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Iš Varšuvos praneša, 
kad Lenkijoje 90 nuošim
čių komunistų esą žydai. EINA NUO 1915 METŲ

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Katalikai kurs neremia 

katalikičkos ■tpaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Ispanijos nacionalistų ži
niomis, nuo ofensyvos Ka- 
talonijos fronte pradžios 
radikalai netekę apie 30, 
000 karių.

Čekoslovakijai pavojus 
tebegresia. Vokietininkai 
reikalauja autonomijos, o 
šiomis dienomis ir slovakai 
įdavė reikalavimą autono
mijos. Lenkai taip pat ne
rimsta ir skundžiasi pa
sauliui, kad jie persekioja
mi Čekoslovakijoj, kurių 
esą apie du milijonai. Bet 
Čekoslovakijos karo vadas 
sako, kad jie yra pasiruo
šę kiekvieną ginkluotą už
puolimą atremti. Lenkai 
kaip tik turėtų tylėti. Sku
stis pasauliui dėl lenkų 
persekiojimų Čekoslovaki
joj yra jiems gėda, nes pa
saulis žino gerai ką daro 
lenkai su lietuviais Vil
niaus krašte ne Lenkijos, 
bet Lietuvos žemėje.

Kaunas, Lietuva—Sklan
dyme Lietuva laimėjo ant
rą vietą pasaulyj. Vokieti
ja užima pirmą vietą.

Ispanijos Nacionalistai Užė- 
mė Strateginį Punktą

s—
Hendaye, Prancūzijos- 

Ispanijos rubežius — Ispa
nijos nacionalistų armija 
perkirto strateginį vieškelį 
tarp Lucena dėl Cid ir Cas
tellon de la Plana po dvie
jų valandų mūšių ir pasi
varė pirmyn į turtingą 
Castellonijos provinciją. 
Dėl bombardavimų Angli
jos ir Prancūzijos laivų 
Viduržemio jūroje Ispani
jos radikalai kaltina nacio
nalistus. Anglija ir Pran
cūzija buvo kaip ir patikė
jusios, bet dabar pradeda 
paaiškėti, kad ar tik ne pa-] 
tys radikalai bombarduoja 
tuos laivus, kad išprovo
kuotų karą Anglijos ir' 
Prancūzijos prieš Ispani
jos nacionalistus. Šiandien 
Anglijos vyrausybė pareiš
kė, kad ji nesiims jokių 
priemonių prieš Ispanijos 
nacionalistus.

Dėl sausros Lietuvoje de
ga miškai. Kaimuose daž
nai įvyksta gaisrai. Daug 
nuostolių.

Tiesioginis keleivių susi
siekimas tarp Lietuvos- 
Lenkijos prasidės sutartį 
ratifikavus, maždaug apie 
šio mėnesio 15 ir liepos 1 d.

*— cy- **“Darbininko” bendradar
bis iš Lietuvos praneša, 
kad Lietuvoje per pasta
ruosius du mėnesiu beveik 
visai nebuvo lietaus. Iš
džiūvo pievos ir pasėliai. 
Danijoje sausra viską su
naikino.

Shanghajuje plečiasi cho
leros epidemija.

Mirė Aukščiausiojo Teismo 
Teisėjas—

Sterling, Mass., birž; 13 
d. —Vakar mirė Arthur P. 
Rugg, Massachusėtts vals
tybės Aukščiausiojo Teis
mo teisėjas, kuris pėr 26 
metus buvo vyriausiu to 
teismo teisėju ir per 31 me
tus teisėju. Jis buvo 76 m. 
amžiaus. Teisėjas Arthur 
P. Rugg buvo įžymus juris
tas. Teisėjo pagelbininku 
buvo paskirtas 1906 m. Po 
penkių metų paskirtas vy
riausiu teisėju. Jis savo 
pareigas ėjo garbingai.

Pereitą savaitę Bostono 
Kolegija (Jėzuitų) teisė
jui Rugg įteikė teisių dak
taro laipsnį per jo sūnų.
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Šaunioji Lietuvos kariuomenė yra stipri ir jjęrai modemiškai ginkluota^ Oia matyjįi įęlgtas vaizdų iš ^ietuvo^ kariuomeįės gyvenimo, šitaip atroąo Įdėtu- 
vos pėstininkai;'čia yra Lietuvos Karo Mokyklos kariūnai aspirantai, besirengdami būti karininkais, jie beveik visi yra baigę universitetą (Lietuva turi mo3er- 
nišką savo Karo Mokyklą, kuri nuolat rengia visų ginklo rūšių naujus karininkus), Lietuvos aviacijos lėktuvai žvalgyboje, sunkusis kulkosvaidis dirba, kavaleri
ja žygiuoja Lietuvos laukais.
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Delavan, III. — Birželio 
10 d. Jung. Valstybių ar
mijos karinis orlaivis pate
ko į audrą, užsidegė ir nu
krito žemėn. Aštuoni ka
reiviai mirtinai sudegė. Sa
koma, kad audra ir lietus 
buvo priežastimi tos kata
strofos.

Michigan Aukščiausis Teis
mas Patvirtino Bausmę CIO 

Viršininkui

RUGPICČIO 7
Maine, N. H. ir Mass. Mo

terų Sąjungos Apskričio 
Piknikas nukeltas į rugp. 
7, 1938, dėl svarbių prie
žasčių. Neįvyks birž. 26, 
kaip buvo nutarta. Prašo
me kuopų, kad dabar turė
damos daugiau laiko tinka
mai dalyvautų savo Išva
žiavime.

Plačiau bus kuopoms 
pranešta vėliau.

T. B. Mažeikienė, 
Apskr. Pirm.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per

Lansing, Mich., birž. 12— 
Michigan Aukščiausis Tei
smas svarstė Lester Wash- 
bum, CIO viršininko bylą, 
kur jis buvo kaltinamas ir 
žemesnio teismo nubaus
tas už “trukdymą streik
laužiui eiti į darbą”. Wash- 
bum buvo nubaustas $100 
bausmės ir $150 sumokėti 
teismo išlaidas arba sėdėti 
90 dienų kalėjime. Aukš
čiausis Teismas tą bausmę 
patvirtino, pasiremdamas 
1857 metų įstatymu, kuris 
draudžia pavieniui asme
niui arba grupei “trukdyti 
darbininkui teisėtai eiti 
savo pareigas”. Unijos ad
vokatai įrodinėjo, kad tas 
senas įstatymas priešinasi 
konstitucijai.

Galimas daiktas, kad toji

13 Užmušta Texas Audroje
Clyde, Texas, birželio 13, 

—Viesulas užmušė 13 žmo
nių vakarinėje Texas vals
tybėje ir sužeidė apie 40 
žmonių. Taipgi pridarė 
daug materialinų nuosto
lių: nutraukė telephonų ir 
telegrafų vielas, sugriovė 
keletą namų.

Naujajai Dalybai Smūgis 
lowoj

Šiauriniame Pajūryje įvyko 
Smarkus ŽemėsJrebėjimas

Londonas, Anglija, birže
lio 13 — Pereitos savaitės 
pabaigoje šiauriniame pa
jūryje nuo Londono iki 
Vokietijos įvyko smarkus j 
žemės drebėjimas, kuris 
pridarė daug nuostolių. 
Užmušė tris žmones ir a- 
pie 20 sužeidė Belgijoje ir 
kitose valstybėse. Drebėji
mas buvo jaučiamas 5 Eu
ropos valstybėse.

Stalinas "Išrinktas" Pirmuo
ju Savo Tėvynėje

byla pasieks Jung. Valsty
bių Aukščiausįjį Teismą.

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

Dės Moines, Iowa, birž 13 
Dešinieji demokratai lai
mėjo nominacijas. Dešinių
jų demokratų kandidates į 
senatorius nominuotas 80, 
107 balsais, o jo ponentas, 
kairysis demokratas gavo 
tik 42,282 balsu. Respubli
konai pasirodė stiprūs.] 
Vienas jų kandidatas į se
natorius, Dickinson gavo 
net 142,644 balsus, o jo o- 
ponentas — 108,921. •

Kaikuriesiems demokra
tams pakenkė jų išėjimas 
už J. V. Aukščiausiojo Tei
smo pertvarkymą, kai no
rėjo prez. Roosevelt.

Ispanijos Radikalai Sulaikę 
Nacionalistus

T

Anglija Užpirko Karinių 
Orlaivių Amerikoje

Londonas, Anglija, birže
lio 13 — Anglijos valdžia 
Jung. Valstybėse užsakė 
padirbdinti 400 įvairių ka
rinių orlaivių vertės 35 mi
lijonų dolerių. Sutartys 
jau pasirašytos. Kompani
jos sutiko per du metu Arf- 
glijos užsikymus išpildyti.

Valencia, Ispanija, birže
lio 13 — Radikalų valdžios 
žiniomis, radikalų kariuo
menė sulaikė nacionalistų 
žygiavimą į Castellon de la 
Plana. Nacionalistai pasie
kė Viduržemio jūrą ir jau 
visiškai atkirto Valencia 
nuo Barcelonos. Radika
lams pavyko sulaikyti na
cionalistus Villafames sek
cijoj.

Ispanijos Nacionalistai 
Užėmė Albocacer

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius, birže
lio 13 — Ispanijos sukilė
liai po smarkių mūšių užė
mė svarbų pajūrio miestą 
Albocacor. Daug radikalų 
valdžios milicijantų pasi
davė nacionalistams. Mili
cija gynė tą miestą nuo ba
landžio mėnesio, kada na
cionalistai perkirto Ispani
ją-

75 Mėty Amžiaus Senis 
Sudegino Sesers Kūną

Saco, Maine, birželio 13— 
Šiomis dienomis iškilo aik
štėn, kad tūlas Frank E. 
Bradbury, 75 m. amžiaus, 
sudegino savo mirusios se
sers kūną. Kaimynai pa
stebėję vieną dieną juodus 
dūmus iš kamino besiver
žiančius. Senis Bradbury 
prisipažinęs, kad jis sude
ginęs sesers kūną, nes toks 
esą buvęs jos prašymas. Ji 
nupuolė laiptais ir nuo to 
mirė. Frank Bradbury a- 
reštuotas.

Maskva, Rusija, birželio 
13 — Vakar įvyko sovietų 
rinkimai vienuolikoje res
publikų, kurios yra sovietų 
kontrolėje. Stalinas, sovie
tų diktatorius, savo tėvy
nėje Georgia ir Armėnijoj 
esą “išrinktas” pirmuoju 
sąrašuose. Molotovas “iš
rinktas” antruoju. Komu
nistai dabar džiaugsis ir 
skelbs pasauliui, kad Stali
nas turįs gyventojų pasiti
kėjimą. Taip, jis turi pasi
tikėjimą, nes gyventojai 
neturi jokios laisvės ne tik 
nepasitikėjimą pareikšti, 
bet neturi jokios laisvės. 
Sovietų Rusijos gyvento
jai respublikose gyvena 
pavergti ir ginklu valdomi.

i

Čekoslovakijoj Valdžia Laimėjo 
Balsavimus

Tik 14 Sužeista Pergales Paradoje
-----------------------------------------------------------------------------

Lenkai Smerkia Vokiečius 
Dėl Persekiojimo Lenkų 

Vokietijoje

birž.

Prague, Čekoslovakija,— 
Birželio 13 d. — Vakar įvy
ko paskutiniai balsavimai. 
Stipriausi pasirodė Sudete- 
nų vokietininkai ir val
džios šalininkai. Slovakaį 
gavo 8000 balsų, o valdžios 
koalicija tame distriktę 
gavo 25,000. Balsavimų

Varšuva, Lenkija,
12. Visa Lenkijos spauda 
griežtai smerkia Vokietiją 
dėl persekiojimo lenkų. O- 
ficialis lenkų laikraštis.metu įvyko paradas ir 
“Gazeta Polska’ įtalpino riaušės, kuriose sužeista 14 
straipsnį, kuriuo įrodinėja žmonių. Bet sakoma, kad
kaip Vokietija laužo 1937 taj paprastas dalykas to- 
m. sutartį su Lenkija, kuri kįos riaušės balsavimuose; 
garantuoja tautinių mažu- ĮęUr taip labai smarkavo 
mų teises tose šalyse. - - .......

Lenkai įspėja nacius, kad. Valdžia patenkinta balsa- 
jie sukelsią visos savo tau-1Vįmais. Visoje Čekoslova- 
tos pasipiktinimą ir pas- kijoje jaučiamas atoslūgis, 
merkimą, ir grasina Vokie- Slovakų autonomijos klau- 
tijai, kad jie neberemsią sįmas susilpnėjo. Vokieti
jos tarptautiniuose klausi- ninkai gal kai ką laimės.

želio 13 —Rudolf Hess, muose. I----- ----------------- ---------- |
Vokietijos diktatoriaus Lenkų Sąjunga Vokieti- tai šaukiasi 1937 m sutar. 
Hitlerio atstovas, kalbėjo joj Įteike nacių vynausy- 
Pomeranijoj. Jis pareiškė, bei protestą dėl lenkų per-j 
kad Čekoslovakija yra tai- sekiojimų. Sakoma, kad 
kos pavojumi Europai. Jis Vokietijoje esą 1,200,000 
sako, kad Čekoslovakija lenkų.
kiek yra davus pasižadėji
mų, tai visus sulaužusi.
“Tik Hitleriui priklauso kiojimą.

kad krašto lietuviai protestuo
ja prieš Lenkijos persekio
jimą, mokyklų uždarymą, 
tai lenkai užsikemša ausis, 
kad negirdėtų lietuvių bal
so, lietuvių skundos eina į

Sudeteno vokietininkai.

Čekoslovakija Esą Taikos 
Pavojumi

Sietinas, Vokietija, bir-

Sakoma, kad

Štai kaip skaudžiai paju
to lenkai vokiečių perse- 

Kada Vilniaus
padėka”, sako Hess, “
Europa neužsiliepsnojus 
karo liepsna”. Bet Vokieti
ja nemažiau pasižadėjimų 
yra neišlaikiusi. Taigi ji 
neturi mažiausios teisės 
kalbėti apie kitus. Ji.sulau- lenkišką gurbą. Bet kada 
žė taip pat visas Versalio patys ant savo kailio paju- 
sutartis. f

* iv

to vpkiečių - nacių bizūną,

I Ta proga mes primename 
Lenkijai 1920 m. Suvalkų 
sutartį Lietuvos su Lenki
ja. Pitmiausia, kad gautų 
simpatijas kitų mažesnių^ 
jų valstybių, Lenkija ture* 
tų atstatyti Suvalkų sutar
tį su Lietuva — grąžinti 
Lietuvai smurtu užgrobtą 
Vilniaus kraštą.

Lenkų kančios tik prasi
deda, ir jps esibaigs pakol 
lenkai 
padaryta*? nr 
skriaudas. ,

s Lietuvai 
daromos
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ATVAŽIUOJA KUN. 
VENGRAS

visos- išvažiavimo vardu 
darbuotės liks apie tūks
tantis. Ketvirtadienio va
kare, prieš teatrą, “Sukim 
Laikrodį su Klara” bus vie
ša išvažiavimo atskaita ir 
teikiama padėka. Apart 
laikrodžių ir kitokių dova-

Birž. 17 d., pribus So. 
Bostonan kun. K. Vengras, 
M.I.C., iš Chicagos. Jis šliu- 
buos savo seserį.Oną, birž. 
19 d. Birž. 20 d., jis pradės 
sakyti pamokslus, Šv. Pet- nų sekantieji gavo po pen- ~___ _
ro par. bažnyčioje, vaka- kis dolerius: Mykolas Ve- me šv7*Petro par. piknike

PER KLAIDĄ IŠMAINĖ 
PALTĄ

Sekmadienį, birž. 12 d. E. 
Dedham, Mass. įvykusia-

rais, pamaldose prie Sal
džiausios Širdies.

KALBĖS PREZIDENTAS

Birž. 16 d., vakare, 
Dievo Kūno Šventės pa
maldų, bažnytinėje salėje, me-

nis, Jokūbas Breiva, Tay- įas nors per klaidą išmai- 
lors Market,_No. 231 ir No. ng mano paltą. Kas iš mo- 
416. Už pasėkas išvažiavi- ar merginų paėmėte 
mo tenka garbė veikimo mano paitą, o savąjį pali- 
komisijai, darbininkams, kote man, prašau jį grą-

įvyks puikus vaidinimas: 
“Sukim Laikrodį sū Klia
ra”. Vaidins parapijos vai
kučiai po vadovybe kun. K. 
Jenkaus ir Seselių mokyto
jų. Vaidinime atsižymi

po draugijoms ir aukotojams, ginti K. Čiurlionienei, 1636 
kuriuos vėliau išvardinsi- Columbia Rd., So. Boston, 

Mass., Tel. ŠOU 4191.
APSIVEDĖ Boston — Constable iš

metė šeimyną, gyv. East 
Bostone susidedančią iš 

Gudavičiūte, 763 Columbia . ?urlos „m.otma

Birž. 11 d., Juozapas Ber- 
žinskas apsivedė su Zofija
uuudvitiuit:, uuiuuiuia ..

Kliara, jos motina, jos An- Rd-, Dorchester. Jaunosios
gėlas Sargas ir velnias, tėvelis įvedė dukrą ir pada- 
Pastarasis pralošia. - - . . - . .

C . 4 ' j 2 -

DARBININKAS
ū ir įdomiai vakarą ve

ji K. Jenkus. ' ‘ *
t tAylimą mokytoją pa

sveikino eilėmis, jos jauniausia 
I mokinė Albinutė Nevieraitė ir 
(įteikė nuo visų vaikų dovanėlę.

Vakarienę surengė, ir visus 
gardžiai vaišino ponia Marksie- 
nė ir p. J. Savickienė. B.S.

MYKOLAS GRENDELIS,

Biržėlio 11 d. įšvęstas ku
nigu K. Peredna, M. S. Ke
liais automobiliais buvo 
nuvykę dalyvauti naujo 
lietuvio vienuolio šventi
muose. Jauno kunigo K. 
Perednos primicijos įvyks 
sekmadienį, birželio 19 d., 
11 vai. rytą N. P. P. Švč.! 
lietuvių parapijos bažny
čioje. Visiems suteiks pa
laiminimą. Tuoj po pamal
dų, parapijos mokyklos 
svetainėje įvyks primici- 
jantą pagerbti pietus. 
Kviečiami visi dalyvauti..

Parapijos paskutinis šių 
metų piknikas įvyks rug
piūčio 28 d., Palangoje, 
Lawrence (Methuen), Ma
ssachusetts. Rap.

BRIGHTON, MASS.

2

RIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus į
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
so. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

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

JosephW.Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, So. Boston.
Tel. ŠOU Boston 1437

Residence: 198 M St., So. Boston. 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Birželio 11 d., Šv. Elzbie
tos ligoninėje mirė Marijo
na Veprienė, gyv. 18 Wa- 
verly St. Penktadienį, bir-į 
želio 10 d., Marijona Vep
rienė dar dalyvavo laidotu
vėse a. a. Zigmo Romilos ir 
buvo sveika. Sugrįžo į na
mus susirgo ir šeštadienį 
buvo nuvežta į ligoninę, 
kur staiga mirė.

A. a. Marijona Veprienė 
laidojama birž. 14 d. su 
trejomis šv. mišiomis, 9 
vai. rytą iš Nekalto Prasi
dėjimo Šv. P. M. lietuvių 
par. bažnyčios Cambridge/ 
Mass. Laidotuvėse patar
naus laidotuvių direkto
rius Adomas Overka ir Sū
nus.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

ga tymais, o tėvas dirba 
WPA projektuose ir gau- 

•na 16 dolerių į savaitę, už 
nesumokėjimą nuomos už 
3 mėnesius. Toji šeimyna

' vė ją jaunikiui prie alto-
Prieš vaidinimą pakalbės riauš. Liudytojais užsirašė > 

iš Chicagos svečias “Drau- viena pora iš keturių, bū- 
go redaktorius ir prezi- »xx«.xx<xxxxo xx, . , Tpva<s
dentas didžiausios Lietu- Margareta Sloan. Jauno- 
vių Katalikų organizacijos sios motinėlė iškėlė vestu-i
— Susivienymo p. L. Šimu- vių bankietą.
tis. Jis kalbės apie LRKSA. I 
Kviečiame visus, ypač ku-j 
rie įdomaujasi katalikų su- 
sivienymu.

Įžanga 35c., vaikams 10c. 
Pelnas parapijos pikniko 
foiidūi. : .

go” redaktorius ir prezi

PRAĖJO IŠVAŽIAVIMAS

tent: Pranas Vilktrakis ir

Su birž. 12 d. laimingai 
praėjo Šv. Petro So. Bosto
no lietuvių parapijos meti
nis išvažiavimas su visu

KRIKŠTAS

aiškinasi, kad jis turėjęs 
pinigus už nuomą, bet ne
mokėjęs dėl to, kad savi
ninkas nepataisęs kur 
kia namo.

r

rei-

Birž. 11 d., tapo pakrikš
tyta duktė Jono - Marijo
nos (Keršytės) Bingelų, 
vardais Rita - Maria. Kū
mai buvo: Mykolas Gren
delis ir Bronislava Paula
vičiūtė.

SVEIKSTA

sun-

Ju-Lietuvos Dukterų Dr-jos 
programąsavo sąjūdžiu. Šių metų biliejiniame vakare, 

važiavimo darbuotė skiria- ^Rildė, ypatingai gražiai ir įspū- 

si nuo kitų tuomi, kad daug 
parapijiečių nevažiavo Kę
stučio daržan, bet būdami 
namie, aukavo ir dar auko
ja išvažiavimo fondan. 
Daug buvo žmonių ir išva
žiavime. Tik daug pakenkė 
lietus. Apart vietinių kuni
gų, matėsi kun. P. Juškai
tis, kun. Alfonsas, C. P 
daug profesionalų, biznie- |Marksienė ir keletas artimųjų, 
rių ir jaunimo. Draugijų; TaiP Pat mus PaSerbž savo at-

i, mažų vaikučių grupė, 
vadovaujant p. Ivaškienei. Ge
gužės 31 d. vaikučių mamytės 

i suruošė p. Ivaškienei vakarienę. 
I įvertindamos ir atsidėkodamos 
! jai, už neišsenkamą energiją ir 
begalinę kantrybę, kurią parodė 
bemokydama vaikus programai.! 

Vakarienėje dalyvavo p. Ivaš- 
kienė, beveik visos vaikučių mo- 
tinos, L. Dukterų dr-jos p.p.
A fį z-. z—* • z", 1 z*\ 4 z, z“, «

|

Pereitą savaitę po 
kios ir sėkmingos operaci
jos iš ligoninės grįžo į na
mus p. Barbora Gailiūnie
nė. Ligonė jaučiasi gerai 
ir neužilgo mano pradėti 
vėl veikti. Linkime p. Gai- 
liūnienei greitai pasveikti 
ir dalyvauti Lietuvių Die
noje, Liepos 4 d., Mariana
poly, Thompson, Conn.

f

Reiškiame nuoširdžią už
uojautą pp. Gailiūnams, 
gyv. 8 Winfield St., dėl p. 
Gailiūnienės ligos, kuri pe
reitą savaitę grįžo iš ligo
ninės ir linkime poniai Gai- 
liūnienei visiškai išsveikti 
ir vėl darbuotis.
Morta ir Zigmas Bendzevi- 

čiai ir šeima.

• v
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gyv. E. Sixth Street, So. Bostone garbingai užbaigė 
Bostono Kolegiją (Jėzuitų) ir gavo “eum Įaudė” pažy
mėjimą. Pirmas lietuvis studentas turėjo garbę būti 
maršalu Kolegijos užbaigimo programoje. Kolegijoj 
jis buvo asistentas vice-komandierius garbės draugi
jos. Ateinančiais metais išrinktas važiuoti į Jefferson 
Medikalę mokyklą, į kurią priima tik vieną studentą. 
Ta garbė teko letuviui studentui, Mykolui Grendeliui. 
Bostono Kolegijos sporto sekcijos vedėju buvo Myko
las Grendelis- Jis yra pasižymėjęs sportininkas, ir žai
dė L. Vyčių baskettball rately j. Yra buvęs lietuvių stu
dentų skyriaus pirmininku, Marijos Vaikelių pirminin
ku, Vyčių sekretorium, ir buvo altoriaus tarnu per 9 
metus.

Rudenį Mykolas Grendelis vyksta į Philadelphia ir 
įstos į Jefferson Medical mokyklą, kur studijuos medi
ciną. Nuvykęs į Philadelphia, yra pasiryžęs darbuotis 
su Vyčiais. Sveikiname Bostono Kolegijos graduantą 
ir linkime atsiekti gyčtytojaus laipsnį.

Klausimai Ir Atsakymai

JamesB.Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R'

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Žaisliniu Šautuvu Padarė 
Apiptėšimą

Bilius Prieš Raudonuosius

stalai ir sportų programė-; 
lės davė išvažiavimui įvai
rumo. Apie išvažiavimo 
pelną spėjimų yra, kad išDAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
: ' (REPSYS) '

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Boston, Mass. — Sekma
dienį, birželio 12 d., 4 vai. 
po pietų įėjo vyras į 
Schraffs restaurantą ir at
kišęs žaislinį revolverį, pa
reikalavo, kad atiduotų 
pinigus. Pasigrobęs $240. 
00 .pabėgo iš restauranto ir 
bandė gauti “taxi”, bet ve
žėjai supratę, kad plėšikas, 
atsisakė vežti. Plėšikas 
bandė pabėgti, bet besive
janti jį sugavo ir atidavė 
policijai. Paaiškėjo, kad 
tai buvo tūlas Paul Ches- 
ter Coulter, 35, gyv. Lin- 
coln St., South Bend, Ind. 
Policija sako, kad jis pri
sipažinęs apiplėšime.

Šiomis dienomis įneštas į 
Massachusetts valstybės 
legislatūrą bilius, kuriuo 
norima suvaržyti raudonų
jų komunistų veiklą. Ko
munistai ir jų simpatizato- 
riai griežtai protestuoja 
prieš tą bilių. Pažymėtina, 
kad komunistams į talką j

T

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i

Vienas Iš Moderniškų Bušų — Gray Liaes Co., ku
riais bostoniečiai liepos 4 d. vyks į Lietuvių Dieną ir 
dainų šventę. Bušo tikietas ten ir atgal $1.75, vaikams 
90c. Prašome įsigyti busų tikietus iš anksto. Juos gali
te gauti “Darbininko” administracijoje ir pas veikėjus.

į ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
t ŽODYNAS

PAIEŠKAU pusbrolių Mačiulai- 
čių Aksavero, Olesio, Džimo.į 
Man išvažiavus iš Amerikos į 
Lietuvą 1913 m., palikau juos 
miestelyj Pennstation. Dabar 
grįžus atgal į Ameriką, norė
čiau sužinoti kur. jie gyvena. 
Kas žinote apie juos,' praneškite, 
būsiu labai dėkingas, WILLIAM 
DOMINlKAlTH5^9ftW Riddte. 
Pa. % Mr. Jeffords. (10-14)

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros 
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

• DARBININKAS
366 W. Broadwav, So. Boston, Mass.

minkštais po-

Pasmerkė Bedievybę

Pamainymas Stovio
Klausimas — Aš nelega- 

liškai atvykau į Jung. Val
stybes. Apleidau laivą 1927 
m. Mano žmona čion gyve
na legališkai ir turi pirmas 
popieras. Girdėjau, kad ji 
gali gauti leidimą iš U. S. 
Cimmissioner of Immigra- 
tion, man vykti į Kanadą, 
ir tenais prašyti imigraci- 

i nuo Amerikos 
konsulo ir vėliaus vėl su-

• v j • • t_ _     T T _ 1 t — 1* _ •

į Ar tai teisybė ?
Atsakymas — Ne. Ame-, 

metams. rikos pilietis turi teisę 
prašyti, kad vyrui, žmonai, 
tėvui ar nepilnamečiui vai-;

I

! pirmiausia atėjo kaikurie Jos yizos 
žydai ir protestantai. "

Bilių paruošė įžymūs se- &riz^i Jung.. Vai. legaliai, 
natoriai ir advokatai.

Protestuojantieji prašo 
tą bilių atidėti i 
Nejaugi jie tikisi, kad me
tų laiku taip įsistiprins, Į 
jog nebus galima jokio bi-į^m» kurie čionais gyvena 
liaus prieš raudonuosius nelegaliskai, būtų pavelin-

i

priimti.

Nuoširdžiai Dėkui
Šiuomi reiškiu

PeterP.PIevack 
(Plevokas) 

Stogų dengejas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ 

324 E SL So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai
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Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

I Parduodu įvairiausios rūšies ai 
sinius ir sidabrinius daiktus.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass

Birželio 8 d. įvyko Bosto
no Kolegijos mokslo metų 
užbaigimas. Mokslo metų 
užbaigime dalyvavo J. E. 
Kardinolas O’Connell ir ki
ti įžymūs Bažnyčios vadai 
ir pasaulionys. Iš pasau- 
lionių teisių daktaro laips
nį gavo Teisėjas Rugg, ku
ris dabar serga. Taipgi ga
vo įvairius laipsnius įžy
mūs prelatai ir kunigai.

Tėvas Mclnnis, teologi
jos profesorius Weston 
Kolegijoj, pasakė turinin
gą kalbą apie krikščiony
bės principus ir griežtai 
pasmerkė bedievybę.

J. E. Kardinolas O’Con
nell dalį savo kalbos skyrė 
Jėzuitams, kurių darbus iš
aukštino.

Tarp baigusiųjų Bostono 
Kolegiją, rodos, yra du lie
tuviu, būtent, Mykolas 
Grendelis iš So. Bostono ir 
kitas, kurio pavardes nete
ko sužinoti.

Mokslo metų užbaigime 
dalyvavo ir gub. Charles 
Hurley.

Taipgi ir pataisau.

Pechell Shoe Store
■UOŽAS PEČIULIS, Savininkas

ta vykti į Kanadą pamai
nyti stovį, bet žmogus su 
pirmomis popieromis ne
gali taip daryti. Tavo atsi
tikimo, jeigu tavo žmonanuošir-

džią padėką p. Albertui parašys Commissioner of 
Helgermonui, savininkui luimigration dėl leidimo,

Broadvvay, kuris kun. Ge- Taip tamsta žinai, bile kas, 
raldo Motiejūno primicijų kuris tik atvyko nelegalis- 
vakarienei paskolino įvai- kui nuo ]i®Pos 1 m
rių reikalingų daigtų. No- Sa^ būti bile kada isdepor- 
riu priminti, fcad p. Helger-,^lotas’ kada valdžia su_ 
monas jau nekartą tokiuo-' 
se atvejuose yra mums pa
sitarnavęs.

Vincas Valatka, 
vakaro reng. pirm.

St. Hommers salės, 376 W. tai tave galės išdeportuoti. . - i Tainfamtsta vintai hilp

CAMBRIDGE, MASS.

•9

žinos apie jį.

Muzikos Gerbimas

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
AKTAS

Penktadienį, birželio 17 
d. įvyks parapijos mokyk
los užbaigimas. 9 vai. ryte; 
įvyks šv. mišios graduantų 
intencijai ir progai pasa
kytas pamokslas: Vakare, 
7:30 vaL, mokyklos svetai-Į 
nėję, Windsor St. įvyks 
programa ir mokyklos už-, 

(baigimo aktas. Cambridge 
lietuvių parapijos mokyk
la yra vienintelė lietuvių 
mokykla Bostorič’ diecezi
joje.

— Tėveli, kurį kompozitorių tu 
labiausiai mėgsti — Bethoveną 
ar Wagnerį?
— Sunku pasakyti, vaikeli, 

bet, turbūt, labiau Beethoveną.
— Tai laimė, nes aš sukūliaū 

kaip tik Wagnerio biustą.

447 Br oadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Lietuvių Dienos Reikalu Svarbus 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, birželio 14 d. 7:30 vai. vakare, Darbi
ninko name, 366 W. Broadvvay, So. Bostone įvyks svar
bus So. Bostono kolonijos darbuotojų, Lietuvių Dienos 
reikalu susirinkimas. Tat prašome visų tų, kuriems rū
pi Lietuvių Dienos pasisekimas, šiame susirinkime da
lyvauti.

A. PeMžius, >
So. Bostono L. Dienos reng. komisijos pirmininkas.



Antradienis, Birželio 14 d., 1938 DARBININKAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS į Portia Law Graduantė

Palengvinimas Mokytis 
j Kunigus

| (DOMI PLATINOS ATRADIMO 
ISTORIJA

Prie Tėvų Marijonų Se
minarijos, mieste Hinsdale, 
Illinois, nuo šių metų rug
sėjo mėnesio pradžios bus 
įvesti du prirengiamieji 
seminarijos kursai. Nuo 
šiol, jaunuoliai, sėkmingai 
išėję High School klasinį 
kursą, galės tiesiog stoti 
seminarijon.

Nors neturtingi, bet ga
būs ir pavyzdingi studen
tai, norintieji mokytis į 
kunigus - marijonus, gaus 
ypatingų finansinių palen
gvinimų.

Jaunuoliai baigusieji 
High School ir norintieji 
mokytis į kunigus, terašo 
tuojaus žemiau padėtu a- 
dresu, pažymėdami savo 
amžių, išeitas mokyklas ir 
įgytus mokslo laipsnius.

Very Rev. Rector, 
Marian Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Šiemet platinai sueina 
200 metų. Žinoma, nuo to 
laiko, kai tą metalą žmonės 
atrado. Pirmieji platinos 
pavyzdžiai iškasti iš žemės 
1738 metais Kolumbijoje. 
Tada tuo metalu niekas ne
susidomėjo, — jis nekrei
pė į save dėmesio nei savy
bėmis, nei spalva. Be to, 
netrukus paaiškėjo, kad jįi 
galima maišyti prie aukso; 
kad auksas nuo to priemai- 
šo nekeičia savo savybės ir 
kad to priemaišo buvimo 
negalima pastebėti. Bijo- 
daba, kad nesąžiningi 
žmonės pradės auksą falsi- 
gfikuoti, nes nevertingos 
tada platinos maišymas | šių 
būtų aukso falsifikavimas, School, Bostone

P-lė Julė Jakavony tė/

SURADO PAVOGTO VAIKO 
KOMA

Atgavo Tėvo Sumokėtus 
Pinigus

Areštavo Įtariamąjį

12,

Į Massachusetts valstybė
je siautė smarki audra su 
perkūnija ir lietumi. Du 
žmonės sužeista, kada žai
bas trenkė į vieną namą 
South Weymouthe. Daug 
automobilių nelaimių. Au
dra pridarė daug nuosto
lių.

Miami, Fla., birželio
Federalės valdžios agentai 
surado pavogto vaiko Ja
mes Bailey Cash, Jr. kūną, 
atgavo $10,000, kuriuos 
vaiko tėvas buvo sumokė- 
js tariamiems vagiams, 
kad grąžintų vaiką, ir areš
tavo įtariamą asmenį va
gystėje ir žmogžudystėje. 
Tuo įtariamu asmeniu esąs 
F. McCall, 21, sunkvežimio 
vairuotojas. Jį rado gyve
nantį Princetone. Tai žiau
rus darbas.

Rado $1700 ir Gavo 50 Cen
tų Radybų

Salisbury, Mass., birž. 13 
d. — Vakar moterų kam
bary moteris patarnautoja 
rado pamestus $1700. Ji 
tuojau pranešė policijai, 
kuriai pavyko surasti pa
metė ją. Kada pametėja a- 
tėjo atsiimti pinigus, tai ji 
patarnautojai, kuri tuos 
pinigus rado, paliko 50 cen
tų radybų.

and
IRON WITH EASE

---------

SAVE $200
sos kitos sąlygos ir netru
kus vyriausybė svarstys 
cemento fabriko statymo 
klausimą. ^Tikimasi, kad 
fabrikas bus įsteigtas. A- 
pylinkės gyventojai to 
klausimo išsprendimą la
bai atydžiai seka, nes Skir
snemunės įsteigus fabriką, 
visi turėtų uždarbio ir pa
jamų.POPIEŽIUS PRIĖMĖ 85 

LIETUVIŲ MALDININ
KŲ EKSKURSIJĄ

Roma, bft*želio. 1 dieną— 
Popiežius priėmė Castel 
Gandolfe 85 lietuvius riial- 
dininkus, lydimus vysku
po Paltaroko ir Lietuvos 
atstovo prie Šv. Sosto Dr. 
K. Graužinio. 25 minutes 
užtrukusioje kalboje Po
piežius visa širdimi svei
kino lietuvius, linkėjo kle- 
stėjmo krikščionybei Lie
tuvoje, visokeriopos Dievo 
palaimos jam pažįstamai, 
mylimai Lietuvai.

Lakūnas Oškinis Su Sklan
dytuvu Parskrido Į Tėviškę
Kaunas — Aeroklubo la

kūnui Broniui Oškiniui pa
vyko sklandytuvu parskri
sti į norimą vietą — į tėviš
kę. Jis, įsėdęs į sklandytu
vą “Arą”, buvo vieno lėk
tuvo išvilktas į orą. Pūtė 
šiaurės rytų vėjas. Lakū
nas erdvėje surado tinka
mus keliančius termikus ir 
leidosi •pietų vakarų kryp
timi. Vienu laiku jau buvo 
pakilęs daugiau kaip km. 
aukštumo. Sklandytuvas 
rėžė padanges kaip tik toje 
vietoje, kur netoliese buvo 
lakūno tėviškė. Oškinis 
skrisdamas nemažame au
kštyje nusprendė pasiekti 
savo tėviškę.

Po keliolikos minučių Jū
rės — Kazlų Rūdos apy
linkių padangėse lakūnas 
ieškojo tinkamos nutūpti 
vietos savo bemotoriniam 
lėktuvui. Sklandytojas sa
vo tikslą pasiekė, nes nu
tūpė prie pat tėviškės. Ka
dangi ta vieta tiko ir lėk
tuvams nutūpti, tai lak. 
Oškinis telefonu paprašė 
iš Kauno atskristi lakūną. 
Pavakare iš Kauno aero
dromo su “Kregžės” lėktu
vu pakilo lakūnas Pered- 
nius. Po valandos oro trau
kinys jau buvo Kaune. 
Sklandytojas B. Ožkinis 
skrisdamas į namus pada
rė apie 35 km.

"NEW YORKER" PROSAS
SU 8 PĖDŲ RETRACTO CORD!
' Cord, kuris NIEKAD nesipainios

* švelniai išriš elektrikinio 
cordo seną, vyniojimos bei 
sukimosi problemą.

* Išimtinai šio proso modeliu.
* 6 sv. prosas pagreitins darbą.
* Atliks puikiausiai darbą.
* Prosas pilnai automatiškas, 

turi thermostatinį kontrolį 
ir karščio indikatorių.

* Taipgi — parankus įsitverti, 
turi gražų ivory apdailinimą.

* G-E’s vėliausia modelis.
* Sutaupys pinigų darbą dabar 

ir ateityje.

Brocktono Miesto Turto Į- 
kainuotoja, gyv. su savo 
motinėle, 240 Field St., 
Monteilo, Mass. Adv. Julė 
Jakavonytė šiomis dieno
mis sėkmingai užbaigė tei- 

į kursą Portia Law 
> ir gavo 

— Kolumbijos valdžia už-1LLB laipsnį. Ji yra narė 
draudė platiną kasti iš že- Brocktono miesto turto į- 
mės. kainuoto jų (assessors)

Po kelių dešimčių metų Įnuo ^935 m. Prieš tai sek- 
chemikai rado būdą suras- dingai vedė real estate 
ti platinos priemaišą auk- Brocktone. Baigus
se. Draudimas buvo atšau- aukštesnę mokyklą moky- 
ktas, platiną pradėjo kasti, to ja vo Franklin vakarinė- 
bet mažais kiekiais: nebu- Je mokykloje, pilietybės 
vo kur ją dėti. 1802 m. iš klasėje. Ji buvo_ iždininkė 
platinos pradėjo gaminti graduantų klasės Portia 
randelius (indus virtuvei), |Law School ir Legacyjšta- 
bet pasirodė, kad ji ir tam 
netinka. Tik kai Sibire su
rado milžiniškus platinos 
klodus, pramonininkai tuo 
metalu susidomėjo. Išmo
ko ją perdibti ir iš jos ga
minti daug naudingų daly
kų, pirmiausiai visokius 
prietaisus mokslo reika
lams. Labai daug platinos 
sunaudojama chemijos į- 
monių kubams, kur jie var
tojami sieros i 
tirštinti, i_____________
viduryje Rusijoje iš plati
nos buvo mušamos mone-|musi šioje šalyje. 7 metų 
tos. Platinos pasaulinės amžiaus jų tėvas Matas 
kainos nuo 20 litų už kg. Jakavonis buvo parvežęs 
1810 m., 1938 m. pakilo iki Lietuvon - Dzūkijon atos- 
7 — 8,000 litų. togoms. Grįžus į šią šalį,

  gyvenimo aplinkybės telei- 
... i .. .v , do jai užbaigti tik aukš-Lietuvos Delegacija Išvyko tesnę mokyklą <High 
Į Baltijos Santarvės Konfe- School), ir užkrovė ant jos 

rencija Rygoje ■ į^ymą.■ |jx sugebėjo netik šeimyną
. . — motiną, brolius ir sese-

Kaunas, birželio 13 die- rįs užlaikyti, bet dar dviem 
n4- Rygoje prasideda Bal- broliam ir seserim suteikė 
tijos Santarvės konferen- galimybę užbaigti Kolegi- 
cija, į kurią Lietuvos dele- jas. Kaip tik šeimyninė 
gacija, vadovaujama užsie- našta kiek palengvėjo, ji 
nių reikalų ministro Lozo- pati grįžo nuo pareigų lais- 
raičio, jau išvyko. | va valandėle į mokyklos

suolą ir štai jau pasiekė 
LLB laipsnį. Dabar jai be
lieka išlaikyti valstybės 
kvotimai, kad gautų advo
kato teises praktikuoti šio
je valstybėje. Mes nuošir
džiai linkime adv. Jakavo- 
nytei ir šią kliūtį nugalėti.

Adv. Jakavonytė yra tai 
neišsemiamos energijos 
veikėja. Ji dalyvauja suva
žiavimuose, seimuose, susi
rinkimuose, o ypač p ’.rapi- 
jos darbuose. Jos pagulba 
bestatant parapijos sve
tainę buvo vertesnė kelių 
šimtų dolerių. Jos pasidar
bavimą įkainuoja ne tik 
parapijos, bet ir lietuviams 
brangios įstaigos, ypač 

. I Marianapolio Kolegija, 
LDS ir “Darbininkas”. Ji 

|yra nuoširdi LDS ir “Dar
bininko” rėmėja ir skaity
toja.

Sveikiname p. Julę Jaka- 
1514 coiumbu Rd., s. Boaton, Masa. I vonytę ir linkime jai pa- 

Iždinlnkas, Andrius Zaleakas, siekti aukŠČiaUSlO laipsnio
702 Fifth SL, So. Boston, Mass. advokatŪTOie

Maršalka, Jonas Zaikls. aOVOKaiUTOje.
7 Winfleld St., So. Boston, Mass. -------------------—

Draugija laiko susirinkimus kas tre-l Nereikia gerbti turtin- 
nedėldlenj kiekvieno minėsią Į g0 užmiršus mokytą ir

2 vai. po pietų. Parapijos saMj, 4921 6 ’ J
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

• v

bo narė. Taipgi narė Dvi
dešimtojo Amžiaus Katali
kų klubo, Nuolatinės Pa
gelbos P. Šv. Moterų drau
gijos, Šv. Roko parapijos 
ir naujai susiorganizavu
sios Lietuvių Katalikų A- 
lumnų organizacijos sekre
torė. Ji yra gabi kalbėtoja, 
kalbėjusi Darbininkų Ra
dio programoje, mūsų or- 
ganiazcijų prakalbose ir 

. rūgščiai su-1 svetimtaučių politiniuose 
Pereito amžiaus | mitinguose.

P-lė Julė Jakavonytė gi-'

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda ivležius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUSIŪNAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 312Q 
SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbk!tės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė.
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,
1514 Columbia Rd^S. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 VVashington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanluliūtė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

antra utarnlnką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę. <♦

»V. JONO EV. BL. PAėALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

teisų beturtj.

v •
Beguliarė kaina $7.95

dabar 595
pilnai su RETRACTO Cord

ISPANIJOS RADIKA
LAMS KARAS JAU KAI
NAVĘS 600 MILIJONŲ

Prancūzų laikraštis “In- 
transigeant” rašo, kad šio
mis dienomis Marcelonoje 
buvo paskelbtas radikalų 
Ispanijos banko balansas. 
1936 m. rudenį paskutinį 
kartą paskelbtas vyriausy
bininkų Ispanijos balansas 
dar rodęs 2 milijardus ir 
200 milijonų banko aukso 
pezetų rezervų. Dabar Is
panijos bankas beturįs tik 
vieną milijardą 600 milijo
nų aukso pezetų .Vadinasi 
iki šio laiko pilietinis ka
ras radikalų Ispanijai jau 
yra atsiėjęs 600 milijonų 
aukso pezetų. Tačiau, mi
nėtojo laikraščio nuomone, 
karas yra kainavęs žymiai 
daugiau, nes čia reikia dar 
pridėti įvairias konfiskuo
tas brangenybes^ dovanas 
ir aukas.

Japonai Tebebombarduoja 
Cantoną

Canton, Kinija, birželio 
13 — Japonų kariuomenė 
šešioliktą kartą bombar
davo iš orlaivių šį kiniečiv 
miestą. Užmušta tarp 3 ir 
4 tūkstančių žmonių ir a- 
pie 6,000 sužeista.

Trumpiausias Pasauly Karas

Dabar, vis dažniau pasi
girstant įvairiems karo 
spėliojimams: koks bus 
karas? kada bus karas? 
kiek ilgai truks busimasis 
karas? ir 1.1., pravartu bū
tų visiems sužinoti apie 
vieną, gana Charakteringą, 
karą, įvykusį dar nelabai 
seniai.
— Tai buvo 1896 metų 

rugpiūčio mėn. 27 d. Zanzi- 
baro sultonas paskelbė ka
rą Anglijai. Britų kreise
ris, kuris tuo laiku stovėjo 
netoli Zanzibaro, gavo įsa
kymą tuojau apšaudyti pa
skelbusio karą sultono rū
mus ir paskandinti vienin
telį sultono karo laivą. Įsa
kymas buvo įvykdytas ir 
lygiai po 37 minučių vir
šum sultono rūmų suplevė
savo balta taikos vėliava. 
Taigi, šis karas truko tik 
37 minutes.

Sovietų Rusijos Foto 
Paroda Kaune

Kaunas, birželio 7 dieną. 
Švietimo Ministras Tonkū
nas Kultūros Muziejuje a- 
tidarė Sovietų Rusijos foto 
parodą.

PASAUK TELEPHONU 
Kad pristatytų 
“NEW YORKER” 
PROSĄ Šiandien!

Pas Jūsų EDISON SHOP

Lietuvos Kooperacijai 65 
Metų Sukaktis

Visuomenės - Kariuomenės 
Bičiulystė

Kaunas, birželio 10 dieną; 
prasidėjo penktasis koope-j 
ratininkų kongresas 65 i 
metų kooperacijos Lietu
voje sukakčiai paminėti. 
Dalyvauja Švedijos, Esti- 
josą Suomijos ir Vokieti
jos delegatai. Viso šiomis 
dienomis Kaune yra suva
žiavę per 500 kooperatorių, 
kuriuos sveikino Jungtinių,damas pareiškė: 
Amerikos Valstybių, An-~ 
glijos ir Europos valstybių 
kooperacijos organizaci
jos.
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Naujos Monetos Lietuvoje
Kaunas, birželio 10 dieną. 

Lietuvoje kalamos apyvar
tai naujos 10 ir 2 litų mo
netos su prezidento Anta
no Smetonos atvaizdu.

DIDELIS GAISRAS VILI
JAMPOLĖS LENTPIC- 

VEJE

• v

Kaunas, gegužės 15 d. — 
Visa Lietuva minėjo ka
riuomenės ir visuomenės 
susiartinimo dieną. Ta pro
ga 267 valsčių ūkininkų at
stovų ir organizacijų įteik
ti kariuomenei 729 šautu
vų ir 18 kulkosvaidžių. 
Kariuomenės Vadas, birg. 
generolas Raštikis dėko- 

“Ginklų 
Fondui jau auga trečias 
milijonas. Išmintinga, reali 
politika, stiprūs ir sveiki 
ekonominiai pagrindai, gi
lus tautinis susipratimas 
ir aukšta kultūra stiprina 
Nepriklausomybę. Darysi
me viską — Lietuvai lais
vai, kultūringai, stipriai 
būti!”

Amerikos Lietuvių Ekskursi
ja Klaipėdoje Nuoširdžiai 

Sutikta

Rasti Kreidos Klodai

Geg. 25 d., Vilijampolėje 
užsidegė Volpo lentpjūvė. 
Apskaičiuojama, kad bege- 
sindami gaisrą ugniagesiai 
suvartojo apie 1.500.000 li
trų vandens.

Sudegė ir netoli lentpjū
vės buvęs vieno pašto tar
nautojo, kūrėjo savanorio 
namas, apie 8.000 lt. ver
tės.

Tokio gaivalingo ir nuos
tolingo gaisro (lentpjūvės 
savininkas sakosi turįs 
nuostolių apie 250.000 lt. ir 
savanoris kūrėjas — 8.000 
lt., taigi, iš viso nuostolių 
būsią apie 258.000 mil. lt.) 
Vilijampolėje ir aplamai 
Kaune jau seniai nėra bu
vę.

Skirsnemunė — Skirsne
munės apylinkėje Energi
jos Komitetas rado gau
sius kreidos klodus, kurie 
tinkami gaminti cementą. 
Dabar baigiamos tirti vi-

Klaipėda, birželio 9 dieną 
į Klaipėdą atvykusią 116 
Amerikos lietuvių ekskur
siją jaudinančiu nuoširdu
mu sutiko organizacijų at
stovai ir didelis būrys vi
suomenės. Svečiai pirmais 
įspūdžiais esą labai paten
kinti. Jokios kitos links
mybės negalinčios prilygt 
džiaugsmui įkėlus koją į 
Nepriklausomą Tėvynę
Lietuvą. G.K.

I

I CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

KELME
TRŪKSTA PAŠARO |

Pereitais metais buvęs 
nedidelis šieno ir dobilų 
derlius gerokai atsiliepė į 
šio pavasario gyvulių mi
tybą. Didelė dalis Kelmės 
valsčiaus ūkininkų pritrū
ko pašaro.

Apylinkėse jau teko ma
tyti ganant gyvulius^ nors 
žolė menkai yra paaugusi. |žolė menkai yra paaugusi, j

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.



PRENUMERATOS KAINA’
Amerikoje metams .................1. >4.00
Vieną kart savaitėje metams >2.00
Užsieny metams ..... .1... .'1......  >5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metams >2.50

Antradienis, Birželio 14 d., 1&38 ~
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DARBININKAS
» | i*#.. (THE WORKER)

■ -Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-----— by -r——. f

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF 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 special rate of postage provided for in Section 1103 

Aet of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
X SUBSCRIPTION RATES: 1 '

Domestic yearly _____ ....___  >4.00
Domestic once per week yearly >2.00
Foreign yearly ...........__ ....'___ >5.00
Foreign once per week yearly >2.50

». r-.,,.' DARBININKAS
366 West Broadvvay, - - * South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.
■r-—------- ------------------------------------------------- —-------# įr ■ 1
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Birželio mėnuo tuomi jaunuomenei įspūdingas, 
kad tūkstančiai studentų gauna brandos diplomas. Jų 
džiaugsmą sunku apsakyti. Visokių svajonių kupini, 
išmokslinti , jaunuoliai vyksta atostogų. savo džiaugs
mu su namiškiais pasidalinti. Jie kaip ir nesuvokia, kad 
sunkios, gyvenimo problemos dar tik prasidės. Apsi
ginklavę mokslo paliudymais, jie jaučiasi viską žiną ir 
esą pajėgingi visas kliūtis nugalėti. . • ; ».

; •> Mes džiaugiamės, kad mūsų išeivijos jaunimas 
tiek linkęs į mo^k^lą. Tačiau tą džiaugsmą gerokai ap
temdo- rūpestingas klausimas: ar mūsų moksleivija iš 
tiesų mūsų? Su kuo jie santykiaus, darbuosis ir keno 
idealams jie tamaus? Jie auklėjami ne mūsų kalboj.ir 
ne mūsų kryptimi. Ar jie sugebės rasti savyje tiek ats
parumo, kad nepasiduotų svetimai įtakai, prisipažintų 
esą lietuviais ir lietuvių naudai darbuotųsi? ..

Tie klausimai pradėjo varginti lietuviškąją išeivi
ją .dar tais laikais, kai jaunoji karta vis buvo bepriau- 
ganti stotį pradžios mokyklosna. Jau kelios dešimtys 
metų kamuojamės su tuo klausimu ir negalime sakytis 
teigiamai jį išrišę. Deja, tenka pripažinti, kad didelė 
didžiuma mūsų moksleivijos išslysta iš lietuvių rankų 
ir žūva ištautėjimo bangose... Ar čia permaža iš mūsų 
pusės pastangų, ar mūsų pastangos, kad ir didžiausios 
būtų, yra persįpnos mūsų moksleivijos nutautinimui 
sulaikyti? Ir viena, ir kita. Daug laiko buvo prasnaus
ta, daug progų praleista, kol pasijutom, kad pavojus 
jau čia pat. Dabar jau griebiamės gelbėti kas gelbėtina. 
Gerai, kad ir tiek pastangų pastaraisiais laikais .pada
rėme. Turime daug parapijinių mokyklų, tris akademi
jas mergaitėms, ir Lietuvių Kolegiją Marianapoly. Tai 
sudaro nemažą pliusą. Jei iš esamųjų lietuvišku mokyk
lų išeitų vien lietuviška moksleivija, tai galėtume būti 
visiškai ramūs. Deja, taip nėra. Bet jeigu nors pusę ar 
šiaip jau kokį stambų nuošimtį susipratusios lietuviš
kos inteligentijos mūsų mokyklos pagamintų, tai ir tai 
būtų galima teigti, kad mūsų pastangos ne veltui..

, Visi žinome, kaip sunkies čia sąlygos lietuvybei iš
silaikyti. Iš anglo-saksų gan griežtas moralinis spaudi
mas, įš mūsų — šiaudadūšinė reakcija, ar tiesiog — 
vergiškas pataikavimas. (O tas lietuviškas vergišku
mas! Prilipo prie mūs tarsi koks degutas). Jau pripra
tome nenųstębti, kad mūsų mokyklos nepajėgia 100 
nuoš. lietuviu išauklėti. Esame net patenkinti, kad mū
sų jaunimas vis dėlto įsigyja lietuviškos sąmonės. Gi 
dar nemažas, Marianapolio, Kolegijos studentų skaičius 
virsta vekėjais mūsų laikraštijoje ir' visuomeninėje 
darbuotėje. Jau dėl to vieno tenka nudžiugti, kad daro
mos, pastangos savo .švietimui išlaikyti atneša apčiuo
piamų vaisių. Tad mūsų moksleivija nors ne visa mū
sų, bet ir ne visa mums žuvusi. K.

gaūs, Dievui ir Bažnyčiai 
liekasi tos pačios. Nežiū
rint kur jneą atostogausi
me, <• Bažnyčioj?£ įsakymas 
išklausyti Šv.. Mišias, saisto 
ir atostogų metu.'. Susilai
kymas .penktadieniais.: mė
siškuose . Valgiuose r ^saisto 
taip namie pasiliekančius, 
taip atostogoms išvydu
sius. Kiekvienas prakti
kuojąs katalikas: v laikysis 
Bažnyčios popiežių patiek
tų patarimų, j: būtent : pri
imti Komuniją bent kartą 
mėnesy ir atostogų metu. 
Šie jų patarimai nepraran
da savo vertės birželio, lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais, 
šeimyniški išvažiavimai į 
parkus ir šiaip vasarvietes 
neprivalėtų būti.; daromi, 
jei pramatoma,. kad nebus 
galima šv. mišių;išklausy
ti.;-Anksty,hiniai meškerio
jimą^ sekmadieniais išva
žiavimai neprivalo būti’pa* 
teisinama mišių neišklau
syti, nes yra bažnyčių, kur 
mišios . laikomos nuo pat 
vidurnakčio. į

. Kad žmogui reikalingas 
poilsis, yra paties mūsų 
Viešpaties mintis. Nes: Jis 
šešias dienas tvėrė; gi sep
tintą ilsėjos. Bet kad seki 
madienis turi būti padoriai 
švenčiamas, taipgi» mūsų 
paties Viešpaties mintis.

v •

Jis duoda žmogui šešias 
dienas savimi apsirūpinti, 
gi septintą rekalauja, kad 
žmogus ypatingu būdu Jį 
pagarbintų, Jam atatinka
mą garbę atiduotų. Tad, 
prisiminus vieną mintį, ne
galime užmiršti ir. antro
sios. Nes šios dvi mintys 
lygiagrečiai viena šalia ki
tos ir svarbu, kad mes lai- 
kytumėmės tokios pažiū
ros, kadangi ji yra mūsų 
paties Viešpaties.

Neužmirškime ir dar vie
no dalyko: likime tokie pat 
duosnūs atostogų metu 
sekmadienio, bažnyti nei 
rinkliavai, kaip ir kituose 
metų laikotarpiuose. Kiek
vienas katalikas, savo tikė
jimą mylįs, visados yra pa
siruošęs paremti savo pa
rapijos parengimus, pla
tinti katalikišką spaudą 
kur tik galįs, neapleisti, jei 
tai yra jo galioj-, draugijų 
susirinkimų, žodžiu, kata
likas turi vadovautis ta 
krikščioniška, Kristaus gy
vu pavyzdžiu parodyta, 
duosnumo dvasia taip dva
siniuose taip medžiaginiuo
se dalykuose. Prisiminki
me veną įsidėmėtiną gyve
nimo įrodytą tiesą: —šykš
tumas yra tikėjimo silpny
bė ir pradžia, jo praradi
mui.
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Pavasaris ir vasara 
Kenčia ir laukia 

Dovanos iš jų ir jiems.

«- •

» ♦ • s** • • - •

Filo de patrujo.

Ant. P. Sandys

IR VĖL ATOSTOGOS

Katalikų Bažnyčia visais 
laikais pritarė ir pritars, 
kad kiekvienam Jos nariui, 
pradedant nuo paties Šv. 
Tėvo iki pirmosios klasės 
mažutėlio vaikelio, _ reika
lingos atostogos. Žmogus 
dirbąs arba mokslus einąs 
nuilsta metų bėgy. Vasa
rai artėjant, pirmoji min
tis — poilsis. Mokyklą be
lanką vaikai jau gegužės 
mėnesy ilgsta laisvų vasa
rėlės dienelių; darbininkas 
dirbtuvėj bedirbąs pasegu
siai laukia vasaros laisva
laikio; biuruose besėdį raš
tininkai pasigėrėjančiu tais visai pakrikti,
malonumu jau įš ankstp Iš kitospusės/atosto- 
džiaugiasį numatytomis goms atėjus, nereiškia, kad 
atostogomis; institutų pro-; mes nuo viso ko atleisti 
fesoriai, pamokų rutinos Kai kurie atostogas aiški- 
nualsinti, mokyklos metui; 
pasibaigus laisviau atsi-: 
kvepia; studeūtaią ilgų pa
mokų nukamuoti, atviro- minti,- kad kataliko pa*ei-{ 
mis rankomis priima taip gos, kaip ir kiekvieno žmo-‘

lauktiną . jiems vasarą; 
pramonininkai, laikraščių 
redaktoriai, belaukią pato
gesnės progos atsikvėpti 
nuo sunkių pareigų, va
žiuoja iš troškaus ir tvan
kaus miestų karščio ,į kal
nynus bei pajūrį gėrėtis 
tyru vėsinančiu oru.:: žo
džiu, visi vasaros metu ieš
ko šiokio tokio poilsio, šio
kio tokio atsitraukimo nuo 
banalaus darbymečio. Ir 
visa tai reikalinga. Kitaip,: 
žmogaus fiziška sudėtis, 
nuvarginta sunkaus darbo, 
sunkios įtampos, gali kar-

. . ; • • j >. « ■ _ * *. I **■

Aušo labai ankstyvas pa
vasaris Lietuvoje. Dar ko
vo mėnesį atūžė, perkūnija, 
padegė kelioliką trobų —? 
ir nųlyjęs lietus daugiau 
nebepasirodė. .......... ...

Balandis be lietaus. Geg. 
mėnuo eina prie galo — o 
lietaus nė lašo!

Dulka visi keliai, išdžiū
vo balos, dulka akėjamos 
dirvos, bet pasėliai nenori 
dygti, jeigu sudygsta tas 

! grūdas, kuris pateko giliai 
į žemę.

Dejavo dėl trūkumo van
dens : dar pereitą rudenį, 
kankinos žmonės per žie
mą- — o ir dabar vandenį 
vežioja arkliais ir automo
biliais (Kaune).

Bet žmogus gamtos ka
prizų niekinamas kenčia ir 
laukia^ tokių prigimties 
šposų galo. Laukia rasos ir 
šilumos. Negana, kad nėra 
lietaus, bet labai trūksta ir 
šilumos. Kaimiečiai dar ir 
šiuo metu kailinių palėpėje 
dar nepakabino; - . kailinius 
tenka dar užsimesti ant pe
čių beveik kasdien. - ■. -

Taip, kaimietis kenčia ir 
laukia. Jis bijo tik dar di
desnių bėdų., didelių ne
laimių? ,šį pavasarį: susilau
kė Danija. Didelę kultūrin
go krašto dalį •
Movėjo, audros — pavertė 
tikra dykuma! . n : 
. Ir Lietuvos ; kaime; .• ant 
ganiavų gyvuliai, pabaigo
je gegužės mėn. badauja. 
Karvės mažai, beduoda pie
no. Arkliaią dirbama žemė 
— jie turi paėsti: — ark
lius ganojna po jaunus do
bilus. Ir jei greit neužlys— 
nelabai teks dobilai šienau-
|ti.'\ b \ ■

, Dėl. didelės sausros 
dažniau kyla, gaisrų. Ne
kalbant mažesnių atsitiki
mų 
kaip Palanga. Kai kur de-

sausros

-  - - — .-i. - — - . — ■ ii . . f if r mm
Kun. A. T. (Samata)

Šv. Antanas ir Kristūs Kūdikėlis
. .. - i -4...—~

Skiriu Šv. Pranciškaus 
idealų skleidėjui u 

kun. Pranciškui M. Jurui

--?»*•! — * ■ —f - r « -
ninkai nepastebėjo skirtu
mo, nes jie žiūri kūno aki- 
misr Tačiau, Antanai, tu 
gerai žinai, kad aš nebu
vau su tavim per šią savai
tę. Taigi, kaip gali sakyti, 
kad neišklausyta nė viena 
malda? Bet, Antanai, tu e- 
si plačiai žinomas ir ger
biamas, visgi nepamiršk, 
kad be Manęs tu nieko ge
ra negali padaryti?!”

Ir Kristus Kūdikėlis mei
lingai glaudėsi prie Šven
tojo Antano prieglobsties 
ir dangiškoji nuotaika pra
šalino visą susirūpinmą iš 
Šventojo veido. Tuomet 
Šventasis Antanas klausė 
savo gerbėjų prašymų ir 
mMdų. Ir Meilingasis Kū
dikėlis iš Šventojo priėmė 
visus prašymus ir maldas. 
Maldininkai, kurie per vi
są savaitę veltui laukė ko
kio nors ženklo iš Švento
jo, kurs kad išklausytų jų 
prašymo ar maldos, dabar 
jautė, kad per Šventąjį yra 
traukiami prie Kristaus 
Kūdikėlio, ir kad jų mal
dos laipsniškai kūrėsi į Pa
ties Dievo atsiliepimą.

Praėjo dar kita savaitė. 
Šviesos vėl nušvietė šven
tovę. Laimingų krikščio
nių minios klaupė dėkingu
me Dangiškąjam Tėvui už 
išklausytas maldas ir ap
turėtas malones. Į jų sielas 
Šventasis Antanas kalbėjo 
apie savo stebuklus. Tai 
buvo “Emmanuėlis”, bū
tent “Dievas su mumis”.

Kuomet Motina Aloyza 
baigė pasakoti šią legendą, 
akademikės klausė:

“Ar ši istorija yra tik- Į 
^ra?”

Ir Motina Aloyza atsakė: > 
“Ji yra tikra tuo atžvil

giu, būtent, kad be Dievo 
pagalbos net šventieji nie
ko negali padėti. Tat, juo 
labiau mes pačios turime 

| žinoti, kad be Dievo malo
nės nieko negalima laimėti. 
O būti su Dievu, turime 
saugotis nuodėmės ir turi- 

; me nuolatai gyventi pa- 
išklausyta nė viena malda. ‘ švenčiamoje malonėje”.

das jie visi, iš kurių tarpo 
vieni buvo labai nuolan
kūs, o kiti labai išpuikę 
tarsi jausdami, kad turinti 
privilegiją, kad jų maldos 
turi būti išklausytos. Ne
žiūrint, kokis buvo jų nu
siteikimas pradžioje, ta
čiau—žvilgsnis į kitų nuo
lankią maldą, atsidavimą 

• ir pasiaukojimą, žvilgsnis 
į kitų nepaprastą atgailą, 

1 maldingą nusiteikimą ir 
šventas apystovas, staiga 

. permainydavo jų širdį, kad 
tapdavo viena ir nepadali- 

. narna minia, susidedanti iš 
, penitentų ir maldininkų.
> Nuostabu, kad per visą 
( savaitę niekas nepastebė- 
. jo, kad Kristus Kūdikėlis 
i yra prasišalinęs iš Švento- 
, jo Antano prieglobsties.

SENUTĖ VĖL STOVĖJO
! Ir atėjo kitas antradie

nis. Žilagalvė senutė vėl

Garbingoje šventovėje 
Šventasis Antanas, didžįa- 
sai stebukladarys, majes
totingai budėjo, laikyda
mas leliją ir maldų knygą 
rankoje. Kristus Kūdikė
lis prasišalino iš Šventojo 
prieglobsties, tardamas: 
“Aš turiu eiti mano Tėvo 
reikalais”. .. ..

Žilaplaukė senyva mote
riškė įėjo į šventovės vidų. 
Ji, drebėdama, nulenkė sa
vo galvą nuolankiai mal
dai. Liga ir senatvė taip 
nusilpnino jos sveikatą, 
kad ji nebegalėjo priklaup-. 
ti, bet Šventasis Antanas 
jai rodėsi meilinga šypsena 
veide ir savo galingu užta
rymu prietelingiau guodė 
jos menką būtybę. Senutė, 
pasenusi metais kaip ir di-1 stovėjo su nulenkta galva 
dėlių pamaldumu, nuošir- j nuolankioje maldoje. Val
džiai aukojo savo malda vi-: kas taip pat sugrįžo į 
mus ir suraminta, išėjo iš t šventovę, ir klaupęs iš nau- 
šventovės. . J jo maldavo reikalingos ma-

Vaikas, nusiėmęs kepu-; l°nės. Maldininkai vienas 
rę ir aukštyn nubraukda- P° kito klaupė prieš Šven- 
mas savo garbanuotus: t°j° Antano stebuklingąją 
plaukus, įėjo į vidų, kai statulą ir nuoširdžiai mel- 

~i apleido dėsi.
Jis priklaupė, Dieną iš dienos, per tą 

kur senutė stovėjo nuolan- visų savaitę, maldininkai 
kioje maldoje. Jo žydrios ■lankėgarbingąją šventovę, 
akys įsmigo į Šventojo An-jr kaip visada, meldėsi į 
j_____ r.i.-IT___________________ I Žvonta "ii Topiau ai ortra.

........................................ -sj dienį Kristus Kūdikėlis bu
vo sugrįžęs į prieglobstį 

I Šventojo Antano, kurs bu
vo labai susirūpinęs jr gi- j 
liai susimąstęs. Šventasis! 
ieškojo žodžių, kuriais ga
lėtų atsiliepti į Meilingąjį 
Kūdikėlį.

Kristus Kūdikėlis patė- 
mijo Šventojo nusiminimą 
ir nesmagumą, ir klausė:

“Dėl ko esi taip susirūpi
nęs, brangusis Antanai?” 

Ir Šventasis Antanas 
prabilo, tardamas:

“Per šią visą savaitę ne-i n 
jclrl aTKKrt'o na iri o n o. maldo J ~ 

Argi aš jau nebeesu vertas 
tų didelių malonių, kurių 

j visada teikdavai man ? 
į Tur būt stebukladario pri- 

ną ir meldėsi. Gi žvakutės vilJ?įja atimta iš manęs?” 
ir žvakės nušvietė švento
vės vidų ir maldinnkų a- 
kims atrodė kaip šviesa iš 
dangaus.

Visi aukojo savo maldas, 
kad sustiprėtų sveikatoje, 
kad gautų darbą, arba kad 
visa gerai klotųsi.. < . ,

“Kad netrukus sustiprė- 
čiau sveikatoje”, vieni 
maldavo nubalusiais vei
dais ir nublankusiomis, a- 
kimisą kurios žvelgė į še
šėlių erdve. f ii

“Kad gaučiau darbą ir 
tuomi kad padėčiau savo 
mylimiesiems”, kiti mal
davo po didelių nepasise
kimų ir pirmiau neatsi
žvelgdami į antgamtinę pa
galbą.

Ir taip aukojo savo mal-

baltgalvė senutė 
šventovę. Jis priklaupė

savo gryčioje ilgiau nepa-' 
būsi. Žiūrėk visokie reika-l 
lai kaimietį užragina vykti 
turgun, valčiun, į pačtą. O 
važiuoji vieškeliu — tai 
dulkių debesys taip ir lydi.

Turgaus aikštėje daug į- 
vairumo, kaip ir visada:j 
grūdų daug ir jie nebran
gūs, pigesni, kaip pereitais 
metais, bet gyvuliai, tai 
daug brangesni, ypač turi 
kainą arkliai. Maži parše
liai dabar tiek kainuoja, 
kiek trečdalis nupenėto 
bekono, kurs jau siunčia
mas į Londoną.

Vienam provincijos mie
stelio pašte sudomino gir
dėjusius toks vienos kai
mietės pasikalbėjimas su 
pašto valdininku:

“— Prašau ponas priimti 
šį siuntinį į Ameriką”.

Pašto valdininkas klau
sia:
— Tai ką čia siunčiate? 
—r Įvairių audinių gimi

naitei. .
• — Ar daug, už kiek ver- 
tės?T
— Kad to, tai ne nežinau?
— Dabar toks įstatymas, 

—• aiškina valdininkas, — 
kad užsienin išleidžama 
siuntiniai tik ligi penkioli
kai litų vertės...
— To tai aš, ponas, neži

nau... -
— Ir jeigu tamstos siun

tinyje, muitinėje atsirastų 
daigtų daugiau nors 15 
centų, virš penkiolikos li
tų — tamstos laukia pa
bauda — ir siuntinis grąži
namas...

jau sudegė miestai
naši plačiausioj prasmėj. |
Anot jų, -t- kad laisva, tai ga miškai, nors greit’ima- 
jau visai laisva! Reik atsi-Imasi būdų gaisrams likvi- 

| duoti. '
gos, kaip ir kiekvieno žmo-1 Ir norėdamas kitą sykį—

Dieną iš dienos, per tą

tano stebuklingąją statu- • Šventąjį. Tačiau, šį antra- 
lą, ir jis kūdikišku būdu iš
lieji savo kilnius troški
mus su nepaprastu pasiti
kėjimu, kad visa, ko mal
dauja, bus įvykdyta. Bai
gęs savo maldas, kurios 
plaukė iš jo tyrosios šir
dies, vaikas pasikėlė, žvel
gė į puikias gyvas gėles, 
kurios dailiai dabino Šven
tojo statulą, apsigrįžo ir 
išėjo. -

Maldininkai vienas po ki
to ėjo į garbingąją švento
vę. Tą dieną jauni ir seni 
ėjo miniomis, nes buvo an
tradienis, paties Šventojo 
diena; ir per jo galingą už
tarymą gausiai plaukė y- 
patingos malonės, kuomet! 
tikintieji atsiminė tą die-

•

I

O Kristus Kūdikėlis tarė: 
“Aš tik per vieną savaitę 

buvau prasišalinęs iš tavo 
prieglobsties. Tavo maldi-

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite 
pagyrimų, 
žmonėms gera valia 
būsite mylimi kaip saulė.

maldavimų ir 
bet padėkite 

ir

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

K; Baikūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų 
Vienybės Konstitueijos, par. 21, šiuomi skelbiu Kunigų 
Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 1938 
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New York, 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly
vauti tame Seime. ... .....

Kun. K. E. Paulonis,
K V. Centro Raštininkas.

eina per duris. • .... .
—-O jo, joj! —Mes tai! Taip. Nepavyko^ Ameri- 

gaunam visokių dovanų ir kiečių lietuvaičių pradžiu- 
dolerių amerikiečiai į Lie- ginti dovanėlėmis iš Lietu- 
tuvą prisiunčia milijonus, vos. ' :
— o tu dabar negali jiems Už tad, broliai sveteliai, 
dovanėlių — kokių rankš- kurie šią vasarą atvyksite 

už šešioliką tėvų žemelėn — be kitko —- 
>’-• ; - tų dovanėlių, iš pačių au-i

— Aš tik tamstą perspė- dėjėlių rankų----  tikrai
ju, kad žinotumėte ir pas- gausit iki valiai. Ameri

kiečiai nuolat turi minty 
savo brolius Lietuvoj"*— 
Lietuvos ,v moteris ir mer
gaitės pasiruošę netik ap? 
dovanoti užjūrio seseris 
audeklėliais bet ir savo 
širdį atiduotų!

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 
Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.d., š. m., 
Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass.

Visos LDS. kuopos, apskričiai prašomi iš
rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
seimui.

luoščių — nė 
litų...

A X - * -

kui mūsų nekaltintumėte.
— Tai kaip gi dabar bus?
— Tur būt nieko .nebus. 

Ne mes tuos įstatymus lei-Į 
džiame, kad mes leistume, i 
gal geresnius išleistume. J’.

Kaimietė su siuntiniu iš-

> . Pageidaujama, kad LDS. apskričiai ir g
kuopos iš anksto prisiųstų savo sumanymus gri 
Centrui, kad prieš Seimą galėtume juos pa- g| 
skelbti organe “Darbininke”.

Kun. J. švagždys, Są
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.



Antradienis,Birželio 14 d., 1938

Kun. A. T. (Samata)

(Tąsa) 
GERASIS GANYTOJAS

Tame prilyginime, kurs yra paveikslas, kuriame 
vaizduoja Pats Save, Kristus rodo Savo uolumą kiek
vienai sielai mylinčiu ir atsidavusiu rūpestingumu, pa
siaukojančia globa ir ypatinga meile. Ypatingai Jis 
kreipia atsidavusio pasiaukojimo tai sielai, kuri atito
lo, paklydo arba žuvo. Atsidavusiai ir rūpestingai ser
gėdamas ir globodamas Savo avidę, vieną gražią dieną 
Gerasis Ganytojas pastebi, kad nėra vienos iš Jo avių. 
Tada rūpestis Jį apima ieškoti žuvusios. Ir Jis eina į 
laukus, kalnus ir pakalnes... 3is daugiau susirūpinęs 
dėl vienos žuvusios kaip dėl visų kitų, kurioms jokis 
pavojus negręsia. Kuomet Jis atranda žuvusią, taip Jis 
nudžiunga, kad ją ima ant Savo pečių, atgal neša į avi
dę ir šaukia kaimynus, kad visi džiaugtųsi Jo neapsa
komu džiaugsmu. Tai yra paveikslas Paties Jėzaus 
Kristaus Švenčiausios Širdies uolumo sielų išganymui; 
ir Jis reiškia: “Nėra noro pas Jūsų Tėvą, esantį Dan
guje, kad pražūtų vienas iš šitų mažutėlių” (Mat. 
XVIII, 14).

Apie beribį didumą Kristaus meilės ir galingo troš
kimo dėl sielų galime sau vaizduoti, ką Jis dėl jų išken
tėjo. Po trijų metų mokinimo ir išganingų darbų Judė
joje, pagaliau, prieš paskutinį ir iškilmingą įėjimą į 
Jeruzalę, Jis, prisiartinęs ir matydamas tą miestą, ver
kė jo ir sakė: “Kad gi ir tu ir šioje dienoje pažintumei, 
kas tau neša ramybės” (Luk. XIX, 42). Ir Darže po A- 
lyvų medžiais, kur Jo siela buvo nuliūdusi iki mirčiai ir 
Jo pūrakaitas tapo kaip kraujo lašai, nusiliedami į že
mę. Tame visame Jis regėjo ir matė viso pasaulio sie
las, dėl kurių išganymo netrukus Jis turėjo aukoti Sa
vo gyvybę.

Tokis Jėzaus Švenčiausios Širdies troškimas dėl 
sielų įkvėpė uolumą Jo sekėjams atsiduoti jų pačių ir 
kitų sielų išganymui. Šv. Povilas dėl Kristaus meilės 
save laikė anatema. Kristaus sekėjai, apaštalai, ėjo 
pro pasaulį, jie iš Jeruzalės ir Judėjos ėjo net į žemės 
skritulio pakraščius, skelbdami Jo dieviškąjį mokslą 
ir dažnai guldydami savo gyvybę. Kristaus sekėjų uolu
mas sieloms daugėjo žemės kiekviename krašte, bū
tent, Egypte ir Indijoje, Afrikoje ir Kinijoje. Šv. Au
gustinas, Šv. Bonifacas, Šv. Patricijus,- Šv. Vincentas 
Ferreras, Šv. Bernardinas Šiemetis, Šv. Pranciškus 
Ksaveras, Tėvas Andrius Rudamina, ir tūkstančiai ki
tų, praeityje ir mūsų laikais, buvo ir yra Kristaus se
kėjai, apaštalai, ir jie uoliai tęsia Viešpaties dievišką
jį uolumą žmonių sielų išganymui.

MŪSŲ DIENŲ APAŠTALAI
Ir mūsų dienose yra daug žmonių ir brangių as

menų, kurie apleido savo tėviškę ir namų židinį, kurių 
jie niekada daugiau nebematys, atsisakę visų patogu
mų ir žmonių meilės, išėjo toli nuo saviškių — net į In
dijos raistus arba į raupsuotųjų kolonijas Filipinų sa
lose, ir jie, tie Kristaus sekėjai ir apaštalai, gyvena 
skurdžioje vienatvėje, trūkumuose, triūsia ir darbuo
jasi tą šventąja mintimi ar svajone, kuri juos įkvėpė 
pasiaukoti Jėzui Kristui, kurs vieną dieną buvo galin
gai pasiilgęs ir also dėl negro ar indiečio sielos, ir už 
ją davė Savo gyvybę. Ir šiandien ta mintis, kad daug 
tautų esančių tamsybėje ir mirties šešėlyje buvo at
pirktų “ne gendančiais auksu ar sidabru, bet Brangiu 
Krauju Kristaus” (I Pet. I, 18 — 19), gali tapti įkvėpi
mas kurioms kilnioms sieloms, pašauktoms į Dievo tar
nybą, kad šventimų atmintiną dieną pasikeltų nuo 
sanktuarijaus grindų, ir paskui atnašautų Šv. Mišių 
auką, pasiaukodami tolimųjų kraštų misijoms, kaip 
kad darė Ksaveras ar Damienas, arba, bent savo uolu
mu nurodytų kelią kitiems ir padėkų jiems nešti išga
nymą į žemės skritulio pakraščius. Taip pat ir išga
ningoje darbuotėje arti namų, kur darbas vykdomas 
sielų, ganyto javimo, ar būtų populinguose miestuose 
ar vargingoje mažoje parapijoje miestelio bei kaimo a- 
pylinkėje, kaip Šv. Jonas Vianney, Arso garbingas kle
bonas, kad darbavosi, sielų pjūtis tolygiai panašės į 
Kristaus gyvenimo šventumo ir uolumo tuose, kurie 
yra įpareigoti mokytojai pasaulį mokinti, ir yra siųsti 
sieloms nešti Kristaus meilę ir Jo Bažnyčios mokslą.

UOLUMO TURI PRATINTIS VISI
Kaip bendradarbiai Kristaus vynyne, visi tie, ku

rie savo gyvenimą aukojo Kristaus mokslo skelbimui 
ir plitimui tėviškėje ar tolimuose kraštuose, yra įkvėp
ti pasiaukoti Dievui dėl jų pasiuntinybės prakilnios 
darbuotės ir ta pačia mintimi yra padrąsinti dėl jų 
meilės ir atsidavimo šventam tikslui, kad veikia ir dar
buojasi Dievo garbei ne vien savo gyvenimo pašventi
mu, bet taip pat triūsia, kad ir kiti pažintų Jį, kurs a-

PRIMINIMAS
Prieš porą mėnesių “Darbininko’’ skaitytojams ir 

LDS nariams buvo išsiuntinėtos brošiūros — “Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus” ir “Spauda XX Am
žiaus Kovose”, šių knygučių pelnas yra skiriamas nau
jos “Darbininko” Intertypos fondui. Taigi, kurie dar 
neatsilyginote už minėtas knygutes, prašytume atsi
lyginti, už ką būsime labai dėkingi. - “*{ i

“Darbininko” Administracija.

• z

Lietuviai labai myli miškus. Ta meilė kyla iš žilosios praeities, iš senovės lietuvių reli-ginio gamtos kulto. Svetimtaučiai, būdami j 
vergę Lietuvą, daug Lietuvos miškų išnaikino. Atstačius nepriklausomos Lietuvos valstybę, lietuviai pradėjo rūpintis savo miškų že 
dinimu. Ypač tuo dalyku gyvai rūpinamasi paskutiniu metu. Pavasarį organizacijos, mokyklos ir paskiri žmonės sodina medelius. Ši 
me atvaizde matome medelius sodinant Kauno valstybės “Aušros” mergaičių gimnazijos mokines. Medeliai sodinami ne toli Kaun 
prie Nemuno, Marvelės slėnyje.

tėjo, kad jie turėtų gyvenimą, nes “tai yra amžinas gy
venimas, kad jie pažintų Tave, vieantinį tikrąjį Dievą, 
ir kurį Tu siuntei, Jėzų Kristų” (Jon. XVII, 3). Jie at
lieka dieviškąjį darbą tų, kurie vieną dieną girdėjo Jo 
Dieviškąjį Balsą ir žvelgė į Jo Dieviškąjį Veidą, kuo
met Jis vaikščiojo čia, žemėje, ir Jam atnešė savo ma
žutėlius (kurie kitaip niekada nebūtų Jo pažinę), kad 
Savo rankas uždėtų ant jų galvelių ir palaimintų. Ta
čiau, jei jie prarastų jų pašaukimo kilnaus uždavinio 
šviesą, jų mokinimo srityje bei darbuotėje, jie taptų- 
daugiau niekas kitas kaip paprasti pedagogai, vien 
neigiamai veikdami Kristaus vynyne, nes gal jie vaiz
duoja krikščioniškojo jaunimo širdyse jų. pačių pasau
linio gyvenimo kokias pasaulines nuotaikas.

Mes visgi neturėtume manyti, kad uolumas sie
loms yra dorybė, kurios turi pratintis vien tie, kurie 
pašaukti į šventąją kunigystę, arba į vienuolinį gyve
nimą. Kokis bebūtų mūsų nusistatymas bei pašauki
mas gyvenime, mūsų visų pareiga yra mylėti Dievą vi
sa savo širdimi, ir mūsų artimą kaip patsai save. Ir jei 
visi turime pagal savo išgalę padėti mūsų artimui jo 
kūniškuose ar žemiškuose reikaluose iš pasigailėjimo I

ir meilės atžvilgio, kokiu gi kilnesniu atžvilgiu turime moterystėje nuo vaikų, ar 
mūsų artimui gelbėti jo sielos reikaluose‘pasigailėjimo naikinimas jau prasi-!
ir meilės dvasiškais darbais, kadangi siela yra didės- dėjusios, tačiau, dar nepa
neš vertybės kaip kūnas, ir daug brangesnė Dievo a- sirodžiusios kūdikio gyvy 
kivaizdoje. Kiek daugelis tūkstančių, gyvenančiųjų 
pasaulyje turtuose ar skurde, garbėje ar nuošalioje 
vienatvėje, kaip Vengrijos Šv. Elžbieta, Lietuvos Šv. 
Kazimieras, arkivyskupas Jurgis Matulevičius, Bene
diktas Labrė, Frederikas Ozanamas, arba Matas Tal
botas, buvo tikrieji apaštalai, kurie žodžiu ir darbais 
pelnė nesuskaitomų sielų daugybę Jėzui Kristui!

(Bus daugiau)

.... (Tęsinys)
d) Ketvirtas raitelis, vardu 

Mirtis, jojo palšą arklį
Ketvirtas raitelis tai visų 

keturių raitelių baisiausis. 
Šv. Jonas šitaip jį aprašo :. 
“Ir štai palšas žirgas; tam, 
kurs ant jo sėdėjo, vardas 
Mirtis; paskui jį ėjo praga
ras ; jam buvo duota val
džia ant keturių žemės da
lių išžudyti kalaviju, badu, 
mirtimi ir žemės žvėrimis”. 
(Apr. 6, 8),

Šis raitelis tai nepado
riųjų darbų piktoji dvasia, 
kuri apsireiškia ne savo .iš
kraipytu mokslu, bet savo 
gyvenimo dorovišku ištvir
kimu. Lyg kad iš proto iš
ėjusia raitelis ant sukan- 
dusiojo žąslus arklio be pa
vadžių beprotiško šuolio Mat, jie visi troško “pagy- 
joja, neatsižvelgdamas nei 
gairių, nei tvorų, sutrimpia 
po arklio kojų gėles ir dar
žoves, laužo vaismedžius, 
griauna : šventovių alto
rius! Gairės tai patarimai; 
tvoros tai įsakymai; gėlės 
tai jaunimas; daržovės tai 
moterystė; šventovės tai 
tikėjimas ir meilė, prakil
nūs siekiai ir darbai!

Kiek tai jaunuolių, kupi
nų gabumais ir prakilniais 
šūkiais, išeina iš tėviškės į 
svetimas pastoges, ar į ka
reivių stovyklas, o, žiūrėk 
netrukus, nustoja susival
dymo, paleidžia’vadžias sa
vo piktiems polinkiams, 
pamina po kojų tikėjimo 
apsaugos gaires ir duodasi 
sukami gyvenimo ištvirki
mo viesulo! Kiek tai motu
tės globoje dorų mergelių, 
išėjusių iš po motinėlės 
sparno, patenka į vanagų 
nagus ir savo garbės vaini
ką pamindopokojųir val
kioja po žemiškas šlykšty
nes! Kiek tai studentų, tė
vų saugotų, lyg akies lėle
lė, virsta griuvėsiais, lyg 
stabmeldžių1 išgriautieji 
šventovės altoriai! Kodėl?

svaiginančių ir nuodijan
čių širdį smagybių; o iš an- 
tfbs pusės, Bažnyčia savo 
Eucharistiniu sąjūdžiu pa
tiekia žmonijai išganymo 
taurę, kupiną Avinėlio 
Krauju! Ji raginte ragina 
visus, o ypač jaunimą, ar
tintis prie Dievo Stalo ir 
sotintis Stipruolių Duona, 
gaivintis Gyvojo Šaltinio 
Gėralu, kurs padaro didvy
rius J “Eikite į mane visi, | 
kurie vargstate ir apsun
kinti .esate, o aš jus atgai
vinsiu!” Taip Bažnyčia Jė
zaus žodžiais ragina vargs- j 
tančius dvasiškai ir kūniš
kai sustiprėti prie Jėzaus 
Širdies! :

Naujieji laikai su savo 
trečiuoju raiteliu virsta la
vonų lauku su sutryptais 
.daržais ir sugriautomis 
šventovėmis; priešingai 
šiam Bažnyčia kviečia vi-

venti” ir išrągauti pasaulio 
kūniškųjų pasismaginimų 
ir.w radO' mirtį! Jaunųjų 
jėgų mirtį; savo prakilnių
jų svajonių mirtį; savo tė
velių, savo tėvynės vilties 
mirtį; savo. darbuotės ir sus į- dorovinio- atgimimo 
gyvenimo džiaugsmo mirtį, Betliejų, ant kurio, ramiai 
kadangi su jais kartu jojo! sau šviečia tykį;,ranrinan- 

■ir dorovingumo mirtis ant 
palšo arklio L“... ir paskui jaus žvaigždė!

sekė pragaras”. — sąžinės 
kančių ir sielos skurdo 
pragaras, ir pagaliau, nu
stotos laimės pragaras, 
kuriam duota valdžia ap
valdyti pasaulį ir padaryti 
iš jo kapines !

Šis ištvirkimo raitelis pa
lindo po kojų ne vien gė
les, bet ir daržoves ir išlau
žo vaismedžius, t. y. mote
rystės tvarką ir šventumą! 
Moterystės, kurios siekis 
ir tikslas yra tai išplatinti 
žmoniją, palaidumas jau 
gręsia savižūdyste 20-jam 
šimtmečio žmonijai ir tau
tų jėgai tiesiog smeigia sa
vo durtuvą! Nuodėmė, ku
rią čia miniu, tai dabarti- 
niųjų laikų būdingoji nuo'-į 
dėmė —- tai susilaikymas

4. BAŽNYČIOS UŽDAVI
NYS IŠ ATŽVILGIO Į SO

CIALŲ VISUOMENĖS 
GYVENIMĄ

Naujieji laikai pradėjo 
labai susirūpinti socialiu 
gyvenimu, sutvarkymu ir 
išvystymu jo. Šiuo atžvil
giu jie yra nuveikę daug, 
ir šiuo nepaprastai di
džiuojasi, priskirdami vien 
sau visų naujovumų garbę; 
tačiau, pamiršta, ar nenori 
prisiminti, jog socialios 
tvarkos pagrindas ir min
tis gavo pradžią kaip tik iš 
R. K. Bažnyčios iždo.
a) Ne visa yra nauja, kuo
mi dabarties laikai taip gi

riasi šiuo atžvilgiu
Dabarties žmonija socia

lios santvarkos gyvenimo 
atžvilgiu naudojasi tuomi, 
ką ji buvo paveldėjusi iš 
praeities. Dažnai giesmės 
turinys palieka tas pats, o 
tik gaidos naujos. Dabar
ties mokslas ir pažanga, 
kuri be abejo yra labai au
kštai pakilusi, darbuojasi 
su praeities dvasinios at
sargos kapitalu. Naujųjų 
laikų tikybinės draugovės, 
kurios Šv. Rašte randa 
vienintelį tikėjimo šaltinį, 
yra savo mintis perėmusi 
iš senosios Bažnyčios tra
dicijos.

Irgi socialios mintys — 
atjautimas artimo vargų ir 
skausmų, prakilnus atsi
žadėjimas savęs tarnyboje 
artimajai, ar tolimajai ap
linkumai, visas platus so
cialių siekių programas 
šiandien gali švęsti tik sa
vo Velykas, t. y. dieną pri
sikėlimo į naują, prakilnų 
gyvenimą, tačiau, ne Kalė-
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bės! Ši nuodėmė pasibaisė
tinu greitumu žygiuoja per 
pasaulį ir gręsia žmonijai 
pražūtimi!

Ir kas gali šią būdingą 
šių šimtmečių ligą panai
kinti?! Štai R. K. Bažny
čia garsiai iškelia savo 
balsą, ne vien tik įspėda
ma žmoniją, bet ir siūlyda
ma priemonių šiai ligai iš- 
gydyti- .... ...

Viena svarbiausiųjų šiam 
priemonių yra tai Eucha
ristinis sąjūdis! Naujieji 
laikai savo kaskart didyn 
einančių troškulių iščiulpti ! 
visus gyvenimo pasismagi
nimų sakus, žmonijai ištie
sia- Babilono taurę, pilną

■v •

sau šviečia tykį;rannnan 
ti ‘ ir atgaivinanti Betlie

"——r—•—-- ---- a . i. Jin
das, kaip dieną, kurioje j< 
būtų buvusios gimusi* 
pirmą kartą ir pasirodžii 
sios pasaulyje!

Tiesa, socialios darbui 
tės būdas, jaunimo aprūp 
nimo lytys, labdarybių 
staigos yra tai naujųjų la 
kų nuopelnas; tačiau, vif 
tai yra įdiegta senosii 
Bažnyčios tykiojo Išgan; 
tojo dvasios, kuri kaip kž 
judinančioji išvidinė jė£ 
pastūmėjo darban sočiai 
pagalbą ir jos veikėjus p 
darė žmonijos bičiulius, a 
sižadančius savęs tiksi 
tarnauti žmonijai ir jai s 
vo gyvybę atiduoti, sekd 
mi Jėzumi Kristumi. “ 
bet kas tik tarp jūsų no 
būti didesnis, tebūnie jūs 
tarnas, ir kas tarp jūsų n 
ri būti pirmas, bus jūs 
vergas; taip pat, kaip žm 
gaus Sūnus atėjo, ne ki 
jam tarnautų, bet pats ta 
nauti ir atiduoti savo g 
vybės daugeliui atvadu 
ti”. (Mat. 20, 26—27). .

Didingas įsakymas, Išg 
nytojo krauju užantspa 
duotas: “Mylėk Viešpa 
už visa, o artimą, kaip kt 
pats save”, virto tautų ki 
tūros turtais tik per Jėzai 
duotąją Bažnyčią pasiu 
tinybę. Be Bažnyčios neg 
Įima išaiškinti mine 
branduolio iš atžvilgio 
socialią labdarybę. ■ <

Daugelis į socialių pan 
gų atlikimą žiūri, kaip kž 
į naujųjų laikų įsakym 
tačiau, ne visi, kurie šit( 
dirvon smeigia savo arki 
žino apie tai, kad jie sto 
ant senosios Bažnyčios p 
do!

Bus daugiau

/-------------------------- -
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HUDSON, MASS

Gerb. Klebonų Dėmesiui t

Edw. V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono pffice:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

KOLONIJOSE

Tėvas Jonas Kidykas, S. 
J., po paskutiniųjų misijų 
pas Kleb. I. Kelmelį, New- 
ark’e, išvyko į Chicago, 
HL Čia jis duos dvejas re
kolekcijas Seserims Kazi- 
mierietėms ir sakys kele- 
toje parapijų pamokslus 
per įvairias novenas. Nuo
latinis adresas iki Spalių 
mėnesio yra šis:
Fr. J. Kidykas, S. J. St. Ig- 
natius High School, ..1076 
VV. Roosevelt rd. Chicago, 
UI.

Jei kurie

s0 gyvena dvasia, kad lie-j 
tuvybė Amerikoje išbus 
tik 5 — 10 metų, neilgiau. 
Patys mažai tepažįsta lie
tuvių kalbą, dainą, tuo 
tarpu bruka chorui visokį 
džiazą, maliavodami lietu
viškus veidus nigerio spal
va, o lietuviškas dainas 
moko chorą tik tai privers
tinai. Dar kitur vargoni
ninkauja mergaitės, fabri
ko darbininkės arba namų 
šeimos moterys. Jos mažai 
laiko turi pašvęsti netik 
chorui, bet ir sau pastudi
juoti tautines dainas ir 
bažnytinę muziką. Taipgi

DARBININKAS t 6

Naujosios Anglijos Metine Švente

LIETUVIU DIENA
z

Marianapolio Kolegijos Parke,

__ , Gerbiamųjų a vargOnįnįnkų mylin- '
Klebonų norėtų JJ gauti a darbuotis toj j^fesi. 
misijoms ar rekolekcijoms ,joje ir b turinčių,' 

bet gyvenimo sąlygos ver- 
čia atliekamu laiku eiti už- . 
darbiauti iš šalies, nes alga; 
maža, o šeimą reikia užlai- i 
kyti.

Nuo pradžios lietuvių ap
sigyvenimo Amerikoje, jei 
nebūtų atvažiavę geri tė
vynainiai kunigai, idėjos 
pilni vargonininkai, kom- 

1 pozitoriai neturėtume 
j šiandiena tokių gražių lie- 
I tuviškų bažnyčių, mokyklų 

.Parapijose chorai yra;įr savų organizacijų. Jų 
skaitlingi. Juose susibūręs nuOpelnas, jie kvietė mu- 
pats gražiausias jaunimas, mįs j vienybę, organizavo 
turintis daug ugnies ir no-i draugi jas, statė bažnyčias 
rįs išeiti viešumon su galin įr steigė mokyklas. Tad bė
ga dainos jėga, bet ar lei-jpįgu mums šiandien dai- 
sime mes jiems? Chorams nuoti “Pinuti linksma, 
vadovauja klebonų įparei-1 piauti gera”. 0 ką darysi- 
goti vargonininkai, nuo jų me nupjovę, žemės nepure

nę nesėję? Ar ne laikas 
; jau ir jauniems vadams pa
galvojus, mažiau žiūrėti į 
apčiuopiamą dolerį, o per
siimti pirmtakūnų tėvynės 
meilės dvasia, su jauna e- 
nergija dirbti daugiaus 
Bažnyčios garbei, Tautos 
naudai!

Dabar, kuomet chorai lie
tuviškoje dvasioje organi
zuojasi į Chorų Sąjungą, 
padėkime jiems, dalyvau
dami patys ir atstovus at
siųsdami į pirmąjį jų Sei
mą. Lai Chorų Sąjunga 
susilaukia 100 chorų, 7000 
narių, tuomet bendrai ir 
galingai užtrauksime “O 
dirvos koks tas plotas, net 
nei galo nesimato”. Po dar
bo bus mums saldi ir gardi 
lietuviška duonelė valgyti.

N. Kulys.
P. S. Chicagoj, liepos 10, 

Sunset Park prasidės Sei
mo Dainų Šventė ir kitos 
iškilmės per tris dienas. 
Laukiame atstovų iš visos 
Amerikos. N.K.

vesti ateinančios gavėnios,; 
ar net ir bet kuriuo kitu j 
metu, prašomi kreiptis,! 
kiek galima ankščiau, pa
duotu adresu. Visos atei
nančio Advento savaitės 
jau užimtos. Iki Advento, 
kiekvieną mėnesį turi dar 
po porą laisvų savaičių.

Ar Bus Skaitlingas Chorų 
Seimas?

prklauso visa chorų veikla. 
Jei vedėjas yra nuoširdus, 
mylintis muziką ir patrijo- 
tas, tai jo ir choras toks. 
Ten bažnyčioj išgirsi ,ffiąl7 
dos pobūdžiu gražų giečlcP 
jimą, svetainėje tėvynės' 
kultūringas, patrijotingas1 
dainas, ir tas choras yra 
žydinčioj! gėlė tos koloni
jos. ■

Ar visi parapijose chor
vedžiai yra pilni idėjos, tė
vynės meilės ir dainos 
skleidėjai ? Rašančiam 
vargonininkų veidas ir pa
dėtis yra gerai žinomas. 
Nepaslaptis, kad randasi 
lietuvių parapijoje svetim
tautis vargonininkas, ku
riam lietuviška giesmė, 
daina — svetimas rūbas. 
Jis naudą turi tik sau lie
tuviškoj įstaigoj. Kiti, čia 
gimę vargonininkai (nevi-

i-

Thompson, Conn.

Liepos - July 4 d., 1938
-10 Vai. Ryte (EDST) -Iškilmingos Pamaldos -12 Vai. Dieną - Mėgėjų Meno Valandėlė 
-1 Vai. pp. Baseball los —Marianapolio Kolegijos Sportininkai ir So. Worcesterio Vyčiai 
-2 Vai. p. p. Sporto Olimpiada - 3 Vai. Chorų, d-jų Parada - 4 Vai. pp. Dainų Šventės Pr-ma 
-Vaikų (nuo 1-6 m.) Grožio Kontestas.. Rankdarbių Paroda Linksmus Šokiai

Dainų Švente DALYVAUJA 15 Chorų

Dalyvauja Chorai iš Sekančių Kolonijų:
1. Athol ir Gardner, Mass. vad. J. Stačioko,
2. Brockton, Mass., vad. J. Vaičaičio,
3. Cambridge, Mass., vad. M. Karbausko,
4. Elizabeth, N. J., vad. J. Žilevičiaus,

i

5. Lawrence, Mass., vad. P. Sako,
6. Lowell, Mass., vad. Mrs. Stella O'Heil,

7. Nashua, N.H.—G. Utkiūtės ir Virkausko,
8. Norwood, Mass. vad. A. Šlapelio,
9. Providence, R. I. vad. p. Giedraičio,

10. So. Boston, Mass. vad. R. Juškos,
11. So. Worcester, Mass. vad. J. Čižausko,
12. Westf ieid, Mass., vad. W. Burdulio,

13. Worcester, Mass. vad. J. Žemaičio
14. Hartford, Conn., vad. J. Balsio

Bendram Chorui vadovaus muz. Čižauskas, 
muz. Žilevičius ir muz. Virkauskas.

Lietuvių Dienos Prietelius ir Mylėtojus Nuoširdžiai Dalyvauti Kviečia— RENGE] AI

Retai tesimato korespondenci
jos iš mūsų miestelio, nors vei
kime neesame visai atsilikę.

I

I
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BATCHELDER WHITTEMORE GOAL CO

We Recommend 
and 

Guarantee

/Hodem
UOMES

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

108 Dorchester Avė- 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Štai, kad ir birželio 5-tą, Mote- < 
rų 45 kuopa turėjo įdomias pra- i 
kalbas ir svečius dainininkus iš i 
Worcesterio, ponus Joną ir Ma- : 
rijoną čižauskus. Vakaras buvo i 
surengtas atžymėjimui kuopos < 
20-ties metų gyvavimo.

Kuopos pirm., p-lė J. Stanytė : 
atidarė vakarą ir perstatė dai
nuoti p. Marijoną čižauskienę. 
Stiprus ir malonus jos balsas ir 
gabus p. Čižausko pritarimas 
pianu, sužavėjo atsilankiusius.

Apie Moterų Sąjungą ir apie 
moteries veiklą organizacijinia- 
me ir draugijiniame gyvenime, 
kalbėjo viešnios worcesterietės, 
ponios Uršulė Daukantienė, Ve
ronika Liutkienė, Marijona Či
žauskienė ir Teklė Mažeikienė. 
Įdomios kalbos, kur rimtumas 
pinėsi su linksmais anekdotais, 
įvairino vakarą ir kėlė malonią 
nuotaiką klausytojų tarpe.

Po kalbų, ponai Čižauskai su
dainavo porą duetų ir p. čižaus
kienė sudainavo solo. Publikai 
taip patiko netik dainos, bet ir 
artistų malonus ir patraukian
tis būdas, kad labai nenoroms 
paliuosavo nuo tolesnio daina
vimo.

Ponas Čižauskas pasirodė ne- 
vien puikus artistas, bet ir ga
bus kalbėtojas, nes užbaigus 
dainuoti pasakė gražią kalbą.

Viena iš kalbtojų pažymėjo, 
kad mūsų kuopa išsiskiria iš ki
tų, kad Hudsone neturime lietu
viškos parapijos, betgi mokame 
vieningai dirbti ir auginti savo 
kuopą (turime 50 narių); bet 
aš sakyčiau, kad ir šis vakaras 
išsiskyrė iš kitų, nes kalbėto
joms turėjome keturias buvu
sias Moterų Sąjungos Centro 
pirmininkes!

Hudsono sąjungietėJ didžiai 
dėkingos kalbėtojams ir Artis
tams už atsilankymą ir paliktus 
malonias įspūdžius. Lauksime 

1 darnesnio atsilankymo. Vienas

dalykas labai geistinas, tai kad 
mūsų jaunimas turint tokius 
malonius ir palankius artistus 
taip ponai Čižauskai artimoj 
kolonijoj, pasistengtų sudaryti 
chorą, ar dramatišką grupę, 
vadovystėje p. Čižauskų, o tuo
met pagyvėtų viso Hudsono lie
tuvių gyvenimas. Ringietė.

vargšų reikalais, deda aukas, iš 
kitų renka ir viską atiduoda 
vargšams. Už tai jie verti dide
lės garbės. Vienok, jie jokios 
garbės neieško, jie nuoširdžiai 
darbuojasi dėl Dievo ir artimo 
meilės. Dieve, jiems padėk!

LAWREHCE, MASS
NEDARBAS

Jau gana ilgas laikas kaip čia 
siaučia nedarbas. Audinyčios, 
kurios sudaro didžiumą šio mie
sto pramonės, kaip tik kruta, 
daug darbininkų yra atleistų, o 
kurie ir dirba, tai pralaikiui. Iš 
priežasties nedarbo, yra daug 
šeimynų ir pavienių varginga
me padėjime; jų tarpe yra ne
maža dalis ir lietuvių, kuriems 
pragyvenimas labai sunkus ir 
vargingas. Suvargusius šelpia 
miestas, federalė valdžia per 
vietinį WPA skyrių ir įvairios 
kitos labdaringos įstaigos. Šv. 
Vincento Pauliečio Draugija 
Šv. Pranciškaus parapijoje rū
pinasi ir teikia pagelbą pagal iš
galės vargo paliestas lietuvių 
šeimas ir pavienius. Gaila, kad 
ši draugija yra neturtinga, nes 
kiek aukų nuo geraširdžių gau
na, tai tuojaus ir išdalina su- 
vargusiems. Padidinmui savo 
iždo Šv. Vincento Pauliečio Dr- 
ja surengė išvažiavimą, kuris į- 
vyko sekmadienį, birželio 5-tą 
dieną, Šv. Pranciškaus parapi
jos vasarnamyj, prie Forest e- 
žero, Palangoje. Tą dieną oras 
pasitaikė gražus, tai ir žmonių 
suvažiavo gana skaitlingai. Da
lyvavo nemažai jaunimo. Drau
gijos nariai džiaugiasi, kad at
liks šieš-tiek pelno. Arčiau pasi
žiūrėjus į šios labdaringos drau
gijos narius, kad jie patys, a- 
part savo rūpesčių ir darbo

MŪSŲ PARAPIJA 
Šv. Pranciškaus parapija, 

dovybėje klebono kun. Pr. M. 
Juro ir vikaro kun. J. Skalan- 
džio, labai gražiai tvarkosi ir 
viskas vyksta kuopuikiausia. 
Mat, prie gero vado, viskas tvar
koje. Turime dvi Pranciškietes 
Sesutes — vienuoles, kurios pa
vyzdingai ir sumaniai mokina 
vaikučius katekizacijos ir mū
sų prigimtos lietuvių kalbos. 
Praeitos žiemos mokslo metu, 
Seselių vadovybėje surengta ke
letas vaikučių scenos spektak
lių. Visi, kurie į tuos parengi
mus atsilankė, gėrėjosi ir džiau
gėsi vaikučių tinkamais jų ro
lių nudavimais, o ypač jų gražia 
lietuvių kalbos tarme. Vienok, 
tie, kurie sekmadienį, birželio 5 
dieną, matė Seselių gražiai pri
ruoštus' vaikelius ir mergaites, 
einančius priimti Pirmąją Šv. 
Komuniją, laike Šv. Mišių, tai 
negalėjo atsižavėti, nes tie vai
keliai ir mergaitės tikrai vaiz
davo gyvuosius angelėlius.

va-

Marianapolio Kolegijoj, Thomp
son, Conn., kur jų sūnus Leo
nardas, Jr., baigia aukštosios 
mokyklos mokslą. Po to, gerb. 
Šimučiai atvyks į Lawrence, 
Mass., pas mūsų Dvasios Vadą 
kun. Pr. M. Jurą, kuris pereita
me LRKSA Seime liko išrinktas 
Susivienymo Dvasios Vadu. 
Nors gerb. Šimutis jau ne pir
mą kartą pas mus atsilanko, 
vienok vietinė Katalikų Susi
vienymo 52 kuopa, pasinaudo
dama šia proga, trečiadienio 
vakarą, birželio 15-tą dieną, Šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
tinėje svetainėje, rengia prakal
bas, laike kurių gerb. Šimutis 
pasakys kalbą. Pasiklausyti šių 
prakalbų visi lietuviai ir lietu
vaitės, kuriems rūpi mūsų tėvy
nės Lietuvos ir mūsų organiza
cijų reikalai, turėtų atsilankyti, 
nes iš anksto galima užtikrinti, 
kad gerb. Šimutis visus sužavės 
savo kalba. Liepa.

LAUKIAME GARBINGO 
SVEČIO

Iš patikrintų šaltinių gauta 
žinių, kad gerb. Leonardas Ši
mutis, iš Chicago, III., šiomis 
dienomis atvyksta į šią apylin
kę. Gerb. L. šimutis yra žymus 
Amerikos lietuvių visuomeni
ninkas, “Draugo” redaktorius, 
Lietuvių Romos Katalikų Susi- 
vienymo Amerikoje prezidentas 
ir Katalikų Federacijos sekreto
rius. P. Šimutis su savo žmona, 
kuri yra ALRK Moterų Sąjun
gos Centro iždininkė, dalyvaus

I

OMAHA, NEBRASKA
MOKYKLOS UŽBAIGA

Birželio 5 d. turėjome moky
klos užbaigą. Šiais metais net 18 
vaikų užbaigė mūsų mokyklą. 
Seselės buvo gražiai išmokinu
sios vaikučius išpildyti progra
mą. Žmonių buvo daug.

GRAŽI DOVANA

Karvelienė įtaisė labai gražų 
naują kilimą sanktuariume. Ki
limas brangus ir labai gražiai 
atrodo. '

Jos vyras, Juozas Karvelis pa
siuntė aukso žiedą į New Or- 
leans dėl Eucharistinio Kongre
so. Rudenį ten bus tautinis Eu
charistinis Kongresas. Arkivys
kupas J. Rummel padirbdins 
didelę Monstranciją iš seno auk
so dėl Eucharistinio Kongreso.

MAHANOY CITY, PA.
Susirinkimas 24-tos Lietuvių 

Dienos reikale įvyko ketv., geg. 
19 d., Šv. Juozapo parapijos kle
bonijoje, Mahanoy City, Pa.

Sekantieji tapo išrinkti į 24- 
tos Lietuvių Dienos valdybą: 
Prezidentas — Kun. P. Česna iš 
Mahanoy City, Pa., Vice-Prezi- 
dentas — Kun. S. Dobinis iš 
Shamokin, Pa., Sekretorius — 
Kun. P. Laumakis iš St. Clair, 
Pa., Iždininkas — Kun. K. Kle- 
vinskas iš Minersville, Pa.

Nutarta 24-tą Lietuvių Dieną 
laikyti, kaip visuomet, Žolinių 
dienoje, rugp., 15 d.

Pelnas paskirtas sekančiai: 
Šv. Kazimiero Seserims, New- 
town. Pa., šv. Pranciškaus Se
serims, Pittsburgh, Pa., ir Ma
rianapolio Kolegijai, Thomp
son, Conn.

A

DRAUGIJOS DIRBA

Rožančavos draugija jau se
niai paskolino parapijai du tūk
stančių dolerių. Pusė jau ati
duota. Gegužės 19 dieną drau
gija padarė “card party” ir atsi
ėmė vieną šimtą dolerių iš pa
rapijos skolos.

Dabar šv. Antano draugija 
nori atsiimti 300 dolerių per 
vakarienę. Aš manau, kad atsi
ims, nes pirmininkas, p. Felik
sas Petrukonis labai smarkiai 
dirbsL Jam padeda raštininkas 
Adolfas Rolinskis ir kiti na
riai.

Nors mūsų kolonija visai ma
ža, bet darbštūs parapijiečiai 
turi gražią mūrinę bažnyčią be 
skolos ir mokyklą su greit ma- • 
žinama skola. Vietinis.

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



atvaizde matome š. m. gegužės 1 d. MotinosDienos iškilmes Karo Muziejuje. Kalba Prezidentas Antanas Smetona.
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čius kartą turėjęs progos daubą.

Th* Fbjship S.S. Statendm

Patogtfs, greiti ir švarūs laivai. Į 
Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko
‘ * 1938 m.: '
NIEUW AMSTERDAM. geg. 21 
VOLENDAM .................... geg. 28
STAVENDAM .................  Birž. 3
$IEWr AMSTERDAM. Birž. 11 
STATĖNDAM................... Birž. 24
NIEUW AMSTERDAM, Liepos 2 
Visais kelionės reikalata kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus a- 

gentus arba'■p'1
HOLLAND-AMERICA LINE

Artimiausi* J. A. V. Ofisą

Lietuvoje yra labai gražus paprotys kasmet gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį skirti motinai paminėti. Tai'Mdtinos Dfėna. Šiame
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DARBININKAS

BLATvLN f SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirminin- 
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mot t St., Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
6 Commonwealth Avė., IVorcester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

KAI KURIE
Laikraščiuose kartais pa

sirodo straipsniai apie ne
gražiai elgiančius kai ku
rių aukštesnių mokyklų 
studentus. Kas nežino, kad 
geria studentai jaunuoliai
— ir jaunuolės. Ačiū Die
vui, mūsų letuviškų katali
kiškų mokyklų studentai 
bei studentės nevartoja al
koholinių gėrimų. Ir tuomi 
jie patys džiaugiasi, džiau
giasi jų tėvai ir kiti.

Tūloje mokykloje Midd- 
leton, Conn. buvo laikomi 
taip vadinami pasisakymai
— ir 80 nuošimtis abitu- 
rentų pasisakė gerią alko
holinius gėrimus.

Mokyklose studentai tu
rėtų auklėti savo valią, la
vinti savo širdį ir protą — 
stengtis tapti gerais ir di
deliais žmonėmis, o ne leis- į 
ti laiko ieškojimui kur ge-' 
resni saliūnai — kur saliū- 
ninkas daugau duoda alko
holio už tą pačią kainą.

Kai kur mokyklose lei
džiama prieš studentų su
sirinkimus vartoti alkoho
linių gėrimų. Mat, bus sma
giau ir lengviau posėdžiau
ti.

Bet yra tokių — ir labai 
daug, tokių mokyklų,' ku
riose alkoholis neturi vie
tos nė susirinkimuose — 
nė studentų gyvenime. Ir 
šitokių studentų susirinki
mai nė kiek neatsilikę įdo
mume — sklandžiai varo
mi. Jaunuolių moksleivių 
draugijos, kurių tikslas y- 
ra muzika, istorija, ekono
mija, filosofija, ir tt., laiko 
savo apsvarstymus be al- 
koholiškų priedų. Nariai 
supranta, kad reikia užlai
kyti draugijos rimtumą — 
savigarbą.

Žmonės laukia blaivių 
advokatų, gydytojų, teisė
jų, farmacistų, inžinierių, 
dentistų ir pan. Kas gi no
rėtų drįsti gerti neblaivaus j 
farmacisto sumaišytų vai
stų ? Kas gi norėtų būti gir
tuoklio gydytojo gydomas
— arba kas samdytų ne-

blaivų inžinierių? Manau, 
kad ir didžiausi alkoholio 
mėgėjai nepasiduotų, kad 
jį pjaustytų neblaivus chi
rurgas. Kas gi dėtųsi teis
mo salėje jeigu girtas tei
sėjas sėdėtų ir spręstų 
svarbias bylas.

Studentams alkoholis 
reikalingas tiktai chemijos 
arba fizikos laboratorijo
se, kur daromi bandymai. 
Bet studentų gyvenime al
koholis turėtų būti visai 
nežinomas. Kad taip būtų!

Trys prieš vieną yra pro
porcija tarp, baro (bar) ar
ba saliūnų tarnaičių ir uni- 
jversitetų, kolegijų lankan
čių mergaičių. Jungtinėse 
Valstybėse viena mergai
tė naudojasi mokslo gali
mybėmis ir mokosi kaip 
būti artimui ir sau naudin
gesnė; o tuo tarpu trys 
mergaitės, gražios, jaunos, 
gabios, yra lavinamos al
koholio ir saliūno patarna
vime.

1934 m. 439,640 mergai
čių įrašyta aukštesnio 
mokslo įstaigose, anot Vi
daus Departamento — Bu- 
reau of Education.

1936 m. 1,350,000 mergai
čių įsirašyta alkoholinių 
gėrimų institutuose.

1934 m. išlaidų už pradi
nes ir aukštesnias mokyk
las J. V. kiekvienam gy
ventojui išėjo 13.54 — vi
so 81,941,556,979.

1936 m. išlaidų alkoholiui 
kiekvienam gyventojui išė
jo $39.93, viso 5,000,000,! kims sau ištikimi, i 
000 dolerių. Sakoma, 1936* rint kokios būtų matomos 
metai bravorininkams bu- ar įsivaizduotinos kliūtys.

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

Keliaukite į Lietuva

HOLLAND-AMERICA

Iš viso 10 proc. visų SSSR 
vyrų sėdi kalėjimuose arba į 
koncentracijos stovyklose; j 
2,5 proc. tremtinių sudaro 

' dvasininkai, 22 proc. darbi
ninkai, 12 proc. valdinin- 

, kai, o visi kiti — ūkininkai. 
‘Stovyklų tremtinių darbų 

ir su kuom. Vaikai realizuojami tokie Sovietų 
.........ūkio planai, kurių neapsii- 

ma atlikti nė vienas laisvas 
darbininkas.

Tremtiniams nustatyta 
atlikti dienos darbo norma 
daug didesnė už normalią. 
Kas tos normos neatlieka, 
tam sumažinamas duonos 
davinys: duodama ne 800 
gramų, bet 600 arba 400 
gramų per dieną. Beje, be 
duonos tremtiniai daugiau 
nieko ir negauna, jeigu ne
skaityti šilto vandens, ku
ris pretensingai vadinamas 
sriuba.

Tremtiniams drabužis 
neduodamas; turi išsivers
ti su tais, kuriuos vilkėjai 
suėmimo metu. Solonevi-

vo pjūties metai.
Artinasi mokslo metų už

baiga ; pasišalins vaikai 
nuo mokytojų sargos — 
bus liuosesni. Tėvai turėtų 
prižiūrėti savo vaikų die
notvarkę ir liuosybę. Žino
ti, kur jie žaidžia ir kur ei
na 
neturėtų būti įleidžiami į 
karčiamas - saliūnus. De
ja, kaikurie saliūnininkai, 
net ir vaikams parduoda 
alkoholinių gėrimų. Tėvai, 
saugokite savo vaikučius, 
nes jūs juos mylite.

E. Hoover, J. Valstybių 
Bureau of Investigation 
viršininkas, sako kad kas
met vagystės ir kitos rū
šies kriminalystės šiai ša
liai atsieina 15 bilijonų do
lerių. Kas apkainuos šir
džių skausmus, šeimų su
ardymus, našlių ir našlai
čių ašaras, šeimų' rūpes
čius, ir tt.!

Kasdien mums visiems 
j reikia drąsos. Drąsos! Bū- čiui yra tekę matyti toli- 
IbinnAnon nežiū- mojoj šiaurėjt prie Balto-

RUSIJA KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOJE

Pragariška “Prakeikimu Paženklin
tųjų” Buitis Sovietuose

sios jūros, suskurdusių ū- 
kininkų, kurie didžiausio 
speigo metu dirbdavo nus
kurdę ir pusnuogiai. Dvi 
jaunos mergaitės, teturin
čios po kokius 18 metų, jo 
akyse merdėjusios iš šal
čio. Ką bekalbėti apie bai
sų mirtingumą tų, anot 
“Internacionalo” “prakei
kimu paženklintųjų”!

Tačiau “laisvųjų” Sovie
tų Sąjungos gyventojų bui
tis kartais nė kiek negeres
nė už kalinių. Stovyklų 

bent kasdien
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ISveikata^Brangus Turtas!
VASAROS MAISTAS
Rašo Dr. J. P. Poška

Džiaugiamės ir linksmi
namės sulaukę vasaros šil
to oro. Atgijusi ir sužalia
vusi bei pasipuošusi gam
ta vilioja visus į miškus, 
parkus bei paežerius pasi- 

■ kaitinti, pasimaudyti, pa- 
1 kvėpuoti tyru oru bei pail
sėti. Taip, vasara visų mo
tutė, visus priglaudžia, vi
sus sušildo, bet kai kada ir 

, perdaug sušildo, net apal- 
pina ir odą sužaloja.

Tarpe gražių vasaros y-; 
patybių randame ir blogų
jų, kurios daug žalos pri
daro. Vasaros metu labai 
greitai genda visokis mais
tas, o ypačiai šviežia mėsa. 
Dėl tos priežasties šiuo lai
ku atsiranda visokios vidu
rių ligos, kurios ne tik pa
kenkia žmogaus sveikatai, 
bet kartais pakerta ir pa
čią gyvybę. Ypačiai maži 
kūdikėliai daug nukenčia 
pirmame jų gyvenimo me
te, nes dažnai * pasitaiko, 
kad jų maistas truputį ap- 
genda ar surūgsta. Mamy
tė, kuri maitindama kūdi
kį, suvalgo tokių žalėsių, 
negali pastebėti, jog tas 
maistas kenkia kūdikiui.

Mėsiški valgiai, kaip mi-, 
nėjau, greitai genda ne tik 
namuose, bet ir krautuvė
se. Už tai perkant mėsą 
reikia labai stebėti, kad ji 
nebūtų sena ir pradėjusi 
gesti. Pigios mėsos ir bar- 
genų reikia saugotis; ge
riau nusipirkti mažiau, 
bet geresnės mėsos. Na
muose mėsos negalima už-

laikyti be ledo arba šaldy
tuvo. Šaltas vanduo be le
do nesulaikys mėsos nuo 
sugedimo, visgi dažnai ten
ka girdėti, kad taip yra da
roma, tai yra mėsa laiko
ma šaltame vandeny per 
naktį.

Gera ledaunė arba elek
trinis šaldytuvas yra ge
riausia ir saugiausia prie
monė apsaugoti maistą va
saros metu. Apsaugojimas 
maisto nuo sugedimo — 
reiškia apsaugojimą svei
katos.

Daržovės ir medžių vai
siai irgi labai greitai gen-

da šiltame ore. Jie ne tik 
genda, bet būdami negera
me padėjime dažnai yra 
apsikrėtę įvairiomis bak
terijomis, kurios gimdo vi
sokias ligas. Tas bakteri
jas daugiausia išnešioja 
musės, nes jos visur skrai
do ir visur nutupia ir tokiu 
būdu nuneša ligų perus iš 
vienos vietos į kitą, ūžtai 
visokius medžių vaisius ir 
visokias daržoves reikia 
gerai nuplauti.

Linksminkimės gražios 
vasaros susilaukę, bet tuo 
pačiu metu saugokime sa
vo sveikatą.

I Tačiau bėgimo planas buvo 
išduotas, ir visi trys stoty 
buvo suimti. Laimei, tada; 
už bandymą emigruoti dar. tremtiniai 
nebuvo skiriama mirties; gauna duonos davinį, dau- 
bausmė, ir bėgliai gavo po 
8 metus koncentracijos 
stovyklos. Iš jos, pasinau
dojęs proga, Solonevičius 
pabėgo į Suomiją. Paskum 
persikėlė į Sofiją, parašė 
“Žuvusiųjų” knygą ir ėmė 
leisti “Golos Rossiji” laik
raštį.

Būdamas koncentracijos duoną siųsdavo * badau jan- 
stovykloj, Solonevičius dir- tiems savo namiškiams — 
bo jos administracijoj ir 
turėjo progos gerai susipa
žinti su kalinių buitimi vi
same Baltijos — Baltosios 
jūros kombinate, kuris ap
ėmė visas koncentracijos 
stovyklas srity nuo Mur
mansko iki Petrozavodsko 
(prie Onegos ežero). Pa
sak Solonevičiaus, 1936 m. 
visose Rusijos koncentra
cijos stovyklose buvo kali-

Šių metų vasario 3, Sofi
joj, rusų emigrantų laik
raščio “Golos Rossiji” re
daktoriaus Ivano Solonevi
čiaus bute sprogo pragaro 
mašina. Kvota išaiškino, 
kad tai Sovietų GPU dar- 
basų Kremliaus agentai 
ryžosi nusikratyti žmo
gum, kuris buvo turėjęs
gražios progos pamatyti > 
visus komunistinio teroro' 
užkulisius ir dabar visa tai 
išdėstė savo leidžiamame 
laikrašty ir garsioj kny- 

‘goj, kuri vadinasi “Žuvu- 
išieji”. 
! Sprogimo metu paties 
Solenevičiaus nebuvo na
mie; tebuvo tik jo žmona, 
buvusi Sovietų ambasados 
Berlyne tarnautoja, kurią 
pragaro mašina sprogda
ma sudraskė į kąsnelius.

Ivanas Solonevičius ne 
nuo pat pradžios buvo bol
ševizmo priešas: raudona
jam režimui jis tarnavo iš
tisus 17 metų. Būdamas’narna daugiau kaip 5.000. 
tvirta, savaranki asmeny* 
be, Solonevičius ilgainiui 
ėmė bodėtis kolektyvisti- 
niu asmenybės slopinimu; 
jo teisingumo jausmą aš
triai žeidė bolševikinės 
“tvarkos” nežmoniškumas, 
ir jis kartu su savo sūnum 
ir broliu nusprendė bėgti. > tracijos prižiūrimi.

000 žmonių! Į tą skaičių 
neįeina ūkininkai, už įvai
rius “nusikaltimus” per
kelti toli nuo gimtojo kraš
to, atskirti nuo pasaulio ir 
įkurdinti ištisais kaimais; 
jie dirba priverčiamųjų 
darbų stovyklų adminis-

gely Sovietų Sąjungos vie
tų, kur siaučia badas, žmo
nės savaitėmis duonos ne
mato. Solenevičius pasako
ja, jog stovyklose kalinami 
kai kurie ukrainiečiai ūki
ninkai savo duonos davinio 
dalį atidėdavo ir paskum 
tą sutaupytą sudžiūvusią

į derlingąją Ukrainą, j Ru
sijos druodu vadinamąją 
šalį!

Solonevičius tarp kitko 
pasakoja matęs šitokį vaiz
dą. Į stovyklą prie Balto
sios jūros vieną vakarą 
grįžta kokių 11 metų mer
gytė. Kažkur ji atranda 
kaušą su ledu pavirtusia 
“sriuba”. “Ji atsisegiojo 
savo apsiaustėlį, po kuriuo 
jokio kito drabužio nebebu
vo, ir prispaudė kaušą prie 
savo lieso kūnelio, matyt, 
stengdamasi suledėjusią 
sriubą Atpildyti, kad būtų 
galima valgyti...”

Kaip Rusijos gyventojai 
tokią siaubingą buitį pa
kenčia? Kijeve Solonevi- v • 1 S J “ « . • į . *

2 Užvalkalai iš Cellophane Užlipdo 
Prizinio Derliaus Tabaką SVIE2UM0JE

4. * iZ » LC.V® - - '■ ' ' -Z * ’ ■- # • ’

sa žolė ir sausas medis dega greičiau, 
negu žalia žolė ir negu žalias medis. 
Tas pats yra ir su tabaku. Sausas ta
bakas dega greit ir karštai, kuomet 
šviežias tabakas dega išlengvo, nes 
jis turi drėgnumo.

Old Gold yra ŠALTESNIS rūkyti, 
negu bile kuris kitas cigaretas, nes 
jo tabakas būna Fabrikiniai-šviežUs 
ir turi drėgnumo, dega • išlengvo ■*-. 
rūkytojas netraukia sausį karštį j 
savo burną. *

Kadangi rūkytojas netraukia taba-. 
ko sausą karštį į savo bumą ir rū
kymas yra vėsus, tai nėra progos ko
sėjimui ar gerklės erzinimui.

Todėl rūkytojas, kuris rūko 014 
Gold Cigaretus pasitenkina ilgesniu 
parūkimu:.. yra vėsesnis... be gerklės 
erzinimo ir kosulio... pilno skonio na
tūralaus kvepėjimo prizinio’ derliaus 
tabakų, be karščio.

Naudojant 2 užvalkalus iš Cello
phane, Old Gold rūkytojai, kurie gy
vena sausose 'šios šalies vietose, yra 
užtikrinti šviežiu Cigaretų per pas!* 
laikymą jame drėgnumo, arba OM 
Gold rūkytojai esanti žemose arba 
drėgnose apylinkėse yra apsaugoti 
rtub perdnėklmo. kas apsaugoja jud€ 
nub suBiapėJimo.

Jūs matote. Lorillard Įstaiga daro 
geriausius tabako pfoduktus nuo Ge* 
orge Washingtono laikų. Tai yra su
manumas. gimę* iš 178 metų prakti
kos, kuris duoda galimybės Lorillat- 
d’ui išrinkti, susendinti ir sumaišyti 
pasaulio geriattriUS tabake lapus f 
Old Gold Cigaretes iri pataikyti Juo*, 
visados Fabrikiniai-Šviežiais rūkyto
jui. ’ ' ‘

Nęra skirtumo juos pi
te. Dvigu -įveln kl Golde
sieks jus kaip tik ką
ėję iš cigaretų mašinos. Leiskite 
bandomam pakeliui Dvigubai-

Silpniausia vieta bile kokio popierinio' 
cigaretų pakelis yra užlenkime, kūr 
yra uždėta U. S. Revenue stampa. 
Nes nėra galima pakelio leibelį uždėti 
taip, kad galima būtų jis Užlipdyti 
viršuje, kaip tas yra padaroma pake
lio apačioje.

Vienas Cellophane užvalkalas, ku
ris randasi ant visų popierinių ciga
retų pakelių, uždaro pakelį geriausia 
kaip galima iš viršaus pakelio. Ta- 
čiaus, kiekvienas pakelis Dvigubai- 
Švelnių Old Gold Cigaretų turi 2 už
valkalus iŠ Cellophane; vietoje vieno.

Naudojant ekstra užvalkalų iš Cel
lophane ir apverčlant išlaukinį užval
kalų ir užlipdant jj iš apačios, viršus, 
arba silpnoji Old Gold dalis pakelio, 
yra padaroma visiškai orų-neperlei-

susi tiki! suManūflškiū,
dabartiniu kominterno šu
lu. Jis pastebėjęs Manuils- 
kiui, kad bolševizmas ne
galės išsilaikyti, nes masės 
jo neremia. Manuilskis į 
tai ironiškai atsakė klaus- ■ 
damas — kam gi bolševiz
mui reikalinga masių para- dž^ntį ir todėl duoda dubelUVį ap- 
ma? Pakanka gero adfni- 
ništracijoš aparato...

Solonevičius įtikinęs, kad 
jeigu kiltų karas, bolševi
kinis režimas nebesulaiko
mai susvyruotų. Toji die
na, kurią prasidėtų karas, 
būtų nenuraindomd SSSR 
gyventojų keršto diena. 
Šakės, dalgiai/ kirviai bū
tų nukreipti prieš Raudo
nąją armiją; galimas daik
tas, k&T Raudonoji armija 
pati pirmoji sukiltų. Vy
riausybė tat žino ir dėlto į 
karb galimumą žiūri kaip į

kinis Užvalkalas atsidaro iš apačios 
— Vidujinis Užvalkalas atsidaro iš 
viršaus.

Taigi, Old Gold Cigaretai yra ap
saugoti tuom. jog tarpo tų 2-jų už
valkalų iš Cellophane yra sudaroma 
oro sriovč, kas sutelkiu Dvlgubai- 
Svelniam Old Gold Cigaretų pakelini 
geriausiai praktišką apsaugų. Fabri
kiniam šviežumui.

Tie 2 Užvalkalui iš Cellophane. ku
rie randasi vien tik ant Old Gold Ci
garetų. suteikia daug didesnę apsau
gų šviežumui, - negtf bėht koks kitas 
popierinis cigaretų pakelis.

Dvigubai-švelnūs Old Gold užtikri
na rūkytojams savo turtingų kokybę 
iš Prizinio Derliaus tabako per mak- 
Bimum apsaugų Fabrikinio-šviežumo 
visokiais laikais. Taipgi yra lihgčiati, 
kad d«l savo Dubeitavo Užvalkalo iš 
Cellophane. Old Gold Cigaretai sutei
kia rūkytojui' ilgesni ir šaltesni rūky
mų. l :•

Tai yra dėl to. jog Tabakai Old



Antradienis, Birželio 14 d., 1938 DARBININKAS 8

HARTFORD, CONN.
ŽINUTĖS

Parapijos Moterų Gildąs turė
jo “šuniukų” balių Beechland 
Park, Elmvvood. Buvo ir žaislų. 
Atsilankė daug narių ir svečių. 
Oras buvo gražus. Gildui pirmi
ninkauja Ludvisė Morkūnaitė.

grese. Taipgi rašo ir gerb. Mon- 
čiūnai, kuriems kelionė taip pat 
pavyko.

Vyrų Klubas turėjo savo me
tinį balių vakarienę. Atsilankė 
iki 200 narių. Programa buvo 
graži įvairi. Vakaro vedėju bu
vo kun. Gradeckas iš Waterbu- 
ry. Kalbėjo sekantieji: Prosecu- 
ting Atty. Algirdas Povilaitis iš 
New Britain, akių gydytojas 
Juoazs Gasiūnas (Gayson) iš 
Hartford, adv. Pranciškus Pet
rikas iš Taunton, Mass., kuris 
dabar dirba Hartforde, kunigai: 
Gradeckas, Kripas ir Karlonas, 
pirmininkas Jonas Kablikas, 
Andrius Mašiotas, vargoninin
kas Justas Balsis ir kiti. Prog
ramoj dainavo ir Matas Kripas, 
Kazys ir broliukas Gaubai, Pra
nas Pakėnas. Grojo Prano Pakė- 
no orkestras. Vienu žodžiu prog
rama buvo labai vykusi.

MEMORLAL DAY PARA
DAS. Paradoje dalyvavo ir mū
sų Sodalicija, Marijos Vaikeliai 
ir lietuviai ex-kareiviai Hartfor
do Fredriko Sabonio 7 Postas 
(Lithuanian American Legion). 
Gražiai pasirodė.

Parapijos piknikas bus lietu
vių darže, Glastonbury, liepos- 
July 10.

Aną sekmadienį, birželio 5, 
lietuvių darže, Glastonbury, Šv. 
Jono Evangelisto draugija tu
rėjo savo metinį 40 metų jubi
liejinį balių ir pikniką. Atsilan
kė daug žmonių netik iš Hart
ford, bet ir iš toliau.

Šv. Cecilijos Choras turėjo 
“šuniukų” balių padengti išlai
das kelionėje į Lietuvių Dieną, 
Thompsone, liepos 4, ir atgal.

Choras suvaidino linksmą ko
mediją sekmadienį, mokyklos 
salėje. Mažai žmonių atsilankė.

Lietuvaitė Aldona Mikolai- 
nytė gavo laipsnius Šv. Juozapo 
mergaičių Akademijoj. Jos bro
lis Dr. Mindaugis Mikolainis ten 
mokytojauja.

Parapijos draugijos buvo su
rengusios pikniką lietuvių dar
že dėl mergaičių sporto fondo, 
ypatingai, kad rudenį, galėtų 
jos nusipirkti naujas basketball 
uniformas ir kitus reikmenis 
dėl sporto. Atsilankė nemažai 
žmonių.

Birželio 26, lietuvių darže, 
Glastonbury bus trilypis Conn. 
Valstybės piknikas. Rengia 
LRKSA., ALRKMS. ir LDS ap
skričiai. '

Gavome atvirutes nuo klebono 
kunigo Amboto iš Budapešto, 
Vengrijos, kur įvyko Eucharis
tinis Kongresas. Kelionė per 
jūres pavyko, ir rašo, kad šim
tai tūkstančių dalyvavo Kon

Parapijos Karnivalas bus 
rugpiūčio - August 24, 25, 26 ir 
27 dienomis. Jau tikietai ats
pausdinti ir dalinami. Kas no
rite galite gauti nuo draugijų, 
mokyklos vaikučių arba klebo
nijoj.

ŠIĄ VASARĄ — APLAN
KYK LIETUVĄ 

Skaitlinga Ekskursija
■ •

Liepos 1 d. m/s “Grips- 
holm”.

Antroji šiais metais Šve
dų Amerikos Linijos eks
kursija į Lietuvą išplauks 
liepos 1 d. tam pačiam lie
tuviams gerai žinomam 
motorlaivy “Gripsholm”, 
kuris nors sykį į metus 
plaukia į Klaipėdą. Šioji 
antroji ekskursija vyks 
per Gothenburgą - Stock
holmą ir iš Švedijos sosti
nės moderniškuoju garlai
viu “Marieholm” į Klaipė
dą. Šioji ekskursija yra 
užgirta Lietuvių Laivokor- 
čių Agentų Sąjungos Ame
rikoje. Nuo New Yorko iki 
pat Klaipėdos bus asme
niškai vadovaujama Vlado 
Mučinsko, Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių skyriaus 
vedėjo. Užtikrinama kiek
vienam ekskursijos daly
viui patogią, greitą ir įdo
mią kelionę. Vykstant iš 
vieno uosto į kitą, per Šve
diją apie 6 valandas laiko- 
per gražiąją ir Lietuvai 
draugingą švedų tautą, 
pravažiuojama gražius 
gamtos vaizdus, panašius į 
Lietuvos vaizdus.

Kelionė prasideda ir bai
giasi Švedų Amerikos Li
nijos laivais. Nereik Šve
dijos vizos, nėra trukdy
mų keleiviams į Lietuvą 
tranzitu per Švediją. Eks
kursantai Klaipėdoj, bus 
iškilmingai sutikti atatin
kamo komiteto. Linksma 
ir įdomi kelionė. Šiam iš
plaukime, išplauks Ameri-

Rūpindamasis gerais gaminiais “Maistas” ypatingo dėmesio kreipia į šaldytuvus. Šal-dytuvų visą eilę “Maistas” yra pastatęs naujų. 
Kairėje matyti senieji “Maisto” šaldytuvaiKlaipėdoje ir dešinėje dabar pastatytieji nauji “Maisto” šaldytuvai Lietuvos uoste Klaipėdoj

kos Lietuviai atletai, daly
vauti Pirmoje Lietuvos 
Tautinėje Olimpijadoje. 
“Draugo” ekskursija , J. 
Ambraziejaus. Norį suspė
ti šiose bile kurioj ekskur
sijoj neatidėliojant kreip
kitės į bet kurį autorizuo
tą agentą užsisakyti laive 
vietą ir prirengti reikalin
gus dokumentus.

Iki pasimatymo laive!
Turizmo rengėjas.

boards”
galima sukabinti išdirbi
nius. Reikia atsivežti ir 
spilkučių arba “elips”.

3) Kuopos privalo išsi
rinkti kelias atsakingas 
darbininkes, kurios dabotų 
savo kuopos stalus ir atsa-____ .
kytų už kuopos rankdar- da darbu, 
bius, pavestus jų priežiū
rom

4) Kuopos atsiveš kortas progą pamatyt Chicagos 
nedidesniais kaip 8x12 co-. miestą ir plačiai žinomas 
lių su įrašytu savo kuopos įstaigas, 
numeriu ir miesto vardu.

5) Kuopos padarys sąra
šą kiek ir ką narė davė iš 
rankdarbių, ir vieną tokį 
sąrašą pristatys Parodos

Jau visoms kuopoms pra- Komisijai, kad būtų gali- 
nešta visa tvarka ir jau ma viską patikrinti pri- 
penkios kuopos užsiregis-! iman ir grąžinant, 
travo dalyvauti. Pasirodo, į 6) Narės įrašys savo pil- 
kad narės entuziastingai ną vardą, kuopos numerį ir 
dirba ir nori, 1 
tokia paroda būtų įdomi korteles prisius, prisegs 
visiems. Tikiuos, kad savo arba priklijuos prie kiek-' 
užbriežtą tikslą atsieks, vieno išstatyto rankdar- 
Daugelis duoda savo įdo
mius daiktus iš Lietuvos 
atvežtus, kad tik visi tu
rėtų progą apsipažinti su 
lietuvių gabumais. Yra ski
riama penkios dovanos dėl 
Sąjungiečių išdirbinių.

Laukiame žinių iš kitų 
kuopų.

Komisijos Nare.

ir ant kurių bus Visi parapijiečiai subruz
do ir plačiai kalba apie šį 
jaunimo suvažiavimą.

Vietinė kuopa daug dar
buojasi, kad Seimas visais 
atžvilgiais pasisektų, ir be 
abejonės bus sėkmingas, 
kadangi visi nariai priside-

Seimo programa tikrai 
bus įvairi. Delegatai gaus

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

1S 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 — jo visuomet reikalausite.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

PHONE 
So. Boston 

2271 > J

Moterų Sąjungos Me., N. H. 
ir Mass.n ir Conn. Apskričių 

Išdirbinių Paroda

Kadangi dabar yra nau
jų narių vajus, kuopos žy
miai padidėjo. Tad, kuo
pos, naudokitės šia proga 
ir siųskite pilną kvotą dele
gatų į Seimą, kad galėtu
mėm pravest naudingų or
ganizacijai nutarimų.

Visais Seimo reikalais 
kreipkitės į kom. sekr. M. 

kad pirma miestą ant kortelių ir tas Brazauskaitę, 2232 South

I

Bell Avė., Chicago, UI.
Lauksime visų! Marbė

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS
Aušros Vartų Parapija

privertė pikniką užbaigti svetai
nėje.

Worcesterio Simfonijos orkes
tras sekantiems metams vėl pa
kvietė p. Albertą VVassell — Va
siliauską orkestro vedėjum. 
Garbė lietuviams, kad tokią žy
mią vietą užima mūsų tautos

Didžioje parapijos svetainėje, 
birželio, 6, Vyčių 116 kp. turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą, į 
kurį atsilankė virš šimtas narių. 
Nutarta rengti išvažiavimą. Ka-' žmogus. Garbė ypač S-tėms, nes 
dangi nesugrąžintų daug bilie- p. Wasscll yra 69 kp. narės, p. 
tų, tai dovanų skirimas atidėtas Juškienės, sūnus ir brolis p. O. 
vėlesniam laikui. Po susirinki- Pakštienės, gyv. Kaune. Virš 
mo buvo išbandytas “Garsiakal-, minėtas orkestras, vadovaujant 
bis”, kurį manoma įtaisyti salė- p. Wassell, 
je. Po abiejų susirinkimų S-gie
tės (vyčių pakviestos) šoko ir| 
linksminosi iki vėlumos.

šį rudenį Koncer
tuos Bostone, Providence, Hart
forde, Quincy ir Worcester.

WESTVILLE, ILL
“Darbininke” jau buvo rašyta, 

kad Aušros Vartų parapijos 
choras rengia šokius, penktadie
nį birž. 10 d., Putnam-Thurston 
Kliube Empire kambaryj. Šį 
kartą noriu pažymėti, kad nėra 
priverstina rėdytis pagal forma. 
Choras praneša, kad visi, pagal 
savo noro apsirengę, gali daly
vauti. Tikimės daug svečių.

Nuo senai Westville miestelis 
yra žinomas kaipo lietuvių mie
stelis, kuriame prieš kiek metų 
buvo didelis lietuvių judėjimas. 
Šiandien judėjimas yra apmiręs 
ir tarsi, kad lietuvybė žengtų. į 
grabą. Tai liūdna, kad taip yra, 
bet ką galima daryti.

Pas mus didelis nedarbas — 
anglių kasyklos tedirba tik vie
ną dieną į savaitę. Laukiame ge
resnių laikų, bet nematyti, kad 
jie greitai ateitų.

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

bio, kad būtų galima žino
ti kas kam priklauso.

7) Vien tik sąjungiečių
rankdarbiai tebus spren
džiami ir už juos duoda
mos dovanos. Galima ir iš 
Lietuvos išstatyti rank- 
darbius taip pat sužymint Conn. j Kimą kvie_
kaip jau nurodyta, bet uz _ ■ - ___■ ■
juOs nebus duodamos do- s-gos idėjai prijaučią lietuviai 
vanos.

8) Už išdirbinius skiria-

Studentu Ir Profesionalų 
Seimas

L. K. Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos 7-tas metinis seimas 
įvyks liepos 2 — 3 d.d. Mariana
polio kolegijos patalpose,

kaip jau nurodyta, bet UŽ giamį ne tik g.gOs nariai, bet ir
-m r* .. w. ... ..

SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI
4 Liepoš ir iškilminga 

Lietuvių Diena čia pat. Tą 
deną visi keliai ves'į gra
žųjį Marianapolį, kur tūk
stančiai lietuvių suvažiuos.

O šįmet ir bus ko pasi
žiūrėti! Tai Moterų Sąjun
gos Mass., Maine, N. H. ir 
Conn., Apskričių ruošia
ma išdirbinių paroda, ku
rioj visos minėtų Apskri
čių kuopos ir narės yra 
nuoširdžiai kviečiamos da
lyvauti, ne tik su savo iš
dirbiniais, bet ir išrinkda- 
mos po keletą sąjungiečių, 
kurios galėtų daboti stalus 
su išstatytais išdirbiniais 
ir, reikalui esant, kad galė
tų pagelbėti Parodos Ko
misijai.

Kuopos gali skirti apie 
astuonias ar dešimts darbi
ninkių.
Irdirbinių Parodos Komisi

jos Nurodymai
1) Kuopos, norinčios pa

rodoj dalyvauti, privalo a- 
pie tai pranešti savo Aps
kričio pirmininkei 
liau 
Pirm.
Maine ir N. H. Apskričio— 
Mrs. Teklė B. Mažeikienė, 
9 Ashmont Avė., Worces- 
ter, Mass.; Conn. Apskri
čio — Miss Marijona Joku- 
baitė, 175 Fillmore St., 
New Haven, Conn.

2) Kiekviena kuopa atsi
veš savo išdirbinius ir pa
klodę arba “unfileached 
cotton sheetinę”, kuriomis 
bus apdengtos “black-

šviesuoliai.

Seimas prasidės liepos 2 d.
ma penkios dovanos. Be to, šeštadienį, 10 vai. ryte Mariana- 
prie įžangos tikietėlių, ku- polio koplyčioje iškilmingomis 
rie yra 10 centų, bus gali- pamaldomis. Pirmoji sesija tą 
ma gauti ir du doleriai pi- dieną bus bendra — studentų ir 
nigais. ‘profesionalų, antroji skiriama

9) Teisėjai susidės iŠ 3 profesionalams. Vakare bus a- 
ar 5 asmenų

I
j profesionalų,

nevė-
25 dienos birželio, 
adresai

nesąjun- ’ titinkama pramoga. Liepos 3 d., 
giečių — kurių vardai bus sekmadienį, sesijos bus tęsia- 

paskelbti vėliaus.
10) Nuo stalų, apie pėdą 

atstumo, bus apvesta vir
velėmis, kad žmonės nega
lėtų pasiekti rankdarbių 
rankomis. Kurios nori, ga
li gražiai suvinioti savo 
rankdarbius į cellophane 
popierą.

Dar kartą kuopos prašo
mos prisiųsti keletą pa
rinktų darbininkių, kurios 
galėtų ir stalus pridaboti 
ir kitur kur padirbėti, jei 
būtų reikalas.

Pageidautina, ir labai 
būtų gražu, jei darbininkės 
galėtų pasipuošti lietuviš
kais kostumais.

Pasidarbuokite, brangio
sios, kad ši paroda būtų 
naudinga ir atmintina.

Išdirbinių Parodos Komi
sija —

Mass., Teklė B. Mažeikienė, 
Veronika Liutkienė, 

Marijona Čižauskienė.

mos: išklausoma paruoštų pa
skaitų, aptariama ateities veik

lia, išrenkama sąjungos vadovy
bė. Vakare įvyks seimo užbaigi
mo programa.

Seimo metu studentų registra
cijos mokestis 2 dol., už ką bus 
apmokamas ir valgis, profesio
nalams — 4 dol. Nakvynei kam
bariai Thompsono mieste kai
nuos 1 dol. parai.

Studentų seimai visada praei- 
, davo smagioje nuotaikoje. Tiki

masi, kad ir 7-tasis seimas ne
bus menkesnis, nes Rengimo Ko
misija, kurią sudaro Marianapo
lio kuopos veiklieji nariai, iš 
anksto rūpinasi paruošti seimui 

1 ir jo dalyviams palankiausias 
’ sąlygas. Į šį seimą verta atva

žiuoti vien tik dėl Marianapolio 
ir apylinkės grožio. Turintieji 
laiko galės pasilikti Liepos Ket
virtajai, kada įvyks Naujosios 
Anglijos Lietuvių Diena.

Visi lietuviai katalikai švie
suoliai maloniai kviečiami ir 
laukiami. Centro Valdyba.

Lietuvos Vyčių 26-as Seimas

Šiais metais Lietuvos Vy
čių 26-tas Seimas įvyksta 
antrad., trečiad., ketvir
tadienį, rugp., 9, 10 ir 11 
d., Aušros Vartų parap., 
Chicago, UI.

Geg. 29 d. Aušros Vartų pa
rapijos kieme įvyko LDS 108 
kuopos gegužinė. Diena buvo 
lietinga. Žmonių buvo gan gra
žus būrys. Gegužinę užbaigė 
svetainėje.

Šv. Liudviko draugija savo 
pikniką turėjo birž. 5 d. Lietus

K. M.

didžiųjų bran- 
mokėk

MALDAKNYGES
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., .....
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi............
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi....................
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pust. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
. $1.25 
... 65c. 
... 75c.
. $1.50 
... 90c.

$1.50 
$2.50

apvalūs kampai ....................................... —.....'.... ■■...................
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi.......... *..................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ...........................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ....................
MALDŲ RINKINĖLIS? balti celuloidiniai viršeliai ...................................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virieliai su kabike ............
PULKIM ANT KELIŲ? juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi....................................
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virieliai, raudoni kraštai, 384

30c.
35c.
65c.

$3.00

pusi...............    65c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, parinktos gražiau-

stos maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
ieliai ...... -..................-..... -..........   $1.30

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi__________ _________________

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

‘ŠVENTAS DIEVE’

$2.50

NAUJOS KNYGOS
TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 

kun. Juozas židanaviiius. *io« 
knygos autorius gražiai išaiš- 
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j jvairlus užme
timus bei priekaištus. ii kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ____ $1.00.

PRANA8Y8TC, scenos veikalas. 
Ii anglų kalbos verti kun. Dr.

Į Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3^2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

.00Kaina

UŽMl

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą. • 
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo 

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

DARB
366 West Broadv&y,




