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Sudegė Visas Karnas

Hobbs, N. M., birželio 27 
d. — Aliejaus šuliny j kilo 
ekspliozija, kur 7 žmonės 
užmušta ir 5 sunkiai sužei
sta.

DABARTIES 
BILDESIUOS

— Pavasarininkai šiemet 
mini savo organizacijos 25 
jubiliejų. Ta proga, organi
zacijos 25 metų jubiliejų. 
Ta proga, birželio 29 dieną 
Kaune ruošiama didelė pa
vasarininkų dainų šventė, 
kurioje žada dalyvauti 300 
chorų su apie 6000 daini
ninkų. Todėl Kaune numa
tytoji rajoninė dainų šven
tė rugsėjo mėnesį neįvyks 
o bus suruoštos rajoninės 
dainų šventės tiktai Uk
mergėje ir Klaipėdoje.

Pittsburgho Laikraščių 9 
Dienų Streikas Užsibaigė
Pittsburgh, Pa., birželio 

27 — “Press” (Scripps-Ho- 
ward) ir “Sun-Telegraph” 
(Hearst) laikraščių darbi
ninkų streikas, kuris tęsė
si per 9 dienas užsibaigė. 
Abi pusės sutiko, kad nesu
sipratimus išspręstų arbi- 
tra'cijos komisija.

Bedarbiams Išmokėjo 
$38,000,000

VVashington, D. C., birže
lio 27 — Sočiai Security 
taryba praneša, kad gegu
žės mėnesyj apdraustiems 
nuo nedarbo bedarbiams 
24 valstybėse ir District of 
Columbia išmokėjo $38, 
105,943. Gegužės mėnesyj 
išmokėjo 3 nuoš. daugiau, 
negu balandžio mėn.

Kiniečiai Planuoja Potvyniu 
Sulaikyti Japonus

Shanghai, birželio 27 d.— 
Pranešama, kad kiniečiai 
planavo išgriauti užtvan
kas Geltonojoj upėj, kad 
potvyniu sulaikytų japo
nus Honan provincijoj.

Anglija Atšaukė Savo 
Atstovę Iš Ispanijos

Londonas, Anglija, birže
lio 27 — Anglija ir Pran
cūzija panaudoja visas 
priemones, kad pašalinti 
karo pavojų nuropoję. An
glija atšaukė savo atstovą 
iš gen. Franco valdomos Is
panijos, kad jis raportuotų 
apie bombardavimą laivų 
Viduržemio jūroje. Kaip 
Prancūzija, taip ir Anglija 
nori kokiu nors būdu už
baigti karą Ispanijoje. Bet 
gen. Franco nepriima jokių 
kompromisų. Jis besąlvgi- 
niai reikalauja, kad radika 
lų valdžia pasiduotų. Radi
kalai nepasiduoda. Kaiku- 
rie diplomatai sako, kad 
šiomis dienomis radikalų 
stiprus laikymasis karo 
lauke gali įtikinti gen. 
Franco, kad geriau būtų 
priimti kokius nors kom
promisinius pasiūlymus 
pradėti taikos derybas, ne
gu tęsti karą, ypač kad ir 
Italija nebe taip karštai re
mia karą Ispanijoj. Rusija 
taip pat norėtų užbaigti 
karą.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per _
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Katalikas, kurs neremia 
kata Ii klikos spaudos, neturi 
teisiu vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

-----------------------------------------------------------t

Sovietų Rūbežiaus Sargai 
Sugavo Sąmokslininkus
Maskva, Rusija, birželio 

27 d. — Sovietų rubežiaus 
sargyba areštavo 29 gin
kluotus vyrus, kurie per
plaukę Amur upę iš Man- 
chukuo į Siberiją tikslu 
pridaryti nuostolių sovietų 
teritorijoje. Areštuotieji 
sako, kad juos atsiuntė ja
ponai. Sovietai sako, kad 
japonai norėjo išprovokuo
ti nesusipratimą tarp Japo
nijos ir Rusijos.

Japonų Karo Avijacijos Kovų 
Rezultatai

Domei Telegramų Agen
tūra iš Tokio, Japonijoje, 
praneša, kad nuo pat Kinų- 
Japonų karo pradžios iki 
šių, paskiausiųjų dienų, — 
Japonijos kariškosios avi
jacijos lakūnai, nušovė že
mėn arba ore sudegino 469 
kiniečių karo orlaivius; o 
ant žemės bombomis su
sprogdino ir sudegino dar 
505 kiniečių karines maši
nas. Tat viso tapo sunai
kinta 904 kiniečių kariško
sios mašinos. Gi per visą 
tą laikotarpį, Japonai iš 
savo pusės praradę vos 191 
mašiną. Kaip ten bebūtų, o 
kinams su japonais ore ka
riauti, — atrodo dar per 
anksti!

Nacių Valdžia Suteikė 
Lengvatas Amerikos 

Žydams
Washington, D. C., birže

lio 27 — Vokietijos valdžia 
sutiko padaryti išimtį A- 
merikos žydams, kad jiems 
nereikėtų užregistruoti sa
vo nuosavybės Vokietijoje, 
bet tos išimtys netaikomos 
žydams, kurie politiniais 
sumetimais išvažiavo iš 
Vokietijos nuo 1933 m., ka
da Hitleris tapo kancleriu.
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Lietuvos valstybinė krepšinio komanda š. m. gegužės 22 d. Kaune nugalėjusi Prancūzijos valstybinę komandą rezultatu 36:24 
Lietuvos naudai. Kairėje — vaizdas iš tarpvalstybinių krepšinio rungtynių Lietuva — Prancūzija, įvykusių š. m. gegužės 22 d. Kaune. 
Lietuvos valstybinė komanda apsirengusi baltais marškiniais ir juodomis kelnėmis.

Trečias Darbininkas Peršau
tas NewOrleans Streike

Kongrese
_____________

Quebec, Canada, birželio 
27 d. — Vakar užsibaigė 
Tautinis Eucharistinis 
Kongresas. Quebece 50 
bažnyčių buvo pripildytos 
maldininkais, kuriose dau
giau kaip 3000 šv. mišių 
atnašavo arkivyskupai, 
vyskupai ir kunigai. Kon
gresas tęsėsi per 5 dienas. 
Užbaigimo dienoje, sekma
dienį, Šv. Tėvas iš savo va
sarnamio Castel Gandolfo 
pasakė pamokslą per radio 
ir suteikė palaiminimą. Į- 
vyko procesija, kurioj daly 
vavo apie 100,000 vyrų ir 
vaikinų.

7 Vyrai Užmušta Aliejaus 
Ekspliozijoje

Europoje Kilo Naujas Karo 
Pavojus

Londonas, Anglija, birže
lio 27 d. — Italijos diktato
rius Mussolini pareiškė, 
kad jeigu Ispanijos radika
lai numes nors vieną bom
bą ant Italijos miesto, tai 
Italijos karo orlaiviai su
naikins Ispanijos radikalų 
kontroliuojamus miestus. 
Prancūzija ir Anglija susi
rūpino dėl kilusių nesusi
pratimų, ir deda visas pa
stangas tuos nesusiprati
mus panaikinti. Kaikurie 
Europos diplomatai sako, 
kad Ispanijos radikalai 
grąsina Italijai būdami pa- jįų kareivių ištraukimą iš 

Ispanijos.

provokuiti Italiją. Prancū
zija ir Anglija padarė 
spaudimą į radikalų val
džią, kad jį užsilaikvtų 
šaltai, bet radikalai sako, 
kad jie nebegali ilgiau pa
kęsti tokios padėties. Tuo 
radikalai parodo savo silp
numo tęsti karą. Galimas 
daiktas, kad Ispanijos ka
ras greit užsibaigs. Berly
no spaudoje rašo, kad Is
panijos radikalų grąsini- 
mas yra niekas daugiau 
kaip sovietų Rusijos sie
kiai sabotažuoti svetimša-

tys desperacijoje.
Ispanijos radikalai, kada 

Prancūzija uždarė rubežių 
pervežti ginklus į Ispaniją, 
atsirado kritiškoje padėty
je. Jie nori išprovokuoti 
karą Europoje. Per pasta
rąsias dvi savaites nuskan
dinta net 17 Anglijos laivų 
Viduržemio jūroje. Ispani
jos radikalai sako, kad 
tuos laivus nuskandino na
cionalistai. Bet kaikurie 
diplomatai sako, kad lai
vus nuskandino radikalai, 
norėdami įtraukti Angliją 
i karą. Bet Anglija nesis
kubina įstoti į karą. Taigi 

dabar radikalai bando iš-

-------J--- .Nuteisė 106 Komunistus
------------- i—

F-
Budapest, Rumunija — 

Rumunų kariuomenės teis
mas Kišineve nuteisė 106 
komunistus, beveik visus 
žydus, kalėti nuo vieno mė
nesio iki trejų metų.

Visi Vokiečiai Bus Pristatyti 
DirblL

Berlynas, Vokietija, bir
želio 27 — Vokietijos eko
nomijos diktatorius, Goe- 
ring vienu plunksnos pa
braukimu pakeitė Vokieti
jos darbo stovį ir darbinin
kams uždėjo 4 metų plano 
naštą. Nuo liepos 1 d. kiek
vienas darbininkas vyras 
ir moteris darbininkė, jei
gu tik bus tinkamas prie 
statybos darbų bus paim
tas ir turės dirbti. Vien 
Berlynas išleis $1,440,000, 
000 statybai. Taigi Vokie
tijoje ar kas norės ar ne
norės, visi turės dirbti val
džios darbus. Bus panaudo
ta prievarta, kaip kad nau
dojama prievarta Rusijoje. 
Taigi ir Vokietijoje nebe
bus bedarbių, kaip kad jų 
nėra Rusijoje, nes visi turi 
dirbti kaip vergai. Tokios 
vergijos nėra nei kapitalis
tinėje sistemoje.

Havre, Montana, birželio 
27 — Pereitos savaitės pa
baigoje dėl smarkaus ir 
audringo lietaus išsiliejo 
šiaur - centralinės Monta
na upės ir pridarė daug 
nuostolių. Devyni asmenys 
prigėrė, daug namų van
duo nunešė ir sugriovė.

ITALIJA PAKEITĖ SAVO 
DIPLOMATUS

Ministeris Lietuvai Paskirtas Į Pragę
_________ «-------------------- ---------------

Prague, Čekoslovakija,— 
birželio 27 d. — Italijos mi
nisteris Čekoslovakijai, 
Domenico de Facendis at
šauktas į Romą. Buvęs mi
nisteris Lietuvai, Frances- 
co Franzoni paskirtas į 
Pragą.

New Orleans, birželio 27, 
—Trečias darbininkas per
šautas, kilus nesusiprati
mams tarp CIO ir ADF 
sunkvežimių vairuotojų. 
Vėliau policija padarė ant
rą kratą CIO centre ir a- 
reštavo dar 26 darbinin- 
<us. Penktadienį, „ birželio 
24 d. policija areštavo 84 
CIO narius. Čia eina kova 
:arp CIO ir ADF už kon
trolę darbininkų, kurie dir
ba prie išvežiojimo sunk
vežimiais. Kompanijos ir 
policija^yęa. eriežtai nusis
tatę prieš CTO. Policijos 
viršininkas pareiškė, kad 
js “išvys visus CIO na
rius”, nes jie esą komunis
tai ir raudonieji. Blogiau
sia kada darbininkai nesu
taria ir veda kovą vieni 
prieš kitus. Kompanijos tik 
naudojasi darbininkų nesu
sipratimais.

Dėl Meksikos Krizės 
Kaltinami Žydai

Mexico City, birželio 27— 
Iš naujo prasidėjo kampa
nija prieš žydus Meksikoj. 
Oficialūs organai ir orga
nizuoti darbininkai kaltina 
žydus dėl krizės tekstilės 
industrijoj, dėl kurios apie 
20,000 neteks darbo. Darbi
ninkai, C. T. M. nariai į- 
teikė vidaus reikalų sekre
toriui reikalavimą, kad pa
gal konstitucijos 33 straip
snį, kuris duoda preziden
tui teisę ištremti visus a- 
teivius — nepiliečius be jo
kio pasiteisinimo, kurie tu
ri kokius nors ryšius su 
tekstilės industrija. Beveik 
visi mažieji tekstilės indu
strijos savininkai yra žy
dai.

100,000 Kareivių Mūšiuose 
Už Vieškelio Kontrolę

Varšuva, Lenkija — Šio
mis dienomis gaisras su
naikino visą Zaklikowo 
kaimą, netoli Liublino. Su
degė 112 namų. 500 žmonių 
liko be pastogės.

Pirmadienį, birželio 27 d., Brockton, Mass. prasi
dėjo LDS metinis seimas iškilmingomis šv. mišiomis 
9 vai. ryte, Šv. Roko lietuvių par. bažnyčioje. Šv. mišias 
atnašavo kun. J. Švagždys, tos parapijos klebonas ir 
LDS Centro Pirmininkas. Pamokslą pasakė kun. dr. J. 
Starkus, Marianapolio Kolegijos profesorius.

Tuoj po pamaldų, Romuvos parke prasidėjo seimo 
sesijos. Pirm. kun. J. Švagždys atidarė seimą kalbele ir 
pakvietė kun. P. Jurą atkalbėti maldą. Pirm. kun. J. 
Švagždys pakvietė į mandatų ir registracijos komisiją 
p. A. Peldžių ir p. Prancišką Mažuknaitę. Seime daly
vauja apie 30 atstovų ir nemažai svečių. Popietinėje 
sesijoje laukiama daugiau.

Seimo vedėju išrinko Centro Pirmininką kun. J. 
Švagždį ir jo padėjėju kun. P. Jurą, LDS Centro Vice- 
Pirm. Raštininkais išrinko mandatų komisijos narius, 
būtent, pp. Peldžių ir Mažuknaitę. Rezoliucijų komisi
ja : Kun. Dr. J. Starkus, pp. K. Vencius ir O. Siaurienė.

Seimą sveikino laiškais ir telegramomis: LDS 
Conn. Apskritis ir prisiuntė $25.00 Intertype fondui; 
kun. P. Virmauskis ir $10.00 dovaną; LDS 7 kp. ir Lab
darybės draugija iš Worcester ir $10.00 Intertype fon
dui; p. J. Mažeika iš Lietuvos; p. S. Markevičius iš Eli- 
zabeth ir kiti, žodžiu sveikino: pp. K. Vencius, Katalikų 
Susivienymo vardu; K. Čibiras iš Lietuvos; kun. dr. 
Starkus, M. Kilmonytė ir Blaivininkų 49 kp. pridavė 
$5.00 į Intertype fondą; pp. D. J. Averka, kun. J. Pet
rauskas, kun. S. P. Kneižis, kun. K. Urbonavičius, adv. 
Julė Jakavonytė ir kiti.

Perskaitytas pereito seimo protokolas ir priimtas. 
Tuo ir užsibaigė pirmoji priešpietinė sesija. Popietinę 
sesiją nutarta pradėti 1:30 vai. po pietų. Popietinėje se
sijoje išklausyta Centro Valdybos raportai; p. K. Čibi
ro referatas ir pradėta svarstyti neužbaigti reikalai.

Vakare įvyko šeimyniška vakarienėlė Romuvos 
parko svetaįnėje. Programa susideda iš kalbų, dainų ir 
muzikos. Antradienį laukiama daug atstovų iš Naujos 
Anglijos tolimesnių kolonijų.

Seimo antros dienos eiga ir užbaiga tilps penkta
dienio numery j.

Propagandai Jungtinėse Valstybėse 
Naciai Paskyrė $30,000,

Sumažino Kainas, Sumažins 
Ir Algas

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, birželio 
27 — Daugiau kaip 100,000 
kareivių Ispanijos nacio
nalistų ir radikalų mūšiuo
se dėl Teruel - Mediterra- 
nean vieškelio kontrolės. 
Kruviniausi mūšiai eina 15 
mylių fronte, kurio cent
ras yra Sarrion miestas. 
Kita dalis Ispanijos nacio
nalistų kariuomenės žy
giuoja į Valencią. Naciona
listai yra pasiryžę sutriuš-. 
kinti radikalus ir užimti 
Valencia.

New York, birželio 27 — 
United Statės Steel korpo- 
raŠtja sumažino kainas už 
plieną. Plieno korporacijos 
viršininkai pareiškė, kad 
sumažinę kainas už plieną, 
turėsią sumažinti ir algas 
darbininkams. Tai netei
singa, nes darbininkai ir 
dabar negauna užtektinai 
tinkamam pragyvenimui.

yVashington, D. C. —Wil- 
liam E. Dodd, buvęs amba
sadorius Vokietijai, sako, 
kad jis gavęs slapta žinių, 
kad Vokietijos valdžia pa
skyrė $30,000,000 propa
gandai Jungtinėse Valsty
bėse. Jis taipgi girdėjęs, 
kad keli Amerikos turtingi 
pramonininkai davė stam
bias sumas pinigų tam pa
čiam tikslui.

Streikieriai Sutiko Grįžti 
Darban

Atkaklūs Mūšiai Prie 
Yangtze Upės

Shanghai, birželio 27 — 
Japonų ir kiniečių karinės 
jėgos smarkiai susikirto 
prie Yangtze upės apie 200 
mylių nuo Hankow, protf- 
zionalės sostinės.

Amsterdam, N. Y., birže
lio 27 d. — Bigelow-San- 
ford Carpet kompanijos 
streikieriai sutiko grįžti į 
darbą šiandien ir savo rei
kalus pavesti arbitracijos 
komisijai. Streikui vadova
vo TextileiWorkers Orga- 
nizing Committee.
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[vietinės ŽINIOS
SUVARGUSIŲ VAIKAMS

MIRĖ
Birž. 27 d., savaite sirgęs 

nuo uždegimo aklosios žar
nos, kuri trūko prieš ope
raciją, Camey ligoninėje 
mirė, sėkmingas biznierius 
— kepėjas Mykolas Poš
kus, 45 metų. Jis paėjo iš 
Pašašvio parapijos. Ilgai 
gyveno Amerikoje. Daly
vavo pasaulinėje karėje. 
Priklausė prie Amerikos 
Legionų. Birž. 25 d., 1924 
vedė Marijoną Plevokaitę, 
kurią nuliūdime paliko su 
dviem dukrelėm ir sūneliu, 
gyvenančius 940 E. Broad- 
way. Jį iškilmingai palai
dos kun. J. Plevokas su a- 
sista, iš Šv. Petro bažny
čios. Melskimės už gyvus 
ir mirusius.

das. Kūmais buvo Jonas 
Gaivinas ir Alena Jurkiūtė.

Tuo pat laiku tapo pa
krikštyta Karolina - Ona 
duktė Herberto ir Onos 
(Lazarevičiūtės) Redma- 
nų. Kūmai buvo Albertas 
Moecia ir Anelė Keršaus- 
kaitė.

Porą valandų vėliau tapo 
pakrikštyta Marė Antani
na duktė Vlado - Marės 
(Zerolytės) Bikauskų. Kū
mai buvo Stepas Dilis ir 
Ona Žerolytė.

Šiomis dienomis suvargu- 
sų tėvų vaikai gali gauti 
dantų gydymą uždyką. 
Reikia tuo reikalu kreiptis 
jrie Šv. Vincento labdarin
gos draugijos arba tiesiog 
□rie Mrs. R. J. Renton, 
Forsyth Dental Infirmary, 
140 The Fenway. Telefo
nas Kenmore 9054.

PROTOKOLAS

Svarbus Lietuvių Dienos 
Reikalu Susirinkimas

Mirė, trumpai sirgusi, 
Elzbieta Kalinauskienė, 70 
metų, savo namuose, 33 
Rosemont St., Dorchester. 
Ji paėjo Gražiškių parapi
jos. Amerikoje pragyveno 
41 metą. Paliko vyrą Anta
ną, dukterį Marijoną Jur- 
geliūnienę, advokatę Anelę, 
sūnus — advokatą Praną 
ir advokatą Kazimierą. 
Laidojama su iškilmingo
mis trejomis mišiomis. bir
želio 30, 9 vai. ryte, iš Šv. 
Petro par. bažnyčios.

“Darbininko” redakcija 
reiškia gilią užuojautą pp. 
Plevokų šeimai dėl jų gimi
naičio mirties ir pp. Kali
nauskų šeimai, ypač adv. 
K. Kalinauskui dėl jo mo
tinos mirties.

Ketvirtadienį, birželio 30 
dieną, 7:30 vai. vakare, į- 
vyks Lietuvių Dienos rei
kalu susirinkimas “Darbi
ninko” name. Prašome vi
sų darbuotojų skaitlingai 
dalyvauti.

A. Peldžius,
Bostono Kol. L. D. Kom. 

Pirmininkas.

Antradienį, birželio 14, 
1938, Šv. Petro lietuvių 
par. bažnytinėje salėje į- 
vyko Naujos Anglijos Var
gonininkų kuopos susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
svečias, Gerb. Komp. Juo
zas Žilevičius iš Elizabeth, 
N. J. Šis garbingas muzi
kas atvyko į Bostoną susi
tarti su N. A. Vargoninin
kais dėl Dainų Šventės, 
kuri įvyks New Yorke a- 
teinančiais metais, rugsė
jo 10-tą, 1939. Komp. Žile
vičius atstovavo New Yor
ko Dainų šventės Centro 
Komisiją, ir pakvietė N. A.
vargonininkus ir jų chorus Dainų Šventės Komisija, 
į bendrą veikimą dėl didės- Dainų Šventės Dienoje į- 
nio lietuviško pasirodymo, i vyks chorų choro bendra

Susirinkime buvo nusta-j praktika, 
tytos mintys: Programa bus transliuo-

Kiekvienas choras rūpin
sis savo kelionės lėšomis, 
bet nuvykęs į New Yorką 
galės tikėtis praleisti kuo- 
puikiausiai laiką, kurį už
tikrina Centro Komisija. Į- 
žanga į parodą, šokius, už
kandžius ir gėrimus cho
ristai gaus dykai.

Jeigu būtų galima, cho
rai padarytų didesnį įspū
dį nešiodami lietuviškus 
Kostumus arba vienodai, 
baltais rūbais.

Jeigu Komitetas prista
tytų vėliavas kiekvienam 
chorui, būtų maloniai pri
imtos.

Chorai pasirodys tiktai 
bendroje programos daly
je. Dainos, kurios bus var
tojamos turi būti origina- 
lės, apdirbtos liaudies mo
tyvais. Tiktai tos dainos 
bus vartojamos, kurių 
kompozitoriai yra Ameri
koje pasidarbavę.

Visa programa tęsis ne 
daugiau kaip 3 valandas, į- 
nimant dainas, tautinius 
šokius ir kalbas.

Dainas pristatys kiekvie
nam chorui New Yorko

i
i

I

BETYGALOS VALSČ. SU
DEGĖ KELIOS TROBOS

Betygalos valse., Irgėžių 
k. sudegė Pr. Samulionio 
gyvenamas namas ir kitos

trobos. Nuostolių padary
ta apie 5.000 lt. Tame kai
me sudegė ir A. Zvalionio 
tvartas bei daržinė, nuos
tolių apie 1500 lt.

ŠLIUBAI

šliūbą

miestoBirž. 23 d., mirė, 
ligoninėje, Rozalija Obe- 
dingienė (Kalinauskaitė) 
64 metų, gyv. 200 Athens 
St. Paėjo iš Liubavos para
pijos. Amerikoje pra£yh^- 
no 40 metų. Paliko 4 sūnus. 
2 dukteri ir 2 broliu. Palai
dota iškilmingai, iš Šv. Pe
tro par. bažnyčios, kurią ji 
labai mylėjo, birž. 
9 vai. ryte.

Birž. 25 d., ėmė
Jonas Kašėta, 77 Webster 
St., Montello, su Pranciška 
Stočkiūte, 7 Elwyn Road, 
Dorchester. Pabrolis buvo 
V. Kasparas, pamerge Pra
nė Vitkiūtė.

10 vai. r. sekė iškilmingas 
šliūbas profesionalo ir 
inž. Jono Jasionio, 35 
Sturtevant Avė., Norvvood, 
su Jadvyga Savilionyte, 
427 E. 7th St. Sekė Šv. mi
šios, per kurias jaunieji ir 
jų giminės ėjo prie sakra
mentų. Lūdytojais užsira
šė Karolis Klimavičius ir 
Monika 
įJaunosios
vestuvių balių viešbuty.

Birž. 26 d., susišliubavo 
Henrikas J: Lens su Zofija 
Zupkauskate, 16 Longmea- 
dow St., Roxbury.

4:30 vai. p.p. ištekėjo Ma
rijona Gatulytė už Klemen
so A. Medeiros. Liudiję 
jaunosios brolis Juozapas 
ir Sesuo Albina.

Antanavičiute. 
tėveliai iškėlė

KRIKŠTAI

27 d.,

Birž. 26 d., tapo pakrikš
tytas sūnus Algirdo - Zofi
jos (Raškauskaitės) Kli
mų vardais Vladas Edvar-

PIKNIKAS

DAKTARAI

nuo

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. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Bostoniečių Dėmesiui

Rengia dvi draugijos — 
Šv. Petro r Povilo ir Sal
džiausios Širdies V. J,, rug- 
pūčio 7 dieną, Romuvos 
parke, Montello, Mass. Ko
misija prašo visų draugijų 
neužimti tos dienos, kac 
dalyvauti mūsų draugijų 
piknike. t Komisija.

SKUNDŽIASI BE REI
KALO

South Bostoniečiai lietu
viai skundžiasi, kad jų tar
pe vaikščioja rinkikų ir 
renka aukas “dėl misijų”. 
Gera išmintis rodo paklau
sti tokių rinkikų paliudiji
mų. Jei dar neaišku kas je, 
tai tuojau atsiklausti vi
suomenės vadų. Niekam 
nieko nedera aukoti kol ne
sužinau kam aukoji.

jama per pasaulinį “net- 
work”.

N. A. Vargonininkai siū
lo sekančią programą:

Šimkus — Važiavau Die
ną; Pocius —Palankėj’; 
Petrauskas — Oi Motule 
Mano; Aleksis — Bernelis; 
Kun. Juoz. Čižauskas — 
Kelkis Lietuvi; Muz. Jonas 
Čižauskas — Sodiečių So- j 
čas; Žilevičius — Anoj’ Pu
sėj Ežero; Žilevičius — Pa
sakyk Mergelę ir Amerikos 
Hymnas; Lietuvos Hym-,. . T ....................
nas. Malda iš Sasnauskol^.,Į Jflkl?ą._sus.lpa,ZIntl.SU 

i “Kur Bėga Šešupė”.
Pastaba: N. A. Vargoni-!“ 1 

ninkai, apsvarstę progra-' ~'m°

I

Bostoniečiai, kurie manote vykti Liepos 4 d. į Lie
tuvių Dieną ir Dainų Šventę, Thompson, Conn., įsigyki
te tikietus iš anksto, nes transportacijos komisija nori, 
žinoti kiek bus važiuojančių, nes reikalinga iš anksto 
parūpinti busai.

Suaugusiems ten ir atgal — round trip bilietas 
S1.75; vaikams, kurie neužima sėdynės arba, du vaikai, 
kurie sės į vieną sėdynę — 90c.

j
Bilietus galite gauti pas sekančius veikėjus:

M. Bendzevičienę,
Em. Čeplikienę,
“Darbininko” administracijoj
F. Grendelytę,
p. Januškevičienę,
A. Jocaitę,
p. Janušonienę,
M. Kilmoniutę,
J. Koršuką,
E. Marksienę,
E. Nanartavičienę,

p. Pinelienę,
p. Pinelį,
J. Puodelienę,
O. Siaurienę,
J. Siauris,
A. Sanda,
F. Tuleikis,
V. Ulevičienę,
K. Valatkevičių,
O. Voverienę, 
St. Griganavičių,

JT-' 
tiu

Bušai išeis nuo Šv. Petro par. bažnyčios ant 5-tos 
gat. ir nuo Darbininko, 366 W. Broadway, 7:45 vai. ryt.

ninkai, apsvarstę progra
mą, nubalsavo, kad užleis
ti vietą dviem dainom 
komp. Žilevičiaus.

1) . Dėlto, kad jisai yra 
daugiausiai pasidarbavęs 
su Amerikos chorais.

2) Kad parodytų bendro 
choro techniką ir paįvai
rintų programą 
Komp. kuriniais.

Muz. Juozas Žilevičius iš 
Worcesterio užtikrino, kad 
jo choras (75 narių) va
žiuoja į N. Y. Dainų Šven
tę 1939 metais.

Kiti vargonininkai parei
škė, kad jųjų chorai gal ne
pilnai važiuos, bet galima ■ 
tikėtis tokių skaičių:

So. Worcester —Komp. 
J. Čižauskas — 50 narių; 
Norvvood — Muz. A. Šlape
lis — 40 narių; So. Boston 
— Muz. R. Juška — 30 na- I 
rių; Brockton — Muz. J.j 
Vaičaitis — 30 narų; Cam-į 
bridge — Muz. M. Karbau-i 
skas — 30 narių; Athol —i 
Muz. J. Stačiokas — 20 na
rių.

Sekanti 
nedalyvavo susirinkime:

Steponas Virkauskas — 
Nashua, N. H.; Antanas 
Giedraitis — Providence, 
R. I.; Povilas Sakas—Lavv
rence, Mass.; p. Stasė 
O’Neil — Lowell, Mass.

M. J. Karbauskas.
Susirinkimo Sekretorius,

Visoki Reikmenys
a**/

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

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

278 HARVARO STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.
Profestnnalni, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
ra i verti skaitytojų paramos.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

DARBININKAS
366 W. Bjroadway, So. Boston, Mass.
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prieinamiausiomis kai- 
sienlnį popierą, dar- 
Mea esame Venetion 
agentai, parduodame

Parduodame 
nomis maliavų, 
zams įrankius. 
Blinda fabriko
langams uždengti sietelius — screens, 
langams užlaidas visokių rūšių. Pašau
kite mus apskaitliavimui. Nieko ne
skaitome už apskaitliavimų ir įdčjlmų, 
nežiūrint kaip toli ir neatsižvelgiant ar 
bus didelis ar mažas užsakymas.

Mes specializuojamas Venetion Blinds 
dšl profesionalų ofisų. Venetion Blinds 
yra nebrangios ir labai gražiai atrodo.

i
447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iietir- 

bySčių čeverykus: vyrama, 
moterims lr vaikams.

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengijas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419 

Apskaitliavimal ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
•UOZAS PEČIULIS, Savininkao

UNIVERSITY HARDWARE CO.
1079 Cambridge St., Cambridge, Mass.

: Tel. TRO - 9263
Savininkai: J. Snapkauskas ir H. Bazendale

Buvo atsitikimų, kad pra
monininkai, ąnkščiau mo- 
gėję didesnius uždarbius/ 
vėliau juos sumažino iki 
valdžios nustaytų žemes
niųjų normų. Ęet tokių at
sitikimų buvo nedaug. Už
darbio minimumo nustaty
mas apsaugojo daugybę 
darbininkų nuo išnaudoji
mo, nes jiems yra nustaty
ta uždarbio norma, žemiau 
kurios pramonininkas jo
kiu būdu negali eiti. O nus
tatant uždarbio minimumą 
buvo žiūrima, kad darbi
ninkas iš savo uždarbio ga
lėtų išgyventi: buvo žiūri
ma į maisto, rūbų ir kitų 
dalykų kainos ir apskai
čiuojama, koks turėtų būti 
žemiausias darbininkų už
darbis.

Šiemet Lietuvoje kiek pa
brango pragyvenimas, y- 
pač maisto produktai. To
dėl daugelis darbininkų 
pradėjo siųsti prašymus 
darbo inspekcijoms, darbo 
rūmams ir vidaus reikalų 
ministerijai, kad jiems bū
tų pakeltas uždarbis. Kai 
kuriose įmonėse buvo kilę 
net streikų. Vidaus reikalų 
ministerija sudarė tarpži
nybinę komisiją ir jai pa
vedė ištirti ir apsvarstyti 
klausimą apie darbinin
kams uždarbio pakėlimą. 
Kadangi pragyvenimas yra 
pabrangęs, tai būsiąs pa
keltas ir darbininkams už
darbis. Kitaip sakant, bus 
vėl nustatyta žemiausia 
uždarbio riba ir mažiau 
pramonininkai neturės tei
sės darbininkams mokėti.

Tsb.

— Ateinančiais metais į- 
vyks visuotinis Lietuvos 
gyventojų, žemės ūkio, 
pramonės ir Prekybos su
rašymas. Paskutinis visuo
tinis visuotinis gyventojų 
surašymas buvo 1923 me
tais, o žemės ūkio surašy
mas 1930 metais. Prekybos 
ir pramonės surašymo dar 
nėra buvę.

— Lietuvos Aero Klubas 
gavo iš lenkų sklandymo į-

; staigų kvietimą, kad Lie- 
įtuvos sklandytojai atvyk- 
X.. : T — - ų

: sklandymo sportu ir paro- 
idyti lenkams savo sklan- 

i meną. Lietuvos 
sklandytojai neseniai pa
veržė lenkams sklandyme 
antrąją vietą, nustumdami 
juos į trečią vietą.

— Tarptautiniam istori
kų kongrese, kuris įvyks 
Šveicarijos mieste Ciuri
che, paskaitas skaitys ir 
Lietuvos istorikai prof. Ja
nulaitis ir Dr. Ivinskis.

Į Kauną iš Vilniaus buvo 
atvykęs Laikinojo Lietu
vių Komiteto Vilniuje pir
mininkas K. Stašys. Jis at
vyko per Latviją ir Pane
munėje dalyvavo savo bro
lio laidotuvėse.

— Lenkų teatras Vilniuje 
atsiuntė Lietuvos valsty
bės Teatrui kvietimą a)- 

, vykti į Vilnių ir ten duoti 
i kelis operos ir dramos vai
dinimus. Dar nežinia, ką 

; Valstybės Teatras atsakys 
į tą kvietimą.

— Apdraudimo : 
“Lietuvos Lloidas” 
gaisro nukentėjusiems pa-, 
langiškiams gaisro nuosto
liams atlyginti išmokės a- 
pie 350.000 litų. Mažesnes 
sumas išmokės ir dar vie
na kita apdraudimo įstai
ga. . Dauguma padegėlių 
savo turtą visai nebuvo 
apdraudę.

i

Gerb.

l
įstaiga 

nuo

v •

vargonininkai

Žada Pakelti Lietuvos Dar
bininkų Uždarbius

Lietuvoje valdžia nusta
to, kokius mažiausius at
lyginimus savo darbinin
kams turi mokėti pramoni
ninkai. Jeigu, pavyzdžiui, 
statybos juodadarbiui dar
bininkui yra minimalinis 
nustatytas atlyginimas už 
8 valandų darbo dieną 5 li
tai, tai darbdavys negali 
mažiau mokėti, net jeigu 
darbininkas sutiktų dirbti 
už mažesnį atlyginimą. To
kia tvarka buvo įvesta 
prieš keletą metų. Supran
tama, kad leidžiama mokė- 
tise aukštesnį uždarbį ne
gu valdžios įstaigų nusta
tytas. ■

šitokia tvarka turi saro 
gerųjų ir blogųjų pusių.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS 

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.

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
Residence: 198 M St.. So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaietskas
GR ABORIUS-BALSAM UOTOJAS 

Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broad way,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

Jame$B.Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūfiics auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROAOWAY
So. Boaton. Mass.

ZIntl.SU
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos Ministeris Grožė
josi Prisikėlimo Bažnyčia
J. A. V. įgaliotas Minis

teris Lietuvai su žmona 
lankėsi prie Paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios sta
tybos Kaune. Ministeris 
labai grožėjosi bažnyčia ir 
iš jos matomais vaizdais. 
Jo nuomone, tokia bažny
čia galėtų didžiuotis ir bet 
kuris kitas kraštas. Jis pa
reiškė norą dalyvauti pir
mose pamaldose, kai staty
ba bus baigta.

Paminklinės Prisikėlimo 
bažnyčios bokšto statyba 
jau eina prie pabaigos. Ne
trukus prasidės tinkavi
mas ir vidaus įrengimai, 
kurie užtruks ilgiau, nes 
bažnyčią išpuošti norima 
labai gražiai.

I

i

vo. O kaip tik tuo laiku ė- 
jo policininkas ir pro atvi
rą langą girdėjo keiksmus. 
Miego keikūnas buvo pa
trauktas į teismą. Jis aiški
nosi, kad taip darąs nuo 
pat Didžiojo karo pabai
gos, nes jis pergyvenęs vi
sokių baisenybių. Apie tai 
liudi jo jo naudai ir jo žmo
na. Kilo klausimas kaip tą 
bvlą išspręs teisėjas. Tei
sėjas pripažino, kad pilie
tis negali keiktis nė miego
damas. Priteisė jam skirtą 
bausmę už ramumo ardy
mą. Teisėjas pareiškė, kad 
jei kuris piliets keikiasi 
miegodamas ir nori išveng
ti bausmės, tai turi užsida
ryti langus, kad niekas ne
girdėtų.

Ispanijos Radikalai Grasina 
Italijai

Irgi "Orlaivis!"

PWA Skiria $1,125,000 
Bostonui

Federalės valdžios PWA 
skiria $1,125,000 naujo 
Bostono namo (City Hali) 
statybai. Pagal buvusio 
miesto mayoro plano, nau
jas namas kainuotų $2,500, 
000. Taig kitą pusę tos su
mos turėtų pats miestas 
sukelti. Mayoras Tobin da
bar nežino ką daryti, pri
imti pasiūlymą, ar atmes
ti? Jis dabar taiso senąjį 
namą. Naujas namas kaip 
ir nereikalingas. Jeigu ma
yoras priimtų pasiūlymą, 
tai būtų nemaža našta pi
liečiams sukelti kitą pusę 
reikalingos sumos.

Anglas Negali Keiktis 
Nė Miegodamas

Iš Anglijos teismų tenka 
išgirsti įvairių sprendimų. 
Šiomis dienomis anglų teis
mas nuteisė kažkokį anglą 
už tai, kad jis keikėsi mie
godamas. Tam anglui visai 
netikėtai buvo surašytas 
protokolas. Anglas sau 
miegojo, protarpiais knar
kė, bet vis dėlto retkar
čiais smarkiai išsikeikda-v •

Britų Suvienyt o s i o s 
Spaudos Biuras iš Berlyno 
praneša, kad vienas vokie
čių avijacijos inžinierius, 
padirbo orlaivio modelį, 
kuris galės nuo galo ištisai 
per sparnus turėjo 6 pędas 
ir iy2 colio ilgio. Jis įtaisė 
tam “orlaiviui”, taipogi ir 
2 arklių jėgos motoriuką. 
Aprūpinęs savo “mašiną”, 
ir reikalingu kiekiu petro- 
liaus, jis paleido ją vieną 
skristi iš Duesburg, linkui 
Neukampf. Nuostabu yra 
tai, kad tas orlaiviukas, 
niekeno nevairuojamas 
(nevaldomas), per 1 valan
dą ir 41 minutę laiko, nu
skrido 30 kilometru, arba 
18% angliškos mylios to
lumo kelią. Orlaiviukas pa
siekęs Neukampf,* ir visą 
turimą petrolių motoriukui 
išdeginus, — orlaiviukas 
pats laimingai žemėn nusi
leido. Jis atrasta palei mie
stelį vieno vokiečio ūkinin
ko lauke ramiai betupys 
ant žemės. Šis orlaiviukas 
laimėjo visos . Vokietijos 
tos rūšies orlaiviukų toli
mo skridimo čampijonatą 
arba rekordą!

1 J. Butkevičius.

PRANEŠIMAS

kaip Lietuvos sportininkai 
arba jų šeimininkai pasiel
gė Detroite.

buvo neseniai išleistas iš 
kalėjimo. Šteino bute tuo
jau buvo padaryta krata ir 
surasta dalis pavogtų kai
lių. Niekadaris’tuojau pri
sipažino padaręs tą nusi
kaltimą, tačiau labai ap
gailestavo, kad parašė pir
kliui laišką. Mat, jam bu
vę labai pikta, kad pirklys 
pavogtus kailius įvertinęs 
dvigubai brangiau, negu 
jie verti, ir tuo norėjęs pa
sipelnyti. Todėl jis, Šteinas, 
neiškentęs ir norėjęs pirklį 
sugėdinti. Deja, dėl tokio 
savo “sąžiningumo” ir pats 
įkliuvo į teisingumo ran
kas.

bu palydovus suėmė.
Du policijos valdininkai 

buvo pasiųsti į Starą Ka- 
nicą, ieškoti Harčego lavo
no. Atvykę į Harčego na
mus jie baisiai nustebo, nes 
tariamąjį numirėlį rado 
sėdintį už stalo ir skaniai 
šveičiantį jo pakasynoms 
paruoštus valgius. Nuste
busiems valdininkams Ha- 
čegas papasakojo visą 
nuotykį. Vežant į miestą 
nuo smarkaus kratymo jis 
pabudęs ir pasijutęs esąs 
karste. Labai nusigandęs, 
ir pamanęs, kad jo gimi
naičiai tyčia įdėję jį į kars
tą apalpusį, norėdami pa
veldėti jo turtą, o dabar 
jau vežą jį į kapus palaido
ti. Todėl tylomis nukėlęs 
karsto viršų, nušokęs nuo 
vežimo ir parbėgęs į na
mus. O kadangi buvo labai 
išalkęs, tai pirmiausia sė
do užkąsti, nes jautėsi vi
sai sveikas. Tačiau nedaug 
trūko, kad gydytojai būtų 
jį tikrai numarinę. Toks 
laimingas nuotykis buvo 
linksmai atšvęstas, nes šer
menims buvo paruošta val
gių ir gėrimų. O gydytojui 
iškelta byla už nerūpes
tingą pareigų ėjimą ir pa
viršutinišką ligonio apžiū
rėjimą.

NEWARK,N.J.

Italija Atsakysianti Ne Notomis, 
Bet Kanuolėmis

«-------------------------------------- I 
rūšies spalvuotiems pa
veiksliukams ir po jais tin
kamiems aprašymams. 
Taip, pavyzdžiui, vienas 
paveiksliukas, vaizduoja 
Kęstutį, 1347 m., sugrįžus 
namon po pasekmingo per
galės mūšio su kryžiuo
čiais, įeinantį į Palangos 
kalne buvusią šventyklą, 
sudėti aukas ir padėkoti 
karo dievaitei Praurimei, 
už suteiktą jam ant Kry- 
žuočių pergalę. Ten pat 
pirmutiniu kartu jis sutiko 
ir būsiamąją savo žmoną 
Birutę. Antras paveiksliu
kas tą jo su Birute susiti
kimą, kaip tik kuogražiau- 
sia ir atvaizduoja. Trečia
sis paveiksliukas, vaizduo
ja pačią Birutę, kaip die
vaitę, su ąžuolo lapų vaini
ku ant galvos, ir begalo il
gais, gražiais ir garbiniuo
tais plaukais. Mat pirm, iš
tekėjimo už Kęstučio, ji 
(Birutė), ir buvo skaitoma 
kaip dievaitė, nes ji buvo 
Vaidilutė, ir kūreno Šven
tąją Ugnį, Perkūno garbei. 
Ketvirtasis paveiksliukas, 
vaizduoja patį Kęstučio sū
nų, — Didyjį Lietuvos ku
nigaikštį, Vytautą Didįjį, 
priimant Šv. Krikštą iš 
vyskupo rankų. Penktasis 
paveiksliukas, atvaizduoja 
Vaidelyčių būrį, kūrenant 
Šventąją Ugnį, šeštasis 
paveiksliukas vaizduoja 
Kęstučio ir Birutės susi
tuokimą ir tt. Po kiekvienu 
paveiksliuku, padėta nevi
sai trumpas, reikalingas 
kiekvieno paveiksliuko pa
aiškinimas. Minimo laik
raštėlio tąjį puslapį, man 
asmeniniai pridavė glasgo- 
vietė, p-nia Uršulė Gra
kauskienė. Taigi kuriais 
nors sumetimais, škotų ir 
vaikučiai kartais esti pa
informuojami per jų spau
dą, ir šiek tiek supažindi
nami su Lietuvos istorija, 
buvusiais jos kunigaikš
čiais ir garbinga jos praei
timi. J. Butkevičius.

Paryžius, Prancūzija, bir
želio 26 — Ispanijos radi
kalų valdžia per savo ats
tovą Paryžiuje grasina Ita
lijai, kad jeigu Ispanijos 
nacionalistai ne s u s t o s 
bombardavę miestų, kurie 
tebėra radikalų kontrolėje 
ir nėra karo zonoje, tai ra
dikalų lakūnai bombarduo
sią Italijos kontroliuoja
mus miestelius Balearico 
salose.

Italijos valdžia pareiškė, 
kad ji atsakysianti Ispani
jos radikalams ne notomis 
į grasinimą, bet kanuolė- 
mis.

Ispanijos radikalų val
džia, nebegalėdama atsilai
kyti, būtinai nori išprovo
kuoti karą Europoje. Bet 
vargiai jai pavyks tai pa
daryti.

Vokiečių Karinė Avijacija, 
Vėl Pasiekė Du Naujus 

Pasaulinius Rekordus

v •

M. L.

Viena Raidė Išdavė
Plėšikę

--------------------------------- ,

Šiuomi pranešama lietuviškai - katalikiškai visuo
menei, kad ALRK Naujos Anglijos Federacijos Apskri
čio Piknikas įvyks liepos 17 d., š. m., Palangos parke, 
Methuen, Mass. (Šalę Lawrence). Kviečiami visi sky
riai ir pavieniai asmenys dalyvauti šiame piknike.

RENGĖJAI

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję j bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Casii Markei
POVILAS BALTRUSICNAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai

Škotų dienraščio “The Ti- 
mes” specijalis korespon
dentas iš Berlyno praneša, 
kad Sekminių šeštadienį, 
4 d. birželio, palei Rostock, 
Baltiko jūrių pakrašty, 
Vokietijoje, vienas naujo 
tipo militarinis bomberis, 
Junkers išdirbystės, tarpe 
kita ko, paėmė 5% tono 
bombų, ir 4 galingų moto
rų varomas, su jomis iškilo 
30,700 pėdų aukštumo, tuo
mi laimėdamas pasaulinį 
bomberių aukšto iškilimo 
rekordą. Šios rųšies Junke
riai bomberiai, pavadinta 
“Grosser Dessauer” vardu. 
Gi Sekminių dieną, 5 d. 
birželio, toje pat vietoje, 
Major General Ernst Adet, 
— Oro Ministerijos karo 
Technikos sekcijos virši
ninkas, išsikėlęs oran su 
mažyčiu Heinkel išdirbys
tės, naujos rūšies vienvie
čiu užpuoliku ir vijiku, — 
skrisdamas jūros pakraš
čius nuo Rostock linkio 
Kiel kanalo ir Danijos, iš
vystė tos paslaptingos ma
šinos greitumą, 401 mylią 
ir 73 taškus per valandą! 
Tuo greitumu jis skrido 
100 kilometrų, arba 62 an
gliškas mylias, ir laimėjo 
naują greito skridimo pa
saulinį rekordą. Visos ži
nios apie tą nuostabiąją 
naująją mašiną, yra Vo
kiečių vyriausybės kuo- 
grieščiausiai slepiamos. 
Rusų komunistai visam pa
sauliui dar ir dabar būbny- 
te tebebūbnija, kad Sovietų 
Rusija, šianden turi ge
riausius karo ginklus ir ~ ___ _
greičiausius pasauly karo Įtarumas, jog Harčegas ga- 
orlaivius. Tačiau visa tai ’ 
atrodo tik tuščias muilo 
burbulas! J. Butkevičius.

• v

v •

"Lavonas" Pabėgo Iš Karsto
Šitas įdomus nuotykis į- 

vyko Jugoslavijoje, Stara- 
Kanicos miestelyje. Vieną 
popietį turtingas vietos ū- 
kininkas ir krautuvės savi- 
nnkas Jonas Harčegas ū- 
mai pradėjo skųstis skaus
mais po prieširdžiu. Jau jis 
norėjo gulti į lovą,, bet 
staiga nusilpo ir griuvo ant 
grindų be žado. Skubiai iš
kviestas gydytojas apžiū
rėjo Harčegą ir pripažino 
jį mirusiu. Kadangi kilo į-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *Vč.

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 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 0558-W

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

Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H St. So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrų utaminkų mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedšldienį kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

Skotu Vaikučiu Laikraštis, 
Apie Kuniaaikštj Kęstuti ir 

Birutę
Gana plačiai škotų vaiku

čių tarpe paplitęs, — jų 
mėgiamas ir skaitlingai 
skaitomas laikraštėlis (Co- 
mic), “Tail Spin Tommie”, 
vieną kartą visą ištisą vi
durinio lapo puslapį, pa
šventė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Kęstučio, ir 
jo žmonos kunigaikštienės 
Birutės, įvairių pauzų bei

Įėjo būti nunuodytas, tai 
gydytojas įsakė pristatyti 
jo kūną į apskrities miesto 
ligoninę, kur turėjo būti 
padarytas skrodimas ir nu
statyta mirties priežastis. 
Namiškiai padirbo karstą, 
paguldė į jį Harčego lavo
ną ir nakties metu išvežė į 
apskrities mestą. Atvažia
vę į miestą, vežėjas ir kar
sto palydovas, Harčego 
brolvaikis pastebėjo, kad 
karstas buvo atviras ir 
tuščias. Abu baisiai išsi
gando ir tuojau pranešė 
policijai. O policijos valdi
ninkai pafnanė, kad paly
dovai tyčia paslėpė Harče
go lavoną, bijodami, kad 
gydytojai neišaiškintų nuo 
ko Harčegas mirė. Todėl a-

Vagis nepaliko jokių pėd
sakų. — Paskui 
pirklį sukčiavimu. 
ei ja iš vienos raidės susekė 

laiško rašytoją.
Neseniai Vienos mieste, 

Austrijoje, buvo įvykdyta 
labai drąsi vagystė. Iš mie
sto centre esančios kailių 
krautuvės buvo pavogta 
brangių kailių už 25.000 ši
lingų. Tačiau vagis nepali
ko jokių pėdsakų, iš kurių 
policija būtų galėjusi nu
matyti, kieno tai darbas. 
Todėl jai beliko tik sekti 
visus žinomus miesto vagis 
ir plėšikus. Apvogtasis pir
klys pareiškė, kad pabrog- 
tieji kailiai buvę verti 50. 
000 šilingų. Apie tai buvo 
paskelbta laikraščiuose. Po 
keleto dienų pirklys gavo 
nežinomo asmens rašytą 
laišką, kuriame buvo taip 
rašoma: “Tamsta esi begė
dis. Tie kailiai, kuriuos aš 
pavogiau, verti tik 25.000 
šilingų, o tamsta skelbi, 
kad 50.000. Vadinasi, esi 
sukčius, nes iš draudimo 
bendrovės nori gauti dvi
gubai daugiau, negu pri
klauso”. Jokio parašo po 
laišku nebuvo. Žinoma, pir
klys, netikėjo, kad tai va
gies laiškas; jis manė, kad 
čia kuris jo konkurentas 
tyčia parašė tokį laišką, 
nes kailiai tikrai buvo ver
ti tik 25.000 šilingų. Bet 
visvien tą laišką jis perda
vė policijai.

Policija tuojau pradėjo 
tyrinėti laiško pabraižą ir 
lyginti ją su visų jai žino
mų vagių ir plėšikų rašyse
na. Žinoma, pabraiža buvo 
tyčia iškreipta, tačiau vie
na “L.” raidė buvo netyčia 
palikta tokia, kokią ją laiš
ko autorius visada rašyda
vo. Pagal tą būdingą raidę, 
policija nustatė, kad laiš
kas rašytas žinomo vagies 
ir įsilaužėjo Šteino, kuris

Redakcijos Atsakymai
Sportsmenui, Chicago, 

III. — Tamstos straipsnio 
“Dėl Detroito Žinių” netal
pinsime, nes Detroito žinių 
rašytojas savo žiniose apie į 
Lietuvos sportininkus ir 
Lietuvos katalikų perse
kiojimus nėra pasakęs, kad 
Lietuvos sportininkai buvo- 
ne katalikai. Ne. Jis tik pa
rašė, kad jie “pasielgė tik
rai pagoniškai”. Neabejo
jame, kad Lietuvos sporti
ninkai, kurie pereitais me
tais lankėsi Amerikoje, 
buvo ir yra katalikai. Bet 
sportininkai buvo palydo
vų arba kaip Tamsta rašei 
“šeimininkų” kontrolėje. 
Detroitietis geriau žino

Šv. Trejybės lietuvių pa
rapija, Newark, N. J., lie
pos 3 dieną turi savo meti
nę Ekskursiją laivu į South 

Į Norwalk Conn. Laivas 
Fairview išplaukia iš New- 
arko nuo Center St., Pa- 
saac River Pier, 9 valandą 
ryte, dienos šviesos taupy- . 
mo laiku (Dayligth Saving .. 
Time). Toji prieplauka 
randasi žemiau Park Place , 
Station, gale Mulberry St. 
Visi busai ir karai priveža. 
Laivas yra labai gražus ir 
didelė vieta šokiams. Ant 
laivo bus gera Orchestra ir 
visi galės gražiai pasilinks
minti. Taipgi bus ir kito
kių laive gerybių, kuriomis 
galės kiekvienas važiuo
jantis pasinaudoti. Išplau
kusieji į minėtą ekskursi
ją bus pilnai patenkinti.

Į namus laivas grįžta 
5:30 vai. vakare, o Newar- . 
ke 11 vai.

Mišios tą dieną bus laiko
mos 6 ir 7 valandą.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
savo parapijonus ir kaimy
nus, ir atvykusius svečius 
iš kitų miestų važiuoti į 
Ekskursiją ir naudotis va
sariniais pasilinksmini- 
fnais,

Kun. I. Kelmelis,
Klebonas.
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kaltino 
— Poli-
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Į TROKŲ SAVININKAMS OPERATORIAMS į
| IR BIZNIERIAMS
| Mes nuoširdžiai kviečiame z
| atsilankyti į mūsų

į Pageant On Wheels į
| Rodančių į

PAŽIŪRĖKITE KAS YRA NAUJO IR ĮDOMAUS 
TROKŲ ĮRENGIME

Dodge Trucks
Ir komercialių karų y> iki 3-jų tonų modelių 
įvairių stilių, pritaikintų kiekvenam

BIRŽELIO 29 d.
Ar Tamsta esate susipažinę su ”19 ECONOMIZERS” 
išimtinai su DODGE TRUCKS? Išsilavinę pardavė
jai Jums išaiškins kaip galite sutaupyti pinigų. At
siminkite, kad DODGE yra labai nebrangus!

Pas Jūs vietinį

Dodge ir Plymouth Dealerį
ANDREW Sq. MOTOR, Ine

554 Dorchester Avenue. Tel. 9800

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

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

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
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? SUBSCRIPTION R ATE S: 

Domestic yearly -------......-----— $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ------- --------------- $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

42 Milijonai Laukia Krikšto!

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

N, Anglijos Lietuvių diena, įvyksianti Marianapo
lio Kolegijos darže liepos 4 d., įsigijo tiek pilietybės 
teisių lietuvių širdyse, kad nieks neišdrįsta jos paneig
ti. Vykti į Lietuvių dieną tai tarsi įgimta kiekvienam 
lietuviui pareiga, kuriai nenori nusižengti. Tai masinis 
gaivalingas žmonijos įsisiūbavimas, pasireiškiąs mil
žinišku N. Anglijos lietuvių dalyvavimu. Kiek žmonių 
ten suvažiuoja, negalima ir besuskaityti — nuo 7 iki 
10 tūkstančių.

Kas juos ten traukia? Daugelis dalykų. Visų pir
ma, vietos erdvumas ir puošnumas. Lietuviai, beveik 
visi ūkiuose užaugę, mėgsta erdvus žemės plotus, ty
rą orą, miškus, pievas, pušynus. Tai primena jiems Į 
tolimą tėvynę. Išvykti iš troškaus miesto į žavėtiną! 
Marianapolio parką tai idealinė pramoga mėgstančiam 
gamtos grožį lietuviui. Traukia jį ten ir rytmetinės 
pamaldos, atviram ore laikomos. Sustoję puošnių me
džių pavėsyje, mūsų pamaldūs išeiviai gėrisi žavinga^ 
bažnytine muzika ir giedojimu, seka pamaldų eigą ir 
klauso pamokslo, kurį garsokalbiai išnešioja po toli-j 
miąushis parko kampelius, žodžiu, jaučiasi kaip Lietu-J 
voj per Jonines ar Petrines.

Taip pat masina minias ir žavinga dainų šventė, 
kurią atlieka milžiniškas 500 giesmininkų choras, susi
darąs iš gabiausių visos N. Anglijos muzikalinių pajė
gų. Pagaliau skaitlingas žmonių susivažiavimas jau 
savaime sudaro įvairiausių įspūdžių. Tai tarsi milži
niški Lietuvos atlaidai. Giminės pasimato su gimi
nėms, draugai su draugais, pažįstami su pažįstamais.

Bet svarbiausias atsilankymo traukutis — tai tik
slas palaikyti L. Kolegiją ir katalikų spaudą. Reikia 
pripažinti, kad lietuvių darbininkų krūtinėse plasnoja 
idealą mylinti širdis. Jie giliai atjaučia reikalą parem
ti stambiausią lietuvių Švietimo įstaigą ir svarbiausią 
katalikiškos akcijos veiksmą — spaudą, gi Lietuvių 
diena kaip tik tam tikslui yra organizuojama. Tad gre
ta visų to svarbaus išvažiavimo malonumų visados sto
vi rimtas tikslas: statyti mūsų lietuviškos išeivijos a- 
teitį.

Tuo būdu, nereikėtų, rodos, nė raginti į Lietuvių 
dieną. Tačiau reikia atsimint, kad paskatinimas prie 
pažangos visuomet reikalingas. Darykime pažangą ir 
Lietuvių dienoje. Lankykimės kasmet vis skaitlingiau 
ir ryžtingai darbuokimės, kad finansinė ir dvasinė nau
da tarptų ir gerėtų. K.

Arogantiški Lenkų Užsimojimai

Gerb. Klebonų Dėmesiui
Tėvas Jonas Kidykas, S. 

J., po paskutiniųjų misijų 
pas Kleb. I. Kelmelį, New- 
ark’e, išvyko į Chicago, 
UI. 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- 
nątius High School, ..1076 
JV. Roosevelt rd. Chicago, 
Iii.

Jei kurie Gerbiamųjų 
Klebonų norėtų jį gauti 
misijoms, ar rekolekcijoms 

Įvesti ateinančios gavėnios, 
Į ar net ir bet kuriuo kitu 
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.

kitę kaip vaiką ir būkite 
mano tėvas. .

pfeiftMfe kkikšli
— Gerai, vaikeli, tai krik- 

štykis. Ir Kalėdų šventė 
buvo mano naujo užgimi
mo šventė. Kai pajutau ant 
mano galvos pilamą krikš
to vandeųį, naaniau, kad 
manę širdis išlėks iš krūti-

girdi, nė į namus neįsilei- 
siąs. Aš irgi labai nenorė
jau ir bijojau nustoti savo 
stabmeldiško tikėjimo, už 
tat įtikrinėjau tėvą, kad 
jokiu būdu nepriimsiu ka
talikų tikėjimę, visai ne- 
draugaušiu su katalikais 
studentais, neisiu klausyti 
tų pamokų, kurios lies ti
kėjimo dalykus. Po ilgų į- 
tikrinėjimų galutinai tėvas 
nusileido, bet įgrasino, jog 
būčiau atsargus ir jeigu ką 
išgirsiąs, tai tuojau at
šauksiąs namo.
— O iš tikrųjų, kaip įdo

mu. Tai visgi tamsta pate
kai jėzuitų mokyklon. O 
kaip ji vadinosi? Kolegija? 
Ar kaip kitaip?
— Mokytojų seminarija, 

bet taip kaip kolegija. Pa
tekus į mokyklą labai ven
giau katalikų studentų ir 
nekalbėjau apie religinius 
klausimus. Bet man darėsi 
labai nuostabu, kai aš ma
tydavau studentus švie
siais veidais, lyg nežemiš
kas būtybes, kai jie išeida
vo iš vienos klasės, kur 
klausydavo tikybos pamo
kų. Man parūpo paklausti, 
dėl ko jie tokie linksmi, 
šviesūs, laimingi, tokie 
draugiški ir malonūs, kaip 
tik po tos pamokos.
— O, sako, kad tu išgirs

tum, tai ir tu toks būtum 
linksmas, mes girdime apie 
gerąjį Dievą, kuris labai 
myli žmones.
AR GALI UŽDRAUSTI?
— Variau, kiek galėda

mas pagundas, bet neiš
kenčiau, nenuėjęs pas tėvą 
rektorių paklausti, ar aš 
negalėčiau kokį sykį pasi
klausyti minėtoj klasėj pa
mokų. Tėvas Rektorius 
griežtai atsakė, kad negali
ma be gimdytojų sutikimo. 
Patarė rašyti laišką tė
vams. Parašiau. Ir gavau 
grasinantį atsakymą, jog 
jokiu būdu nesutinkąs, kad 
ten eičiau ir žadąs tuojau 
atšaukti iš mokyklos, jeigu paklausiau savo mamytės:

javietis atsistojo prieš ge
nerolą ir pradėjo skaičiuo
ti ant pirštų pas kiek po
piežių šiandien buvęs: “Pas 
baltą, pas raudoną (von 
Rosum) ir jas juodą (jėzu
itų generolą)”. Generolas 
jam pagrasino pirštu.

Aš prisikalbinau jį ir nu- 
sivedžiau į atskirą kamba
rį, nes labai norėjau išgirs
ti apie įdomią jo gyvenimo 
istoriją.
— Papasakok, sakau, 

kaip tamsta tapai katali
kas?
— Gerai. Mielu noru. Tik 

mano istorija labai ilga ir 
tamstai pritruks kantry
bės.
— O ne! Juo ilgesnė, juo 

geriau.
Juosvos spalvos veidas, 

primerktos akys, truputį 
išsikišę žandikauliai darė 
azijato žmogaus tipo pilną 
vaizdą, bet maloni šypsena, 
dvasinis džiaugsmas veide, 
baltai blizganti dantys 
taip gražiai derinosi su vi
sa ta išvaizda, jog rodos 
žiūrėtum ir neatsitrauk
tum.
TĖVAI STABMELDŽIAI
— Aš gimiau, pradėjo A. 

E. Soegija gražia lotynų 
kalba, kaime netoli Batavi-

(rodos?) miesto iš 
stabmeldžių tėvų. Mano tė
vų tikėjimas, nors stab
meldiškas, bet labai gilus, 
nes javiečiai tiki į vieną vy
riausią Dievą, kurį vadina 
Praamžių, Jis sutvėrė dan
gų ir žemę. Kiti dievai ma
žesnės galybės ir pasireiš
kia perkūnijomis, žaibais, 
saulės spindėjimu ir tt.
— Atsiprašau, kad per

trauksiu. Nugi jūsų tautie
čiai turi kaip tik mano tė
vynės Lietuvos protėvių ti
kėjimą, nes ir mūsų tauta 
prieš 550 metų buvo stab
meldiška ir tikėjo į Praam
žių, Perkūną ir kitus ma
žesnius dievus, bet Praam
žius tai pats tikrasis Die
vas, kuris sukūrė visą ma
tomą ir nematomą pasaulį, 
jam vaidelutės kurstė am
žiną ugnį... Kaip gražu, kad 
viso pasaulio tautos garbi
na tą nematomą, bet tikrai 
esamą visatos Kūrėją!
— Pradžios mokslus man 

teko eiti stabmeldžių mo
kykloj ir gal būčiau tuo pa
sitenkinęs, bet mano mate
matikos mokytojas, kuris 
gavo pas TT. Jėzuitus Ba- 
tavijoj matematikos vietą 
aukštesnėje mokyk loję, 
pradėjo mane kalbinti, kad 
ir aš eičiau pas TT. Jėzui
tus tęsti mokslo.
— Ar tas matematikos 

mokytojas buvo katalikas, 
kad TT. Jėzuitai jį pakvie
tė į savo mokyklą?
— O ne,

Bevartydami misijų laik
raščius, visur randame mi- 
sijonierių prašymus: “Va
žiuokite mums į pagelbą! 
Pjūtis yra didelė, o darbi
ninkų maža. Tiek ir tiek 
milijonų tuojau priimtų 
krikštą, jei tik būtų, kas 
juos paruošia ir apkrikšti
ja” ir tt.

Štai dabar ateina žinia 
net iš pat Javos: 42 milijo
nai laukia krikšto! Jei ka
talikai nepasiskubina, tai 
magometonai, ar protesto- 
nai juos laimės. Šv. Tėvas 
pirmiausiai atsiliepdamas 
į tą maldaujantį balsą, ra
gina visus katalikus, o y- 
pač Maldos Apaštalavimo 
narius melstis už Javos gy
ventojus ir ieškoti būdų te- 
nykštiems misijonieriams 
padėti. Ta intencija skiria 
šių metų liepos mėnesį. Ti
krai nuostabu, matyt Eu
ropą Dievas, kaip žydus at
stums, o tikėjimą perkels į 
kitus kraštus!

MALAJUS
Kas nori susipažinti su 

geografine Javos padėtimi, 
tegul tuojau atsiverčia 
žemėlapį ir veda akimis į 
Indijos pietryčius, — ten 

Į pamatys labai daug išsimė- 
! čiusių salų po platųjį van
denyną. Visas archipela-Į^ 
gas pavadintas . _ _
Šiaurėje matomos Pilipinų 
salos, o į pietus tęsiasi ke
letas didelių salų k. a. Su
matra, Borneo, Celebes, o 
dar į pietus randame mūsų 
minimą Javos salą. Ji išro
do mažiausia, bet tirščiau
siai apgyventa. Sumatra, 
Borneo ir Celebes kartu tik 
turi 13 milijonų. Java vie
na 42 milijonus gyventojų.

Katalikų misijos ten pra
sidėjo prieš 38 metus, t. y. 
1900 m. Visa Java padalin
ta į 5 bažnytines teritori
jas su 191 kunigu ir 103. 
828 katalikais. Pačių javie- 
čių kunigų šiuo metu yra 
dar vos 9.

Vienuoliai misijonieriai 
daugiausiai pasižymėję 
TT. jėzuitai, karmelitai, la- 
zaristai, Šv. Kryžiaus, ku
rie turi mokyklas, ligoni
nes, vaikelių prieglaudas ir 
kiek jėgos leidžia važinėja 
po apylinkes, aiškindami 
suaugusiems katekizmą ir 
krikštindami.

KUN. SOEGIJA
Vietoj nuobodaus apraši

nėjimo misijonierių dar
buotės, verčiau Gerbia
miems Skaitytojams papa
sakosiu, ką aš pats 1929 
metais būdamas Romoje, 
girdėjau iš vieno javiečio 
jėzuitų klieriko lūpų apie 
jo paties grįžimą į katalikų 
tikėjimą ir kaip jis links
mas ruošėsi kunigystei 
(jau dabar kunigas! ir man 
atsiuntė savo primicijų pa
veikslėlį).

Jo pavardė Soegija (su
trumpinta iš: Soegijapra
nata). Žmogus labai gy
vas, judrus, linksmas ir 
pilnas juokų. Jam vysku
pas, nevyskupas, kardino
las nekardinolas, — visi 
per vien. Mūsų T. Genero-

Malajų.
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nės, kaip džiaugiausi.
— Na, o ką tamstos tė

vas padarė? paklausiau.
— Priėmęs krikštą, tuo

jau Kalėdų atostogoms nu
vykau pas tėvys. Išsyk ty
lėjau, bet sulaukęs pato-! 
gaus laiko, kai tėvas buvo 
gerai nusiteikęs, priėjau, 
pabučiavau ranką ir pasi
sakiau, kad aš jau katali
kas!
— Ir ką tėvas į tai?
— Jis pažiūrėjo rimtai į 

mane, atsiduso ir pratarė, 
niekad neužmirštamus žo
džius: “Bet dabar ir būk 
nebe koks, bet geras kata
likas, jeigu jau taip juo no-j 
rėjai būti”.
— O ką motina pasakė ?
— Ji nieko nesakė, tik 

Žiūrėjo, ką tėvas darys. 
Kartą ji atneša penktadie
nį mėsos valgyti. Aš sa
kau: mamyte, mano tikėji
mas draudžia penktadie
niais mėsą valgyti. Gerai, 
vaikeli, aš paklausiu, ką 
tėvas pasakys. O tėvas 
griežtai užkomandavo: Aš 
jam sakiau, kad jis turi 
dabar pildyti savo tikėji
mą. Motin, atnešk jam kit-j 
ko valgyti.
— O iš tikrųjų, kokie ge

ri tėvai ir atsidusęs pri
dūriau: Pas mus net kata
likiškuose kraštuose, kata
likai tėvai kartais patys 
valgo ir savo vaikus verčia 
kad valgytų penktadie
niais mėsą.

PASIAUKOJA DIEVUI
— Dabar toliau. Besimo

kydamas, pajutau troški
mą visiškai pasiaukoti Iš
ganytojo tarnybai ir kartą

v •

Kovo 19 krizei užėjus, nesunku buvo numatyti, 
kad prievarta užmestoji lenkų “meilė” bus sunki lietu
viams našta ir seno lenkiško raugalo atrūgos. Rusų 
patarlė “bloga taika geresnė už gerą barnį” lietuviams 
vargiai bepriimtina. Kad mylėt, tai jau iŠ širdies, o 
dirbtinoji ne tai meilė ne tai prisilaižymas yra ne kas 
kita kaip gryniausias veidmainiavimas. Nuo veidmai
ningos lenkų prietelystės lietuviai bėga. Amžių pamo
kyti, jie apsidraudė nuo tos “broliškos bičiulystės” nu
traukimu santykių ir uždarymu valstybės sienos.

Dabar siena atidaryta ir — istorija pradeda kar
totis. Lenkai vėl mėgina vartoti senai nudėvėtą ma- 
nievrą — neva gražumu lietuvius prisivilioti. Tačiau, 
tai darydami, jie išvysto paprastą savo savimeilę ir ste
bėtiną trumparegystę. Ūžuot parodę dzentelmonišką a- 
bejingumą dėl lietuvių vidaus politikos, lenkai išva
žiuoja sų savo pretensijomis ir terorizuoja lietuvių 
spaudą, kol kas tik ofici jalinę, bet, neilgai trukus -kibs 
ir į privatinę. Mat, jiems nepakenčiama Vilniui Vaduo
ti Sąjunga. Jau L. Aidui uždraudė talkinti V. V. Sąjun
gos atsišaukimą, kurs būk tai kiršinąs kaimyninius 
santykius.. Lenkai čia elgiasi pagal nepataisomą savo 
psichiką. Jie mato tik tariamąsias savo skriaudas, gi 
skriaudų, kurias kitiems daro, neįžiūri. Jie reikalauja 
apvalymo lietuviškos atmosferos, kurią būk tai užter- las labai jį myli ir kartu su 
šia lietuvių pasiryžimas atvaduoti Vilnių. Bet į Vii- keletu japoniečių, kiniečių 

* ir kitų spalvuotų jaunų 
jėzuitų lankėsi pas Šv. Tė
vą, pas kard. von Rosum ir 
kai grįžo į generolo namus,

• v
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niaus persekiojimą jie nė dėmesio nekreipia ir nė kal
bėti apie tai nenori. Lietuvių nutautinimas tai esąs tie
sioginis Lenkijos interesas, gi lietuvių pasiryžimas iš
laikyti savo tautybę skaitomas nusižengimu prieš val
stybę. Kitataučiams lenkai uždeda tik pareigas ir ne
pakeliamus mokesčius, gi nė jokių teisių jiems neduoda. 
Tokia atžagareiviška lenkų politika pražudė jų valsty
bę praeity, istorija visas tautas šio to išmokina, bet 
ne lenkus. Praeities klaidoms jie ir dabar tebesiverčia. 
Klaidinga gobšumo politika nieko gera lenkams neat
neš. . _____ _ ■-»>.-{ i ~
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stabmeldis,
bet misijonieriai priima ir
stabmeldžius mokytojus, 
ypač tokiems dalykams, 
kaip matematika, geogra
fija, kalbų mokslai ir tt.
— Tai kaip toliau?
BIJOJO, KAp NEPRA
RASTŲ SAVO TĖVŲ 

TIKĖJIMO
— Bet dabar prasidėjo 

kliūtys. Mano tėvas, gilus 
savo tikėjimo išpažintojas 
užprotestavo. Neįeisiąs ir 
gana, nes ten gali nustoti 
savo tėvų tikėjimo ir pe
reiti į katalikus, o tada,

nepaklausyčiau.
— Ir ką tamsta darei?
— Tiesiai nuėjau pas T. 

Rektorių ir pasakiau: Ar 
gali tėvas uždrausti pasi
klausyti apie Dievą? Nes 
Dievo reikia labiau klausy
ti. Rektorius nustebęs iš 
tokio mano griežto klausi
mo, trumpai atsakė: jeigu 
tamsta jau taip kalbi, 
eik ir klausyk, niekas 
gali uždrausti.
— Ir tamsta ėjai?
— O taip! Tuojau j religi

jos pamoką, išklausiau su! 
nepaprastu pasigerėjimu, 
man be galo patiko Kris
taus mokslas ir juo toliau 
lankiau, juo labiau patiko 
ir po mėnesio nuėjau _ pas 
rektorių prašydamas krik
što.

— Net šitaip? ir ką jis?
— Mano vaikeli, sako, jau 

dabar be tėvų sutikimo 
nieko negaliu padaryti. Tu
ri rašyti laišką ir atsiklau
sti. Nurašiau laišką, o at
sakymas baisus! . Tėvas 
grasina, jog nė už sūnų ne- 
priimsiąs, jeigu tokį žings
nį padarysiu. .
— Ot, įdomu. Na ir ką 

tamsta į tai.
— Aš nuėjau su laišku 

pas T. Rektorių ir klausiau 
ar negaliu be tėvo leidimo

tai 
ne-

Ką tu darytum, mama, jei
gu Dievas iš tavęs pareika
lautų brangiausio daikto?
— Jeigu Dievas pareika

lautų, aš viską Dievui ati
duočiau.
— Gerai, mama, Dievas 

reikalauja, kad aš būčiau 
jo kunigas.
— Gerai, vaikeli, aš mielu 

noru sutinku ir džiaugiuo- 
siu.
— Tokiu būdu dabar aš 

į mokausiu atsiųstas iš Ja
vos į Olandiją pas tėvus 
jėzuitus ir greitai būsiu 
kunigas.
— O koks tamsta laimin

gas. Pasakyk, kaip dabar 
jautiesi?
— Nepaprastai esu lai

mingas. Ar tamsta nepas-! 
tebi iš mano veido?

Tikrai jo veidas spindėjo 
nežmoniška laime ir visa 
išvaizda rodė begalinį pasi
tenkinimą.
— Bet kaip su tamstos 

tėvais? Ar jię irgi priėmė 
krikštą? paklausiau.

MALDOS UŽ TĖVYNĘ
— Tėvelis būdamas ant 

mirties patalo parašė pas
kutinį laišką: “Vaikeli, ne
noriu nuo tamstos skirtis, 
bet trokštu ir po mirties

kartu būti, dėl to pasikvie
čiau kunigą ir mane ap- 
krikštino”.
— O tamstos mamytė ?
— Ji vargšė nesulaukė 

vandens krikšto, bet jau 
ruošėsi ir buvo katechume- 
nė, tik staiga pasimirė. 
Vienok, katalikų Bažny
čia mokina, kad ir tokie 
yra laimingi, nes gauna va
dinamą ugnies krikštą.

i
— O koks tamsta laimin

gas! Dabar, be abejo, sten
gsiesi atsilyginti Dievui už 
tokias dideles malones ir 
savo tautiečius Javos gy
ventojus vesi prie Išgany
tojo.
— O taip, tėve! Tik ži

nau, kad be maldų nieko 
nėra, už tat labai prašau, 
atsiminkite prie Dievo al
toriaus mano tėvynę.
— Tikrai prižadu, bet ir 

jūs atsiminkite mano ma
žytę, bet grynai katalikiš
ką tėvynę Lietuvą, kuri 
nors katalikiška, bet turi 
labai daug neištikimų savo 
šventam tikėjimui žmonių, 
jūs džiaugiatės suradę tik
rąjį tikėjimą, mes gi jį tu
rime jau suviršum 500 me
tų, bet nemokame brangin
ti.

Širdingai atsisveikinome, 
pagal jėzuitų paprotį, vie
nas antrą apkabindamas ir 
palinkėjome vienas antram 
laimingos kelionės. Jis įtei
kė man savo adresą ir foto
grafiją, kuris taip skam
ba:. A. E. Soegijapranata 
S. J. Ignatius College, Sul- 
tan boulevard, Djokjakar- 
ta. Java. India.

Aš prižadėjau už Javą 
melstis, bet nepasitikėda
mas savo menkomis mal
domis, kviečiu visus “Misi
jų” Skaitytojus į talką, y- 
pač liepos mėnesį už Javos 
salos misijas, kad kuo grei
čiausiai javiečiai išvystų 
tikrą šviesą, kuria mes jau 
džiaugiamės ir šiais me
tais švenčiame taip katali
ko širdžiai brangų jubilie
jų 550 metų nuo krikščio
nybės įvedimo Lietuvoje.

Kun. j. Bružikas, S. J.
I

I

Su tokia rodoma lietuviams “brolybe” toli nenuei
si. Aklas lenkų egoizmas sukels būtiną lietuvių tautos 
pasipriešinimu. Lietuvos vyriausybė gali dėl to turėti 
daug nemalonumų, bet nieko čia nepadarysi. Gaivalin
ga tautos valia tai tarsi Nemuno srovė pavasary: žmo
nių statomos jo bėgimui kliūtys — nebekliūtys. K.

krikštytis. Čia T. Rėkto-! 
rįus giliai užsimąstė ir po , 
valandėlės tarė: — “Jeigu 
tamsta visas pasėkas, kas! 
iš to gaji kilti ant savęs pa
siimi, ir jeigu tėvas nepri
imtų dąūgiau kaip savo 
vaiką ir tai pakęstum, — 
krikštykis! ,

-— Jeigu manęs tėvas iš
sižadėtų, jus mane priim-

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kiin. Jono 

K. Balkūnp, dabar esančio Lietuvoje; ir sekant Kunigų 
Vienybės Konstitucijos, 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.
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(Tąsa)
BAŽNYČIOS UŽDAVINYS JŲ LAIKŲ

DORINIO GYVENIMO ATŽVILGIU
f. 1 j ■ » * i ) H zi *4 L i I “ . -ii *

Dabar įsižiūrėkime dabartiniam žmonių gyveni
mui doros atžvilgiu. Pamatysime labai liūdną reginį!

Tiesa, yra dar labai daug dorų žmonių. Net ir tarp 
ištvirkimo nuodais užnuodytose dirbtuvėse mes mato
me darbininkes ir darbininkus, žibančius savo dora. Y- 
ra dar ne maža pilnai atsidavusiųjų meilei DIEVO ir 
artimui žmonių.

Tačiau, mums baisu darosi, pažiūrėjus į statisti
ką savižūdysčių, žmogžūdyščių, į išsiskyrusiųjų mote
rysčių skaičių, į žudymą kūdikių, į tas madas, kurios 
rūpinasi ne kaip apsirėdyti, bet kaip nusirėdyti, į tą 
spaudą, kuri platina taip baisiaį tvirkinančius raštus: 
ir paveikslus! Šitąjį 20-jį šimtmetį yra apsėdus lyg kad 
kokia paleistuvybės dvasia! Ji yra kilusi neva iš mok
slo žmonių, kurie, tačiau iš tikrųjų savo įrodinėjimais 
nori pateisinti tik savo pilnus ištvirkimo darbus ir už
gaidas!

Jie mokina, jog žmogus esąs tik išsivystęs iš gy
vulio (beždžionės, iš ko ir mūsų laisvamaniai yra įgiję 
“beždžionių” vardą) kūrinys, jog. nesą jokios nuodė
mės, nei sielos, nei, pagaliau, ir DIEVO!

Kiti vėl, skelbėjai naujosios etikos (doros) vadina 
tai, ką katekizmas vadina nuodėme, tiktai gamtos rei
kalavimais, teise gyventi; paleistu vingus paveikslus, 
begėdiškuosius piešinius vadina vertingu realizmu, do
rybes pasenusiuoju dievotumu, sulaužymą moterystės 
ištikimybės tiktai paprastuoju prietikiu, susilaikymą 
doroj tiktai gaišinimu gyvenimo; be moterystės gim
dančias mergaites stato lygioj eilėj su tikros moterys
tės motinomis ir šitokiu būdu stato aukštyn kojomis 
visą iki šiol laikiniąją dorą!

Šitam naujajam mokslui Bažnyčia, būdama sau
gotoja amžinųjų įstatymų, paliečiančiųjų dorą, prieš
pastato dešimtį Sinojaus kalno įsakymų: “tikrai yra 
dorovingumo tvarka, kuri yra neleista ardyti; žmogus 
turįs laisvą valią ir todėl jis turi atsiskaityti iš savo ge
rų ir blogų darbų prieš Amžinąjį Teisėją ir Davėją gy
vybės! Žodis — nuodėmė tai ne tuščias garsas! Yra 
tikrasis dorinis nusikaltimas, kaip kad yra ir tikrasis 
DIEVO Avinėlis, kuris yra paėmęs visas kaltybes ant 
savo pečių ir šio dėliai reikės mums atsiskaityti! “De
ja jums, kurie vadinate, kas pikta, geru ir, kas gera, 
piktu, kurie darote iš tamsybės šviesą ir iš šviesos tam
sybę, iš to, kas kartu saldu ir iš saldaus kartu! Deja 
jums, kurie esate išmintingi savo akyse ir gudrūs pa
tys savo akivaizdoje!” (Iz. v, 20-21). Tai yra Bažny
čios įspėjimas visiems vadams, kurie spaudoj išdrįsta 
teisinti paleistuvybes, įr visiems jaunimo vadams, ku
rie jaunimui rodo ištvirkimo kelią. -

Kiti vėl tvirtina, jog ir be tikėjimo žmogus galįs 
būti geras ir doras, jog dorovingumas nieko bendra ne
turįs su tikėjimu! Esą, galima ir be tikybinių pamokų 
išmokyti vaikas, išauklėti doras žmogus! Tuščios pa
stangos! Sulyginkime tikybos dėsniais gyventi išmo
kyto vaiko pasielgimus su be tikybos išauklėtais; ats
kleiskime nusižengimų statistiką, kad ir čia Kaune, ar 
Chicagoje, o pamatysime, jog dora yra ir gali būti tik
tai tenai,, kur yra gyvo tikėjimo. “Taip kiekvienas ge
ras medis duoda gerą vaisių, blogas gi medis duoda blo
gų vaisių... Taigi, Jūs pažinsite juos ant jų vaisių”. 
(Mat. VII, 17).

Kur, dieviškojo tikėjimo šviesa yra užtemusi, te
nai prieštikybinė tamsa apsiaučia žmogaus sielį; tada 
atbunda žmoguje gyvuliškieji jausmai. “Tu paskleidi 
tamsybes, ir darosi naktis, joje sujunda visi miško 
žvėrys. Jauni liūtai kriokia grobio ir ieško sau maisto. 
Užteka saulę ir jie renkasi ir sugula savo lindynėse”. 
Šitaip gieda Psalmistas, o jam pritaria Šv. Paulius savo 
laiške į romiečius (I, 21 - 22), sakydamas, jog nustoju
sį tikėjimo žmonija yra virtusi Sodoma ir Gomora, jog 
ji įsileidusi į įvairiausias piktadarybes: “Jie pilni viso
kios netesybės, piktenybės, paleistuvystės, godulystės, 
nedorumo, pilni pavydo, žmogžudystės, barnių, vy
liaus, ųelabumo; slapti apkalbinėtojai, garbės plėšikai, 
DIEVO nekenčiami, Šmeižikai, puikūs, pasipūtę, pikto 
išradėjai, gimdytojams nepaklusnūs, bepročiai, neišti
kimi, be meilės, nesandoringi, be gailestingumo”.
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Lietuvos valstybinė moterų krepšinio komanda (apsirengusi baltais marški
niais ir tamsiomis kelnaitėmis) š. m. gegužės 22 d. Kaune sėkmingai nugalėjusi 
Estijos valstybinę moterų krepšinio komandą — rezultatu 15:7 Lietuvos naudai 
ir gegužės 28 d. Rygoje nugalėjusi Latvijos valstybinę moterų krepšinio komandą 
rezultatu 25:7 Lietuvos naudai. Šiame atvaizde matome tarpvalstybines moterų 
krepšinio rungtynes Lietuva — Estija Kaune š. m. gegužės 22 d.

Gurklianiškis

Krikščionybės Esmė Ne Teisingumas, bet Meilė

Didelio miesto priėmies- 
tis. Nebetokie aukšti na
mai ir ne susigrūdę prie 
kits kito. Žaliuoja nesenai 
išsprogę, apkarpyti me
džiai, atgyję gyvatvorės.

Nedidelių, jaukių namelių 
daržely — krykščia keturi 
vaikai. Sukasta plati 
kliomba. Priešais du nuda
žyti suolai.

Šventadienis.
Povilas sėdėjo kambary 

prie lango, jis žiūrėjo į gat
ve skriejantį automobilį, 
tai pravažiuojančius ant 
dviračio, tai vėl į čia pat 
siaučiančius vaikus. Žiūrė
jo į atsivožtą knygą — tai 
nuleidęs akis — mąstė.
— Štai gatve pralekia au

tomobiliai, eina, skubina 
pėsti pirmyn ir kiti atgal?

— Kiekvienas savo rūpes
čiu, kiekvienas savo reika
lais...

Povilas skaito ir galvoja; 
jame dabar vyksta dvasinė 
revoliucija..

Jo pastangomis ir rūpes
čiu įsigyta šie nameliai. 
Čia dar bus vietos vienai 
kitai lisvei daržovių; žmo
na parūpino — drauge su 
vaikais — vietą dėl gėlių.

Povilas skaitydamas sus
toja, perskaitęs Šv. Augus
tino posakį: “— Kas valdo 
perteklių, valdo svetimą 
turtą”, (i h j t

— Aš negi milipninkas! 
Tai didelis turtas tokie na
meliai ?
— Arba, kad gyvena pas 

mane tie trys bute nuomi
ninkai... Ir jie galėjo įsigy
ti tokį turtą?...

Tačiau Povilas labiau su
simąsto.

Vaikai garsiai sukrykš- 
čia daržely ir bėga prie 
vartų: — Grįžta iš bažny
čios mama.

Rytdiena, dirbtuvės kie
me, Povilas sutikęs Rutkų 
— pakelia skrybėlę. Jau se
nai juodu nesisveikina,, 
nors netoliese gyvena; 
stengiasi vienas kito ir su
tikę — nepastebėti.

Povilas ne vieną pažįsta
mą — pasveikina pirmas.

Vakare Povilas važiuo
damas namo tebemąsto a- 
pie vakar skaitytą knygą.
Prie vartų sutinka jį pama- j 
tę vaikai.
— Algiuk — kreipiasi į 

savo vyresnį berniuką — 
Tu šiandien pasakyk Ber-i 
tuliui, kad jis nebesirūpin
tų iš perėjusį mėnesį už' 
būtą; pasakyk, kad ir šį 
mėnesį nebereiks!

Algiukas bežiūrint pasi-j 
slėpė už kairiojo namelio 
kampo.

Bertulis su šeima gyve
no Povilo bute. Gyveno 
daugiausia iš pašalpos, ke
turiese — su žmona ir

Mariatlapblio Statyba
Lėtais bet tikrais žings

niais žengiame pirmyn. Pa
gamintas naujųjų namų 
planas. Baigiamos gaminti 
specifikacijos. Renkamos 
aukos.

Nuo ankščiau paskelbtų
jų vardų, norime nuošir
džiai padėkoti šiems mūsų 
mokslo įstaigos priete- 
liams, kurie savais centais 
prisidėjo prie kolegijos 
statybos:

Marijos Vaikelių Drau
gija, Yonkers, N. Y. — 
$150.00. $v. Altoriaus
Draugija, Yonkers, N, Y.— 
$100.00. Kolegijos Rėmėjų 
Waterbury, Conn., vakaro 
pelnas — $80.00. pp. Vla
das ir Ieva Brazauskai ža
dėjo duoti $100.00 ir jau 
davė $25.00.

Kiti gerb. Prieteliai, da

vusieji po $25.00: Kun. An 
tanas Vaškelis, Nėw Bri 
tain, Conn.; Prof. Aleksan 
dras Aleksis, Waterburj 
Conn.; pp. Daugėlai, laido 
tuvių direktoriai, Bridge 
port, Conn.; pp. Vyčai 
keptuvių savininkai, Hari 
ford, Conn.; Elzbieta Tarų 
tyte, So. Boston, Mass.

Šv. Pranciškaus Draugi 
ja, New Haven, Conn., bu 
vo paruošusi kolegijo 
nąųdaį vakarėlį, nuo kuri< 
liko $17.50 pelno.

Po $10.00. — A. A. Mari 
jonos Nevinskienės pa’riki 
mas, Norvvood, Mass.; Šv 
Kazimiero Mokyklos Moki 
niaį, Worcester, Mass.

Hartfordo Lietuviai su 
dėjo šias aukas: $5.00 - 
Antanai Deltuvai, Eas 
Hartford, Conn.

paima už rankytės Bertu
liu Emutę ir nusiveda kam
barin.

Netrukus, po valandėlės 
išeina Povilas — jis paima 
Romutį ir taip pat dingsta 
už durų.

Vaikai nustebę žiūri ir 
kaž ko nepaprasto laukia.

Štai su džiaugsmu sukri- 
kščia vaikai tarpdury. E- 
mutė šviesia suknele — 
vietoj senos, gerai nunešio
tos, o Romutis apvilktas, 
dar tik vakar dėvėtu Al
giuko, beveik nauju, kos
tiumėliu.

Bertuliukų akys žibėjo 
nepaprastu džiaugsmu.

$2.00 — Jonas ir Emilij; 
Žukauskai (Suffield), Jo 
nas Rėklaitis, Elzbiet: 
Kimšelienė, Kazimi era 
Šimkai, Marijona Jasins 
kienė, B. Kalvinskas, Jo 
nas ir Elzbieta Kolendai 
Petronėlė Šnekutytė.

$1.00 — Barbora Kasi 
liauskienė, S. Gaučis, Pra 
nas Gumbelevičius, A. Bal 
vočius, Ona Remeikienė 
Teofilius Janulevičius, A 
Pateckis, Jonas Alenskas 
Z. Kavaliauskas, V. Mor 
kus, G. Kavaliauskas, M 
Pateckaitė, Zuzana Vėlės 
kie, Marijona Kavaliaus 
kienė, Ona Gečienė, Vikto 
rija Lebeckytė, K. Balčiu 
nas, Povilas Bielskis, Juo 
zas Povilonis, Antanas Ur 
bonas, M. Rukus, Agotj 
Grybienė, J. Barolis.

Visiems savo geriesiems 
Prieteliams ir gerbiamiems 
Rėmėjams tariame tikra 
nuoširdų lietuvišką ačiū ui 
suteiktą paramą šianu 
sunkiame švietimo kūry
bos darbe.
Kun. Dr. J. Navickas, MIČ.,

Rektorius.

Kitos dienos vakarą Po
vilas atsisėdęs daržely ant 
suolo, skaito laikraštį. Vai
kai žaidžia čia pat; gatve 
juda įvairios susisiekimo 
priemonės.

Nedrąsiai iš už namelio 
kampo išlenda vienplaukė, 
kiek apiplikusi, Bertulio 
galva. Jis eina artyn.

Povilas net biskį nustem
ba: Bertulis lig šiol veng
davo išeiti be didesnio rei
kalo iš buto, ypač vengė su
sitikti su kaimynais. Susi
tikęs netyčia su pažįsta
mu — keikdavo viską ne
aplenkiant ne Dievo.

Priėjęs artyn ištiesė Po
vilui ranką. Paėmęs pa
spaudė. Povilas pajuto, 
kad čia buvo nepaprastas 
mandagumo gestas.

Visad rūstus, nepasiten
kinęs veidas, buvo pralink
smėjęs, šiurkštūs bruožai 
žymiai sušvelnėję. Akys iš
rodė, tartum jaunos ir ma
lonios.

Pasidalinę laikraščių 
naujienomis ir kai ką iš po
litikos — Bertulis atsisvei
kino.

Šį kartą Povilas iš Bertu
lio lūpų neišgirdo jokio 
šiurkštesnio, rūstesnio žo
džio, taip dažnai, jam pir
miau įprasto.

Studentų Ir Profesionalų 
Seimas

L. K. Studentų ir Profesionali; 
Sąjungos 7-tas metinis seimas 
įvyks liepos 2 — 3 d.d. Mariana
polio kolegijos patalpose. 
Thompson, Conn. Į seimą kvie
čiami ne tik s-gos nariai, bet ir 
s-gos idėjai prijaučią lietuviai 
šviesuoliai.

Seimas prasidės liepos 2 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryte Mariana
polio koplyčioje iškilmingomis 
pamaldomis. Pirmoji sesija tą 
dieną bus bendra — studentų ir 
profesionalų, antroji skiriama 
profesionalams. Vakare bus a- 
titinkama pramoga. Liepos 3 d., 
sekmadienį, sesijos bus tęsia
mos: išklausoma paruoštų pa
skaitų, aptariama ateities veik
la, 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 
irjjo dalyviams palankiausias 
sąlygas. Į šį seimą verta atva
žiuoti vien tik dėl Mai 
ir apylinkės grožio, 
laiko galės pasilikti 
virta jai, kada įvyks Naujosios 
Anglijos Lietuvių Diena.

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

pasirodo pragiedrulis, ir 
valandėlei išlenda skaisti 
saulė.

Virtuvėje šioks toks su
judimas. Vaikai išbėga 
darželin, nepaprastai link
smus ir siaučia labiau, kaip 
bile kada. Algiukas su nau
jitelaičiais drabužėliais.

Šiandien Algiuko gimimo 
diena.

Atėjo iš gatvės dar pora 
vaikų — Algiuko mokyk
los draugai. Jie atsinešė su 
savim, ką tai — dovanų.

Tarpdury pasirodė Al
giuko mama.

— Algiuk, ar jau daug su
silaukei svečių ? Ar visi su
sirinko, kuriuos pasikvie
tei?

Algiukas ne nebeatmena.
— Bertuliu Romutį su E- 

mute— ar šaukei? — bėk 
ir pakviesk!

Kambary platus stalas 
užtiestas balta, balta, raš
tuota, labai senai austa, 
namų darbo, aštuonnyte, 
staltiese. Stalas apkrau
tas prašmatniais gardė
siais. Vidury stovi gėlių 
puokštė.

Kambario gale, pačiam 
vidury sienos, kaba didelis 
Jėzaus Širdies paveikslas. 
Priešais paveikslą — dvi

1 stiklinės vazos, pilnos tik 
i ką išsiskėtusių gėlių žiedų.

Susibrukę ir vaikai į 
kambarį. Atėjo ir Bertuliu 
Romutis su sesute. įėję, ne
drąsiai, šiek tiek tartum 
nustebę. Jų akys nedrąsiai 
apsidairė aplink, ir sustojo 

i ties gėlių puokštėmis pa
puoštu paveikslu.

Paveikslo išvaizda juos 
sudomino ir nustebino. Jie 
tokio gražaus, drauge ir 
jiems taip nepaprasto — 
nebuvo matę.

Vaikai vėl daržely. Susi- 
r. stengės 

apsupti našlaičių kliombą. 

kilį ketvertas ištiestų ran
kyčių.

Visų gražiausiai jautęs 
Algiukas. Jo labai gražios, 
geros medžiagos mėlynos 
kelnaitės; ir balta balta 
bliuzelė. Bateliai žyba. Ku
kliausiai išrodė Bertuliu 
Romutis: sunešioti aplo
pyti kasdieniai rūbeliai.

Saulė jau pasislėpė už 
miesto centro dangoraižių. 
Automobiliai dar labiau 
skubindami vienas kitą 
stumdami — slinko čia pat 
gatve.

Vaikai skirstosi kiekvie
nas sau.

— Algiuk, —sulaikyk dar 
valandėlei Romutį su sesu
te! l?l - ' .

Pasilikę vaikai susėda 
ant suolų priešais kliombą.

Išeina Algiuko mama,

turiese 
dviem vaikais. Jis laikė sa
ve laisvamaniu.

Bertulio Romutis ir E- 
mutė — nebuvo dar per
žengę bažnyčios slenkstį.
— Tai kas, kad jis dabar 

sakosi netikįs Dievą? Juk; 
vistiek žmogus — mąsto 
Povilas.

J

Rytas, lynoja smulkus, 
šiltas lietus. Antkliombos 
žydi vešliai, stambiais žie
dais našlaitės. Kur ne kur kibę rankutėmis

ryžimų; kaip štai: papuola į laisvamanių draugiją, per- Veltui: — truko bent ko- 
sisunkia dabartinių jų laikų mokslu ir... vietoj gyveni- ’ 
mo randa mirtį — ištvirksta, sunyksta, virsta gyvais

7_______ 7 _________ t_ ____________„_ . nebašnirikais! Nėra ko stebėtis — pakliuvę pikton
Šita gerai patyrusi savo be tikėjimo mokyklomis draugijon; matydami aplink save vien tik tvirkinan- 

Prancūzija, Japonija, ypač Rusija, o gal veikiai šitą su- Čiūs vaizdus, girdėdami tiktai niekinimus viso, kas 
pras ir Amerika, kad nėra tautos dorovingumo be tikė- kilnu, ir patys žūsta! 
jimo! Šitas ištvirkimas kartu su įsigėrusiu kraujan troš-

Kur nėra tikėjimo, tenai nėra nei teisybės, nei ly- kimu pasismaginti be vargo, be skausmų, dabartiniais 
gybės. Tenai kitaip žiūrima į turtuolius, kitaip į netur- laikais, pagimdo bąisų ardymą moterystės kilniausio-; 
čius, vienaip į vyrus, kitaip į moteris. Štai, čia Bažny- jo tikslo, t. y. auklėjimą vaikų. Yra tai mūsų laikų Ii-, 
čia ir pakelia savo balsą: “Nėra atskiros viešpataujan-jga, kuri yra apėmusi jau ne vien ištvirkusius miestelė- 
tiems ir galiūnams d< 
Tėvo vaikai! Visiems 
riaus ciesoriui, kas DfEVO

A *■ t -JI ? • i ' ( ■ • * *• » »

jimo!

gybės. Tenai kitaip žiūrima į turtuolius, kitaip į netur- laikais, pagimdo bąisų ardymą moterystės kilniausio- 
čius, vienaip į vyrus, kitaip į moteris. Štai, čia Bažny-i jo tikslo, t. y. auklėjimą vaikų. Yra tai mūsų laikų li- 

aliūnams doros! Visi esame vieno DIEVO nų, Bet ir kaimo gluogsnius! Kad tik vaikų nebūtų!
s yra paliepta; atiduok kas cieso- Prie ko šis veda, tai jau nėra reikalo aiškinti... 
DIEVO DIEVUI! Kaip kad darb- Dabartiniai Hitai tai yra troškimo pasis:___ ________ t____  __ ___ JĮĮMĮL____ , t ......... .. pasismagim- 

daviųi, taip lygiai ir darbininkui turi būti šventa diena! mų ir ištyirkimo laikai. Taigi Bažnyčia, matydama

__7  > _ , dorovės; keliu, 
pakelia Jojo širdį į dangų, kad įsižiūrėjęs į Aukščiau- 

ią Dorą, ir patsai pasiektų aukščiausiojo laimės 
>snio ir žmonijai darbuotųsi visa širdimi, visu atsi- 

dffvlmu. ■■ . t '
(Rus daugiau)

eikalauiama išsilaikyti nekaltybėj, žmoniją žūstant, pastato prieš gaivinančią “E 
nekaltybės reikalaujama ir iš jau- tinirikų” draugiją, kuri Jaunimą veda dorovė

Kaip iš mergaitės reikalau.
taip lygiai šitokios 1 
nikaičĮo!” •; 1

Šitas dorinis ištvirkimas dabartiniais laikais žū 
do neatsakomai daug jaunų sielų! Kiek taiJaunų 1 
neįių fr mergelių išvažiuoja iš namų mokytųs, ar už
imtų kokios valdiškos vietos, pilni doros ir kilnių pasi-

žū- siąją I 
ber- laipsni

Temsta. Gatve mirgėjo 
automobilių šviesos. Degė 
visur ant gatvių ir namuo
se šviesi elektra. Slinko 
tiršti šešėliai tai pirmyn, 
tai atgal.

Kino teatrai apgulti jau
nimo. Sodnuose, taip me
džių šešėlių, ir elektros 
šviesos — judėjo marga
spalvė, kleganti minia. Ai
di džiazo muzika..

...Našlaičių kliomba pu
siau skęsta šešėly. Dideli, 
platūs žiedai, kukliai sle
piasi nuo miesto triukšmo.

Ties kliomba — anapus 
lango, erdviam kambary, 
— ties Jėzaus Širdies pa
veikslu — klupo šešių as
menų šeimynėlė. Jų nuo
širdi malda graži ir tiek 
viliojanti, lygiai kaip tos 
kvapios gėlių puokštės, žy
dinčios prieš paveikslu.

A



Antradienis, Birželio 28, 1938

Atostogos — tai moksleivės didžiausias džiaugsmas. Pilnutinį džiaugsmą jos sutei
kia tik darbščiai mokinei. Mes, akademikės, su pasididžiavimu galim sakyt, kad sutin
kam atostogas su malonumu, nes jaučiamės gražiai savo pareigą atlikusios.

•
Birželio 9 dieną iškilmingai apvainikavom tą sunkų mokslo darbą. 8:30 vai. ryte bu

vo iškilmingos Šv. Mišios, kurias laikė kapelionas kun. Urba ir akademikių bendra Šv. 
Komunija. Po Šv. Mišių salėj bendri pusryčiai, draugiškas pasilinksminimas, ir paga
lios atsisveikinimas abiturienčių.

Vakare 7:30 vai. palaiminimas Šv. Sakramentu, kurį suteikė Jo Malonybė prelatas 
J. G. Kealy, asistuojant gerb. kun. M. Švarliui ir gerb. kun. P. Katauskui. Po palaimini
mo salėj buvo turininga muzikalė programa, kurią išpildė akademijos simfonijos orkes
trą ir choras. Pagaliaus orkestrui grojant maršą, abiturientės baltuose rūbuose suėjo 
ant estrados. Vaizdas — įspūdingas. Kokios skaisčios, nekaltos, kilnios! Pirmiausia, 
sveikina ir kalbą pasako didžiai gerb. kun. A. Linkus, pabrėždamas katalikybės ir lietu
vybės svarbą jų gyvenime. Paskui kalba Jo Malonybė prelatas J. G. Kealy ir ragina abi
turientes pasilikti ištikimomis auklėjimui ir mokslui, kurį įgijo katalikiškoj įstaigoj, 
kad peržengus mokyklos slenkstį, galėtų perduoti kitiems.

Programa užsibaigė. Abiturientės, nors ašarojo atsisveikindamos mokytojas-Sese- 
les ir savo Alma Mater, bet jų veiduose spindi šūkis: “Mes žengsime į priekį” — toks 
šūkis, su Dievo pagalba padės joms darbuotis visuomenėj.

Keturis metus ėjo garbingu Seselių nurodytu keliu, visomis jėgomis, galingu jau
natvės pasiryžimu ruošėsi gyvenimam. Brangios draugės, būkite skaidrių idealų reiškė- 
jos, tarnaukite Dievui ir tautai, o gyvenimas Jums bus pilnas laimės ir džiaugsmo.

— Aurelija Rubaitė.
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na Gaidamavičiūtė; trečioj eilėj: Sylvia Gelgaudai- 
tė, Eugenija Giržaitytė, Bronė Juciūtė; 4-toj eilėj: 
Genė Kanušaitė, Cecilija Kinčinaitė, Margaret Ko- 
lena; 5-toj eilėj: Sylvia Mačiulytė, Juozapina Nor- 
vilaitė, Estera Paukštytė.

PASIŽYMĖJUSIOS STUDENTĖS
1-oj eilėj: Elena Juciūtė pelnė aukso medalį už veiklumą mokyklos darbuotėj; Virginia Svvirck kla

sės pirmininkė; Bronė šalnaitė, vice pirmininkė; Irene Karkoska, raštininkė; Coletta Fitzgerald, kasi
ninkė; Aldona Sakalaitė pelnė aukso medalį už aukščiausią laipsnį moksle. 2-oj eilėj: Stipendininkės — 
Pranė Kuzmarskytė pelnė aukso medalį už aukščiausią laipsnį tikybos pamokoj; Eulalija Kubiiiūtė, 
Elene Sadauskaitė, Rosemary Merkes, Pranė Jurkaitytė ir Marijona Cullen.

Viršutinėj eilėj iš dešinės: Amelija Pakutins- 
kaitė, Elena Paukštytė, Elena Paulauskaitė; ant
roj eilėj: Sofija Petkiūtė, Lucilė Petrauskaitė, Ade- 
lina Pociūtė; trečioj eilėj: Florence Rafac, Eliza- 
beth Seabra, Helene Serner; ketvirtoj eilėj: Julijo
na Sokaitė, Patricija Sokaitė, Genė Stankiūtė; 5-toj 
eilėj: Cecilija Vaznytė, Bronė Zagūnaitė, Rita Za- 
naus kaitė.

Iš L.D.S. Veikimo
LDS. N. A. Apskričio 47-to Suvažiavimo Protokolas

LDS. N. A. Apskričio su
važiavimas įvyko birželio 
5 d., 1938 m., Aušros Vartų; 
parapijos svetainėje, 15 
Highfield Rd., So. Worces- 
ter, Mass.

1. Suvažiavimo posėdis 
prasidėjo 2 vai. po pietų, 
kurį atidarė apskričio pir
mininkas Jonas Kumpa, 
Maldą atkalbėjo kun. Jo
nas Bakanas ir pasakė į- 
žanginę sveikinimo 
Kalbėtojas ragino 
darbuotis labui šios 
gios organizacijos.

,2. Suvažiavimo
džiams vesti vienbalsiai už- 
girta apskričio valdyba: 
pirm. — Jonas Kumpa, vi- 

xce-pirm. — Ant. Zaveckas 
ir raštininkas — Tarnas

kalbą, 
visus 
bran-

posė-

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washlngton St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

Versiackas. Mandatų per
žiūrėjimui ir rezoliucijų 
komisijon išrinkti: Kun. 
Jonas Bakanas, Ant. F. 
Kneižys, Vincas Kudirka, 
Pranciška Mažuknaitė ir 
Juozas Glavickas.

3. Skaitomas protokolas 
iš pereito suvažiavimo. 
Vienbalsiai priimtas. Aps
kričio iždininko Kazimiero 
Nadzeikos atskaita vien
balsiai priimta.

4. Raportą Gegužinės 30 
d., 1938 metais išdavė žo
džiu ir raštu apyskaitą Jo
nas Kumpa. Iš raporto pa
aiškėjo, kad gegužinė buvo 
sėkminga ir gryno pelno, 
pasidalinus pusiau, apskri
čiui liko 51 doleris ir 76 
centai.

5. Maršruto reikalu ra
portavo Jonas Kumpa. Pa
sekmės buvo neblogiausios, 
ypač nedarbo laiku. Iš raš
tu paduoto raporto matosi, 
kad maršruto metu kalbė
tojais buvo pakviesti kun. 
A. Petraitis, kun. Kruš- 
niauskas, kun. K. Vasys ir 
Jonas Kumpa. Debatoriais 
buvo J. Kumpa ir S. Bug-

v •
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108 Dorchester Avė- 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
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naitis. Prakalbos ir deba
tai įvyko trijose kolonijo
se, būtent, Worcester, 
Mass., So. Worcester, 
Mass. ir Cambridge, Mass.

6. Mandatų komisija įtei
kia niandatus ir pranešė, 
kad mandatai tvarkoje iš 
kurių pasirodė, kad daly
vauja iš 7-nių kuopų 27 at
stovai ir du iš Centro.

7. Nebaigtj reikalų klau
simas, kaip buvo nutarta 
pereitame suvažia v i m e, 
kad sekančiuose suvažiavi
muose turėti referatus, tai 
neįvykdytas, nes pereita
me, suvažiavime nebuvo 
pavesta kas tuo reikalu tu
rėtų rūpintis. Šiame gi su
važiavime tuom reikalu nu
tarta kreiptis prie Apskri
čio Dvasios Vado kun. St. 
Kneižio, kuris savo gabia 
plunksna yra parašęs daug 
paskaitų kuopoms. Tad tu
rime viltį, kad ir šis atsi
liepimas bus išklausytas.

8. Rinkimui raidžių ma
šinos fondo komisija savo 
pareigas eiti palikta ta pa
ti, ir taip pat maršruto ko
misija.

9. Skaitytas laiškas padė
ka iš Centro už suteiktą 
auką rinkimui raidžių ma
šinos fondan, 51 dol. Laiš
kas priimtas.

10. Įnešimas 3-čios kuo
pos apskričio suvažiavi
mui, kad įduotų LDS Sei
mui Konstitucijos reikalu. 
Priimta tuo klausimu se
kanti rezoliucija, ir taipgi 
kitos rezoliucijos:

a) Kad LDS Konstituci
jos pataisos būtų sutvarky 
tos ir būsiančiame seime, 
tos pataisos arba naujos 
konstitucijos projektas 
skaitytas, o po to seimas 
paveda konstitucijos pro
jektą kuopoms apsvarstyti 
ir priimti. Kuopos konsti
tucijos projektą gražina 
LDS Konstitucijos komisi
jai, kuri iš naujo peržiūri, 
pertvarko ir paveda kitam 
seimui priimti.

b) Kad LDS Seimas pla
čiai apskelbtų darbo ir dar
bininkų reikalus, būtent,

LDS Connecticut Apskričio 46 
Suvažiavimo Protokolas

LDS Connecticut apskri- ry; 6-ta kp. Hartford; 28- 
čio pusmetinis suvažiavi
mas įvyko gegužės 22 d., 
1938 m., Šv« ĮCazimiero pa
rapijos salėjč New Haven, 
Conn. Apskričio pirminin
kui, būtent, J. Mončiūnui 
nesant (Jis išvyko į Lietu
vą), suvažiavimo sesijas 
pradėjo apskričio vice-pir- 
mininkas J. Bernotas 1:30 
vai. p. p. Pasveikinęs ats
tovus, pakvietė kleb. kun. 
M. Pankų atkalbėti maldą, 
po kurios nuoširdžiai svei
kino suvažiavimo dalyvius 
ir užgyrė LDS organizaci
ją bei jos darbuotojus. Su
važiavimą sveikino M. Jo- 
kubaitė ir V. Petrukevičie- 
nė. Nuoširdžiai sveikino p. 
K. Tamošiūnas, apskričio 
pirmininko vardu. Iššauk
ta apskričio valdyba. Pasi
rodė visi dalyvauja, tik nė
ra pirmininko ir vieno iždo 
globėjo. Seka šaukimas 
kuopų. Dalyvauja keturios, 
būtent, 5-ta kp. Waterbu-
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priimtų darbininkų klausi
mais rezoliucijas.

c) Kad LDS Seimas iš
rinktų organizacijos Jubi
liejaus minėjimui ruošti 
komisiją.

11. Rinkimas Seiman de
legatų. Išrinkta šios: Eleo
nora Džiaugienė ir Pran
ciška Mažuknaitė. Delega
tėms nutarta atlyginti po 
6 dolerius į dieną, įskaitant 
darbą ir kelionės išlaidas.

12. Rinkimas Valdvbos 
sekantiems metams. Vien
balsiai priimta ta pati, bū
tent: pirmininkas — Jonas 
Kumpa; vice - pirmininkas 
— Antanas Zaveckas; iždi
ninkas — Kazys Nadzeika 
ir raštininkas — Tarnas 
Versiackas.

13. Suvažiavimo posėdis 
baigėsi 5 valandą ir 15 mi- 
nutų po pietų.

Pirm. Jonas Kumpa, 
Rast. Tarnas Versiackas.

ta kp. New Haven; 36-ta 
kp. New Britain.

Vienbalsiai išrinktas pre
zidiumas: pirm. J. Berno
tas, vice-pirm. — V. Petru-j 
kevičienė, rašt. B. Mičiū
nienė, tvarkdarys J. Mišei
kis, korespondentė — M. 
Jokūbaitė. Mandatų ir įne
šimų patvarkymas pavesta 
raštininkei p. B. Mičiūnie- 
nei.

Seka atstovų registravi
mas. 5-ta kp., Waterbury:į 
B. Šilkauskas, J. Bernotas, 
M. Karinauskienė, U. Liut- 
kevičienė, A. Krikščiūnas; 
6-ta kp., Hartford: A. Pa- 
teckis, P. Ambrozienė, J. 
Leonaitis, K. Tamošiūnas, 
P. Manikienė, V. Petruke- 
vičienė; 28-ta kp., New Ha
ven: J. Mišeikis, V. Norkū
nas, J. Lukša, J. Zakaraus
kas; 36-ta kp., New Bri
tain: B. Mičiūnienė. Daly
vauja 16 atstovų ir du sve
čiu, būtent, K. Ramanaus
kas ir M, Jokubaitė.

Registruojant atstovus 
ir svečius suteikta jiems 
ženkleliai, kuriuos pagami
no vietinė kuopa. Svečiams 
suteiktas patariamas bal
sas.

Seka protokolo skaity
mas iš metinio suvažiavi
mo; priimtas vienbalsiai.

Valdybos raportai. Pir
mininko raportas priduo
tas raštu, perskaitytas ir 
priimtas. Vice - pirminin
kas praneša iš savo veiki
mo žodžiu; priimta. Rašti
ninkės raportas: Susiraši
nėjo su kuopomis; rašė 
skelbimą į organą ir t. t. 
Raportas priimtas. Iždinin
ko raporto ištrauka. Perei
tą suvažiavimą balansas 
buvo $52.12. Laike suva
žiavimo priimta trilypės 
gegužinės pelnas $80.40. 
Pasidarė $132.52. Laike su
važiavimo išmokėta: mišių 
šv. auka $6.00; raštininkei

alga, kelionės išlaidos ir 
pašto ženkleliai $11.00. Or
ganizatoriaus kelionės iš
laidos $1.00. Už vakarienę 
laike suvažiavimo $5.00. 
Už Vilniaus pasą ir ženkle-1 
liūs $2.00. Auka Mariana- 
polio Kolegijai $25.00. Vi
so išmokėta — $40.00. Ižde 
liko ir dabar yra $82.52. 
Raportas priimtas ir iždo 
globėjos patvirtintas.

Organizatorius savo ra
porte praneša, kad dirbo 
prirašinėdamas naujus na- 

i rius; rašinėjo į “Darbinin
ką”. Bet mažai gavęs pri
tarimo iš LDS Centro. (Ka
da ir kokio pritarimo p. B. 
Šilkauskas norėjo gauti? 
Centras). Raportas priim
tas.

Laiškų skaitymas. Pers
kaitytas laiškas nuo J. E. 
Vyskupo Hartfordo diece
zijos, kuriame sveikina ir 
dėkoja už J. E. pasveikini
mą laike metinio suvažia
vimo. Laiškas priimtas su 
aplodismentais.

Komisijų raportai. Ko
misija seno iždo perėmi
mui plačiai paaiškina J. 
Bernotas. Pasirodė, kad 
dalykas gana keblus. Vei-| 
kiama ir einama prie už-1 
baigos, nes viskas yra Pro- 
bate teisme. Palikta tai pa- 
čai komisijai veikti. Padi
dino komisiją ir išrinko K. 
Tamošiūną ir V. Norkūną. 
Nutarta parašyti laišką se-

no iždo reikalu poniai M. 
Cibulskienei. Laiškas para
šyti pavesta raštininkei.

Trilypės Gegužinės rei
kalu plačiai raportavo K. 
Tamošiūnas. Jis kvietė vi
sas kuopas dalyvauti Ge
gužinėje ir jos programo
je, maiše šokime. Pareiškė, 
kad už kiekvieną publikos 
bus’ą atvežtą bus suteikta 
$5.00 dovana. Taipgi pra
neša, kad skelbimų rinki
me pirmoje vietoje stovi, 
Washington Depot narys.

Nauji įnešimai. Įnešta, 
paremti ir nutarta aukoti 
25 dolerius iš apskričio iž
do “Darbininko” naujos 
raidžių rinkimui mašinos 
fondan. Nutarta skirti po 
10 dol. iš apskričio iždo 
kiek venai kuopai, kuri siųs 
atstovą į LDS Seimą, 27 d. 
birželio, 1938 m.

Pastaba: jeigu atstovų 
nesiųstų, kuri kuopa, tai 
pasiųsti Seimui sveikinimą 
su 5 dol. Nutarta pasiųsti 
sveikinimo ir užuojautos 
telegramą, ligoje esančiai 
poniai V. Tamošūnienei, 
apskričio iždininko žmo
nai. Padaryta pastaba ir 
nutarta, kad kuopos, no
rinčios siųsti atstovą į 
LDS Seimą, praneštų aps
kričio raštininkei nevėliau 
kaip 20-tą birželio. New 
Britain 36 kp. kviečia me
tinį suvažiavimą į New 
Britain. Kvietimas priim
tas;

Keletą įnešimų davė ats
tovai, kuriuos apkalbėję 
paliko ateičiai.

Suvažiavimo sesijos už
baigtos 6 vai. vakare. Pir
mininkas J. Bernotas at
kalbėjo maldą.

Pirm. J. Bernotas, 
Rast. B. Mičiūnienė.

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD. ii

Keliaukite į Lietuva
HOLLAND-AMERIGA

Th« Flagihip S.S. Stotend**j
Patogūs, 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
STATENDAM ...................  Birž. 3
NIEUW AMSTERDAM, Birž. 11 
STATENDAM..................... Birž. 24
NIEUW AMSTERDAM, Liepos 2 
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsą autorizuotus a- 

gentus arba J
HOLLAND-AMERICA LINE 

Artimiausią, J. A. V. Ofisą

LDS Naujosios Angį. Apskr. 
Piknikas Perkeltas Į Lawrence,

Sekmadienį, Liepos-July 31 d. LDS. N. Anglijos 
Apskr. Piknikas tarėjo įvykti Kęstučio Darže, E. De- 
dham, Mass., bet susidėjus tam tikroms aplinkybėms, 
piknikas perkeliamas į Palangos Parką, Lawrence, 
Mass. Taigi, Liepos-July 31 d. LDS N. Angį, apskr. pik
nikas įvyks ne Dedham, bet Lawrence. Prašome visų 
ruoštis Liepos-July 31 dieną į Palangos Parką, kuris y- 
ra vienas puikiausių parkų. Šio pikniko visas pelnas y- 
ra skiriamas “Darbininko” naujos Intertypos fondui. 
VINCAS VALATKA, pikniko reng. kom. pirmininkas

»
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42 Mergaitė Baigė Sv. Kazimiero Akademiją
Chicagoje

Birželio 9 dieną vakarą 
Chicagos Marąuętte Road 
liūliavo lietuviškais auto
mobiliais ir mirgėjo baltai 
mėlynais rūbais. Į Šv. Ka
zimiero Vienuolyno Aka
demiją rinkosi tėvai ir gi
minės šiemet baigusiųjų 
Akademiją mergaičių iš- 
leistuvėsna. Pakili, graži 
nuotaika. Abiturientės ne
ramios bėginėja plačiais 
savo mokyklos koridoriais, 
iš viršutiniųjų aukštų pro 
langus baltuoja jų unifor
minės išleistuvių kepurai
tės, stebi suvažiuojančius mą Luva’o “Vestuvine Die- 
savuosius.

KLEKETUKAS
Didelė, jauki Vienuolyno j nė ir choristės su ja, ma- 

koplyčia nušvinta gausia j tyt, buvo susigyvenusios, 
elektros šviesa. Visi suolai 
užimti svečių, tik pirmuti
nėse eilėse tuštuma. Tai 
vieta kur ateis abiturijen- 
tės. Štai ir jos. Eina lygio
mis dviem eilėmis. Kažin 
keno ranka čia tvarko: su
klega mažas kleketukas, 
visos kaip viena klaupia, 
antruoju kleketuku keliasi 
ir vėl klaupia... Jos ketu- 
rius metus pagal tą kleke- 
tuką gyveno, o šiandien jis 
paskutinį kartą 42 akade- 
mikes tvarko, rytoj jos vi
sos bus už Akademijos sie
nų, nebegirdės to paslap
tingo klegėjimo, atsiskirs 
su šia taip jaukia, ramia 
vieta, kur tiek daug gražių 
atsiminimų palieka, kur 
praleista pati gražioji jau
natvė, pačios gražiausios 
nerūpestingos dienos. Pa
lieka tą mokyklą, kuri taip 
stropiai ruošė jas gyveni
mui, kuri paliko jaunose 
širdyse ir būde neišdildo
mą įspūdį... Ką pergyvena 
tokiais momentais abitu
rientė, tik ji viena ir tegali j progų, bet nemažai ir sun- 
pasakyti.

PALAIMINIMAS
Koplyčios duryse sušla

ma raudonas prelato J. G. 
Kealy rūbas. Prisiartina 
jis kitų kunigų lydimas 
prie šviesose skęstančio al
toriaus, gražiu 
skamba “O salutaris” ir 
Tantum ergo”, kurį sugie
da pačios abiturientės ir iš 
prelato rankų priimamas 
palaiminimas. Katalikų 
Bažnyčia laimina dažnai 
savo tikinčiuosius, bet š^ 
palaiminimas buvo ypatin
gas, didesniu susikaupimu 
jį priėmė ne tik akademi- 
kės, bet ir susirinkusi mi- 
nia. » lUHM
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Toliau orkestras pasitin
ka apie 60 mergaičių cho
rą, kuris vienos Sesers di
riguojamas maldingai su
gieda “Panis Angelicus” 
C. Franko, o antra Sesuo 
dirigentė su tuo pačiu cho
ru atlieka Karoso “Pavasa
rio Rytą”, kuriame taip 
pat reiškėsi maldos ir ilge
sio nuotaika.

Elęonora Kandrataitė so
lo neblogai padainavo ne
lengvą Strauss - Lieblingo 
“Mėlynąjį Dunojų”, o cho
ras užbaigė savo progra-

na” angliškai. Ši daina 
skyrėsi kiek iš kitų, gyves-

Visai gražiai pasirodė or
kestras su Strauso “Čigo
nų Barono” uvertiūra. Gra
žiai atliko ją ir visas an
samblis ir solistės - fleitis- 
tės.

I

42
Visa čia aprašyta prog

rama tai buvo kaip ir uver
tiūra į svarbiausią dalį, di
plomų įteikimą. Orkestrui 
grojant susėdo 42 abitu- 
rijentės scenoje, prieš jas 
jų kapelionas kun. Urba, 
kun. A. Linkus ir prel. J. 
G. Kealy.

Kun. A. Linkus savo kal
boje į abiturientes ir jų tė
vus džiaugėsi tėvais, kad 
jie negalėję seniau patys 
panašių mokyklų lankyti, 
nesigailėjo rūpesčio savo’ 
dukterims. Jos esančios 
daug laimingesnes už savo 
tėvus, bet ir tėvai dabar 
laimingi matydami išmok
slintas savo dukteris. Kal
bėdamas apie baigusiųjų 
ateitį kun. Linkus pareiš
kė, kad ateityje joms pilna

6žbb įninka 9

Pirmosios Lietuvos Olimpijados ženklas (meda
lis), kuriuo bus apdovanojami olimpijadoje laimėję 
pirmenybes sportininkai.

lavina valią ir užgrūdina 
būdą. Taip pat iškėlė jis 
katalikės moters pasišven
timo reikšmę ir reikalą. Jis 
pasidžiaugė, kad lietuviai 
ir airiai vienodai sunkiai 
gyvenę senose savo tėvy
nėse, čia Amerikoje išvien 
tarnauja ištikimai Dievui, 
ištikimi palikę katalikybei.

GAVO DIPLOMUS
Kun. kap. Urba ir prel. 

Kealy įteikė diplomus 
šiom abiturientėms:

E O. Baltikauskaitei, O.
L. Bytaųtaitei, E. E. Cou- 
ble, M. J. Cullen, G. V. Di- 
dzerekaitei, D. E. Dorner, 
F. M. Erciūtei, C. R. Fitz- 
gerald, P. K. Gaidamavi
čiūtei, S. D. Gelgaudaitei,
E. K. Giržaitytei, B. A. Jo
ciūtei, E. B. Jociūtei, P. M. 
Jurkaitytei, G. C. Kanušai- 
tei, I. M. Karkoska, C. G. 
Kinčinaitei, M. J. Kolena, 
P. R. Kuzmarskytei, R. C. 
Merkes, S. D. Mačiulytei, 
J. P. Norvilaitei, A. T. Pa- 
kutinskaitei, E. Z. Paukš- 
taitei, E. M. Paukštytei, E.
M. Paulauskaitei, S. R. 
Petkiūtei, L. M. Petraus
kaitei, A. A. Pociūtei, F. I. 
Rafac, E. E. Sadauskaitei, 
A. I. Sakalauskaitei, E. A. 
Seabra, H. E. Serner, B. M. 
Šalnaitei, J. T. Sokaitei, G.
F. Stankiūtei, V, C. Swirck, 
C. G. Vaznytei, B. T. Zagū- 
naitei ir R. A. Zanauskai- 
tei.

Antruosius diplomus spe
cialiai už muziką gavo: 
Pranė Kuzmarskytė, Rose- 
mary Merkes ir Aldona 
Sakalaitė.

Aukso medalį už aukš-! 
čiausią laipsnį moksle lai-j 
mėjo “Draugo“ vice-red. 
Igno Sakalo duktė Aldona 
Ignacija Sakalaitė. Už pa-

sižymėjimą tikybos moks
le aukso medalis teko Pra
nei Kuzmarskytei ir ųž 
veiklumą mokyklos dar
buotėje aukso medalis teko 
Elenai Bernadetai Jociūtei.

Iš visos programos ir iš 
susidariusios nuotaikos, 
gražios aplinkos, galima 
buvo justi Akademijos su
brendimas, 
kultūrinis lygmuo, 
kiekvienas 
džiaugtis ir savo dukteris 
jon leisti, juo labiau kad 
ir svetimtaučių jau nema
žai čia savo dukteris atve
da. Iškilmėse pačių Seserų 
mokytojų ir vedėjų kaip 
ir nematyti, jos kuklios, 
dirba užsidariusios Dievo 
ir lietuvių tautos naudai. 
Iš susirinkusiųjų svečių 
niekas jų nepažino, matė 
tik keletą juodai pasirė
džiusių Seserų, juto jų sė
jamą gražią sėklą aukleti- 
tinių širdysna, juto viešpa
taujančią kilnią dvasią 
tuose rūmuose, bet nematė 
pasaulio garbės trokštan
čių akių. Tai yra pasišven
tėlių tvirtovė.

Svečias Dzūkas Varėnis._______
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jos aukštas
Tuo 

lietuvis turi

CHORŲ SĄJUNGA

kūmų, tačiau visi sunku
mai bus nugalėti, jei jos 
neatsitrauks nuo tų katali
kiškųjų principų, kuriuos į- 
sigyjo šioje mokykloje, j 
“Puoškitės trimis ženk-1 

Jais: Dievu, Tėvyne, Moks- 
unisonoilu, niekuomet nepamirški-

i
I I

Reikale Chorų Sąjungos Įžymių 
Asmenų Pareiškimai

f
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te, kad esate lietuvaitės”— 
baigė savo gražią kalbą 
kun. A. Linkus.

Prel. kun. J. Gerald Kea- 
lly angliškai kėlė panašias 
mintis, kaip ir pirm jo kal
bėjęs, primygtinai pabrėž
damas skirtumą tarp kata
likiškojo ir kitokio auklė
jimo, pažymėdamas, kad 
katalikiškas auklėjimas 
sustiprina žmogaus sąžinę,

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston r 
H'* ' r* -XTfO/l

p. N. Kuliui, sekretoriui 
Amer. Lietuvių R. K. 
Vargonininkų S-gos, 
1702 North Wolcott avė 
Chicago, III.
Gerbiamas Tamsta:

Atsakydamas Į Tamstos 
laišką, ALRK parapijų 
chorų Sąjungos reikalu, tu
riu garbę pareikšti, kad 
organizuojamą parapiji
nių chorų sąjungą skaitau 
svarbia, reikalinga ir reik 
šminga organizacija.

Svarbesnieji ir didesnie
ji visuomeniniai darbai ne
buvo ir nebus atlikti be sti
prios organizacijos. Svar
bių ir reikšmingų darbų A- 
merikoje yra labai daug. 
Vienas iš svarbesniųjų, o 
gal ir svarbiausias, yra lie
tuvybės išlaikymas. Tuo 
reikalu daug .kalbama ir 
net kaikur sielojamasi, bet 
nevisur yra pakankajnai 
galvojama ir dirbama. Tai 
labai gaila ir lietuvių tau
tai pavojinga.

Jaunimas pats lietuvišku 
pasidaryti negali — jį rei
kia tokiu išauklėti. Šitas 
darbas priklauso tėvams, 
mokykloms ir organizaci
joms. Tėvai privalo savo 
vaikus lietuvškai mokyti 
ir auklėti, mokyklos turi 
jų lietuviškumą pagilinti 
bei patobulinti, o organiza
cijos turi išrasti būdus 
kaip jaunuolius lietuviškan 
gyveniman įtraukti ir lie
tuviais palaikyti.

Apie tėvus ir mokyklas 
čia kalbėti netenka — lietu
viai tėvai ir lietuvių moky
klos deda visų pastangų 
savo vaikus išauklėti ge
riausiais5 ir lietųviškiau- 
siais kaip tiktai jie gali —

•>

čia eina kalba apie lietuvių 
organizacijas: ką daro
jos? Su pasigailėjimu rei
kia konstatuoti, kad jos 
daro ir padaro permažai. 
Kame to permažo padary
mo priežastis — sunku pa
sakyti. Labai gali būti, kad 
pakankamai nesusirūpina
ma ir jaunimo nesupranta
ma.

Kad jaunimą į lietuviš
kas rankas paimti ir jį su
prasti, tai reikia darbą 
pradėti nuo vaiko jaunys
tės — kol iš jo neišgaravus 
tėvų ir mokyklos lietuviš
koji šiluma. O kad tą pa
daryti, tai reikia prie jau
nimo artimai stovėti ir ga
limybių bei laiko tam turė
ti. Šitą darbą man rodosi, 
galėtų ir turėtų pasiimti 
Chorų Sąjunga, nes kur y- 
ra didesnė lietuvių koloni
ja, ten yra ir choras. .0 
choras, turėdamas planą ir 
tinkamai vedamas, galėtų 
jaunuolius iš mokyklų pe
rimti ir juos visuomeni- 
nian gyveniman įtraukti, 
nes daina vaikui imponuo
ja, neišraunamus diegus į- 
diegia ir su tauta stipriai 
suriša.

Daina suvaidino svarbią 
rolę Rusijos prislėgtoje 
Lietuvoje, ji gali panašę 
rolę suvaidinti ir laisvoje 
Amerikoje gyvenančiuose 
lietuviuose.

Tad aš nuošrdžiai sveiki
nu organizuojamą parapi
jinių chorų sąjungą ir lin
kiu jai bei jos vadams ge
riausių pasisekimų meno ir 
lietuvybės darbuose.

Su tikra pagarba,

Jei tarpusaviai pasilink
sminimai ir pramogos ne
praeina be muzikos, jei 
tautiniuose apvaikščioji- 
muose visuomet vyrauja 
chorų dainos, jei giesmė
mis taip gražiai puošiama 
mūsų Bažnyčios apeigos, 
tai be giesmės ir be muzi
kos gyvenimas šioje žemė
je būtų visiškai nykus. Mu
zikos reikšmę gerai supra
to senovės išminčiai, Baž
nyčia visais amžiais ją glo
bojo ir tobulino, o kultū
ringos tautos rado joje 
daug dvasios peno.

Yra pastebėta, kad masi
nis choro giedojimas ir 
muzika, kaip senovėje, taip 
dabar, visuomet turėjo di
desnę įtaką į minias, negu 
pavieniai pildytojai. Už tai 
išminčius Saliamonas, di
dysis Judėjos valdovas, lai
ke iškilmingų bažnytinių 
apeigų sudarydavo milži- 
nšką chorą ir tų laikų or
kestrą iki 200,000 žmonių.

Mūsų Bažnyčios visuo
met buvo ir yra dideliu no
ru, kad tikintieji laike pa
maldų, giedojime imtų da
ly vumą bendrai.

Tat jei muzikos ir giedo
jimo bendru veikimu do
mėjosi senovės išminčiai, 
rūpinosi Bažnyčia ir kul
tūrinės tautos, mums pa
lieka š. m. liepos 10 dieną 
skaitlingai suvažiuoti į 
chorų seimą ir rimtai aps
varsčius dalyką įsteigti 
ALRK Parapijų Chorų Są
jungą. Juk visiems aišku 
yra, kad vienybėje galybė, 
įsteigę šį didžiulį organi
zuotą kūną — “Chorų Są
jungą” sėkmingiau galėsi
me spausdinti ir platinti 
mūsų liaudies dainą ir cho
rų muziką, geriau palaiky
sime lietuvybę ir jaunimo 
tarpe, lengviau išplatinsi
me mūsų žurnalą “Muzikos 
Žinias” ir karts nuo karto 
surengsime “Dainų Šven
tę”.
O giesme ir daina sėkmin

giau švelnysime sielą mū
sų jaunimo susidomėjusio 
vien tik raumenų tobulini
mu. A. S. Pocius.

«

prasižengimas prieš tautą, 
jei nesujungtumėme jų į 
vieną milžinišką organiza
ciją kaip kad yra “Parapi
jinių Chorų Sąjunga”; už 
tai mus istorija skaudžiai 
nuplaktų. Jaunimas kas
kart daugiau išsilavina pri
sitaikindamas prie gyveni
mo, veržiasi iš parapijos 
rybų savo veiksmais: nori 
plačiau pasirodyti su savo 
veikimu, susipažinti dau
giau tarpusavy, užmegsti 
artimesnius santykius sa
vųjų tarpe ir t. p.; jei prieš 
svetimtaučius pasirodant 
nemokėsime savo jaunimo 
suįdominti, natūralu, jau
nimas bėgs nuo mūsų, eis 
ten kur jam įdomu.

“Parapijinių Chorų Są
junga” darydama savo ap- 
skričiuose (provincijose) 
porą didesnių parengimų 
metuose, visada sugebės 
sutraukti didesnį skaičių 
publikos; tas veikia jauni
mą, o drauge su šiuomi di
dėja vietiniai parapijų cho
rai. Reikia būti aklam ar 
tyčia užsispyrusiam jei ne
matyti tame apčiuopiamos 
naudos Dievui ir Tėvynei. 
Mes esame giliai įsitikinę 
ir visi apie tai kalbame ir 
rašome: kol skambės išei
vijoje lietuviška giesmė ar 
daina, tol gyvuos lietuviš
kumas! O kam nerūpi, kad 
išeivijoje ko ilgiau lietuviš
kumas pasilaikytų ? Tat 
neužvydėkime jaunymui 
dainas lietuviškai dainuoti 
susirenkant dideliais bū
riais (taip jie mėgsta), bet 
raginkime juos prie chorų, 
turėdami mintyje jog Vie
nybėje Galybė!

Juozas Žilevičius, L. M.

v •

Savo laiku visuomenė ne
mažai rėmė pavienius cho
rus, užtai, kad jie pareng
davo vieną kitą kartais 
metuose koncertėlį: kaip 
tai Vyčių choras ir tt. Už
miršdami savo parapijų 
chorus, kurie kas sekma
dienis, per šventes puošia 
bažnytines pamaldas ir be 
to labai dažnai svetainėse 
linksmina visuomenę kon
certais su puikiomis lietu
viškomis dainelėmis. Tai 
kelia lietuvio širdį prie Die
vo ir nuneša į Tėvynę Lie
tuvą.

Tikrai reikia stebėtis, 
kad klebonai ir visuomenė 
permažai atjaučia savus 
chorus. Gal dėlto, kad sa
vieji choristai pasišvenčia 
dykai dirbti, netik giedoti 
ar dainuot, bet vakarais 
praktikuoti, lavintis.

Geresnio dalyko negalė
jo parapijų chorai padary
ti, kaip susijungti į Sąjun
gą, vienybę. Sąjungoje ti
kiu nuveiks milžiniškus 
darbus. Ypač dabar, kada 
išeivijoje ima silpnėti lie
tuvybės dvasia, yra būti
nas reikalas panašios orga
nizacijos. Būtinas reikalas, 
kad kas nors keltų lietu
vybės dvasią. Niekas lietu
vio širdies taip greit ir sėk
mingai nepatrauks prie 
Dievo ir lietuvybės meilės, 
kaip giesmės bei dainos.

Taigi mano malda prie 
Dievo ir didžiausias linkė
jimas, kad ALRK Parapi
jų Chorų Sąjunga gyvuotų, 
stiprėtų ir atneštų daug 
pageidaujamų vaisių Baž
nyčiai ir Tėvynei Lietuvai! 

Prelatas M. L. Krušas.
AMERIKOS LIET. RO
MOS KAT. PARAPIJŲ 

CHORŲ SĄJUNGA

Įvairūs parapijų, bei 
draugijų chorai nemažai y- 
ra pasitarnavę visuomenei, 
bėgyje kelių desėtkų metų. 
Jų darbuotę visuomenė pri
valėtų įkainuoti. Laikui 
bėgant draugijos ėmė ge
rokai silpnėti. Tas pats da
rosi ir su įvairiais draugijų 
chorais. Priešingai darosi 
su parapijų chorais. Gal 
dėlto, kad parapijų chorų 
vadai ir vietos yra užlaiko
mi ir apmokami pačių pa
rapijų. Dargi dėlto, kad 
parapijų chorai ne tik, kad 
tarnauja abelnai visuome- 
niai, įvairiuose parengi
muose, juos linksmina, bet 
kas sekmadienį Dievą gar
bina, padeda žmonėms mel
stis. Klebonai ir abelnai vi
suomenė privalėtų dau
giausiai remti parapijos 
chorus.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatų ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MO8TIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, Šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN
TIJOJ AM, kad, pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
' kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
l taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikytl ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa- 

. sėkmės, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 

■ nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas i£ 
, siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
• DEKEN’S OINTMENT, tai tik tadą 

aplankysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
į Hartford, Conn.

ReikaUunam Agenčių ir Agentų. 
(7-21)

MANO NUOMONE DĖL 
“CHORŲ SĄJUNGOS”

Parapijinis choras yra 
kasdieninis dalykas, kas 
sekmadienis jį girdžia žmo
nes bažnyčioje. Todėl kon
certai bažnytiniai visiškai 
menkai lankomi, žmonių 
nebeįdomaujami. Tas pats 
yra ir su pasauliniais kon
certais. Kultūringesnės 
tautos tą seniai pajuto ir 
vienos bažnytinius chorus 
(lenkai, Ukrainai) sujungė, 
padalydamos apskričiais, į 
vieną didžiulį sąbūrį, kiti, 
šalę bažnytinių, organiza
vo pasauliečius (vokie
čiai), taipgi subūrė į dides
nius būrius. Mums, lietu
viams, turint virš šimtą 

pavieniai 
didelis

P. Daužvardis, bažnytinių chorų
Lietuvos Konsulas'veikiančių, būtų
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“VAŽIUOJU

LIETUVĄ”

“IR Aš VAŽIUOJUI VAŽIUOKIM VIENA 
Iš CUNARD WHITE STAR LINIJOS 

EKSKURSIJŲ". U?

Cunard Whlte Star Linijos laivai 
perplaukia Atlanta kiekvi 

savaite

QUEEN MARY
--------------- pasaulio naujausias laivas-------------- - 

Ir kiti pMlaiiai žymūs Cunard White $tsr laivai

BERENGARIA AOUITANIA BRITAMHIC 6E0R6IC
tPECIALt EKSKURSIJA

Amer. Liet. Laivakorčių Agentų Są-gos Ekskursija
Agultania—Liepos-July 16

'Ar norite žinoti, kaip galima gimines 
Atsiųskite Išlikę, Praiydsmi “PrepeM Be 

Aiškesnių Informacijų Ir rezervacijų r

L. J. Stasikelis. 233 Pleesant St.. Gardner. Ma 
A. K. Kevlackas. 1122 Washinfton St.. Norvood.
O. Kybą. Amerikos Lietuvis. 14 Vernon St. Worcester.
DARBININKAS. 366 West BrMdBay. South Boston. M

CUNARD WHITE STAR
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DARBININKAS

CUKRINE LIGA A

Liaukos žmogaus orga
nizme vaidina labai didelį 
vaidmenį. Gerai žinom, 
kad sausą valgį sunku bū
tų nuryti, jeigu nebūtų 
burnoj seilių. Seilės gami
na seilių liaukos, kurios 
randasi po liežuviu ir palei 
ausis. Jų išvedamieji lata
kėliai atsiveria burnoj ir 
patiekia jų liaukų paga
mintą produktą — seiles. 
Yra ir daugiau liaukų, kaip 
kepenys, kurios gamina 
tulžį; lytinės liaukos, pieno 
liaukos tš y. krūtys ir kt. 
Iš visų liaukų įdomiausios, 
labai svarbios ir reikšmin
gos yra vadinamos endo
krininės liaukos, kurios 
savo pagamintas medžia
gas atiduoda tiesiog į 
kraują. Kalbant apie cuk
rinę ligą, kuri neretai pa
sitaiko, mus interesuoja 
viena liauka — kasa, ku
rios susirgimas nulemia 
cukrinę ligą.

Kasa, kaip liauka, žmo
gui yra svarbi dviem at
žvilgiais: 1) ji gamina sul
tis, kurios reikalingos virš
kinimui, 2) gamina tam ti
krą medžiagą, vadinamą 
insulinu, kuris taip veikia į 
kepenis, kad į kraują jos 
praleidžia tam tikrą kiekį 
cukraus. Tos kasos sultys, 
kurios reikalingos virški
nimui, per kasos išvedamą
jį latakėlį patenka į dvyli
kapirštę žarną, o insulinas 
patenka per kraujo indus 
(gyslas) į kraują. Jeigu in
sulino kasa pagamina per 
mažai, tai kepenys pralei
džia į kraują daugiau cuk
raus, o jeigu visai sugen
da tos kasos vietos (Lan- 
gerhanso salelės), kurios 
gamina insuliną, tai cuk
raus kraujuje tiek daug es
ti, kad organizmas jo ne- 
sunaudoja ir su šlapumu 
išskiria lauk. Nuo to orga
nizmas liesėja ir silpsta. 
Ligonį nuolat kamuoja 
troškulys. Cukrinės ligos 
eigoj pasigamina organiz
me nuodingų organizmui 
rūgščių, kurios patenka į 
kraują ir iššaukia apsinuo
dijimą, kuris pasireiškia 
sąmonės netekimu. Nuo to 
ir mirštama.

Užtai gydytojai liepia 
sergantiems cukrine liga 
valgyti žr.lią gyvulių kasą. 
Išvirinus ar iškepus kasą, 
veiklioji dalis — insulinas 
nustoja savo gydomos ga
lios. Nereikia maišyti ka
sos su blužnim. Kasa ran
dasi tuoj žemiau po skran
džiu, o blužnis 
kairę, virš kairiojo inksto. 
Žinoma, per apsirikimą su
valgius vietoj kasos bluž
nį ,joRio gydomo veikimo 
nebus.

Dabar, mokslui toli pa
žengus, jau išrasti būdai 
kaip iš kasos išskirti tą 
veikliąją medžiagą insuli
ną. Iš didelių skerdyklų i- 
mamos gyvulių kasos ir 
gaminamas grynas insuli
nas, kuris leidžiamas tie
siog į kraują sergančiam 
cukrine liga. Seniau cukri
nė liga buvo skaitoma la
bai sunki liga ir sergąs šia 
liga nebeturėdavo vilties 
pagyti. Dabar, palyginti 
dar nesenai, atradus šį ge
rą vaistą — insuliną, cuk
rinė liga pasidarė žmoni
jai nebebaisi. Tai yra dide
lis medicinos mokslo laimė
jimas, kuris daugeliui žmo
nių pratęsia gyvenimą ne 
mėnesiais, bet metais.

Ed. Petraitis.
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Proferionala!,' biznieriai, pramonin
kai, kurie tkelbiari “Darbininke" tik
tai verti skaitytojų paramos.
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Kolegijos Rūmų Fasada, Kur Įvyks Iškilmingos Pamaldos.
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Kolegijos Rūmai žaliumynuose.

Iškilmingos Pamaldos ★ Sporto Olimpiada 
+ Grupių Parada *

★ Vaiky Grožio Kontestas
Dainy Šventė * 
* Rankdarbiy Paroda *

★ Meno Valandėlė 
Linksmus Šokiai
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Vyčiai ir Kolegijos Studentai baseball žaidimo įkars tyj. Jie žais liepos 4.
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Dalis Minios Lietuvių Dien ą, Marianapolio Kolegijos Parke, Liepos 4.
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