
DABARTIES 
BILDESIUOS DARBININKAS
SPAUDA — KASDIENINIS 

DVASIOS PENAS

Leitmeritz’o (Čekoslovakijoje) 
vyskupas Dr. Weber savo gany
tojiškame rašte apie katal. spau
dos reikalingumą sako: Mums 
reikia kaip kasdieninės duonos, 
taip ir geros spaudos. Tai saky
damas netvirtinu, kad geras turi 
būti apribojamas tik vienu kokiu 
būdu. Tikrai visuotinė, arba ka
talikiška, religija negali apsiri
boti kokia viena gyvenimo sriti
mi. Reikia, kad jos principai 
(nes jie yra principai pasaulio 
Išganytojo, kurs už visus gyveno 
ir už visus mirė) apimtu visas, 
taigi ir ūkiškąsias ir politines ir 
kitas gyvenimo srits... (Schoene- 
re Zukunft).

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K- ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
k

TARP LIETUVOS IR ESTIJOS 
PANAIKINAMOS VIZOS

Remiantis savitarpio princiju. 
nuo gegužės mėn. 24 d. vizos tarp 
Lietuvos ir Estijos panaikinamos.

Kolektyvinės -vizos yra duoda
mos nemokamai, pasiremiant są
rašu, atstojančiu pasą, išduotu 
vienos iš dvieju valstybių kom
petentingos Įstaigos ir vizuotu ki
tos valstybės 
konsuliarinės 
kolektyviniai 
ti panaudoti 
portams.

Tik nae. pasų savininkai sralė-. 
pasinaudoti ta lengvata ir ji ne
bus teikiama asmenims, kuriems 
viena iš dviejų valstybių bus 
davusi svetimšalio pasą, laikiną 
pasą, identifikacijos kortelę ir kt

diplomatinės ar 
atstovybės. Tačiau 
sąrašai negalės bū- 
darbininkii trans-

TEL. SOUth Boston 2680

i) valstybes Prezidentas Antanas Smetona su aukštaisiais svečiais garbės 
tribūnose seka LAK dešimtmečio iškilmes. 2) Masinis šokimas su parašiutais. 
3) Pyragius su sklandytuvu Nida. 4) Kelių dešimčių tūkstančių publika įtemptai 
seka LAK lakūnų skridimą. 5) Valstybės Prezidentas Antanas Smetona seka 
LAK lakūnų skridimą.
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI
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j ispanuos sukilėliai Marianaoolio Kolcoiios j BOMBARDUOJA BILBAO ,dn«l lc,Pu,,u DUMtyiJU^

LENKAI UŽDARO 
ŠVENČIONIŲ LIETU

VIŲ GIMNAZIJĄ

Norėdami pakirsti lietu
vių švietimą Vilniaus kra-j 
šte lenkai ten uždaro pas-, 
kutinės, lietuvių švietimo' 
įstaigas. Tain nrieš kiek 
laiko savo pačių išsigalvo-, 
tais dalykais, tačiau netu
rinčiais jokio pagrindo, 
lenkai “apkaltino” Šven
čionių lietuvių gimnazija.

“V. R.” 38 nr. praneša, 
kad Švenčionių lietuvių 
gimnazijos direkcija gegu
žės 9 d. gavo iš Vilniaus a- 
pygardos mokyklų kurato- 
rijos raštą, kuriuo įsako
ma ligi gegužės 15 d. pra
nešti visiems suinteresuo
tiems tėvams, kad toji 
gimnazija šių mokslo me
tų gale bus uždaryta.

Brooklyno neva liberalų 
laikraštis “Vienybė” pra
dėjo išeidinėti su pertrau
komis. Priežastis, kaip jo 
redaktorius rašo, namo 
remontas. Dabar to laik
raščio redaktorius prane
ša, kad laikraščio leidimas 
nutraukiamas visai savai
tei, bet namas bus baig
tas remontuoti tik apie 
rup-piūčio mėnesį. “Vieny
bė” kampininkauja SLA. 
name, kurios prezidentu 
yra adv. Bagočius.

Mokslo Meto
Užbaigimas

—
Hendaye, Prancūzija — 

Bilbao, Baskų provincijos 
sostinės puolimas bile va
landą galimas, nes Ispani
jos sukilėliai baigia triuš
kinti radikalų tvirtoves. PAMINĖJIMAS PRADE-, Kolegijos vardu atsisvei- 
Beliko tik dvi mylios iki * ’
Bilbao sostinės. Radikalų 
valdžios kariuomenė des
peratiškai gina sostinę, Į 
bet jau maža vilties beliko 
ir ęinęjų tarpe, nes Baskų 
valdžia jau pabėgo į San- 
tander. 35 mylios i vaka
rus, taip praneša iš Pary
žiaus. Bet iš Bilbao dar 
nėra žinių, kad valdžia pa
bėgo.

Baisios skerdynės vyks
ta Bilbao pakraščiuose. 
Mūšiai eina ore ir ant že
mės. Sukilėliai taio pat ap
šaudė ir L^s Arenas, kur 
užsienių atstovai turi Vil
ias. '______ 1______ -1-7
lių divizijos iš šiaurės ir 
pietų perėjo Mount Gaste- 
lu ir žygiuoja nesulaiko
mos pirmyn. Kruviniems 
mūšiams einant, Baskų 
valdžia iš Bilbao nėr radio 
praneša gyventojams, kad 
“padėtis kritiška, bet Bil
bao dar nenrarastas. Mūsų 

j kariuomenė puikiai laiko
si”. Radikalų jėgos stipri
namos. Vyrai ir moterys 
priversti statyti naujas 

Providence, R. I. — Po- apsaugas miesto gatvės* 
j ka_ Namai paversti t virto vė

*

TAS IŠKILMINGOMIS ' kino su graduantais stud. 
Bronius Rusteika (5 sky- 

i riaus).
Mokslo meto užbaigime 

* programa buvo turininga 
i ir baigėsi pakilusioje nuo
taikoje.

Sveikiname Marianapo
lio Kolegijos Vadovybę, y- 
pač kun. dr. Joną Navic
ką, katalikybės ir lietuvy
bės apštalą, išleidusį tokį 
gražų būrį išmokslintų 
jaunuolių, ir studentus 
graduantus. Linkime jau
nuoliams graduantams 
siekti aukštesnio moksle 
ir visada katalikybę ir lie
tuvybę statyti pirmoje 
vietoje.

ŠV. MIŠIOMIS

Thompson, Conn. — Bir
želio 13 d. įvyko Mariana
polio Kolegijos mokslo me
to užbaigimas. Ryte, 10 
valandą (ĖST), Kolegijos 
koplyčioje šv. mišias cele- 
bravo kun. J. Valantiejus, 
Šv. Juozapo lietuvių par. 
(Waterbury, Conn.) kle
bonas; asistavo kun. dr. 
Jogminas ir kun. dr. Star
kus. Turiningą pamokslą 
pasakė kun. dr. Jogminas.

2 valandą po pietų įvyko 
^vsLateMrosUŠikn'ŠlužbaiSimo aktas ’ ”r0Sra- irvs atskiros sukilę ma Programos vedėju bu- 

1 I vo Jonas Šakočius. Kalbas 
i pasakė kun. dr. Jonas Na
vickas, Marianapolio Kole
gijos Rektorius; Antanas 
Dranginis (sveiki n i m o 
kalbą); mok. Jonas Pili- 
pauskas; prof. kun. dr. 
Starkus, p. J. B. Laučka, 
Studentų - 
organizacijos 
kas; kun. dr. Jogminas; 
kun. J. Valantiejus. Pasta
rasis išdalino mokslus bai- 
gusiems studentams diplo- {rijos’kompanijbs.' 
mus ir pažymėjimo ženk- -■ - -
lūs. Pirmiausiai išdalino

SUSTREIKAVO 10,000 
MAINIERIŲ

Rusijoj Sušaudė 8 Generolus
vęs Charkovo distrikto ko- IŠSTATYTOS KANUO- 
manduotojas. ! LES STREIKO LAUKE

__ Visi jie buvo kaltinami ------ ‘----  
tą^šeštadienį,"birželio 12 d’1 Palaik? ryšius. sfu ^iena ! t , - -
pasibaigė didelė kriminale drauginga valstybe (spe- ]jcįja apsiginklavus 
byla sovietų teisme. Teis- JarrJ_a Vokietija) ir tarna- nUOlemiS saugo miesto at-: mis. Visur tik matosi pro

• ” -- ’vę tos salies karmei Zval-^atų^deginimo įstaigas,; lan<nis įskistos kanuoles diplomus Aukštesniąją
prisipažino”. gyįa1’-- . f , kada tos įstaigos darbinin-, Jeigu sukilėliams pavyks Mokyklą baigusiems stu?vieĮ^ kai išėjo į.ę^u. dentams, po S Kolegijos

Y ’ outent, j. jų Darbų komisijomenus didžiausias laimėj i m a studentams o paskiausiai
I- Aleksius. streiką bando sulaužyti, nuo pat civilio karo pra- earbės nažvmėiimo lains-i Yra šimtai raudonosios Pagtat4ė 35 streiklaužius džios. kuris tęsiasi per vie- g P y J P
armijos karininkų paša- ie darbų, kurie ten ir nuoliką mėnesių.

gyvena. Bet komisijonie- T" ^"”7” 7," . • >• i i i • -
rius labiausiai bijosi, kad įad Italuos diktatorius; polio mokyklą baigė 
streikieriai nesusprogdin- I Mussolini mobilizuoja sa- berniukai. —o„as ~ 
tų dinamitu deginimo į- I vanonus, kurie busią spe- kas (_ _ _

TARP JŲ VIENAS 
LIETUVIS

Maskva, Rusija —Perei-

mė visi kaltinamieji “iš- , . 
davystėje”. “prisipažino” gypai 
kaltais. Tadėlleismas vi
sus 8 vyriausius ir žy
miausius generolus pa
smerkė sušaudymui be jo-ClllVzA OulOCL U.vA'j -LAA UL-L vv Jvz • •

kios teisės apeliuoti. Visi ^mijos 
pasmerktieji susaudyti.

Kas jie tokie buvo? Jie 
visi buvo pasižymėję rau
donųjų revoliucijoje, žy
mūs karininkai. Tarp jų ir 
vienas lietuvis generolas. 
Štai jie: j

Maršalas Michail Niko- 
lajevič Tuchačevski, vie-

linta ir kaikurie iš ju ati
duoti teismui, bet jų bylos 
įvyks vėliau.

* “Valymas” eina visu 
frontu. Maskvoje tikras 
karo stovis. Prisibijoma 
sukilimo. Maskvoje esą a- 
pie 100.000 raudonosios 
armijos kareivių, neskai- 

- v tant pulkų ginkluotosnas žymiausių visos Euro- Gpu p5icijos. Areštai ne- 
pos strategų ir vienas iš sibaigia. Kasdien šimtais į 
penkių Rusijos maršalų, areštuojama. Vieni siun- 

ciami į koncentracijos sto-į 
vykias, o kiti į kalėjimus

Bet komisijonie-

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

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TEL jaBOfTDH- 26qo.

PATARNAVIMAI

Johnstovvn, Pa. — Pir 
madienį, birželio 14 d. 
John Lewis’o, mainierit 

„ . . prezidento įsakymu apū
Profesionalų iq,ooq mainierių metė dar 

pirminm- b kurie dirba 17 kasykk rrrn i o o • __ . ,Pennsylvania ir West Vir 
ginia valstybėse, kurių sa 
vininkais yra plieno indus

Streikas iššauktas, kac 
pagelbėtų laimėti strei 

į kuojantiems darbininkam; 
plieno industrijoje. Strei
kuoja apie 80,000 darbi 
ninku plieno industrijoje. 

Šiomis dienomis išėjo 
streiką Bethlehem Stee 
korporacijos apie 15,00< 
darbinin k ų, Cambridge 

__ : Adolfas Savic- Pa.
> (Brockton, Mass.), 

Vincas Biekša (Elizabeth, 
N. J.), Pranas Pranckevi- 
čius (New Britain, Conn.), 
Jonas Pusčius (Athol, 
Mass.), Alfonsas Janušo
nis (So. Boston, Mass.), 
Stasys Jucius ir Stasys 
Butkus (Newark, N. J.), 
Jonas Stockus (Chicago, 
III.), Zigmas Gailiunas 
(Hartford, Conn.) ir Jonas 
Blaževičius (Lawrence,

studentams, o paskiausiai

nius.
Iš Parvžiaus pranešama,\ Aukštesniąją Mariana- 

’ šie

cialiai lavinami karui Is
panijoje.staigos, tai apsistatę gerai 

ginkluota policija.
Mayoras Dunne remia 

komisijonieriaus nusista
tymą negrąžinti darban' 

j 250 atleistų darbininkų, 
| dėl kurių atleidimo ir kilo 
šis streikas. Abi pusės įši- 

j tikinusios, kad streikas 
i nepraeis be riaušių.

Pavolgio komanduotojas. IXi “STREIKAI IR UNIJŲ
Lietuvis gen. Vytautas! London Daily Mail pra- SAUVALIAVIMAI KEN- 

Kazimirovič Putna, buvęs neša, kad karo komisaras KIA EKONOMINIAM SU- 
militarinis atašė Londone. Voroshilovas bus taip pat| STIPRĖJIMUI”, SAKO 
Areštuotas rugpiūčio mė- atiduotas teismui ir sušau- INDUSTRIJOS VADAS 
nesį, 1933 m. Kilęs iš Uk- dytas. Iš Rygos praneša- -----------
mergės apskr., gen. Putna ma, kad “Rusija dabar y-i Washington, D. C. — 
prieš karą daug veikė Ry- ra didžiausiame krizije, Jung. Valstybių pramoni- 
gos lietuvių draugijose, y-; kokio nėra buvę nuo 1917 ninkai ir industrijos va- 

kreipėsj į Federalę kur nespausdintus dr. J. Basana- 
valdzią, prašydami, kad ji vičiaua ]aiškus 
paimtų unijų kontrolę j 
savo rankas, nes dabarti
niai “streikai, unijų sau
valiavimai ir neramumai”; 
kenkia pramonės klestėji
mui.

Bet klausimas kyla ką į 
Federalė valdžia turėtų 

____ _____ _____ ___į paimti savo kontrolėn uni- 
šalas A. L Yegorr, genera-, Jas ar pramonę? 
lio štabo narys ir karo ko-' 
misaras Vorošilovas.

Masiniai areštai ir šau
dymai vyksta miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose. 
Neramumai visoje šalyje. 
Komunistų partijos politi
nis biuras, prisibijodamas 
pralaimėti, nutarė atidėti 
pagal Stalino konstituciją 
rinkimus į seimą.

Maskvos komisarų su
ruoštos kruvinos skerdy
nės pranašauja Stalino re
žimui mirtį. Su Stalinu gal 
užsibaigs ir Rusijos žmo
nių vergija.

iki gegužės 11 d. buvęs ka
ro vice-komisaras, o dar 
tik prieš dvi dienas buvęs j“ukia teismo.

pač scenoje. Laike karo metų revoliucijos, 
buvo karininku, o prie bol-j žinios, kurios pasiekia 
sevikų tiek pasižymėjo, y- govjetų _ Rusijos - Latvi- 
pac kovose su baltagvar-(jos rudžių praneša, kad 
dieciais, kad tapo pakeltas greįįU laiku teisme bus iš- 
1 generolus^ Buvo .gandų, keitOs bylos vyriausiems 
kad jis kalėjime miręs. , karo vadams. Tarp kitų

Gen. A. I. Kork, buvęs minima šie vardai: marša- 
komanduotojas Funze mi- ]as Bluecher, 
litarinės akademijos, kuri, 
ruošdavo karininkus Rusi
jos armijai.

Gen. I. E. Jakir, iki birž.
9 d. buvęs Leningrado dis
trikto garnizono koman- 
duotojas.

Gen. I. P. Uborevič, iki 
birželio 9 d. buvęs Baltgu- 
dijos komanduotojas.

Gen. Robert P. Eideman, 
buvęs galva svarbios O- 
soaviachim, organizacijos 
civilių gyventojų lavini
mui priešlėktuvinio ir 
priešdujinio apsigynimo.

Gen. B. M. Feldman, bu- 
vęs jjįnas viršininkų ge- 
nenHno štabo.

Gen. V. M. Primakov, bu-

vyriausias 
Tolimųjų Rytų raudono
sios armijos vadas; mar-

v •

MUZIKAS ČIŽAUSKAS 
IŠVYKSTA IŠ BALTI

MORE

i
BULGARIJOJE YRA DAR NIE
KUR NESPAUSDINTI DR. J. 

BASANAVIČIAUS LAIŠKAI

Būdamas Atenose Vytauto Di
džiojo universiteto prof. K. Rage
lis susipažino su vienu Sofijos u- 
niversiteto bulgarų profesoriumi, 
kuris tuojau pradėjo kalbėti apie* Mass.). 
dr. J. Basanavičių, jo atliktus' 
mokslo darbus ir nuopelnus Bul
garijai. Dabar bulgamj profeso
rius prašo jam atsiųsti kiek gali
ma daugiau biografinių žinių a- 
pie Dr. J. Basanavičių. Bulgarų 
.profesorius turi paruošęs ir žada 
išleisti su paaiškinimais dar nie-

Monroe, Mich. — šiam* 
mieste susirėmimai streik 
laužiu su streikieriais ne 
sibaigia. Miestas panašu 
į karo lauką. Ginkluoti pi 
liečiai ir policija gelbst 
kompanijai, į v e s d a m 
streiklaužius į dirbtuves 
Mieste tvarką taip pa 
saugo ginkluoti piliečia 
Tokią tvarką įvedė mayc 
ras po to, kada gub. Mui 
phy atsisakė siųsti kariuc 
menę į streiko lauką.

CIO vadai grasina mies 
to valdžiai už laužim 

(Brockton, streiko. Pramatomas nat 
Mikas Tamulevi- jas kruvinas susirėmimai 

Jonas Parulis jeigu tik abi kovojančio

adresuotus tre
čiam asmeniui. Tsb.

Ladislovas J. Esrunas,

Kolegijos bendrąjį ruožą 
baigė šie studentai: Albi
nas Šeputa, 
Mass.), 
čius ir
(Worcester, Mass.), Leo- pusės nesusitars. 

Streikierių vadai išleid 
ultimatumą; reikalą u j 
laike dviejų dienų pasirs 
šyti sutartį, o jei ne, t< 
miestas turės “brangu 
užmokėti”. CIO vada 
Martin griežtai pasmerki 
masiniame susirinkime 1(

v •

Pranešama, kad muzikas 
Jonas Čižauskas, Baltimo
re lietuvių parapijos var
gonininkas birželio 22 d. Į 
išvyksta iš Baltimore, Md. 
ir atvyksta į Naująją An
gliją. Jeigu taip, tai Nau- Baltijos Amerikos draugi
joje Anglijoje turėsime jos įsteigėjas ir pirmas 
dar du žymiu muziku, nes pirmininkas Amer i k o s 
ir ponia Marijona Čižaus- Lietuvių draugijos Wa- 
kienė yra pasižymėjusi shingtone. (Koresponden- 
muzikoje ir dainavime. Iciją . pusi.).

nardas Gilis (Waymarth, Į 
Pa.), Jonas Mikelionis 
(DuBois, Pa.), Antanas 
Dranginis (Cumbola, Pa.), 
Juozas Remeika (Bloom- 
field, N. J.), Jonas Petrau
skas (Gardner, Mass.), 
Paulius Sabulis (Ansonia, 
Conn.), Bronius Radzevi- , gionierius už pasisiūlym: 

į čius (Minnersville, Pa.),
Jonas Petrulis (New Ha-; 
ven, Conn.), Albinas Gur
klys (Waterbury, Conn.), 
Augustinas Petraitis (Chi
cago, III.), Petras Ališaus- 

I kas (Simpson, Pa.), Bene
diktas Marčilionis (Good- 
man, Pa.), Antanas Bla- 
žaitis (Pittsburgh, Pa.) ir 
Pranas Bulovas (Brook- 

į lyn, N. Y.).
Atsisveikinimo

pasakė Aukštesnės Moky
klos studentų vardu stud. 
Jonas Pusčius; Kolegijos 
studentų vardu stud. Povi- 

i las Sabulis. Aukštesnės 
i Mokyklos vardu atsisvei

kinimo su graduantais 
kalbą pasakė stud. Kazys 
Abromaitis (3 skyriaus);

• v

kalbas

miesto mayorui pagelbos.
Anderson, Ind. streik 

lauke kilo riaušės. Devyi 
darbininkai pašauti ir 2 
sumušti.

Johnstovm, Pa. — Ar 
Cambria Steel įstaigos k 
lo muštynės tarp streil 
laužiu ir streikierių. Ai 
tuoniolika žmonių sužeii 
ta.

ŠAKIŲ APSKR. VIRŠININKt 
PATVIRTINTAS J. NAMIKA

«

KAUNAS — Nuo 1936 m. b 
landžio mėn. 28 d. Juozas Naro 
kas laikinai ėjo Šakių apskriti* 
viršininko pareigas. Dabar vidai 
reikalų ministeris Juozą Narni) 
tose pareigose patvirtino. Ts
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[vietinės ŽINIOS
PARAPIJOS DIDINGAM piliečiai: Grigaliūnas, Barolis, 

PIKNIKUI PRAĖJUS Linge vičius, Sanda, Žuromskas,
Pečiulis, Siauris, Petkus ir Kavo
lis. Ypatingą pasišventimą paru
dę, taip sunkiai ir ilgai prie bar 
čekių besidarbuodamas, S. Kavo
lis.

Valgiais rūpinosi ponia E. Mar- 
ksienė su savo nuoširdžiomis ben
dradarbėmis': Jogminiene, Kalen- 
driene, Jakimavičiene, Lingevi- 
čiene, Volungevičiene, Jeskevieie- 
ne ir kitomis. Valgių stalus turė
jo ir kitos draugijos. Bažnytinių 
draugijų stalui vadovavo ponios 
Motejūnienė, Kazmauskienę, Žilo- 

. tinienė.
į Gražiai, o gražiai atrodė val- 
; gių stalas Moterų Sąjungos kuo- 
i pos. Čia matėsi, ponios Siaurienė, 
| Skudrienė, Kohanskienė. Kiburie- 
Į nė ir daug kitų.

Bujojo puikiai valgių stalas ir 
va

dovybėje ponios Pinelienės prie 
kurios dirbo tuzinas klerkų.

Sodalietės ir choras greit išli- 
citavo' puikų Įvairybių stalą. 
Priekyje šio fabriko matėsi muz. 
R. Juška. Varnas, Taruška. Ra
kauskas. Slatkevieius, panelės 
Marksaitė. Nevezelskaitė, Grabi- 
joliutė, Glineckiutė ir kiti.

Vyčiai savo stalu daug pikni
kui pasitarnavo, jį pasaldino ir Į- 
nešė daug Įvairumo. Čia vadova
vo D. Averka, Gaputis, Praneiš-I 
ka Averkaitė ir kiti. Danielius j 
stebisi iš Dedham policijos “des
potiškumo”.

Blaivininkai gražiai pasidar
bavime atsispyrė prieš didžiumą. 
Vadovaujant nuoširdžiai darbuo
tojai M. Kilmoniutei. Ypač leis-' 
darni stovylas: Šv. Antano ir Šv.' 
Teresės. Panelei Kilmoniutei gel
bėjo ponios Karlonienė, Smigels-i 
kienė. panelė Smigelskaitė, Va
lentaitė ir kitos.

Gražiai ir sunkiai dirbo Ražan- 
tinės vardu ponios Nanartavičie-; 
i)ė. Brazauskienė. Sąjungiečių 
Vardu p. Kohanskienė; savo var-* 
du ponaičiai Jenulevičius. Jakš-' 
tas. panelės Alasevičiutė, Petrai
tytė. Antanas Jurgelaitis studen-j 
tų vardu.

Biznierių p. J. Dilis, nuolatinis 
parapijos piknikuose barčekiųj 
pardavėjas, šįmet pasiryžo išleis-į 
t i daug pinigų. Gerų laiktj ženk-' 
las.

Ponas Paplauskas didžiuojasi | 
šiuo pikniku. Mat jo duktė laimė
jo puikų p. V. Skudrio aukuotą Į 
duonšildį — “toaster”. Mažiau! 
dukrai bercikės pasogos duoti.

Tėvas Urbonavičius neilgai te
galėjo būti piknike, nes užsyk 
išpirko visus nuo darbuotojų bi-i 
lietus.

Tėvui Aukštikalniui taip patiko 
piknikas, kad, aš manau, jei jis j 
būtų klebonas, tokius piknikus 
nuolat rengtų.

Ponas VI. Jakštas aukavo ir iš
tvermingai dirbo prie barčekių.

Ponia Siaurienė, savo automo
biliu surinko daug aukų, dirbo 
prie sąjungiečių stalo ir parvežė 
kasą. Ji taip gabiai vairavo savo 
automobilių, kad ji būtų išspru
kusi iš pirmaeilių banditų rankų.!

Didelė garbė tenka už pasek
mes šio pikniko parapijos veiki
mo komisijai: V. Širkai, E. Mar- 
ksienei, V. Valatkai, V. Kališiui, 
VI. Brazauskui, F. Grigaliūnui, 
K. Šidlauskui, Kun. P. A. Vir- 
mauskui, jų padėjėjams ir auko
tojams, kuriuos paskelbsime vė
liau.

Kun. Virmauskis visiems nuo
širdžiai dėkoja už parapijos nau
dai gerą pikniką.

Birž. 13 d., Kęstučio parke, Į-J 
vyko paprastas šv. Petro parapi
jos piknikas su nepaprastu pasi
sekimu ir nuotaika.

Diena graži. Iš vakaro K. Šid
lauskas buvo pasigyręs ją užor-
dinęs. I

Automobilių per dieną galėjo 
parką atlankyti apie 500. Užsyk 
jų tiek nebuvo. Vieni atvažiavo, 
kiti išvažiavo. Ir vis taip mainė
si lietuvių automobiliai iki vie
nuoliktai nakties. Dažnai buvo 
nustatytas jais visas parkas. Juos 
gabiai tvarkė-eiliavo ponai F. Tu-! 
leikis. P. Tamošiūnas ir L. Švag- 
ždvs. Galima sakyti jie tuomet 
valdė parapiją.

Atūžė pilni žmonių 5 didžiuliai j 
busai. vadovybėje ponų V. Valai-' 
kos. S. Griganavičiaus ir K. Va-! Saldžiausios Širdies draugijos, 
latkevičiaus.

Daug piknikierių atvažiavo 
gatvekariais. Svečių buvo ir iš ki-1 
tų miestų. Panelė Česniutė iš Bal-1 
timorės atsilankė su ponais Jus-Į 
kais. Apie trečią valandą pribuvo! 
LDS pirmininkas kun. J. Švagž-! 
dys. 7 vai. vak. atsilankė kun. J. Į 
Petrauskas. Buvo .‘Darbininko”i 
redaktorius A. Kneižys ir apsčiai 
kitų.

Daugiau žmonių mūsų darbuo
tojai nebebūtų pajėgę aptarnau
ti. -Jų pajėgos ir provizija išsisė
mė apie 6 vai. vakare. Pritruko 
toniko ir valgių.

Ponia M. Jeskevičienė išdavė 
30 galionų šaltakošės. ir neatsi- 
minanti kada ji yra buvusi taip 
labai nuvargusi.

Vartų sargyboje glūdėjo “Dar
bininko” linotypistas J. Kumpa 
su tikslia pagelba: J. Jeskevi- 
čiaus. Barolio, Jr.. Kenšansko, 
Sinkevičiaus. F. Čapliko. Jociaus. 
Nanartavičiaus. Neuronio, Kor- 
siuko, Mickevičiaus ir F. Griga
liūno, Jr. Jų blaivumas ir bud
rumas realizavb virš $200.00:. JJe 
išskirstė ir dovanas, duodamas 
prie Įžangos, šiems numeriams: 
646, 648. 1205 ir 1147. (Nepriėmę 
turėtų atsikreipti).

Trokštančius girdė, priežiūroje 
K. Šidlausko šie pasišventę para

DAKTARAI
.......... .—. ............. ......€ 

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS j

DR. M. V. CASPER Į
Arti Municipal Building I

525 E. Broadway, S. Boston Į
OJieo Valandot

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki| 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir| 
nedėldienlais, taipgi seredomis nuo i 

12-toe dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir Ž-Ray

....... ...... ...... u.HriH.MHiimmfUu

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvay, So. Boston

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2860
Lietuvii Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir duo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
NedSUomls nuo 9 Iki 12 vaL diena.

(pagal sutarti)

Tel. Trovbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
Tel.

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

J 278 Harvard Street,
ktmp. Inman arti Centtal Są., 

Cambridge, MMd* - 
u ■ * - ------ r~~m

deracijos skyriaus susirin
kimas. Kvieeiami visi ats
tovai dalyvauti. Valdyba.

DXRBIN INK AS 1
i

2 '

I

P-lė Ona Valeekaitė, 
darbšti narė ir gražiabalsė 
dainininkė solistė daly
vaus Varg. Šeiminio kon
certo programoje.

de atvyksta į 26-jį Seimą, 
Municipal salėje, So, Bos
tone.

Liepos 6 dieną, 8 valan
dą vakare, svečiai varę, iš
pildys Šeiminio koncerto 
programą ir dalyvaus su-[ 
sipažinimo šokiuose. So. 
Bostoniečiams, kaip ir kai
myninių kolonijų žmo
nėms bus progos išgirsti 
pasižymėjusius muzikus 
koncerte, o po to, susipa
žinti ir pasišnekučiuoti su 
jais.

i Choristai ir jų talkinin
kai platina bilietus. Tur 
būt bus viena iš gausiau
sių minių žmonių vargoni
ninkų koncerte.

Bostonas, galingas-di- 
dingas tą vakarą tikrai 
pasirodys svečiams, kad 
gali sutraukti tūkstanti-' 
nes minias žmonių.

Seimininkas.

Ne-

IŠVYKSTA I LIETUVĄ.
šeštadienį, birželio19 d.| 

laivu Berengąria per ‘Dar
bininko’ Laivakorčių A- 
gentūrą išvyksta i Lietu
vą vieni apsilankyti, o kiti 
apsigyventi, sekanti as- 
menys:

Eva Maldonienė iš Cam
bridge, Mass., Antaneta 
Malinauskienė su dukrele 
Terese, Cambridge, Mass., 
Juozas Glavickas su žmo
na, Worcester, Mass.; A- 
milia Sherman-Širmaitė, 
So. Boston, Mass., Valeri
ja Kulbis, Nancy Bardz-! 
wich ir Ona Gegzniutė iš 
Rochester, Mass., Ona Ma-i 
čienė, Norwood, Mass., Ja- 

i mes Glinskis, Saugus, 
Mass., Juozas Vaitkūnas,

Cambridge, Mass. 
kalto Prasidėjimo P. Švč. 
lietuvių parapijos pikni
kas, įvykęs sekmadienį, 

i birželio 13 d., Maynarde 
pavyko. Dalyvavo nemažai 
žmonių. Programa buvo j- 

' vairi ir ja visi gėrėjosi. 
Parapijai liks nemažai 
pelno.

—
Sekmadienį, birželio 13, 

d. lietuvių parapijos baž
nyčioje kleb. kun. Pranciš
kus Juškaitis suteikė Mo- 

|terystės Sakramentą jau- 
i nai porelei, būtent, pp. 
Broniui Petružiui ir Flo
rencijai Naboičikiutei 
Jungtuvės buvo iškilmin
gos. Linkime jaunai pore-1 
lei laimingo ir malonaus 
gyvenimo.

i 
i 
i 
i

Kun. J. Bružikas, S. J., 
kuris vedė Novenas mūsų 
parapijoj, sekmadienį, bir
želio 13 d. dalyvavo pikni
ke, o pirmadienio rytą 

traukiniu išvyko į Uticą, 
i N. Y. pas kun. dr. Šimkų, 
šeštadienį po pietų kun. J. 
Bružikas, S. J. lankėsi 

į “Darbininke”. Rap.
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDY 

BE IŠPIRKO ELEKTROS 
STOTĮ

GARDINO PILIES KASI
NĖJIMAI

ATRASTA DAUG SENIENŲ

“Vilniaus Rytojus” praneša, 
kad Gardine, bekasinėjant ir sti
prinant Nemuno krante pilies 
kalno apatinę dalį buvo rastos X 
amžiaus pastatų liekanos. Iš jų 
spėjama, kad toje vietoje yra bu
vę Lietuvos kunigaikščių rūmai 
arba šventykla. Be to, ten atkas
ta daug kitų nepaprastai Įdomių 
liekanų. Iškasenų tyrinėtojai spė
ja, kad jos yra išlikusios nuo 
1183 m., kada Gardine buvo dide
lė audra, kuri sugriovė bažnyčią 
į ir užmušė daug žmonių. Apie tą 
nelaimę esą rašoma ir vienoje ru
sų kronikoje.

Didelio tvirto pastato griuvė
siuose rasta daug vyrų ir moterų 
kaulij. ir daug apdegusių daiktų: 
kryžių, sidabrinį relikvijorių ir 
kaž kokių baldų. Taip pat rasta 
brangių akmenų, pinigų, sagų ir 
daug kitų didesnių ir smulkesnių 
archeologinių liekanų. Daugiau
sia dėmesio kelia kai kurios ply
tos, kuriose yra išsilikę išbraižy
ti kažkokie nesuprantami ir ne- 

t Įskaitomi ženklai.

JUOZAS M. DIIJS
. LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Dain. Juozas Antanėlis, o ,
maloniu balsu ir linksmo- Lexington, Mass.
mis dainelėmis linksmins F “ .................
tūkstantinę minią Vargo-' kurie važiuoja iš Bostono
v* v lyti Oim n lyztv* ■ 1 J 1L.  — TLkl f'l A_1_ J 

i
I

I

tūkstantinf* minia Varcrn- 
nininkų Šeiminiame kon
certe, liepos 6 d., Munici
pal salėje, So. Bostone.

VARGONININKŲ ŠEI
MINIS KONCERTAS

------- i---- ■ i •Bostonas ištikrųjų lie
pos 6 dieną turės kuo pa
sidžiaugti. Štai ryte susi
lauks J. E. Vyskupo Rei
nio ir daugelį vargoninin
kų iš visos Amerikos, ku-

f

Prašome visu keleivių, 
; - -

kad būtumėte South Sta- 
tion penktadienio naktį, 
birželio 18 d., 12 vai. Bos
tono laiku, nes traukinys 
iš South Station išeis į 
New Yorką 12:30 vai. nak
tį. . -

Liepos 2 d. :&vedų Ameri
kos linijos laivu Grips- 
holm išvyksta į Lietuvą 
Stasė Tamulionytė iš A- 
thol, Mass. -

Liepos 7 d. laivu Queen

MARIJAMPOLĖ — 
polės miesto savivaldybė 
dienomis perėmė iš “Elektrolit 
bendrovės elektros stoti “Griko- 
lit” malūną su nekilnojamu tur
tu ir medžiaga. Už viską užmokė
ta 265 tūkstančiai litų.

Kartu su elektros stoties išpir
kimu miesto savivaldybės 
perėjo ir jos tarnautojai.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 8120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. south Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Birželio 8 d. įvyko Lietuvos 
Dukterų draugijos susirinkimas. 
Nutarė prisidėti prie parapijos 
rengimo pikniko birželio 13 d. 
ir Lietuvių Dienos liepos 5. Pri
sidėti darbu ir aukomis. Išrinko 
komisiją pasidarbuoti.

FEDERACIJOS SKYR. 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, birž. 15 d 
7:30 vai. vakare, šv. Petro 
parapijos salėje ant 5-tos 
gatves įvyks vietinio Fe-

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANOREW SQUARE 
MOTORSINC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

Architektus ir statytojus nepa
prastai domina buvusiųjų pasta
tų pamatai ir kai kurios aukštes
nės mūro dalys . Kai kur mūro 
sienose kyšo Įdomūs nulyginti 

Marijam- akmenys, kurie atrodo lyg būtu 
šiomis buvę stalai ar kas kita. Kadangi 

’> ten pat rasta ir daug žvėrių 
kaulų, tai spėjama, kad tose vie
tose buvę senovės lietuvių auku
rai, kur buvo dedamos ir degina
mos dievams aukos.

Gardino pilies kasinėjimai dar 
žinion nebaigti. Atkasus daug liekanų 

ų'sj1 prasidėjo nuodugnus jų tyrinėji
mas. Kol kas toliau nekasinėja- 
ma, nes norima išsaugoti aukštes- 

. Kol bus 
nuėstą pra<leti gilesni kasinėjimai, keti

nama iškastas rusi išmūrinti arba 
paremti geležiniais ramsčiais.

Kad kasinėjimui ir tyrinėji
mui numatytoji vieta nuo lietaus 
ir sausros nenukentėtų, iš viršaus 
apdengta stogu. Vėliau numato
ma padaryti betoninį stogą, po 
kurio visuomet išlaikoma maž 
daug vienoda oro temperatūra. 
Tas betoninis stogas bus apipiltas 
žemėmis, kad tos vietos paviršius 
nebūtų ryškus ir pastebimas.

Tačiau, kada visa tai bus atlik
ta, dar nėra aišku. Spėjama, kad 
tai bus padaryta negreit, nes 
šiam reikalui reikia daug pinigų, 
kurių, deja, krašto okupantai ka
žin ar lengvai suras. TSB.

Liepos 5 11 d.d. I aryžiuj? njejj žemės sluoksniai,
kviečiama tarptautinė miest.; 
konferencija. Į ją pakviesta ir 
Lietuva. Lietuvos miestų Sąjun
ga numato Į ją pasiųsti specialią 
savo atstovų delegaciją. Drauge 
numatyta surengti ir specialią 
burmistrų ekskursiją. Ji aplan
kytų konferenciją ir Paryžiau?; 
parodą. Tsb.

Mary išvyksta gerb. kun. 
Dr. M. Ražaitis. Linkime 
savo keleiviams linksmos 
ir malonios kelionės.

A. Peldžius, 
Laivakorčių Skyr. vedėjas

ĮVAIRŪS skelbimai I

f

NANTASKET BEACH
Gražiausia vieta vakaci- 

joms. Gražiausi kambariai 
pigiausiomis kaino mis. 
Praleiskite vakacijas pas 
lietuvį Igną Kodį, arti 
beach, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė.

(15-15)
---------------------------------------------------- į

PROF. BUINEVIČIUS IŠRINK
TAS VIENOS GYDYTOJŲ 

DRAUGIJOS GARBĖS NARIU

BIG^SAyiNC^
FOt ŽOO OTHEftDESIGNSSENTFtSK

MEM0R1AL GRANITE Bū.-

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS SI0Š VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

'254 W. Broadway, So. Boston 
! - Tel Šou. Boston 2590

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

I 
I

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

BAKERY

BOSTO&BRANCR
1410 C

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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.

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

KATONAS — Vienos gydytojų 
draugija, kuri švenčia 100 metu 
sukaktuves nuo gegužės 19 iki 
29 d,, išrinko savo garbės nariais 
kelius medicinos mokslininkus, jų 
skaičiuje ir mūsų medicinos fa
kulteto ordin. profesorių K. Bui- 
nevieių. Tsb.

I

I REIKALINGA daktaro namuo
se vietinė mergaitė, kuri padėtų 
motinai prie., kūdikio., ir namų 
ruošos. Vakare turi pareiti nak
vynės į savo namus. Telefonuo 
kito: ŠOU 3893.

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimo* Dieną ir Naktį

60 EIlsworth St 
Worcester, Mass. >

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

c 2271

... PARSIDUODA 2 šeimynų na
mas 7—7 kamb., visi modemiški 
įrengimai, aliejumi apšildomas, 3 
karų, garadžius. Puiki vieta, 24 
King St. Dorehester, Mass. Tele- 
fonuokite TALbet 9779.

(11-15)!

MONARCH HOME

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

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

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummiags Highway

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

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

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BR0ADWAY,

Telefonas
BROCKTONO OL____
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.
tas SOUth Boston 4486.
Fwks: Tel. Broekton 4110

Montello, Mass.
.10
ss. [



Antradienis, Birželio 15 d., 1937 > j .
= DARBININKAS

Seminarijos^plyčiajašventinta žinios Iš LietUVOS NELAIMINGAS ATSI
TIKIMAS

TYTUVĖNAI — GAMTOS 
GROŽIO KAMPELIS

Amerikos Lietuvhi Pirmosios 
Seminarijos Koplyčios Sumany
mas Jau Virto Faktu — Hinsda
le, III. — Sekmadienį, birželio 6 
d., įvyko Tėvų Marijonų Semina
rijos naujosios koplyčios iškil
mingas pašventinimas. Pašventi-

žymėjo tuomi, kad per visas a- 
peigas buvo prisilaikyta gregoria-j 
niško giedojimo.

Pasibaigus šventųjų Mišių au
kai, prabilsta- į iškilmių dalyvius 
Jo Ekscelencija vysk. O’Brein. 
Vyskupas, pirmiausia, kaipo atš

ilimo apeigas atliko Jo Ekscelen- tovas Chicagos Arkidioeezijos 
cija, Chicagos Arkidioeezijos pa- vyskupo, Jo Eminencijos kardi- 
___i____.. v:i:._ ta I ‘ . . ...

ŠIEMET LIETUVOJE 
IŠRŪŠIUOS 200.000 HA 

ŽEMES

Žemės rūšiavimas bus 
baigtas 1940 metais

PANEVĖŽYS

vyskupas, Vilius D. O’Brein da
lyvaujant apylinkės dvasiškijai, 
vadovaujant Jo Prakilnybei mon- 
signorui Mykolui Krušai, apylin
kės vienuolynų atstovams ir ats- 
1 orėms, inteligentijos 
organizacijų atstovams 
tautiniai’ Chicagos ir 
valstybių ir miestelių 
miniai, kuri per ne vientik iškil
mes perpildė visas vietos koply
čioje. bet ir visą koplyčios lauko 
aplinkumą.

ŠVENTINIMO IŠKILMĖS
Skirtai valandai iškilmėms pra

sidėt prisiartinus, pasirodo proce
sija vykstanti iš seminarijos di
džiųjų durių lydint Jo Ekscelen
ciją vyskupą Vilių O’Brein su a- 
sista prie naujosios koplyčios pir
mąsias duris. Prie koplyčios di
džiųjų durių buvo atkalbėtos ir 
atgiedotos atatinkamos maldos. 
Toliau sekė koplyčios išorinių sie
lių šventinimas. Klierikams - cho
ristams begiedant visų šventųjų 
litaniją procesija įlidėjo vysku
pą i koplyčios vidų prie didžiojo 
altoriaus. Čion pradėtas koply
čios vidaus ir altoriaus šventini
mas. Pasibaigus koplyčios šventi
nimo apeigoms pakviesti atvyku
sieji svečiai ir tikintieji dalyvauti 
pirmųjų Šventųjų Mišių aukoje.

Pirmosios naujoje koplyčioje 
Šventos Mišios buvo atnašautos 
iškilmingu būdu “coram episeo- 
po”, vyskupui dalyvaujant. Iškil
mingąsias mišias eclebravo Mari
jonų Vienuolyjos generolas Kun. 
(’ikota MIC. asistuojant kun. J. 
Vaičiūnui, Šv. Antano parapijos. 
Cicero, III. klebonui ir kun. J. 
Vaitukaičiui, Šv. Jono. Chicago, 
111. klebonui. Ceremonijų magis
tras buvo seminarijos profesorius 
kun. J. Mačiulionis MIC. Kitas 
pareigas ėjo klierikai. Prie Jo 
Ekscelencijos kapelionais buvo 
kun. A. Baltutis. Užgimimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos. Chi
cago, III. klebonas ir kun. švar-! 
Lvs- I mos.

Iškilmėms pritaikinantį pamok-, jančią. 
šią pasakė pats seminarijos rek
torius kun. J. Vaitkevičius MIC.i 
pamokslo turinys apibrėžė bažny
čios svarbumą žmogaus gyveni
me.

Per visas šventinimo apeigas iri 
per iškilmingąsias Šventas Mišias 
žavėjančiai giedojo seminarijos 
klierikų choras. Giedojimas atsi-

nariams, 
ir tūks- 

apvlinkių 
tikinčiųjų

Žemės ūkio ministerija 
, _ . „ , , . ! jau paruošė šių metų že-

n»lo Jurgio Mundelem, pertek-,. mės rūšiavimo darbu pla. 
kardinolo tmkfjmauą Tėvams Ma- g metais*nU.
■'jonams ,r tiems lietuviams, as- matoma išrūšiuoti 200.000 
menuos, kūne prisidėjo prie kep. ha Rūšiavimo dar.
lynos pastatymo. Jo Ekseeleneua bai prasidės birželio mėn. 
tuoiolm nAtm 11 »-» <-» ■»»rvt Do U'ntTOmJ I • • » Vir tęsis maždaug 3 mene

sius. Dirbs apie 50 žemės 
tyrėjų.

, , ,. ,. , , . . , Pagrindinį žemės rūšia-
Kopl.teos arkitektą. kuris pajėtre vhna šiajs metais numato_ 

ma baigti. Pagrindinio rū
šiavimo yra belikę tik a- 
pie 56.000 ha, bet dar ten
ka perrūšiuoti į vienkie
mius išskirstytų kaimu že
mes, iš viso apie 434.000 
ha. Žemės rūšiavimą lau
kuose tikimasi baigti 1938 
metais. 1939 metais bus 
paskirti keli žemės tyrėjai 
patikrinti skundus lau
kuose. Be to, daueelvje 
apskričiu bus užbaigti pla
navimą darbai. Taigi galu- 

rūšiavimas 
ir rūšiavimo 
sutvarkvtos 

Tsb.

reiškė savo linkėjimus Tėvams: 
Marijonams už gražią pažangą! 
padarytą seminarijos įrengimo 
darbe. Toliau vyskupas pagyrė

Gimnazistas — Komunis
tas

Panevėžio bem. gim. 7 
kl. mok. Mandelštamas po
licininko sulaikytas kaip 
įtarta už komunistinį vei
kimą. Kvočiamas, matyda
mas, kad jo kaltė įrodyta, 
prisipažino priklausąs ko
munistų jaunimo s-gai ir 
apgailestavo dėl padarytos 
klaidos. Pasodintas Pane
vėžio kalėjime.

Žadeikoniai. (Saloč i ų 
valse.). Šiame kaime šeš
tinių šventėje po piet su
degė Gervyčių gyv. na
mas. Namiškės buvo išė
jusios tą dieną į bažnyčią. 
Grįžtančios iš bažnyčios 
jos pamatė jau liepsnose 
savo namus. Gaisras atsi
rado netikėtai. Todėl turto 
išgelbėti nesuspėjo.

UŽ NUŠAUTAS GULBES 
TURĖS SUMOKĖTI 1000

LITŲ

KRETINGA

sumanvti tokią gražią ir jaukią 
koplyčią. Paminėtina, kad koply
čios arkitektu buvo Chicagos žy
mus arkitektas ponas Žaldokas.

“Šios koplyčios didysis alto
rius tai vienas gražiausių, kurių 
man teko matyti. Ypač kviečiu 
visus dalyvius vėliau prisiartinti į 
prie altoriaus antepediumo (dali-i 
mi. kuris randasi tuoj po alto-j 
liaus stalo) ir atsigerėti vaizdu, 
kuris vaizduoja paskutiniąją va-į 
karionę Kristaus su savo apašta-' 
lais.” Šiaip vyskupas reiškė savoj 
pasigerėjimą didžiuoju- altorių-! tinai 
mi. Pažymėtina, kad didysis alto-. bus baigtas 
rius buvo pertrauktas iš Palermo. 
Italijos.

Parodyti savo prisirišimą bei 
meilę Tėvams Marijonams, jų 
auklėtiniams ir bendrai, lietuviu 
tautai, Jo Ekscelencija pasižadė
jo paaukoti, įtaisyti langą nau
jajai koplyčiai.

Taipgi vyskupas 
vius laikytis savo 
Ypač, pažymėjo, 
kiekvienai šeimai 
kad vienas iš jų tarpo būtų pa
šauktas prie ypatingos Dievo tar
nystės. Taipgi ragino lietuvius 
visuomet būti lietuviais ir nesi
duoti amerikonizacijai.

Galutinai. Jo Ekscelencija reiš
kė savo linkėjimus seminarijos 
vadovybei už tinkamą iškilmių 
suruošimą, klierikams už tinka
ma, asistavimą per iškilmes ir 
klierikams - choristams, kurie pa
jėgė žavėjančiai atgiedoti gre- 
gorianiškas mišias.

Palinkėjęs visiems Dievo palai- 
vvskupams baigė savo 

meilę trikštančią 
viams kalba.

Į Jo Ekscelencijos kalbą 
kė Marijonų generolas. Tėvas f'i- 
koto, reikšdamas savo padėką už 
prielankumą parodytą Marijo
nams ir lietuviams ir .Jo Eminen
cijai kardinolui Jurgiui Munde- 
lein savo nuolankiausią pagarbą 
ir klusnumą. Tėvas Generolas

ragino lietu- 
papročiuose. 

kad privalu 
melsti Dievo,

žemės

bvlos bus 
1940 metais.

SIMNAS

— Vienas pranciškonų 
vienuolyno broliukas, e- 
lektrotechnikas, įlipęs į e- 
lektros stulpą, norėjo su
tvarkyti elektrą, bet, lūžus 
stulpui, kuris, matyti, bu
vo supuvęs; taip smarkiai 
griuvo, kad liko sulaužyta 
koja, praskelta galva ir 
visas veidas sužalotas. Te
ko išgabenti Klaipėdon į 
Raud. Kryžiaus ligoninę.
— Šiomis dienortiis pra

dėta remontuoti Kretingos 
bažnyčia. Baigus vidaus 
remonto darbus, bus tin
kuojama ir dažoma iš oro 
pusės. Vėliau manoma i- 
taisyti bokšte laikrodį. 
Šiems bažnyčios remonto 
darbams vien tik parapi
jos jaunimas jau suauko
jo per pusantro tūkstan- 
čio litų.

I

Metelių ežere, Žemaitijo
je, buvo įsikūrusi gulbių 
pora, kurios rudenį išskri
sdavo, bet pavasarį vėl su
grįždavo ir čio perėdavosi. 
Gulbes eiguliai globojo, o 
vietos gyventojai šiais re
tais paukščiais labai gėrė
davosi. Bet šį pavasarį, 
kai gulbės parskrido, vie
nas brakonierius ėmė jas 
ir nušovė. Brakonieriui už 
padarytą piktadarystę iš
kelta baudžiamoji byla. 
Be to, gulbės įkainuota 
1000 litu ir jm iškeltas ci
vilis ieškinys.

SULAIKĖ B. UMESTAUSKAI- 
TĖS KARSTO IŠNIEKINTOJUS

Kaip Vietoj Samagono 
Pats iš Naraij Išsivarė
Vienas M. k-mo gyv. S. JAUNAS BET VERTIN- 

savo uošvio kluone buvo 
įsitaisęs “automatą” sa- 
magonui varyti. Taip ir 
būtų žmogelis vargęs per 
kiauras dienas, tik nelai
mė perdaug įkaitęs “apa
ratas” sprogo ir... — ne
trukus jau rinkosi apylin
kės žmonės gesinti liepsno
jančių trobų. Ir iš gražaus 
ūkelio pasiliko tik sutru- visos senienos iš plačių a- 
pėję pamatų akmens ir pylinkių buvo surinktos 
dvylika šeimos narių be ir nebenyks, kaip kad iki 
duonos ir pastogės.

GAS MUZIEJUS

pa-Zarasai — 1934 m. 
baigoje prie Zarasų pra
džios mokyklos 1 nr. įstei
gtas muziejus, kurį vėliau 
perėmė apskr. savivaldy
bė. Muziejaus įsteigimas 
labai patarnavo tam, kad

Krim. policija Žagarėje suėmė 
dailidę latvį Davidą šikšną 35 m., 
darb. Juozą Dluskį 35 m. ir dar
žininką Joną Rimeiką 35 metų. 
Jie save laiko laisvamaniais ir 
kurį laiką dirbo pas kitą laisva
manį, kur, manoma, ir buvo nu
tarta padaryti tą šventvagybę. 
Dabar jie jau pasodinti 
kalėjime.

KVĖDARNA

I

žavė- 
lietu-

atsa-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P Aš ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Bronė Cunienė,

29 Gould St., W. Rosbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. Rašt. — Marijona Markoni u t ė, 
4115 tVashington St., Roslindale, Mass.

Tel. Parkwny 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlullntė,

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

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

44.3 E. 7th St.. So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

•antra ntnrnlnka mJnpaln

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

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

Prot. Ra5t. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

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

Maršalka Jonas Zalkfs,
7 IVInfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas t re 
čių nedčldienĮ kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

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

7:30 vnl. vakare. pohatnytlnAj ivc

Visais draugijos reikalais kreipkite 
na« nnatnlrnln raaSttnlnlrA

Šiaulių
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VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad 15 120,000,000 A- 

merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi
durius užkiotfjusius 40.000,000 žmonių. Gi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, 15 ko ir kitokios ilgos išsi
vysto. 95 iŠ kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoS. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuot. 15 kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ilgas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko Įdegimus (aklažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. • LAX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligi). Todėl, kad Jų visada švarės viduriai. NATURAL - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir sveiki, tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Ordier (Chekių neprijimu), Opjįi Jums pasiųsiu NATU
RAL - LAX HERB TEA ir 15 ko Jūs patJFpersitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL - I.AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:
John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

tol buvo. Šiuo metu muzie
jus turi didesnius skyrius: 
numizmatikos, archeologi- 

Prabilus Tėvui Generolui į tikin- jos, liaudies meno, SpaU- 
čiuosius, reikšdamas savo padėka, dos, Didžiojo karo liekanų 
baigėsi iškilmės atlvdėjus Jo Eks- įp gamt-OS.
celenciją atgal į seminarijos rii- Muziejus tuo tarpu turi 
mus. ankštą būstą, bet netru-

IŠKILMINGI PIETŪS kus, pastačius erdvius 
Po bažnytinių iškilmių įvyko Pradžios mokyklos TŪmUS, 

iškilmingieji pietai pagerbti Jo ji® /i^tos pakanka-
Ekscelenciją vyskupą O’Brein. J-USĄ. Muziejum ypač nau O 
Pietuose dalyvavo dvasiškija su j^Sl mokyklos. Tsb.
Jo Prakilnybe pralotu Krušu 
priešakyje, seselės Kazimierietės LAKŪNAS PYRAGIUS IŠ KAU- 
su motina Marija, Chicagos Lie- jfO NUSKLENDĖ Į DOTNUVĄ 
tuvos atstovas konsulas Daužvar- 
dis, ir Chicagos bei apylinkės in
teligentija.

Kadangi Jo Eksclencija turėjo 
dalyvauti kitose iškilmėse, tat, 
po pietį] pasakęs kitą žavią, lie
tuviams prietelingą kalbą, aplei
do Marijonų Seminariją. Pietų 
metu atatinkamas kalbas pasakė 
Jo Prakilnybė pralotas Krušas, 
Kun. J. Vaičiūnas, 1___ _____
Daužvardis, ponas — -----------
kas, Federacijos vardu, ponas L. antru sklandytuvu, “Giriūnu”, 
Šimutis organizuotos 
vardu, ir galutinai kun. 
dėkodamas geriems 
baigė šiuos iškilmingus pietus.

VAIŠĖS
Po bažnytinių iškilmių Mari

jonų ūkyje, . prasidėjo atatinka
mos Marijonų Rėmėjų Draugijos 
priruoštos vaišės visiems atsilan- 
kusiems svečiams. Pikniko metu 
vyko atatinkama programa, kal
bėjo, dalinosi, žymesnieji piknike 
dalyvavusieji mintimis, kurias 
sukėlė šis istorinis įvykis. Iškil
mes bažnytines lauke ir pikniko 
programą nešė garsiakalbiai, ku
riuos įruošė žymus Chicagos pra
moninkas ponas Budrikas.

ŠUOLIS PIRMYN
Amerikos lietuviai pažengė šuo

lį pirmyn ir giliau įspaudė savo 
vardą istorijos lapuose pasista/gai nutūpė Aleksote aerodrome, 
tvdami koplyčią naujajai Tėvui Steikūnas su “Giriūnu” nu- 
Marijonų vedamai seminarijai, sklendė į Kulvą, kur ir nutūpė, 
tuomi pasitarnaudami kataliky
bės ir lietuvybės išlaikymui.

A. V. M.

kalbėjo į vyskupą lotyniškai.

l -------------
Lietuvos sklandytojai, prieš iš

vykdami į Amerikos Jungtines 
Valstybes, smarkiai treniruojasi. 
Geg. 20 d. esant sklandymui pa
lankiam orui, lakūnas Pyragius 
ir lak. Steikūnas nusklendė ke
liasdešimt kilometrų. Apie 1 vai. 
10 min. sklandytuvas “Nida”, 

konsulas kurį vairavo Pyragius, lėktuvu 
dr. Rakaus- buvo išvilktas į erdves. Netrukus 

< <R 
spaudos Pakilo lakūnas Steikūnas.

Čikotoj Sklandytuvas “Nida” pakilo 
prieteliams apie 2500 m. ir nuo lėktuvo buvo 

atpalaiduotas. Lak. Pyragius nu
sklendė į žiemių vakarus. 2000 
m. aukštumoje sklendė lak. Stei
kūnas.

Apie 20 - 30 km. už Kauno 
Pyragiaus vairuojama “Nida” 
pradėjo leistis žemyn, tačiau Kė- 
dainij apylinkėse lakūnas surado 
palankių, keliančių srovių ir 
vo pasiekęs 2500 m. aukštį, 
kurio laiko “Nida” laimingai 
tūpė Lotnuvos apylinkėse.

Dotnuviečiams buvo didelė 
naujiena. Todėl palyginti per 
trumpą laiką atvyko nemažas bū
rys smalsuolių. Iš Kauno nuskri
dęs į Dotnuvą lakūnas Dženkai- 
tk» “Nidą” partempė į Kauną. 
Apie 5 vai. oro traukinys laimin-

bu- 
Po
nu-

Tiesia linija nuo Kauno Pyta 
gina nusklendė apie .56 kl., o 
Steikūnas apie 40 kl.

3
rios drąsius šokinėja takeliais ir 
tuo savotiškai vasarotojus nuolat 
linksmina. Čia pat šile gyvena 
miškų urėdijos globojami išdidūs 
fazanai. Vasarvietės gatvės šva
rios. Prie gatvių daug gražių 
darželių jau ir šituo metu čia 
žydi įvairiaspalvės tulpės ir kitos 
margos' gėlės.

1 Tytuvėnų bažnyčia įdomi savo 
stiliumi ir senumu.

i Šiais metais vasarvietėje dar 
padaryta daug kas nauja: pasta
tyta keletas naujų vasarinių, gat
vėse prisodinta daug medelių, į- 
rengta naujų darželių. Prie ežero 
iškirsta dalis šilo, išrauti kelmai: 
čia bus privežta smėlio 
tas pliažas.

Nuo Tytuvėnų už 4 
garsioji Šiluva, į kurią 
ras pirmos rūšies vieškelis. Apie 
už 10 km. teka Dubysa kuri šio
je apylinkėje nepaprastai žavin
ga savo kalnuotais priaugusiais 
krūmų ir žaliuojančių miškų 
krantais. Tsb.

TYTUVĖNAI, yra prie Taura- 
gės-Radviliškio geležinkelio, apie 
27 km., atstumu nuo Raseinių. 
Pats Tytuvėnų miestelis yra ne
didelis, bet labai gražioje vietoje, 
prie patogaus susisiekimo. Užtat 
jau dveji metai, kaip Tytuvėnai 
pripažinti vasarviete. Kiekvierais 
metais vasaroti čia suvažiuoja' 
per tūkstantį žmonių. Vasaroto
jus vilioja puiki gamta: aplinkui 
gražūs pušynai, apie vasarvietę 
pušynuose čia pat mėl.muoja net 
penki ežerai. Ežerai vilioja savo 
įdomumu. Štai vienas ežeras net 
45 m. gilumo. Nuvažiavus valtimi 
į šio ežero vidurį, dugne salime' 
matyti didelius medžius. Nuosta-’ 
bu tai, kad medžiai nepargriuvę, 
bet stovi stati šakomis į viršų ir, 
rodos, ežero dugne jie taip pat 
auga, kaip ir miško medžiai. Ki
tame ežere yra keletas salų, ku
rios apaugusios gražiais medeliais 
vasarotojo akiai visada teikia ti
krai malonų gamtos vaizdą. Vie
name ežere yra vėžių: jų čia ne- nalus ir biznierius, kurie 
daug, bet užtat labai dideli. Va- , savo skelbimais remia 
sarvietės pušyne daug stirnų, ku-i “Darbininką”.

Statoma Mūrinė Bažnyčia
Senoji Kvėdarnos bažnyčia bu

vo sudegusi per Didįjį karą. Iki 
šio laiko pamaldos atliekamos 
tam tikslui įrengtame name. 
Kleb. kun. Latvio pastangomis 
praeitą pavasarį pradėta statyti 
didelė mūrinė bažnyčia, šią va
sarą bus baigta visa išorinė sta
tyba; liks tiktai vidus įrengti.

ir jreng-

km. yra 
veda ge-

Remkite tuos profesio-

n

ŽALGIRIS
Kuris lietuvis nesidžiaugia ir nesididžiuoja Vy

tauto Didžiojo laimėjimu prie Žalgirio?
Kuris lietuvis nėra girdėjęs įvairiausių pasakoji

mų apie Žalgirio mūšį, sutriuškinusį kryžiuočių galy
bę?

Apie Žalgirio mūšį parašyta daug mokslo veikalų 
ir įdomių istorinių apysakų. Apie jį rašė kitataučiai 
mokslininkai ir rašytojai. Apie jį dar daug bus rašo
ma.

Savaitraštis AMERIKA birželio 25 dieną pradeda 
spausdinti nepaprastai įdomią istorinę apysaką “ŽAL
GIRIS”, kurią parašė J. Sužiedėlis.

Apysaka “ŽALGIRIS” vaizduoja Vytauto Didžio
jo laikus, lietuvių atkaklias kovas su kryžiuočiais, mū
sų senovės papročius ir kitus įdomumus.

“ŽALGIRIS” — jaudinanti, intriguojanti, tautinį 
susipratimą kelianti istorinė apysaka. Kiekviena jos 
dalis žavi savo nuostabiu gražumu.

ši apysaka savaitraščio AMERIKOS puslapiuose 
bus spausdinama per 20 numerių, kuriuos galima įsi
gyti už 75 et. Geriausiai užsirašyti Ameriką visiems 
metams — tik 2 doleriai.

Tuojau rašyki AMERIKAI, atsiųsdamas 75 et. 
pašto ženklais ar pašto perlaida. Vienas numeris susi
pažinti siunčiama nemokamai.

AMERIKA
423 Grand Street,

A

Brooklyn, N. Y.

Kj

Važiuokite į Lietuvą

“DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Birželio-June 19 d.
Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”

Liepos - July 2 d.
GRIPSHOLM j Klaipėdą Per Švediją

I

Liepos-July 21 d.
Milžinišku Laivu STATENDAM

Kuris Išplauks Iš Botono

i
>
i
» 

<

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

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

TeL SOUth Boston — 2680
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DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680
Mažai mūsij valstybei ne ma

ža vargo yra iš to, kad joje yra

i 
iI I

savo padorumo paneigimas. Kam 
rūpi savas padorumas ir savojo ' 
proto sveikoji tiesuma, tas šitų i 
pareigų neneigia, bet jas elgesiu 1 
vykdo, kol gyvas.

IŠEIVIS IMASI PASIRINKTO
SIOS VALSTYBĖS PILIEČIO 

PAREIGŲ
Savo šalyje engiamas ir spau

džiamas žmogus, nuvykęs svetur,' 
tenai randa valstybę, kuri, jį įsi-

Bruzdėjimas
Raudonojoj Armijoj

Raudonojoj bolševikų armijoj matomai eina koks 
didelis slaptas bruzdėjimas. Astuoni žymūs generolai, 
tarp jų vienas gabiausias sovietų strategas ir vienas 
lietuvis (Putna), buvo sušaudyti už tariamąjį sąmoks
lą prieš sovietų valstybę. Sąmokslo tikslas — parduo
ti sovietus vokiečiams.

Apkaltinimas skamba gan fantastiškai, kaip ir 
visi sovietų apkaltinimai. Bet atmetus visus tuos so
vietiškus pridėčkus — kaltinamųjų “prisipažinimą”, 
įrodymų “neklaidingumą” ir tt., vis dėlto tenka pripa
žinti, kad sąjūdžio ten būta. Sąmokslas parduoti so
vietus vokiečiams gali būti tik priedanga, po kuria 
slepiasi visai kitoniškas nusikaltimas, veikiausiai — 
nekomunistinė tų generolų galvosena. Mat, Rusijoj 
“kazionnos” smegenys dabar daug daugiau privalo
mos negu prie caro. Kaip ten bebūtų, raudonoji armi
ja toli-gražu nėra tokia ištikima, kaip kad sovietų 
vyriausybė skelbia. Ir kadangi raudonoji armija yra 
numylėtas komunistų padaras, tai savaime supranta
ma, kad bolševikai bereikalo jos neerzįs. Taigi turėjo 
būti rimto pagrindo prikibti prie nuteistųjų generolų. 
Prie to pažymėtina, kad juos sušaudyti pavesta ne 
raudonarmiečiams, bet slaptajai policijai. Supranta
ma dėlko: raudonarmiečiai ne tik kad būtų atsisakę 
šauti į savo generolus, bet. būtų juos paliuosavę ir nu
sivedę į kareivines. Pigu įsivaizduoti, koks kruvinas 
maištas būtų kilęs, nes generolai, vis tiek nuteisti mir
ti, brangiai savo gyvastį būtų pardavę. Sovietų vy
riausybe numatė tokią galimybę ir dėlto juos sušau
dyti pavedė GPU agentams. Atlikti budelių darbą 
tiems ponams tai maloni eilinė pareiga. Kai kurie lai
kraščiai dar buvo padavę žinią, kad didelė raudono
sios armijos dalis — apie 100,000 pakėlė maištą, kai
po protestą prieš generolų sušaudymą. Ta žinia bet gi 
nebuvo patikrinta. Tačiau iš visa ko numanu, kad rau
donoji armija nerymastauja.

Kariuomenės nepasitenkinimo priežastį sudarė 
patys bolševikai. Jie sukūrė politikuojančią armiją. 
Kiekvieno raudonarmiečio pareiga yra trejopa: būti 
kariu, bedievybės platintoju ir politišku agitatorium. 
Tas skaitosi geriausiu kariu, kurs uoliai atlieka dvi 
pastarąsias pareigas. Į tikrąją kareivišką vertę žiūri
ma pro pirštus. Politikuojanti armija yra gramozdiš
kas ir pavojingas padaras. Tokie buvo senovės Romo
je pretorijonai ir Turkijoj janičarai. Vieni versdavo 
nuo sosto imperatorius, kiti sultonus. Ir imperatorius 
Stalinas užsispyrė pakartoti senovės istoriją. K.

labai daug svetimtaučių, ir dar leisdama, padaro jam gera. Itpac 
didesnis iš to, kad daugiau kaip Amerikoje, lietuviai išeiviai jaus- 
kas trečias lietuvis gyvena ne Gavosi laisvi ir laimingi. Ten jie 
Lietuvoje. Seniausia ir didžiausia dažnai ir pralobdavo. Amei-ir.a 
mūsų išeivija yra Jungtinėse jausdavosi esanti ateivių gerada- 
Šiaurinės Amerikos Valstybėse. *r *urėjo pagrindo taip jaustis. 
Ten teko vienu atveju gyventi J°je mūs žmonės uždirbdavo te
beveik penkerius metus ir paskui i kias algas, jog paprato kasdien 
dar buvau grįžęs šešiais atvejais. į vienas suvalgyti po du svaru mė- 
Ten ir susidarė bei nusistojo ma- sos’ *r *^ar likdavo pinigo kitoms 

no pažiūros į lietuvių išeiviją.

IŠEIVIS TEBELIEKA SAVO 
TAUTOS VAIKAS

Žmogaus tautybė nepriklauso 
nuo vietos, kurioje jis apsigyve- j 
na. Tauta yra draugija, bet į ją! 
žmonės įsirašo ne savo noru, tiki 
pati gamta mus į tą draugiją į- 
rašo, mūsų noro ir pažiūrų nesi
klausdama. Beveik tokios pačios 
rūšies draugija yra ir valstybė, 
nes pačiu gimimu žmogus tampa 
jos nariu. Šios rūšies draugijos 
vadinasi čia prigimtomis, neišven
giamos. Jos skiriasi nuo draugijų, 
į kurias įstojimas priklauso nuo 
asmens noro. Gamta sudaro tau
tas ir gamta suskirsto į jas žmo
nes.

Išsikeldamas iš savo šalies ir 
apsigyvendamas svetur, žmogus j 
gali atsižadėti tų gerumų, kuriuos i 
jam duoda jo tauta, bet jis nega
li išsižadėti savo jai pareigų. Šis 
nevienodumas susidaro dėl to, 
kad mes nedarome niekam 
skriaudos, išsižadėdami gerumų, 
bet darome skriaudą tautai, ban
dydami atsipalaiduoti nuo parei
gų jai.

Trumpai suglaudus, 
pareigos savo tautai 
a) neišsižadėti savo

5

Valstybės Prezidento kambarys naujoje Karininkų Ramovėje Kaune
žmonėms stato reikalavimų, nesu
derinamų su svetimos valstybes 
piliečio pareigomis, neturi teisės 
leisti savo žmonių į tas valsty
bes. Taip pat ir valstybė, kuri 
savo piliečiams stato reikalavimų, 
nesuderinamų su nesavos tauty
bės žmonių pareigomis, negali 
priiminėti ateivių. Tai yra vien

Stalino Motina
Pastaromis dienomis Rusijoj įvyko labai įdomus 

faktas: Stalino motina sugrįžo į tikėjimą ir paauko
jo pravoslavų cerkvei 1000 rublių. Tenka čia paaiš
kinti, kad Stalinas yra kaukazietis — gruzinas, gi
męs netoli Tifliso. (Tikroji jo pavardė Josif Vissario- 
novič Džugašvili). Gruzinai jau nuo seniai yra priė
mę krikščionybę (pravoslaviją). Tą patį tikėjimą iš
pažino ir Stalino tėvai. Matomai jie buvo religingi, 
nes savo sūnų atidavė į dvasinę rusų seminariją, va
dinasi, norėjo matyti savo Juozuką “sviaščenniku” 
(pravoslavų dvasiškiu). Tačiau sūnelis jau buvo prisi
siurbęs socialistinių idėjų ir su tomis pažiūromis nė- 
kiek nesislėpė. Iš seminarijos jį pavarė. Kaip tik tuo 
metu iškilo pirmoji (1905 m.) rusų revoliucija, kurio
je Stalinas pasižymėjo visokeriausiais “žygdarbiais”, 
tarp kurių labiausiai pamėgo ekspropriaciją. (Tuo 
painiu žodžiu apibūdinama paprasčiausias valdžios iž
do išplėšimas). Tose operacijose ne kartą jam yra pa
dėjęs buvusis Lenkijos diktatorius Pilsudskis.

Stalinas dabar stovi pačioje sovietų viršūnėje. 
Jis jaučiasi labai galingu ir elgiasi kaip tinkamas. 
Ekspropriacijų daryti jau nebereikia, nes ir taip visa 
Rusija jo priklauso, bet mano dar stipriau atsisėsti 
savo soste, kuomet subedievinsiąs visus Rusijos pilie
čius. Taigi jis yra pats uoliausias bedievybės platin
tojas. Jstojęs į tokias vežęs, Stalinas nebegalėjo pa
kęsti, kad jo motina būtų tikinti, todėl pasistengė ją 
subedievinti. Atrodė, kad tas pilnai jam pasisekė, nes 
jo motina taip pat bpvo pasiskelbusi esanti ateiste. 
Tačiau baigiantis amžiui (ji jau turi arti 80 metų), 
Stalino motina staiga pareiškė, kad grįžta prie tikėji
mo, kuriame norinti mirti.

Kaip Stalinas priėmė savo motinos žygį, sunku 
atspėti, bet kad tai yra didelis smūgis ir jam ir ypač

ir dar likdavo pinigo kitoms 
reikalingoms ir nereikalingoms 
išlaidoms. Dėkingumo dėsniu 
.Jungtinės Valstybės reikalavo ir 
tebereikalauja iš ateivių, kad jie 
gerai ir sąžiningai eitų piliečių 
pareigas. To dėkingumo vedami 
mūši] žmonės amj pareigų neneig
davo ir dar uoliau jas atlikinėda- ūk pagrindinio teisingumo dės- 
vo. niai.

Visuotinės dorovės dėsniai rodo IŠEIVIO VAIKAI, JO TAUTOS 
dar kitą, ir už dėkingumą stip- ŽMONĖS IR JO GYVENAMO- 
resnį pagrindą imtis pasirinkto-' SIOS VALSTYBĖS PILIEČIAI 
sios valstybės piliečio pareigi:.!
Kas gerbia savo valstybę, tas' Abi Prigimtosios draugijos - 
turi gerbti ir pasirinktąją. Žmo į sociatates necessariae tauta ir 
niii gerovė be valstybinio gyveni-į ' ab}*'bė nepriklauso nuo žino
mo yra neįmanoma. Tik anarchis- gaus. Kokioje padėtoje yra tė\as, 
tai tos tiesos nepripažįsta, bet tokioje ir xaikas. Kadangi tėvas 
mes su jais ginčytis neturime lai- ^ra gimtosios tautos sūnus ir ap- 
ko, nei noro. Valstybė yra kultu- įgyventosios valstybės pilietis, 
rinio gyvenimo sąlyga ir kultūrą t-a* -i° vaikas yra toje pačioje 
gerbiantis žmogus turi pripažinti padėtyje.^ Kol tėvas ir motina, 
valstybės faktą ir jos teises. (Aš i’ūdami išeiviai, yra abu vienos 

i čia nekalbu apie žmones, pateku- tautybes žmonės ir vienos vaisty
siąs į svetimą valstybę okupaci- b^s piliečiai, tol nekyla jokių a- 
jos smurtu). j beJ0™*?- Klausimas pasidaro keb-

Kiekviena valstybe, kaip kiek-’ lasnis maišytos tautybės vaikų 
j vienas gyvai* 'kūnas, turi reikalo tautybę nustatant. Amerikoje 
ir teisės gintis nuo svetimų jai maža yra lietuvių vyrų, susituo- 
gaivalų ir mesti juos laukan iš busiu su amerikietėmis, ir Retu
šavęs. Jei išeivis nenori būti tei- vaičių, ištekėjusių už amerikie- 
sėtai ir teisingai išmetamas iš tos (’’’J vXnl- Daug daugiau ten yra 
valstybės, į kurią jis yra atkelia- lietuviškai lenkiškų moterysčių 
vęs, tai jis turi prisiimti tos va’s-l *r gimusių iš jų vaikų, 
tybės piliečio pareigas. ■ Mūsų žmonės, ypač

Paprastai jos yra šitokios a) išeiviai, beveik nepaiso 
laikytis įstatymų, b) sąžiningai nių pareigų, kylančių 
mokėti mokesčius, c) atlikti ka- bės ar valstybės dėsnių. Todėl A 
rinę prievolę, d) laikyti valsty- merikoje, kur yra tiek daug iš 
bės slėpinį, jį žinant. Šitos ir ki- visur suplaukusii] tautų, gyve- 
tos piliečio pareigos svetimai vai- nančių, tuose pačiuose namuose 
stybei nė kiek netrukdo žmogui 1 ir dirbančių tose pačiose įstaigo- 
gerai atlikti įgimtos jam tauty- se, yra tiek daug susidarę tautis- 

Tauta, kuri savo kai mišrių moterysčių. Jose lietu- 
-------------------------- ',vybė pralaimi beveik visada. In- 

deviškajai propagandai, tai savaime suprantama, j teligentų šeimose yra blogiau, 
Kad Stalinas pasektų motinos pavyzdžiu, to tikėtis, ži-1 kaip beraščių namuose. Pazino- 
noma, negalima, bet tai yra didelė bedieviams pamo- iau ankštąjį mokslą baigusį pirk- 
ka. Lengvamaniškoms, neprotaujančioms galvoms be-pį’ k”no a8nns b<?fe tels,lJ’ ? 
dievybė yra labai paranki, ypač kuomet kūno geldų-'‘ y te .1C/POS. a ” '

J i • • • a « • 1 -i 'vienas is jųdviejų nekalba lietukai smarkiai siautulioja, tačiau vėlesniame amžiuje, ■ įr neprisipažista esa 
protui kiek prablaivėjus, sąanes balsas darosi vis drą-j vja. AukStesniojo ;cigmo teisC.jo 
sesnis, ir tada bedievio vidujinė būkle nepavydėtina. didd- §eima bet n? vienas n5rko 
Kiekvienas tikejiman atsivertimas sudaro jam Daują egUpral)Įa lietuviškai. Jų pavar- 
sielvartą. Bet “voždiaus” motina, matomai, su tuo ne-l savo lietuviško pa
siskaito. Artėjant mirčiai, jai parūpo daugiau sielos vidalo. Ir tai ne išimtys; tai ti- 
reikalai, negu jos sūnaus valstybės pagrindas — vi- pai į 
siems peršamoji bedievybė. K- Pastaraisiais laikais Amerikoje

savo

I

t

I

senesnieji 
savo dori- 
iš tautv-

žmogau? 
yra šios: 
gimtosios 

tautybės, b) neužmiršti jos kal
bos, c) nepaliauti gerbus jos 
praeities ir dabarties, d)
veiksmais dalyvauti tautos dar
buose, tobulinančiuose jos dabar
tį ir ruošiančiuose geresnę jai a- 
teitį, e) ginti tautos garbę, f) jos 
nepriklausomybės pavojuje auko
tis iki paskutiniųjų. Tų pareigų
paneigimas būtų proto dėsnių ir1 bės pareigas.

Anti - Religija Ispanijoje
✓

Parašė: James Q. Murphy
Vertė: Kun. A. T. (Samata)

Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 
premijuotas vertimas

Ameriką lietuviai savo vaikams 
pripasakoja baisenybių apie gy
venimą Lietuvoje ir nusikaltusius 
vaikus baugina, žadėdami juos 
vežti Į tėvynę. Vaikai mato ap
link save ir savo namuose pra
bangą. Nepratę Į dalykus žiūrėti 
idealisto akimis, jie ima niekinti 
Lietuvą. Tėvai toli gražu ne to
kie pedagogai, kad galėtų taisyti 
savo vaikų mintijimo ir jausmą 
klaidingą krypti.

Dirbtuvė nemoko juos id<-;di/.- 
mo bei altruizmo. Betikybinė A- 
merikos viešoji mokykla -—

įsigalėjo mada didžiuotis šimto 
procentų amerikoniškumu. Miš
riųjų inteligentų šeimų vaikai ne
patenkinti savo tėvo ar motinos 
lietuviškumu, nes jis kenkia vai
kų amerikoniškumo šimtui proc.Į 
išlaikyti. Tokie vaikai dažniausiai; 
rūpinasi šitą trūkumą atsverti1 
nepalankumu lietuvybei.

Tose tautiškai mišriose mote-j 
rystėse, kur abi pusės yra atei
vių, lietuviams nuostolis darosi 
dėl to, kad kitos tautvbės labiau*
už mus supranta reikalą nedi
dinti ir negilinti esančių savo 
tautos tarpe skirtumų. Klaidinga: b]įe school—neturi nei tikslo, m i 
ir žalinga buvo p. Jono Šliupo J galimybės veikti, kad jos moki- 
taktika. nes ji suskaidė lietuvius, njai. ateivių vaikai, imtų mylėti 
keliose Gotose ir iš Susivienijimo sav() kraštą. Materialistiniu me - 
padarė du. įnešdama į lietuvi.] 1u matuojama Lietuva negali pri- 
tarpą savitarpio neapykantos fa- lvgti didėlei ir turtingai Ane ti- 
natizmą. Kur kas protingesni len- kaj 
kų nukatalikėjusieji vadai. Pra
džioje ir jie buvo padarę tautinę, 
klaidą, remdami Hodur’o atskalą' 
ir dėl jos sudarydami riaušių pa
rapijose. Paskui jie susiprato ir 
liovėsi kenkę tautos vienybei. 
Nuo to laiko mišrios lietuvių — 
lenkų moterystės jau beduoda tik 
lenkus vaikus, kaip gydytojo B. 
Suprasdamas šitą dėsnį ir reda
guodamas dienraštį “Draugą” 
1917 — 1921 m., vengdavau pole
mikų, bet mano kolegos laikrašti
ninkai to dėsnio nesuprato. Da-drečioji, kuri 
bar tiek katalikiniai, tiek nekata-įdėjomis. Staniukynui mirus, 
likiniai laikraščiai daugiausia g;,- metais šalia Kazimioriečių. stojo 
vena polemikomis, o 
tautiškai mišrių moterysčių vai
kai tenka kitataučiams.

Dažnai grynų lietuviškų šeimų stangos toli gražu neatsveria prie
žasčių, gaminančių materializmą 
su egoizmu ir iš to kylanti jau
nuomenės nutautimą. Reikia 
džiaugtis, kad 1932 m. Lietuvos 
Vyriausybė dviem vienuolėm: 
Marijai Kaupiūtei, lietuvaitei, ir

Kai kun. Antanas Staniukym.s 
|organizavo Šv. Kazimiero Seserį] 
i Kongregaciją, tai jam rūpėjo su
daryti bendruomenę, kuri visose 
lietuvių parapijose vestų lietuviš
kas mokyklas ir diegtų vaikų 

;širdyse idealizmą, mokanti mylė
ki tėvynę, kad ir nedidelę, nega
lingą. Staniukyno pastangas ir 

.darbus parėmė viena lietuvių 
'kryptis, o dvi kryptys veikė prie
šingai. Nuo 1918 m. prisidėjo ir 

gyvena Maskvos i- 
1918

gausingu ir Prane iškirtos. Abejoms šiek 
tiek padeda ir Pasionistės. bet 

į tos pasiaukojusių mergaičių pa-

vaikai vieni skaito katalikini. ki
ti nekatalikinį laikraštį ir tiki a- 
biem. Tuo būdu jų galvose susi
daro išvada, kad visų krypčių 
lietuviai yra niekam netikę. Su
prantama, kad jaunuomenė, ga
vusi tokią mintį, nepaiso savo pa- jos instruktorei airei seseriai < y- 
reigos laikytis tėvų tautybės, bet 
jaučiasi įgavus pagrindo nuo jos 
atsimesti.

Altruistinės ir idealistinės nuo
taikos žmogus gerbia, myli ir šel
pia negražią, neturtingą ir silp
ną savo motiną dėl to, kad ji sa
va. Materialistinės ir egoistinės 
nuotaikos asmuo tebrangina tik 
galybę, turtą ir žavinčią išvaiz
dą. Iš vargingi] lūšnelių ir iš ne
pakenčiamų kumetynių subėgę į

rillei suteikė Vytauto ordino III 
laipsni. Dviem daug pasidarbavu- 
siom veikėjom tas nuopelnų pri
pažinimas padarė džiaugsmo, ku
rio šiaip jom s nedaug tetenka 
pritirti.

i
i

i

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

smarkaus anti-klerikališko judėjimo prasi
dėjusio prieš šimtmetį, šiandien galingai 
siaučia Ispanijoje. Pasaulis pirmą kartą da- 
žinojo apie tą anti-klerikališką judėjimą Is
panijoje, kada masonas Vyriausias Ministe
ris 1834 metais užsimojo panaikinti ir visai 
panaikino Inkviziciją. Vėliau, 1870 metais, 
politiški vadai, kurie įkūrė pirmąją respubli
ką, buvo intensyviai anti-klerikališki.

Tačiau, anti-religiškas judėjimas, kurs 
laimėjo pusėtiną viršenybę peninsuloje šian
dien nustebinti visą pasaulį, gal turėjo savo 
pradžią 1917 metais, kuriais Asturijoje įvy
ko socialistų ir anarkistų mainierių didelis 
streikas. Tiesa, po to streiko aiškiai ir atvi
rai tarp Asturijos mainierių pasireiškė ne 
taip anti-klerikališkas, kaip kraštutiniau- 
šias anti-religiškas sąjudys, ir jie papildė 
neapsakomų žiaurumų - ir pridarė didelių

anti-religiška propaganda Ispanijos industri
niuose centruose, o ypatingai Asturijos 
mainų krašte, ir Maskva įkvėpė tą propagan
dą, ją kurstė ir piniginiai šelpė. Nėra sunku 
įrodyti, kad Sovietų finansinė parama šelpė 
socialistų, komunistų ir sindikalistų dien
raščius ir leidinius, spausdinamus Oviedoje, 
kuriuose buvo skleidžiama smarki ir biauri 
anti-religiška propaganda.

Ta propaganda pakartojo labai daug pa
senusių, bet žinomų melagysčių, ir į viešumą 
iškėlė papiktinimo ir skandalo nepagrįstas 
slaptas apkalbas, kurios paprastai vartoja
mos tų, kurie ryžasi sugriauti tikinčiųjų ti
kėjimą, stengdamiesi pirma sunaikinti pasi
tikėjimą į dvasiškiją. Taip pat, aiškus užsi
mojimas tų, kurie triūsė sugriauti Katalikų 
Bažnyčios dvasinę įtaką Ispanijoje, nebuvo 
įkurti kokį kitą religinį kultą, bet vien išug
dyti pasitikėjimą į naują revoliucinę siste
mą, socialinę reorganizaciją, kad turėjus ma
terialines naudas.

L _ .JĮASfiLIMO REGINIAI
skriaudų katalikų kunigijai,* kuomet sočia- Aš buvau liudytojas daugumai reginių to 
Ifetų - anarkistų - sindikalistų sukilimas pa- pašėlimo, dėl kurio neapykanta religijai pli- 

Jžangavu spalių mėnesį, 1934 metais. (to Ispanijoje. Nevertėtų aprašyti to anti-re-

Šio straipsnio autorius per keletą 
mėnesiu buvo liudytojas žvėrišku
mui ir kartiems žiaurumams Ispa
nijoje. Jis apibudina tai, ką mate 
Madride.

Apie Ispanijos padėtį dabar klausia dau
gelis iš tų. kurie pažino Ispaniją iš apsilan
kymo arba gyvenimo ten; taip pat klausia 
tie, kurie daug skaitė apie Ispanijos uolumą 
katalikybėje ir atsimena to krašto artimą, 
istorišką santykiavimą su Katalikų Bažny
čia. Ir jie visi stato maždaug tokį klausimą: 
Kaip galėjo anti-religiškas judėjimas, sujun
gtas su darbartine socialine revoliucija, taip 
prasiplėšti tokiu dideliu mastu ir nevidoniš- 
kai apjuosti Iberijos peninsula? *

Čia reikia su atsargumu pažymėti, kad j Neabejotina, kad per pastaruosius trejus ligiško sąjūdžio kaip neapykantos vien Ka-
anti-religiškas judėjimas, skirtingas nuo ar ketverius metus buvo smarkiai varoma I talikų Bažnyčiai, nes kaip kiekvienas gerai

• * y* -4 ,.y

i
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U. S. A. Mėsos Eksimportas 
1936-1937 m. m.

Švęstas Katine
Lietuvos Aero Klubo Dešimtmetii

Įspūdingai Buvo Š

Anksčiau Jung. Valsty
bės buvo mėsos produktij 
eksporteris į Meksiką, Di
džiąją Britaniją ir Centra- 
yinės Amerikos Valstybes, 
o importavo iš Kanados— 
artimiausio kaimyno.

Importas staiga pašoko 
buvusios čia sausros dėka 
ir kol kas vis kyla. Taip, 
1936 m. mėsos importuota 
40 mil. lbs. daugiau 
1935 m. ir importas
metais viršijo mėsos eks
portą apie 50 mil. lbs.

1936 m. importas siekė 
135,870,013 lbs. 1935 m.

nei 
tais

vienok (išskiriant 
m.) mažiausia nuo 
m. Taigi, ir išaugęs 
portas net 1936 m. sudaro 
vos 0,1% vietos produkci
jos.

U.S.A. eksportavo mėsos 
bendrai:

i 1936 m. 86,794,095 mil. lbs. 
1935 106,100.093 mil. lbs. 

iš to skaičiaus —
alvijienos - veršienos: 

mil. 
mil.

1935
1921 

im-

Jūsų Dyleris Moka Daugiau UžA W • • •

3

g

gr;

1936
j 1935
ir kiaulienos:

(1936 67,928,765
1935 88,680,132

16,392,354
12,609,302

lbs. 
lbs.

•> ;

/

mil.

,985,167) Susidaręs skirtumas tam 
ibs Tos milijoninesi cifros drQ ek to skaičlaus 
neatrodys tokios dideles,! maiš/ti išdirbiniai

paimsime kad U.S.A. gy-, d g dešrelės)... Ir eks- 
porte matome sumažėji
mą kiaulienos, kas visai 

i natūralu, nes kaip tik tos 
’ rūšies mėsos trūksta pas 
save namie.

Lietuva pasirodė U.S.A. 
rinkoje su mėsos produk
tais vasario mėn. 1936 m. 
Metų pabaigoje buvo pa
mėginta, be kiaulienos, 

■ siųsti paukštienos ir avie- 
i nos. Tai buvo bandymas, 
kuris parodė, kad prie e-

lbs. 
lbs.

ventojų skaičius siekia 128 
milijonus.

Iš tokio kiekio impor
tuota galvijienos ir ver
šienos: 1936 m. 94,027,002 
lbs.; 1935 m. 86,491,308 
lbs., ir kiaulienos: 1936 m. 
41.843,011 lbs.; 1935 m. 
10,493,859 lbs.

Pirmoje grupėje (galv.- 
veršiena) eskporteri a i s 
beveik išimtinai buvo Ar-: 
gentina ir kitos Pietų A- 
merikos valstybės. Euro- Pamų kainų ir muitų, tos

Dėlto, Kad Darbas ir
Naterijolas Daugiau

pa (tame skaičiuje ir Lie- , 
tuva) išimtinai eksporte- moka.

rūšies eksportas neapsi- 
,_____ Be Lietuvos nieks

riai kiaulienos • ir nežy- avienos ir nemėgino eks- 
maus paukštienos skai- pOrtuoti. 
čiaus. Kaip matome, ypa- 2937 metai 
tingai pašoko kaip tik _________
kiaulienos mėsos produk-j 
tų importas; pakilimas vefta mėsą 
1936 m. palyginus su 1935 
m. sudaro net 298% .

Kad sudaryti sau tik-' vystosi šiais 1937 metais, 
resni vaizdą apie importą/ 
kokią proporciją 1-------
nėtos cifros sudaro paly
ginus su tuo, ką kraštas, 
pats pagamina, paduodu' 
vidaus mėsos produkciją’ 
U.S.A. (po Valdžios Ins
pekcijos Kontrole): 
1936 m.

Iš esamų daviniu apie į- 
. ir išdirbinius 

per New Yorko Uostą, ma
tysime kaip tas reikalas

Galvijiena 
Veršiena 
Aviena 
Kiauliena 

taukai

5,317
653
680

ir
6,101

Viso
1935 m.

12,751

Galvijiena 
Veršiena 
Aviena 
Kiauliena 

taukai

4,564
603
701

ir
4,406

Nuo metų pradžios iki
viršmi- balandžio mėn. 3 d. įvežta • v is:

1. Lenkijos 
arba 52.1 r/r

2. Argentinos 
arba 10.2% 
I’ragvajaus 
arba 6,5% 
LIETUVOS 
arba 6,2%

5. Kanados 
arba 5.0% 
Vengrijos 
Olandijos 
Brazilijos 
Vokietijos 
Danijos 
Estijos 
Italijos 
Didž. Britanijos 
Paragvajaus 
Šveicarijos 
Airijos 
Latvijos 
Australijos 
Čekoslovakijos 
Rumunijos 
Prancūzijos

mil. lbs. 
mil. lbs. 
mil. lbs.

mil. lbs.

mil. lbs.

mil. lbs. 
mil. lbs. 
mil. lbs.

• v

3.

4.

6.
7.
8.

Į 9. 
Į10.
11.
12.
13.
14.
15. 

į 16. 
47.

mil. lbs.jjg’

Viso 10,274 mil. lbs. op 
1936 metais mėsos pro- 22. Norvegijos 

dukcija buvo 2,5 bil. SVa-,23. Suomijos 
rais didesnė už 1935 m., o 24. Švedijos

10.788,262

3.120.444

1.361.21!)

1.291,414

1.043.379

633.246
537.004
463,039
301,515
264,039
249,785
189.175
151.748
54.000
51.997
49.479
40.855
33,661
31.682
20,086
8.913
5.095
1.985

605

žino, katalikybė būtinai yra vienintelė religi
ja Ispanijoje, ir jei tautos didžiuma kadaise 
nusikreiptų prieš Katalikų Bažnyčią, tai 
reikštų, kad visa religija būtų praktiškai ig
noruojama.

Bažnyčios, kurių nesudegino marksistai 
ir anarko - sindikalistai milicininkai, buvo 
išniekintos. Katedrų ir vienuolijų laidojimo 
kriptos buvo išdraskytos ir išdarkytos, ir ku
nigų ir seserų-vienuolių griaučiai buvo gat
vėse paraduojami arba išstatyti su išlypdy- 
tais biauriais ir nedoroviškais parašais. 
Kristaus Kūdikio statula, įrūdyta į komunis
to milicininko uniformą, buvo pastatyta ties 
įėjimu vienos garsios bažnyčios Madrido šir
dyje. Ta statula vienoje rankoje laikė dirbti
ną pištalietą, o kitoje laikė raudoną vėliavu- 
vą. O šalia buvo padėta didele korta su para
šu: “Aš atsiverčiau į komunizmą, nes Baž
nyčia paniekino ir išdavė Mane”. Kiti šven
tieji paveikslai, išvogti iš bažnyčių ir pana
šiai aprėdyti, puošia automobilių radiatorių 
galvas, ir tais automobiliais Madride važi
nėja raudonieji milicininkai.

Tarp vasario 16 ir liepos 16 dd. praeitais 
(1936) metais, 420 bažnyčių ir vienuolijų, 
įimant kai kuriuos prašmatniausius bažnyti-

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

Pirmąją Sekminių dreną gegu
žės 16, Kauno karo aerodrome 

Į buvo iškilmingai paminėtas Lie
tuvos Aero KIūIhi (LAK) dešimt
metis.

Nors pati šventės programa 
buvo pradėta 15 vai., bet jatt 
nuo 12 vai. pradėjo Į kainą plau
kti kauniečiu minios. Žmonės vv-

iiko i aerodroma nenutrauksta- 
inom grandinėm: vieni autobu
sais, automobiliais, kiti keltuvu, 
ir pėstieji laiptais, todėl nenuos
tabu, jog jų aerodroman prisi- ! 
rinko apie 50.000.

Kai apie 15 vai. į iškilmes at
vyko Valstybės Prezidentas An- | ris 
tanas Smetona su ponia, lydimas lės 
krašto apsaugos ministerio brig. čio 
gen. inž. St. Dirmontoą aerodro- jos 
mo tribūnoje laukė jo kiti Minis- čio 
terių Kabineto nariai, aukštieji ho IV 
karininkai, diplomatinio korpuso 45 laipsniu kampu apie 1,000 m 

j atstovai ir Latvijos ir Estijos c i
vilinės aviacijos atstovai. Estijos! 
atstovai buvo atvykę savais lėk
tuvais.

Aviacijos diena arba šventė 
buvo pradėta trimis šūviais, ku
riems aukštai, virš ;

sprogus, ištryško trys 
geltonu, žalių ir raudonų dūmų, 
kurie sudarė gražią tautinės vė
liavoj iliuziją. Valstybės Prez. A. 
Smetona, pasakė kalbą. Be to. 
kalbėjo krašto apsaugos minisle- 
fis brig. gen. Dirmontas. karo a- 
viacijos viršininkas ir šaunįjųjų/liaūskas. 
Lietuvos lėktuvų “Anbo,” kons
truktorius pulk. inž.. Gustaitis ir i 
LAK pirmininkus prof. Žemaitis. - 
Visos šventės'iškilmės, bilvo tran
sliuojamos per.radio.
, Pasibaigus šventės atidarymo 
iškilmėms. Įvyko 4 naujų sklan
dytuvų krikštynos.

Po sklandytuvų krikštynų, jau
nieji busimieji lakūnai Įvairiu 
gimnazijų, mokiniai, kurių buvo 
apie 60. pademonstravo savo 
konstrukcijų avio modelių 
sklandytuvų, kurių nė vie 

, keletą minučių išsilaikė ore.
Šio LAK šventės proga, kuri 

truko 4 vai.. Kauno visuomenė Į- 
sitikino. ką gali Lietuvos šaunie
ji civiliai lakūnai. Šioje LA b.

ypatingai pasižymėjo 
savo drąsiu skraidymu lėktuvais 
lakūnas Dženkaitis ir sklandy
tojai — lakūnas Pyragius ir Ož
kinis.

Lakūnas Dženkaitis lėktuvu at
liko šiurpių oro akrobatikos nu
merių: mirties kilpų, skridimą 
šonu, apverstu lėktuvu, pikeravi 
mu ir kt. -Tam skraidant publika 
pergyveno nė vieną šiurpulingą 
momentą ir kiekvienas drebėjo, 
kad lakūnas nesusikultų.

Lakūnas — i ’ ' ' '
uis su sklandytuvu “Biržiečiu” 
pasklandė viršum Kauno. Tai bu- nag laukia, tai paimda
vo pirmoji “Biržiečio” kelionė. I

Lakūnas ir Lietuvos sklandy
tojas rekordistas Pyragius, vadi
namas Lietuvoje “skraidančiu 
žmogum”, su sklandytuvu “Ni
da” atliko tokių puikių oro akro

batikos numerių, jog iš šalies 
žiūrint atrodė, kad jis valdytų 
ne sklandytuvą bet eikliausi lėk
tuvą. 1.060 m. aukštyje jis stebi
no žiūrovus išnerdamas 3 kartus 
iš eilės mirties kilpas ir padary
damas įvairiausių kitų akrobati
kos pratimų.

Nė veltui publika kėlė jam o- 
vacijų.

Lakūnas Pyragius žada šiemet 
vykti į Ameriką parodyti savo

i

[sklandymo meno broliams amer 
įkieeiams. Reikia tikėtis, kad ji 
Jkaip praėjusiais metais pasieki 
sklandymo rekordą Lietuvoj 
išsilaikęs ore su sklandytuvu 2 
vai. 36 min. ir užėmęs IV vie! 
pasaulio sklandyme, gražiai at 

•tovaus Lietuvą ir Amerikoje.
LAK dešimtmečio šventės pr 

ga nemaža visuomenėje susidom 
jimo sukėlė ir atremontuoto 

(“Lituaniea II”, su kuria F. Vai 
kus perskrido Atlantą.

“Litnanica II” pirmą kari 
Kaune buvo paskraidinti pon 
Smetonienė ir švietimo minist 

prof. Tonkūnas. Be to. švei 
proga buvo lakūno Dženka 
pademonstruotas karo aviac 
viršininko pulk, inžr Gusta 
konstrukcijos lėktuvas “A 
’”, kurks per vieną minu

I

Kainuoja

tru i aukšti.
LAK dešimt mečio šventė bui 

baigta simboliniu 10 parašiutini 
kų vienu metu iššokimu iš 1.0< 
m. aukščio. Tai pirma staigmai 
Lietuvos visuomenei, kai tiek p 

aerodromo. rašiutininkų pasipiltų padangėj 
i jauos<os . Visi parašiutininkai laimingai p 

siekė žemę. Parašiutininkų tai] 
buvo 2 moterys: lakūnė Liore 
laite ir stud. Civinskaitė ir 8 v 
rai: Ileidrikis. Ašmenskas, Ma 
ciiionis. Martinkaitis. 
Ža 11 a ils k.yj. Balčiūnas

Gyrs 
ir Vai

Ts

25. Austrijos
26. Nauj. Zelandijos

iš Krano 
PARODYK I KRANĄ

Buteliuose
(12 oncų ir Kvortomis)

KĄ DARYDAVO MŪS; 
SENELIAI, KAD JAVA 

IŠ DIRVOS GRIŪTŲ?

241 lbs.
226 lbs.

Viso importuota 20.693.094 lbs.
Kaip matome, Lenkija 

mėsos importe užima ne 
tik pirmą vietą, bet ir visų 
kitų šalių — importerių 
bendrai įvežtas kiekis ne
siekia vienos Lenkijos ek
sporto. Manau, kad nekly
stu išaiškindamas tą aplin- 

Lenkija

į

]hs kybę sekančiai:
lbs. turi nedidelį kontigentą 
lbs. | 

lbs.!
lbs. |
lbs. i
ibs.;
lbs.!

lbs. i 
lbs.'
lbs.
lbs.
Ihs.
lbs.,
lbs,. 
lbs.!

lbs.
lbs.
M

savaitę dar -turėjo trečią 
vietą, o kiaulienos ekspor
te (po Lenkijos) antrą 
vietą; šviežios šaldytos 
kiaulienos, pirmą vietą, 
būtent 1,067,015 lbs.; po 
jos eina Kanada 51,321 
lbs., toliau Lenkija 41,151 
lbs. ir neseniai dvi pirmos 
siuntos gautos iš Latvijos 
— 37,555 lbs.

Iš kaikurių šalių impor
tas yra pastovus, regulia
rus, jų specialybių dėka: 
Italija — šalami, Vokieti
ja — frankfurter ir pan. 
dešrelių. Kai kurių šalių 
(Švedijos, Austrijos ir ki
tų) bandymai, greičiausiai 
mėginimas kaimynų vals
tybių reeksportas.

Bendras vaizdas metų ’ 
gale žymiai pasikeis, nes 
pav. Latvija atsiuntė tik 
dvi pirmas siuntas, bet to
liau siųsdama, iš 17 vietos

Didž. Britanijos bekono 
importe (vėliau pradėjo 
eksportą); Lenkija neturi 
Vokietijos rinkos (nes ne
turi kuo išlyginti savo ten 
eksportą — importu), tai
gi, U.S.A. pasidarė lyg 
vienintelė šalis iki šiol ne-

, varžantį importą konti- 
gentais. Gal kiek lošia ro- 

■ lę ir palaikymas savo Gdy- 
nia - New York garlaivių 
linijos.

LIETUVA bendram mė- pašoks žymiai aukščiau, 
sos į U. S. A eksporte už- “ 
ima ketvirtą vietą; prieš kad

Bendra nuomonė yra, 
importo galimybės

dar porai metų garantuo
tos, vienok jau ir dabar 
atsiranda vis naujos vals
tybės, kurios naudojasi 
šalimi, dar nepažįstančios 
kontingentų, ir forsuoja,'vent?jc 
savo mėsos eksportą.

Mūsų produktai, ypač 
šaldyta mėsa ir bekonai, 
turi išdirbę gerą vardą.

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas. 

1936-IV-20 d. 
New York City.

UŽ DU DENARUS ŠOKA 
IŠ KELIASDEŠIMT 

METRŲ i 
f

Serbijoj, Mostare yra 
toks astuonių metų jau
nuolis, kuris už 2 denarus 
šiurpiu scenų mėgėjam 
rodo savo drąsą. Šis ber
niukas sutinka už 2 dena
rus nušokti iš keliasde
šimt metru aukščio tilto į 
upę. Taip šokinėdamas jis 
sutraukia daug žiūrovų ir 
nemažai uždirba.

I

Išėję sėt vasarojaus i 
siversdavo marškinius - 
virs iš dirvos javai;

2. Kol įsėja vasarojų - 
nesiprausia, kad neišprai 
stu dirvos;

3. Mėšlų nevežė pūčiau 
šiaurės vėjui, nes tuom 
mėšlas “nemačija”;

4. Sėjo rugius taip, kž 
sėjėjui vėjas pūstų iš pri 
kio, vasarojų (pradeda] 
sėt) — nugaron. Taip s 
jant bus “gera nauda”.

5. Bulves sodindavo ‘m 
teriškose dienose’ — ser 
doj, pėtnyčioj, subatoj • 
geros bus bulvės. Taip p; 
geros bulvės jei sodini, k 
krūmuotas dangus. Bulv 
sodinant žiūrėdavo, ki 
kiti “neapsodint” (pa 
tau pradėjus sodint, k; 
kitas nepradėtų — bus 
no geras, o tavo he. Tai 
svotodavo sodinę — p 
laukdavo, kol anas prad

sklandytojas Ožki- sodinti, tik tada jau šit 
.........aną “apsodina”. Jei ir

ir
nafc

nius paminklus, buvo visiškai arba dalinai gaišinančiam lietui ar audrai, kuomet mili 
sudeginta. Sekmadienį, liepos 19 dieną, ir 
pirmadienį, liepos 20 dieną, 1936 metais, še
šiolika bažnyčių buvo visiškai sudeginta 
Madride. Raudonoji milicija yra atsakinga 
už Sudeginimą tų bažnyčių, iš kurių vidaus 
matėsi į juos atsiliepianti kunigai ir fašis
tai,

bet aš pats savo akimis mačiau penkių 
bažnyčių padegimą, kuomet jos buvo tuš
čios ir po ranka visai nebuvo žmonių, ku
rie būtų galėję pasipriešinti raudonųjų 
padegimo darbui
Vėliau, dar daugiau bažnytinės savasties 

buvo ugnies supleškinta ir sunaikinta, dr tos 
išlikusios ir ugnies nepaliestos bažnyčios 
Madride dabar yra rankose raudonųjų mili
cininkų, kurie jas pavertė į kazarmes arba 
į tvirtai fortifikuotus barakus. Dailaus ran
kų darbo nuodemklausyklos — prityrusių 
gabių amatininkų darbas, kurs buvo atliktas 
du ar tris šimtai , metų 7 atgal,tps^nuodėm- 
klausyklos yra.'-pastatytos lauke’ir tarnau
ja sargybos būdoms. Sėdynės, dengtos aus- 
tinais kaurais, ir sostai, kuriuose pirmiau 
sėdėjo vyskupai ir kardinolai, milicininkų 
irgi buvo pastatyti šalygatvėse, kur palikti

cininkai nesėdi juose.
Ispanijos ambasadorius Vašingtone, Fer

nando de los Ries, jei teisingai buvo nese
niai cituotas, buk išsitaręs, kad šv. mišios 
buvo reguliariai laikomos Madride nuo civi
linio karo prasidėjimo, jis matyti buvo klai
dingai painformuotas. Kadangi, nuo sekma
dienio, liepos 19 d. 1936 m., šv. mišių visiš
kai nebuvo laikomų iki šiai dienai nė vieno- i 
je parapijinėje bažnyčioje tame mieste.

Oficialiai pripažinta, kad pilnai 7,000 as
menų buvo suimta bei areštuota Madride 
vien trijose savaitėse, baigiantis su rugpiū- 
čio 9 diena, praeitais metais. Nuo praėjusio 
rugpjūčio 1 dienos, taip vadinama “Čeką”, 
kuri saro kruvinu žiaurumu ir žvėriškumu 
lyginasi su originale Čeką Rusijoje, pilnai 
veikė puošniuose rūmuose, kurie pirmiau 
glaudė Dailiojo Meno Sąjungą Madride. Tos 
Čekos įsakymu, nenustojančiai žudyta kuni- —----- .—— lrl

__ flikonų
Martinezo Barrio sekėjų) neišga 
ilpnumą, kurs pasireiškė Larg<

gai, įkonservativūs, 
rojalistai? Tai parodoka
(Azano ir f
Įėjimą ir silpnumą, kurs pasireiškė Largo 
Kabalero Liaudies Fronto valdžioje.

: . (Bus Daugiau)

r

I praardydavo antrą ga 
maišo ir, jau pro ten sei 
davo iš jo bulves — ta< 
jau drąsiai sodina, nes r 
apsodins kitas kas.

6. Moterys agurkus s 
dindavo, kai vyrai eida 
ar jau būdavo pirty — g 
ri bus agurkai.

7. Svogūnus sodindami 
kai mėnesio danguje neb 
davo (delčia arba dar r 
užtekėjis). Tada nėra ž 
duolių.

Profesionalai. biznieriai, pramot 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” t 
tai verti sfaiitytojij paramos.

Visi skelbkite* “Darbininke”.

v
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DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ

Birželio 28 ir 29 d. d., 1937
Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, M. H.

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo 
Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje n 
tvarkos, būtent: “ė 38. Kiekviena kuopa gili siųs
ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
narių”, Pilnateisiais nariais skaitomi tie, kurie 
yra pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdyba, 
Kun. J. švagždys, Pitmininkas, 
/mta 1x213 * • nntnzy3, ocKrcvomis.



Aa.iradieaiš, Birželio 15 d., 1937 DARBI NINK AS 6

Kodėl Lietuvių Diena?
Štai jau kelintas metas, kaip 

rengiama LIETUVIŲ Diena. Ari 
atėjo kam nors klausimas: Kodėl 
Lietuvių Diena, o ne kokių anglų 
ar tai amerikoni}?

Norėdami ši klausimą išaiškin
ti turime visu pirma susipažinti 
su Lietuvių Dienos teikiamąja 
programa ir iš to daryti išvadas, 
kad atsakius Į ši klausimą; Ko
dėl Lietuvių Diena, o ne kokių 
amerikonų ar anglikonų?

štai šiais metais Lietuvių Die
nos rengėjai paskelbė šiokią die
notvarkę - programą dėl Lietu
vių Dienos, kuri Įvyks Liepos 5. 
Marianapolyj, Thompson, Conn.: 
1) Iškilmingos pamaldos ir pa
mokslas. kuri pasakys Jo Eksce
lencija Vyskupas Mečislovas Rei
nys: 2) Sporto Olimpiada — žais 
lietuviai sportininkai; 3) Paroda 
— kurią sudarys Lietuvių drau
gijų grupės, pasipuošusios savo 
atstovaujamos draugijos šarpo- 
mis-ženklais. vėliavomis ir t.t.. 
Taipgi chorų grupės, ypač mergi
nos pasipuošusios tautiškais dra
bužiais; benai-orkestrai — moky
klų ar tai legijono; 4) Daimj 
šventė, kurią išpildys lietuvių pa
rapijų bažnytinių chorų choras. : 

štai faktai: Kodėl Lietuvių Die
na. o ne amerikonų, ar tai angli
konų. Jeigu dar neaišku, tai ga
lime pridėti komentarus.

Dėl pirmojo: -— Iškilmingos 
pamaldos su asista. kurias cele- 
bruos Garbingasis Svečias iš Lie
tuvos J. E. Vysk. M. Reinys ir 
pasakys pamokslą, per kurį mes 
sutapsime mintimis su mūsų gim
tine, su Lietuva tėvyne. Toje va-, 
landoje mes pajusime vienodą lie
tuvišką širdies takšėjimą.... mes; 
būsime dvasioje visi lietuviai my-. 
limoje Lietuvoje. Mūsų širdys 
džiūgaus dėl tos retos progos ir 
mes pamiršę valandėlei dienos rū
pesčius jausimės esą laimingi. To-j 

ji valandėlė mus atpalaiduos nuo 
mūsų šioje šalyje priprasto mate-

ir
A. GUMAUSKAS

Generalis Kontraktorius 
Statytojas

Statome naujus ir taisome 
senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš Federal Housing gau
name morgieius. Kaina nebran
gi — darbas garantuotas. 
354 Orms St., Providence, R. I.

Tel. Dexter 0156
1

i

i

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norvvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2(X'5

i
i

rializmo.
taus 
žino, 
gims 
eiles
esame iššokę; Į eiles kovotojų dėl 
katalikybės ir lietuvybės šioje 
šalyje. Juk jeigu mes gerai Įsi
žiūrėsime j mūsų lietuvišką šioje 
šalyje gyvenimą, tai be jokių abe
jonių pripažinsime, kad mūsų 
jaunesnioji karta turi naują gy
venimo supratimą. 'O mūsų vado
vaujamoji srovė, ar tai pavargus, 
ar tai medžiaginio gyvenimo par
blokšta, ar tai Įkritus i pesimiz
mą — nereaguoja. Nesusieina su 
naujuoju gyvenimo tempu. Ir tas 
skirtumas tarp senosios ir jauno
sios kartos meta šešėlį, kuris lyg 
rodo, kad mūsų jaunoji karta tol
sta nuo viso to, kas yra brangu 
tėvui ir motinai. O to tėvo se
natvės raukšlėmis ir iš susirūpi
nimo išbraižytas veidas šaukiasi 
praeivio užuojautos. Tenka klaus
ti poeto Maironio žodžiais: “Ko 
taip nuliūdęs? Kam ant krūtinės 
ašara bvra graudi? Gailiesi am- V

. . . • •žius didžius prisiminęs, ar ateiti ♦ 
liūdną jauti?...” V

v• -v 4^4
Ir štai Garbingasis Svečias iš ♦ 

Lietuvos J. E. Vyskupas M. Ib i- *♦* 
nys. naujosios kartos Lietuvoje ♦ 
daktaras. Jis pažins ir mūsų b- 
<>a : -Jis duos receptus ir pagyvins 
mūsų lietuviško - katalikiško gy
venimo tempą. Ir, kas žino, ko, 
duok Dieve, gal tas Jo pamoks-> 
las bus laimingasis Atbudimo 
Spindulys Į nevieno sustirusio 
lietuvio širdį.

Štai kodėl, dėl pirmojo dalyko. 
Lietuvių Diena.

|)el antrojo: — “Baseball” ir 
kiti sporto Olimpiados dalykai. 
Kas-gi išpildys tuos tarptautinius 
sporto fragmentus? O gi mūsų 
lietuviai jaunuoliai. Mūsų lietu
vių tėvų vaikai. Tie jaunuoliai, 
kurie dažnai žaisdavo su kitų 
iaiftų grupėmis, jie grumdavosi 
sTi jai. kad laimėjus. Kad laimė
jus tie vien- savo asmeniui pasidi
džiavimui. bet kad pakėlus i pa-Į 
dangės lietuvio vardą. Kad paro
džius pasauliui, jog lietuviai esą 
sveiki kūnu ir dvasia. Jeigu pri
siminsime šia proga Lietuvos 
krepšinio jaunuolių sportininkų 
laimėjimus Latvijoje, kur jie įga
vo vardą: Lietuva Europos krep į 
Šimo Meisteris-čampijonas. Tai 
suprasime kokį džiaugsmą jie su
teikė nevien sau. bet visai Lietu-; 
vai. visai tautai. Tr mes ameri
kiečiai tuomi džiūgaujame... Len-j 
gva tad suprasti ir Lietuvių die-, 
nos rengėjų šį antrąjį programos; 
punktą, kokiu jis esąs svarbus ir; 
didingas.

štai dėl ko. prisimenant antrą-; 
jį faktą. Lietuvių Diena.

Dėl trečiojo dalyko: Paroda 
draugijų, grupių, ir tt. Kas nė-i 
ra matęs įvairiuose miestuose pa
rodų. Jos esti įvairios. Vienur pa-į

o kvėps mumyse skais- 
rvtojaus idealizmą. Ir kas 
gal mumyse toje valandoje 
naujas pasiryžimas stoti j 

iš kurių jau su visu žingsniu

T

EASY WA5HEI1

H0W LOVELY/
IN IVHfTE / AND0NLY

The first EASY Washer to sėli under 
$100, in the new beautiful, durable, 
gleaming white finiah that is so popu- 
lar in EASY’s new 1937 models.
BIG . . . and fast too, with genuine 3-ZONE 
Turbolator vashing action that washes all 
the clothes all the time.
New safety fea tu res in the new EASY “Safe- 

guard” Wringer that
automatically prevents 
accidont*.
Buy on oux budget plan 
for as little as —

EASY gTURBOLATOR
lAAGE 

WASMtetC VANCS
“5^ TNOĖOUGN

WAMNG
lAAGtl 

WASMMG V*AMU

t A1G4 \

• / WAMNG f TMOaOUGM

Lietuvių Draugijos. ^Konstituci
jos projektas buvo skaitytas ir 
visų dalyvių diskutuotas. Pasiū
lius p. J. H. Savolainiui. Konsti
tucijos galutinis priėmimas tapo 
atidėtas rudens sesijai. Tuom tar
pu, Suomių, Estų, Lietuvių, Lat
vių bei Amerikos Skyrių laikinie
ji viršininkai turės progos supa
žindinti savo Skyrių narių su 
Konstitucijos ir Įstatymų esme.

Tuojaus pradėta rimtai darbuo
tis naują organizaciją įgyvendin
ti. p. Esiūną pasiūlė į laikinuo
sius pirmininkus p. Savolainis; 
paantrino Dr. P. A Speek. ir Jis 
buvo vienbalsiai išrinktas. Pane
lė .Josefina Kruka, Suomaitė, bu
vo išrinkta raštininkė-iždininkė. 
Tautinių Skyrių pirmininkai iš
rinkti sekanti: .Tonas Savolainis, 
Suomių; (jis esti Finansų Minis
terijos valdininkas - architek
tas) ; P. Karolis Bachmannas (bu
vęs Rurų Karališkosios Kariuo
menės aukštas karininkas). Estų; 
p. Enrikas P. Radoįvitz, Latvių 
.Juozas A. Vilksis ir Tomas 
dzevičius. Lietuvių;
Coutinho, Amerikos Skyriaus.

Nauja Draugija pasistatė sau 
gana aukštų ir garbingų tikslų, 
kurių galima išvardinti sekan
čiai: supažindinti ir suvesti į ben
drą darbą Washingtono ir apy
linkės gyventojus, kurie vra gimę 
ar kilę iš Lietuvių, Latvių. Estų 
bei Suomių tautų, ir kitus asme
nis įdomaujančius Baltijos žmo
nėmis; auklėti gilesnį supratimą 
ir įvertinti Amerikos odealų; 
užmegsti draugingus ryšius tarpe 
Lieuttuvių, Latvių. Estų bei Suo
mių tautybių ir Amerikos žmo
nių; plačiau pažindinti visuome
nę su Baltijos tautų idealus, pa
žangą ir laimėjimusų auginti sti
presnius ekonominius, socialinius 
bei pedagoginius sąryšius šių 
žmonių tarpe; rinkti aukas įvai

riais būdais kultūrinius bei socia
linius Draugijos tikslus remti; 
pažadinti gilesnį įvertinimą ir 
atjautimą Baltų kalbų bei papro
čių; kviesti ir pavaišinti Baltijos 
tautų pasižymėjusius bei nusipel- 
r.usius svečius ir specijalistus; 
vengti visokius politinius bei reli
ginius ginčus.

, Iš to, kas pasakyta viršuj, ga
lima matyti jog minėta Draugija

• yra pasistačiusi sau gana sunko
ką, bet ir garbingą uždavinį. To
kios rūšies draugija turėtų šiais 
laikais susilaukti didelio pritari
mo, nes ir Lietuvoj bei Pabalti
jo j bendrai svarbiausieji politikai 
jaučia, gyvybės išlaikymo dėliai, 
tokio bendradarbiavimo būtinu
mą. Tikimės, kad Washingtono 
pavyzdžiu paseks ir kitos koloni
jos.

| Washingtono Angliški laikraš- 
i čiai plačiai aprašinėjo šios Drau- 
j gijos kuriamąjį posėdį, pridėda
mi savo komentarus.

i

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine. i
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas X
Telefonas LIBerty 2337

rodos yra daromos religiniais su
metimais. kad pakėlus tikinčiųjįj 
dvasią, kaip tai esti tose šalyse, - 
kur religinis gyvenimas 
p ra k t i k a v i mas va ržo mas.
parodos, tai būna tylios eisenos. 
Eisenos, kuriose slenka minia su
sikaupusių dvasios milžinų, kaip 
buvo Rusijoj. Leningrade ir k. j

Kitur parodos yra daromos biz
nio sumetimais, kad išgarsinti 
savo prekių kokybę, kad tų pre
kių vardas paliktų minių minty
se ir tuomi teikėjas užsitikrina 
sau rinką, nes jam lengviau bus 
prieiti prie kiekvieno to. kuris 
jį matė paruduojant, negu tam. 
kuris išlys iš po uždangos nežino
mas.

Kitos ' parodos esti tautinės, 
kad sukėlus prisirišimo tautiškus 
jausmus. Kad sukėlus tautoj en
tuziazmą. Kada valstybė gyvena 
tautišku entuziazmu, tada ji yra 
stipriausia ir jai jokis pavojus 
nebaisus. Ji tuomet yra galinga 
visu savo šimtu procentu.

Lietuvių dienos paroda irgi y- 
ra tautinio pobūdžio. Rengėjai- 
ragina draugijas ir kolonijų va
dus. kad jie prisirengtų prie tau
tiškos parodos. Kad organizacijų 
atstovai, jeigu negali visos orga
nizacijos nariai, dalyvautų su 
savo vėliavomis ir su savo asme-
niai papuošalais - šarpomis. Taip- v.vbės žadinimo spinduliai. Dainos 
gi raginama, kad chorai būtų pa- spinduliai yra lyg radiumas. Ji 
sipuošę tautiškais rūbais. Koks atsiaidės klausytojo širdyj ir po 

aidai kels 
ano pulko

ir jos 
Tokios

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

VIEŠA PADĖKA

Dr. J. de S. SOLISTĖ JONUŠKAITĖ - ZAU
NIENĖ GASTROLIUOJA 

PARYŽIUJE

Lietuvos operos solistė Vincė 
Jonuškaitė - Zaunienė išvažiavo į 
Paryžių, dainuoti viename ž>- 
minusiame Paryžiaus teatre Ope
ra Comiąue. Tsb.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

• E. Dedham, Mass.
Patirta, kad liko gražaus 

Apskričiui pelno, kuris 
N. -A. Apskričio bus su raportu priduotas 

iždininkui bir- 
š. m. Apskričio 
; suvažiavime,; 

kuris įvyks Šv. Pranciš-i 
kaus liet. par. Lawrence, 

o--------- -- —----- ~ . Mass. vasarnamy, Palan-
vykusios geeažinės birže- goį, Methuen, Mass.
lio 6, Kęstučio d-jos darže, šios Gegužinės pasiseki- 
---------------- ----------------— mui nuoširdžiai ir sunkiai 
landoje atsidavimas tautos reika- dirbo; Kom. pirm. V. Va
lų sargybai. Jų žingsnis trempia }atka, pagelb. — St. Griga- 

navičius, iždin. — J. Smil- 
gys; nariai: J. Jaskevičius 
ir A. Zavetskas. Prie įžan
gos darbavosi: A. Ivaška, 
P. Barolis, p. Lingevičius, 
A. Sanda, J. Jaskevičius, 
Silvestras Jaskevičius, Ig. 
Sutkus, K. Neuronis; prie 
barčekių — A. Zaletskas, 
p. Jakas, VI. Jakštas; prie 
valgių — p. Barolienė, p.' 
Lingevičienė, p. Slatkevi- 
čienė, M. Volungevičienė, 
M. Jaskevičienė, K. Šid
lauskas ; prie laimėjimų — 
p. Slatkevičius ir p. Gied
raitis; prie gėrimų — K. 
Valatkevičius, p. Janušo
nis, A. H. Plekavičius, p. 
Sidabras, p. Mockevičius, > 
Kaz. Grigas; prie saldai
nių biznio — p-lė M. Kil- 
moniutė; prie išgarsinimo 
prisidėjo “Darbininkas” ir 
Darbininkų Radio ir kiti. 
Gražų aukų Gegužinei pa
aukojo laikrodininkas p. 
Juozas Dilis ir k.

Visiems nuoširdiems L. 
D. S. organizacijos nriete- 
liams nuoširdžiai dėkoja
me. ' Komisija.

LDS.
Rengimo Gegužinės Komi- Apskričio 
sijos susirinkimas įvyko želio 20, i 
birželio 10 d., 1937, 7:30 metiniame 
vai. vak., “Darbininko”i 
kambariuose, tikslu suves
ti galutinas atskaitas iš i-

lio 6, Kęstučio d-jos darže,

takto ritmą, o širdis pavesta au
kotis. Štai kodėl tas laikas, kuo
met daina reiškiama grupių — 
chorų choro, pavadinta Dainų 
šventė.

į

Juk jeigu mes Įsigilinsime Į to 
momento svarbą, kuomet Daina 
bus paleista banguoti iš pusė 
tūkstančio jaunų krūtinių po Ma-| 
rianapolio Kolegijos lygius lau-l 
kus ir tamsiąsias girias, tai mesi 
suprasime, kad ir čia bus lietu-i

būtų entuziazmas žiūrėtojų, kuo- daug metų. Dainos 
met pamatytų čia augusi jauni- asmenyje jėgą, kaip 
mą paraduojant lygiai kaip Kau-j karių.
ne. Koks pasiryžimas gimsta ' Štai delko ir šiuo 
kiekvieno lietuvio, kad ir mate- punktu remiantis Lietuvių Diena.

i Giliai išstudijavę Lietuvių Die-

ketvirtuoju

rijalizme Įklimpusio. kad štai
mūs daug ir mes gyvi lietuviai, nos teikiamus dalykus pasijusime 
Tuomet gimsta kiekvieno širdy tvirti ir tarsime 
ryžtumas dirbti de] lietuvybės? džiams 
gimsta ryžtumas stoti i 
bes ugdytojų eiles....

Štai delko, trečiuoju
Lietuvių Diena.

Ketvirtasis Lietuvių

lietuvy-

sau poeto žo- 
panašų pasižadėjimą: 

“greičiau stips amerikonizatoriu; 
pasiutims. negu truks lietuviška

atveju, krūtinė...”
O gi koks gražus vaizdas, kuo-' 

Dienos met tais lietuvybės jausmais pa-i 
tūkstančiai 

jaunimo!
Tai diena 

milžiniškos progos kvėpti lietuvy
bės meilę Į tą gražiąją ir jautrią
ją jaunųjų sielą. Kiek čia pažin
čių! O jos yra taip pageidauja
mos ir didžiai branginamos tarpe 
savųjų jaunuolių. Jiems priedan 
teikiama puiki proga ir lengvai 
pažaisti, .būtent: šokiai.

Prie to viso, kiek čia asmeniš
kų susitikimi} iš visų kolonijų 
l>endradarhių. Pagyvinimas, viens 
kito paakstinimas, tai naujoj e- 
nergijos įgavimas ir toliaus veik
ti Bažnyčiai ir tautai.

Todėl tikiu bus visiems aišku, 
kodėl ši liepos 5-ji, Marianapoly, 
kuri neša gražiąją programą, yra 
vadinama taip garbingu vardu — 

nuskambėjo, nuaidėjo... visi atgi- Lietuvių Diena,
jo, sustiprėjo. Visas pulkas iš Naudokimės tomis retomis pro- 
nuvargusių karių pasidarė lyg gomis ir vykime imti bendrą da- 
pttvrro grandinė.-Juose gimė jėga-, lyvumą taae -iškilmėse. 
Pasišventimas ir savęs toje va-į 3- Kumpa.

programos stambusis punktas —' gyventi suvažiuoja 
Dainų šventė. Į čia augusio lietuviško

Nerasi to žmogaus, kuriam Juk tai aukso diena, 
daina nebūtų atvėrus jo burną. 
Kad ir ne choro, kad ir kartais 
ne žodžiais ištarta, bet išninniuo-’ 
jama. išverkiama, išdejuojama. 
Ir ji (daina) randasi kiekvieno 
širdy, štai mamytės nuvargusios 
rankos paguldo savo turtą j kuk-' 
iiąją vygę ir ramiai niūniuodama 
migdo mažytį. Migdo ir niūniuo
ja. Prisiminkime Lietuvą-gimtinę. 
Juk kur mes žengdavom, kad ir 
po sunkiausio darbo, visuomet su 
mumis ir daina draugaudavo. 
Žiūrėk kareiviai. Eina, rodos, po 
sunkios dienos muštro ir kojų 
negali pavilkti. Tik štai koman
da : viens, du. trys, — daina —- 
“Aušta aušrelė netoli diena... —

Pasišventimas ir savęs toje va-J

v •

BALTUOS ■ AMERIKOS 
DRAUGIJA ĮSIKŪRĖ 

WASHINGTONE

Lietuvis L. J. Esiūnas 
Pirmininkas

Gausus būrys šio miesto ir 
pylinkės Suomių, Estų, Latviij bei 
Lietuvių visuomenės susirinko Is
panų kambaryje, Harris Viešbu
ty, Washingtone, Sekmadieni, ge
gužės mėn., 23 d., 1937 m., su 
tikslu aptarti ir planus nustatyti 
Washingtone Baltijos - Amerikos 
Draugijos įkūrimui.

Susirinkimą šaukė ponas L. d.

a-

Eaifiiias.. įkūrėjas ir . pirmas Pre
zidentas Washingtono Amerikos

»ORLŪ RADIO—New England's Leading Eleetrie Refrigerator Dealers!

Aeelelaed m the Great 1931 Eleetrie Refriprater Velae!

Stewart
WARNER

Radio—Stew-Worki
are your assurancė

5Year Factory 
Guarantee!

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

. . WorM Radio—New England’s "North Pole”
—offers anotber outstanding Eleetrie Refrig- 

!• erator. Stewart-Warner, with the exdu»ive
“Sav-a-step” feature. There are over 30 
million Mtisfied users of Stewart-Wamer 

!• produets, and it k one of the largest mano*
faeturera of eleetrie refrigerator*.

WIatfOR PRICE! WILL RISEt

W0RLD^RADI0

MODERN ELECTRIC CO.
142 BROAD ST. PAWTITCKET, R. I.

Perry 2200
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“Viešpaties akys ant teisiųjų; ir — Viešpaties 
veidas prieš darančius piktą”. (1 Petro 3:12).

Visagalis, įkūrdamas žvaigždes ir žemę, nesiliovė 
ir nesiliauja rūpinęs Savo rankų kūriniais. Be Jo ži
nios ir mažiausias vėjelis nepučia, nežydi nė kukliau
sia gėlelė, ir kaslink dangaus sparnuočių žinome, kad 
nė vienas žvirblelis nekrinta be dangiškojo Tėvo. Visą 
kas įvyksta šiame pasauly Jis regi ir žino; lygiai taip 
pat žino ir mato, kad ir smulkiausius mūsų veiksmus, 
nes nuolat esame Jo akyvaizdoj.

Dievo akyvaizdos tiesa doriesiems suteikia dide
lio džiaugsmo ir ramybės; blogiesiems gi — baimės ir 
nusiminimo. Taigi, persiimdami šios tiesos mintimi, 
mes daug lengviau pagundas pašalinsim ir nuodėmių 
vengsime.

Kasdienio gyvenimo reikaluose net pagonys su
prato nematomo liudytojo svarbą. Skaitome, jog tū
las galvočius dažnai patardavo savo draugams: “Įsi
vaizduok bile dorąjį žmogų, nuolat žiūrintį į tavo vei
ksmus, ir užtikrinu, kad daugybę nuodėmių išvengsi”. 
Jei tokia jau buvo pagonų nuomonė, juo labiau turėtų 
mus veikti Dievo akyvaizdos mintis. Visad turėdamas 
prieš akis Visažinančio ir Visareginčio Dievo vaizdą, 
kas gi drįstų nusidėti? Kuris pasipriešintų Jo valiai? 
Juk joks valdinys nedrįstų maišto kelti valdono aky
vaizdoj; joks žmogus nevogtų, policijantui šalia jo 
stovint. Panašiai ir mes neįžeistumėm Dievo, žinoda
mi, kad Jo akys seka kiekvieną mūsų judesį.

Plėšikas, pirm negu apiplėšdamas namus, gerai 
apsidairo, ir tik po to atlieka nedorąjį darbą. Tačiau 
klysta, manydamas, kad niekas jo nemato. Nors žmo
nių nepastebėtas, vis dėlto jis yra Dievo matomas. 
Toksai vargšas gali žmonėms apdumti akis, bet Die
vo negali apgauti. Nežiūrint kur ar kada nusidėjėlis 
laužo Sutvėrėjo įsakymą, jo piktasis veiksmas lieka 
pastebėtas, ir jam mirus, štai paaiškėjo, kad visos 
neišpažintos nuodėmės jau įrašytos Teismo Knygoje. 
Deja, piktadariai maža dėmesio į tai atkreipia, ir vis 
eina savo keliais, vedančiais ne kur kitur, o baision 
bedugnėn.

Jeigu Visuresančio Dievo tiesa neduoda blogos 
valios žmonėms jokios ramybės, tai gerieji ja pasinau
doja su gražiausiomis pasekmėmis. Tegul apšmeižia 
juos pikti liežuviai, skriaudžia juos neteisingieji, ta
čiau visus nesmagumus jie kantriai nukenčia, žinoda
mi, kad Visagalis mato ir žino taip skriaudikus, taip 
nuskriaustuosius. Skausmuose ir nelaimes valandose 
gerieji neužmiršta Vieno, Kuris regi jų vargus ir žino 
kiekvieno kryžiaus svorį. Visa tai suteikia jiems drą
sos ir stiprybės toliau panešti savo kryželius. Jiems 
malonu darosi, žinant, jog patys vieni nevaikščioja 
tamsiais gyvenimo takais, — patys vieni neneša die
nos ir kaitros naštos, bet kad Visuresantis Dievas re
gi ir guodžia juos gausiomis Savo malonėmis.

Visagalis žino visas mūsų mintis, ir girdi kiek
vieną ištartą žodį. Nuo Jo mes nieko negalime užslėp
ti. Juk nėra dar tokios tamsumos kuri galėtų pikta
darystę apdengti nuo Dievo akių. Jei pasinersime jū
rų gelmėse, ar nusileisime giliausioj oloj, arba nu- 
skrisime į neišmatuojamas dausas, vis tiek Dievu ne
atsikratysime; Jis vis yra ten, kur tik patys mes esa
me.

tąją kalbą. Kitaip sakant, kiek-'jama? 
vienas toks laimėjimas pakelia' Kai-kitą dieną Lietuva laimė- 
tautą, sužadina žb .suątiprina pa- jo ir prieš Estiją-20—15, o tre- 
triotizmą. . čią dieną prieš Egiptą 21—-7,

I tautos džiūgavimui ir entuziaz-
Tą aiškiai parodė ir paskutinis mui atėjo tikroji valandą: iš 

dėl 1937 m. Europos pirmenybių Lietuvos pasipylė šimtai sveikini- 
krepšinio. turniras, kuris įvyko mo ir drąsinimo telegramų ,mū- 
š. m. gegužės pirmomis dienomis su sportininkams. Rygoje, kavinč- 
Rygoje. Dalyvavusių Europos se ir baruose tebuvo girdėti tos- 
valstybių žymiausieji sportinin-‘ tai: “Valio Lietuva”. Valio lie
kai tempė visas savo jėgas ir tuviai, valio jaunieji didvyriai! 1 
stengėsi savo tautai laimėti arbal 
garbingai apginti savo tautos ir 
valstybės vėliavą. 0 turint galvo
je, kad kiekviena Europos tauta, 
kurios pajėgos grūmėsi dėl mei
sterio vardo, su didžiausiu stro
pumu sekė įvykių eigą, darosi 
aišku, kad panašiose rungtynėse 
atstovaujama tautos garbė ir dėl’ 
jos grumiamasi ir ... _ , - -

mūsų sportininkams stipriausią' 
Europos krepšinio komandą Ita-j 
Ii ją 22:20 Lietuvos naudai, viso-t

Šie laimėjimas palike ir giliausio 
įspūdžio. Visuomenės ir įmonės 
pradėjo Kūno Kultūras Rūmams 
siųsti, nugalėtojams dovanas ir 
pinigus, pastas nespėju priiminė
ti telegramų... Vienas Vytauto 
Didžiojo Universiteto profesorius 
baigė telegramą šiais žodžiais: 

“išgirdęs apie jūsų laimėjimą 
vienas 72 senis šokinėjo iš 

džiaugsmo, kaip vaikas”...

Siuntė telegramas artistai, meni- 
žinoma, įdėmiausiai, su di- ninkai, rašytojai, poetai...

džiausiu nekantrumu lauktas, i Poetas Liudas Gira pe kiekvie- 
buvo sutiktas Lietuvos laimė ji- ..... - . -

mas prieš Lenkiją 32—25.
Jeigu nebūtų Varšuvos radiofa- 

I nas ir lenkų laikraščiai ankščiau 
I tyčiojąsis iš lietuvių sportininkų, 
juos laikydami “neverta dėmė- 

- “ “^‘įsio komanda, su kuria Lenkijai
• j- - v . • x . v i nereikės nė susitikti’’..., tai ir lietuvis SRUiiat urve icpa

JJiri.S,as ■Puikua Lietuvos nugalėjimas Ir privalo būt pirAutinis”... 

f
.^v uiciu. v liaunai^ v iou- ’

je Lietuvoje pradėjo augti nepa-Į 
prastas susidomėjimas rungtynių i 
eiga ir visuomenės džiūgavimas. 
Kaune, šiandie, Klaipėdoje, Pana-' 
vėžy ir kituose Lietuvos miestuo
se bei miesteliuose ir kaimuose 
visų akys krypo į Rygą, o lūpos 
kartoja nugalėjimą. Ar bereikia 
didesnės laimės ir džiaugsmo 
tautai, kai ji garbingai atstovam

no laimėjimo pylė telegramą..
Poetai — Jonas Greičiūnas ir 
Sirijos Gira pasiuntė telegramą j 
Rygą net eilėrašti:
“Broliai, žiebkite krepšį po 

krepšio
Kilniose Europos leuktynėse, 
Nes lietuvis seniai nebe lepšis

I nebūtų tautai suteikęs tokio sal- Iš viso buvo pasiųsta apie 700 
[ daus džiaugsmo. Ar šiaip, ar telegramų.
į taip, bet

šis ketvirtas iš eilės Lietuves 
laimėjimas ir dar prieš Len
kiją, kuri laiko užgrobusi 1/3 
Lietuvos teritorijos su sosti
ne Vilniumi ir smaugia vis
ką, kas dar yra tame krašte 
lietuviška, buvo Lietuvai ir 
visai lietuvių tautai didelis ir 

garbingas laimėjimas.

I Laimėjus krepšinio rungtinės 
| prieš Lenkiją, Lietuvos visuome
nė jau tikėjo ir galutiniu laimė- 

' jimu, nors italai buvo daug stip
resni už lenkus. Tuo tikėjimu ji 
nenusivilė. Mūsų šaunieji 
ninkai:

Kriaučiūnas, Talzūnas, 
Puziniauska.s, Andrulis 
garbingai visa 100% laimėjo

prieš visas Europos komandas smo. Gėles ir dovanas vežė keli . 
ir, kaip pažymi latvių, estų spau- autnmobiHah = prie Kūno Kultū- 
da, ros Rūmų pasitiko Ministeris Par

vertai laimėjo Europos meiste- mininkas J. Tūbelis ir vyriausy
bės vardu pasveikino.

Kaunas nuo liūdnųjų Dariaus

sporti-1

Žukas, 
ir kiti

Visuomet turint omenin Dievo akyvaizdos tiesą, 
kuris žmogus apgalvotai papildytų nuodėmę? Kuris 
tvarinys keltų ranką prieš Sutvėrėją, žinodamas, kad 
Dievas jį mato, ir turi valdžios įmesti jį amžinon ug- 
nin? Kas gi drįstų nusidėti, suprasdamas, jog po mir
ties teis jį Visažinantis Teisėjas?

Jeigu mus kankina pikti palinkimai arba nepaža
botos aistros, ir norint jas nugalėti, nėra geresnė prie
monė kaip ta: pastatymas savęs Dievo akyvaizdoj. 
Tuomet lengviau bus mums pašalinti gundymus ir su
valdyti blogus įpročius, nes persiimdami Dievo aky
vaizdos mintimi, mes įsigysime daugiau drąsos, stip
rybės ir kantrybės, ir tuomi tikrai • galėsime didele 
pergale pasidžiaugti. O kiek sielų būtų nepatekusių į 
pragarą, kad tik būtų supratusios gaivinančią Dievo 
akyvaizdos tiesą!

Iš jų pavyzdžio bent mes pasimokykime, idant ne- 
pakliuvus į šėtono spąstus. Kur tik eidami arba ką 
tik darydami nuolat pasistatykime save Dievo aky
vaizdoj. Matydami Dievą visame kame — pav. žvaig
ždėse, gėlėse, žmonėse — mes tuomi lengvai prisimin
sime tą tiesą, ir visos šėtono pastangos įtraukti mus 
nuodėmėn tik vėjais nueis. Ir patsai Dievas padės 
mums nugalėti nedorus palinkimus, nes Jis yra netoli 
nuo kiekvieno mūsų. Juk “Jame mes gyvename, juda
me ir esame” ir šv. Pauliaus žodžiais, “Jeigu Dievas 
yra už mus, kas prieš mus?”

*

Lietuva - Europos Krepšinio Nugalėtoja 
Laimėjimas, Garbė ir Išvados

Šių dienų mūsų gyvenime šalia 
dvasinės kultūros ir kūrybos lai
mėjimų nemažos reikšmės tautai 
turi ir kūno kultūros srityje pa
siektieji laimėjimai. Todėl nenuo
stabu, kai dėl atskirų žmonių lai
mėjimų sporto strityje džiūgauja 
visa tauta, didžiuojasi taip savo 
laimėjimais, o laimėtojus nešioja

ant rankų. Tokie atskirų žmonių 
kultūros ir sporto srityje pa
siekti laimėjimai suteikia tautai 
pasididžiavimo, uždega tautą en
tuziazmu, paskatina naujiems 
kūrybos Žygiams ir gražina prie 
bendro tautos kamieno nemaža 
tų žmonių, kurie kartais būna 
jau pamiršę ir savo tautos gim-

*

rio vardą.
Be to, šie šaunieji vyrai 
gražiai apgynė Lietuvos vėlia- ir Girėno sutiktuvių ir linksmųjų 
vą, lietuvių tautos garbę ir pa- F- Vaitkaus sutiktuvių dar tokio 
rodė pasauliui Beturiu ištver- džiaugsmo nebuvo pergyvenęs.

Nors jau nugalėtojai Kaune ir 
iškilmingi sutikimai pasibaigė, 
bet dar iš pasaulio ir Lietuvos 
provincijų į Kūno,Kultūros Rū
mus tebeplaukia sveikinimo tele- 

i gramos.
Šitas kultūringose Europos 

I lenktynėse lietuvių laimėjimas, 
be abejo, yra brangus visiems ir 
visur gyvenantiems lietuviams, 

nes jis parodė, kad lietuviai • 
moka ginti ir apginti savo tau
tos garbę ir laimingai kovoti 

dėl savo tautos vardo.
Amerikiečių lietuvių — adv. J. 

Bagdžiūno, Lubino ir Žuko pa
stangos per sportą kelti Lietuvos 
vardą vis daugiau ir daugiau 
duoda lietuvių tautai užsidegi
mo ir laimėjimų ir vis daugiau 

Į sujungia į bendrą tautos kamie
ną Amerikos žiemynuose ir toli 
nuo tėvynės gyvenančius brolius, 

šitas laimėjimas nepaliks su 
džiaugsmu nepalydėtas ir Vil
niaus, Gardino ir kitų lenkų 
okupuotų sričių lietuvių. Jis 
juos sustiprins atkaklioje kovo
je dėl lietuvybės ir kels pasi

didžiavimą.

Taigi, baigiant, galima tvirtint, 
kad garbingai iškovotas Europos 
krepšinio meisterio vardas lietu
vių tautai yra brangus ir vertas 
didelio dėmesio dalykas. Iš savos 
pusės galima pridėti: garbė kiek
vienam lietuviui, kuris moka ko
voti už savo tautos vardą ir gar
bę. Tsb.

mingumą.

Todėl nenuostabu, kad Lietu
vos visuomenė taip iškilmingai 
sutiko savuosius laimėtojus. Pir
mučiausia su džiaugsmo ašaro-. 
mis ir ovacijomis nugalėtojus pa
lydėjo Rygos lietuvių kolonija, 
apipindama vagoną gėlėmis ir 
vainikais. Traukiniui įvažiavus į 
Lietuvos teritoriją, kiekvienoje į 
stotyje laukė tūkstantinės minios 
žmonių. Pylėsi gėlės, dovanos ir 
griausmingi ‘ ‘ valio ’ ’. Joniškyje, i 
Šiauliuose, Radviliškyje, Dotnu
voje, Kėdainiuose, Jonavoje ir 
kitur. Kaunas pasitiko iškilmin
giausiai; Kaune geležinkelių sto
tyje, prie stoties, Vytauto pros
pekte iki Kūno Kultūros Rūmų 
daugiau, kaip kilometro atstume, 
stovėjo minios žmonių, siuntė 
gėles, reiškė didžiausį džiaugsmą 
ir sveikino nugalėtojus ir juos 
lydėjusius egiptiečius. Tai buvo 
apie 80.000 žmonių, atvykusių į 
stotį prisidėti prie tautos džiaug-

a
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FRIGIDAIREA^zZ/

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

Waste of Melting Loose Under Faoeet!
• It’s in every ice tray in every “Super-Duty” Erigidaire. 
Lift the lever and it instantly releases ice-cubes from the 
tray — 2 or a dozen at a time. Yields 20% more ice by end- 
ing wasteful melting under a faucet. This exdusive new 
Frigidaire feature, plūs Frigidaire’s Automatic Ice Tray 
Release... its capacity to freeze more pounds of ice faster 
... and store 100% more reserve ice-cubes, gives you the 
greatest Ice-Ability ever known. See the PROOF!

GREATER ICE-ABILITY
Ends “Cube - Struggle” and “Ice-Paminė ”!
SEB THE PROOFf

GREATER STORAGE-ABILITY
New 9-Way Adjustable Interior! SEE THI 
PROOF!

3. GREATER FROTECT-ABILITY
Keeps food safer, frcsher, longer! SEE THB 
proof i

4. GREATER BEFEMD-ABILITY
5-Year Protection Plan, backed by General 
Motors. SEB THB PUOOFI

NO MONEY DOWN
EASY TERMS

Rouffa Furniture Co
Complete Home Furnishers

543 Cambridge St. Cambridge Mass
Tel. TROwbridge 7536

VOKIEČIAI RENGIA 
NESKAUSMINGĄ SILP

NŲJŲ ŽUDYMĄ?

“Das schwarze Korps” 
jau kuris laikas veda pro
pagandą už valstybei su
teikimą teisės žudyti nepa
gydomus, nevertus gyven
ti žmones.

Progą tam laikraščiui 
davė toks atsitikimas: vie- . 
nas vokietis atsiėmė iš 
prieglaudos savo psichiš
kai nesveiką sūnų ir revol
verio šūviu ji nušovė. Wei- 
maro teismas jam paskyrė 
visiškai mažą bausmę.

“Das schtvarze Korps” ; 
šį sprendimą vadina svei
ko tautos jausmo laimėji
mu prieš paragrafus: ‘Ste
rilizacijos įstatymas yra 
pradžia... Protingi gydy
tojai jau kuris laikas rei
kalauja išlaisvinti nepagy
domus ligonius iš ligos 
mirtimi. Jiems (gydyt.) 
kelią pastoja atsilikęs gal
vojimas, esąs krikščiony
bės Įtakoj... Jei kas nors- 
sako, kad žmogus neturi 
teisės žudyti, tai jam rei
kia pasakyti, kad gamta 
negali laikyti gyvu tą, kas 
negimė gyventi. Tas nesi
kerta su krikščioniška ar
timo meile, nes artimu ga
lime vadinti tik tą, kurs 
gali meilę pajusti, kuri 
jam skiriama. Reikia iš
leisti įstatymą, kuris pa
dėtų gamtai pravesti savo 
teisę. Gamta leistų tiems 
netinkamiems gyventi as
menims mirti iš bado. Mes 
būsime humaniškesni ir 
paruošime neskausmingą 
mirtį...”

Taigi, Vokietija žygiuo
ja tolyn “humaniškumo” ' 
keliu ir ruošiasi padaryt ! 
neskausmingas skerdynes 
tiems, kurie nebegali apsi
ginti.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S- Paca Street
BALTIMORE, MD.. . . . , ———
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VOKIEČIAI RYTUOSE 
RUOŠIASI KAPUI?

Specialus ‘Daily Herald’ , 
korespondentas rašo, kad , 

vokiečiai Lietuvos Len- , 
ki jos pasieny šiomis die- . 
nomis pradėjo vesti va- . 
dinamą “Hinderburgo , 

liniją”.
Šios linijos planai esą bu- . 
vę pagaminti jau ankš- . 
čiau, tačiau ligi šiol kaž- . 
kodėl buvo delsiama juos 
vykdyti. Korespondentas 
tvirtina, kad šitie

darbai dabar varomi y- . 
pač greitu tempu.

“Hindenburgo lini ją” su
darys trys sutvirtinimu ei
lės, pertraukiamos dvie
jose vietose.

Linija prasideda nuo pa
čios Baltijos jūros ir ei

na ligi Bresląvo.
Tokiu būdu jos ilgis — 350 
kilometru. Pirmoji įtvirti
nimų linija prasideda ties 
Breslavu ir eina ligi Ode
rio upės, šioje liniioie

kiekviename kilometre 
daroma po penkis pože

minius fortus.
Antroji linija eina tam O- 
derio ir Vartos UDių. Tre
čioji linija eina nuo Var
tos pro Deutschkrone link 
Stolzo ir baigiasi pajūry.

Trečioji linija bus pati 
stipriausia.

Čia dabar skubiai vykdomi 
dideli žemės kasimo dar
bai. Visi kaimai ir net 
bažnytkaimiai, pro ku
riuos pagal planą turi eiti 
linija, bus nugriauti. Kai
mu ir bažnykaimiu gyven
toju evakuacija jau pra
dėta.

Toliau laikraštis rašo, 
kad žemės kasinėjimo dar
bus atlieka darbo stovyk
lų jaunimas. Kiekvienam 
dirbančiam prie “Hinden
burgo linijos” kasdien 
mokama palyginti aukštas 
atlvginimas. Esą, anglų 
valiuta kiekvienas gauna 
po 1 šilingą ir 6 pensus 
per diena.

Laikraštis pabrėžia, kad 
Vokietijos karo ministeri
ja, kuri visa laiką rūpino
si tokios linijos nravedi- 
mu vakaruose, staiga pa
keitė savo nuomonę ir sa
vo dėmėsi sukoncentravo 
rytuose. Kaip šito priežas
tį, laikraštis nurodo Becko 
keliones ir svarbius ooli
tinius pasikeitimus, kurie 
įvyko pastaruoju laiku 
Europos rytuose ir šiaurė
je.

v •

LDS. N. A. APSKRIČIO 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

įvyks birželio 20 d. š. m., 
2 vai. p. p., Palangoje, Šv. 
Pranciškaus parapijos Va- 
sarnamyj prie Forest 
Lake, Methuen, Mass.

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

Kun. S. Kneižis, 
Dvasios Vadas 

Jonas Kumpa, 
Pirmininkas 

Tarnas Versiackas, 
Sekretorius.
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Thompson, Conn.
Vienas iš Vaizdų Olimpiadoje, Marianapoly

LIEPOS-JULY 5.1937
★ Pamaldos-Dalyvauja J. E. Vysk. M. Reinys

* Organizuota Grupių Paroda 
Sporto Olimpiada

"V

★ Dainų Švente 
Šokiai

★

★

Marianapolio Kolegijos (Thompson, Conn.) 
vaizdas, kur kasmet įvyksta Naujos Angli
jos Lietuvių Diena. Visi ruoškimės dalyvauti.

KUN. JONO BRUŽIKO, SJ 
ADRESAI:

Nuo birželio 14—20 d.d. 
425 Lafayette St., 

Utica, N. Y.
Nuolatinis adresas: Rev. 
J. Bružikas, S. J., 259 N. 
5th Str., Brooklyn, N. Y. 
T. Bružikas tarpininkau
ja visų kat. laikraščių už
sisakymui arba 
nimui, dėl to 
kreiptis prie jo.
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