies kelis šimtus 
ūkininku, kurie seniai tų 
darbų laukė. Požemius 
vandens aukštį, malūno 
nuom. Romanovui bus at
lyginti noustoliai.

Garsi Istorine Vieta
Sulenkėjęs, nuskuręs ir' 

tamsus šis kampelis, bet.

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S

i i i u 
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DUBINGIAI

jo visuomet reikalausite.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston 

' 2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335
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