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Suomija Žada Sumokėti 
Skolą Jung. Valstybėms

JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANASAMERIKOS LIETUVIŲ

Katalikas, kurs neremia 
kata Ii klikos spaudos, neturi 
teisė* vadintis geru Bažny
čios vaiku-

Vyskupas Ketteleria
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Washington, D. C., birže
lio 6 — Suomijos valdžia 
pranešė Jung. Valstybių 
valstybės departmentui, 
kad ji birželio 15 dieną su
mokės savo skolos dalį. 
Tai vienintelė iš 13 Euro
pos valstybių, kuri regule- 
riai moka savo skolą. Es- 
tonia pati pirmoji prane
šė Jung. Valstybėms, kad 
ji ir šį kartą negalės sumo
kėti savo skolos. Jung. 
Valstybės tikisi panašius 
pranešimus gauti ir iš kitų 
skolininkų.

Europos valstybės birže
lio 15 d. Jung. Valstybėms 
turėtų sumokėti $1,891, 
661,670.39. Į tą sumą įeina 
nuošimčiai ir skolos dalys, 
kurios turi būti sumokė
tos.

Europos valstybės sko
lingos Jung. Valstybėms 
šiaip: Belgija — $70,642, 
538.80; Čekoslovakija — 
$17,998,213.63; Estonija — 
$4,483,137.90; Suomija — 
$161,935.50; Prancūzija — 
$545,951,725.31; Didžioji 
Britanija— $1,080,157,132. 
08; Vengrija—$495,256.41; 
Italija — $100,861,350.54; 
Latvija — $1,742,811.44; 
LIETUVA— $1,522,849.62; 
Lenkija — $55,805,187.10; 
Rumunija — $9,487,500. 
80; Jugoslavija — $2,352, 
031.26.

Volpe Kasyklose Užmušta 10
Šeši Sužeista

Pittston, Pa. — Šiomis / 
dienomis Volpe Coal kom
panijos kasyklose įvyko 
ekspliozija, kurioj užmuš
ta 10 darbininkų ir 6 su
žeista. Užmušta šie: Ale- 
kas Glanko, John Clark, 
Jonas Kovaliauskas, Mar
tinas Wocniak, Adam 
Mark, Gus Bostick, John 
Phillips, Michael Guzzy, 
John Lokuta, Sam Adoni- 
zio. Kritingoje padėtyje y- 
ra Juozas ^Vaškevičius, Su-, 
sirinkęs gasas eksplioda- 
vo, kur dirbo 16 darbinin-- 
kų, 700 pėdų nuo žemes 
.paviršiaus gilumoje.

Ispanijos Nacionalistai Su
mušė Radikalus Visuose 

Frontuose

Kariuomenės Ir Visuomenės Šventės Vaizdai Kaune Gegužės 15 d.

Slavokai Reikalauja Autono
mijos Čekoslovakijoj

Bratislava, čekostovaki- 
ja, birž. 6 — Slavokai kai
miečiai reikalauja, kad če
kų vyriausybė duotų jiems 
autonomiją. Jie suruošė 
demonstracijas ir savo 
reikalavimus įteikė vy
riausybei. Čekoslovakijoj 
yra 2,300,000 slavokų. Sla
vokai su čekais yra pasira
šę sutartį Pittsburgh, ku
ria čekai yra pasižadėję 
duoti slavokams kultūrinę 
savyvaldybę. Taigi dabar 
slavokai ir reikalauja kad 
išpildytų pasižadėjimą.

Autonomijos reikalauja 
ir vokiečiai, gyvenanti Če
koslovakijoj.

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, birželio 
6 — Ispanijos nacionalis
tų artilerija ir karo lakū
nai iš orlaivių smarkiai su
pliekė Ispanijos radikalus 
(lojalistus) ir užėmė Luce- 
na dėl Cid, kuris yra var
tai į Castellon de la Plana 
ir Viduržemio jūrą. Iš pie
tinės Ispanijos pusės na
cionalistai smarkiai žy
giuoja pirmyn į Valencią. 
Lucena dėl Cid turi 5,000 
gyventojų ir yra geležies ir 
švino kasyklos.

Nacionalistai sumušė ra
dikalus (lojalistus) ir Sier- 
ra Esparraguera, 14 mylių 
:i šiaurvakarus nuo Lucena 
dėl Cid.

Derybos Lietuvos ir Argenti
nos Prekybos Sutarties 

Reikalu
Kaunas, birželio 1 dieną, 

— Baigiamos diplomatiniu 
keliu vedamos derybos 
Lietuvos ir Argentinos 
prekybos sutarčiai sudary
ti.

. PRIIMTAS VIDAUS PA
SKOLOS ĮSTATYMAS

Minėta 550 Metą Krikščio
nybės Sukaktis Lietuvoje

*
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LIETUVA
Viršuje — jaunimas ir visuomenė apiberia gėlėmis motorizuoto jų dalių karius; pradžios mokyklos mokinys įteikia karininkui klasės draugų nupirktą šautu

vą ; apačioje — per Kauno miestą pravažiuojąs sunkvežimis, pilnas šautuvų ir kulkosvaidžių, suaukotų Žaliojo Kalno gyventojų, gyvasis paveikslas, vaizduoja vi
są Lietuvą (Kauną, Vilnių ir Klaipėdą), kurią saugo ginkluotos lietuvių rankos ir vienas iš kelių šimtų ūkininkų, kurie atvežė iš įvairių Lietuvos vietų dovanų— 
šautuvų kariuomenei.

Japonija Patenkina Jung. 
Valstybių Reikalavimą

23 Jūreiviai Grąžinti Darban
DvidešimtsNew York

trys jūreiviai, kurie dirbo 
laive Sacarappa ir buvo at
leisti nuo darbų, šiomis 
dienomis grąžinti. Jie pri
klauso prie CIO National

Ispanijos Nacionalistai Ap
šaudę Anglijos Laivą

Prancūzija Skelbia Karą 
Oro "Paukščiams"

Šv. Tėvas Paskyrė Legatą

Kaunas, birželio 3 dieną, 
Vyriausybė priėmė Kauno 
miesto penkiolikos milijo
nų litų vidaus paskolos į- 
statymą naujoms mokyk
loms, prieglaudoms, turiz
mo namams, pirtims ir 
prekybos halėms statyti.

VALSTYBĖS PREZIDEN
TAS PRADĖJO ATOSTO

GAS
* *

Kaunas, birželio 1 dieną, 
Valstybės prezidentas A. 
Smetona išvyko į savo ūkį 
Užulėnyje ilgesnių atosto
gų

Kaunas, gegužės 29 die
ną iškilmingai paminėta 
550 metų krikščionybės su
kaktis Lietuvoje. Karo mu
ziejaus sodelyje, • dalyvau
jant vyriausybei, vysku
pams ir visuomenės atsto
vams. Kalbėjo valstybės 
prezidentas, J. E. arkivys
kupas Skvireckas, U-to 
profesorius Česnys, Gene
rolas Nagius - Nagevičius, 
kurie kalbose apibūdino 
krikščionybės reikšmę Lie
tuvai. Popiežius atsiuntė 
sveikinimo laišką ir apaš
tališką palaiminimą lietu
vių tautai.
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LIETUVOS VALDŽIA PA
RUOŠĖ SUSITARIMO 
PROJEKTĄ SU ŠVEN

TUOJU SOSTU

Liudijimai Susisiekimo ir 
Kitomis Lengvai 

naudoti Lietuvoje
Kaunas, gegužės 31 die

ną, užsienių reikalų minis
tras Lozoraitis įteikė Šv. 
Sosto atstovui mons. Ara- 
tai susitarimo projektą 
konkordatui vykdyti.

Washington, D. C. — Ja
ponijos vyriausybė atsakė 
į Jung. Valstybių notą, ku
ria reikalavo grąžinti ame
rikiečiams užgrobtas jų’Maritime unijos, 
nuosavybes Kinijoje.

Japonijos vyriausybė 
praneša, kad kaikurios 
nuosavybės jau grąžintos, 
o kitos bus grąžintos taip 
greitai, kaip bus galima. 
Japonija savo, atsakyme 
aiškinasi, kad nuosavybės 
buvo paimtos tik laikinai 
kariniais sumetimais.

Japonai Vėl Bombardavo 
Cantoną

Užmušta 500
Canton, Kinija, birželio 

6 — Japonai iš orlaivių vėl 
bombardavo šį miestą ir 
užmušė apie 500 žmonių.

Madridas, Ispanija, bir
želio 6 — Ispanijos radika
lų valdžios žiniomis, nacio
nalistai iš karo orlaivių 
apšaudė Anglijos laivą, jį 
padegė ir jo Įgulos 21 jū
reivį užmušė ir 50 sužeidė 
ties Alicante. Nacionalis
tai smarkiai bombarduoja 
Valencijos uostą.

Vengrija Užsimojo Didinti 
Kariuomenę

Paryžius, Prancūzija, — 
birželio 6 d.

j valdžia labai pasipiktino 
■ lakūnais, kurie iš Ispanijos 
atlėkė ir numetė 9 bombas 
ant geležinkelio, kuris eina 
iš Prancūzijos į Ispaniją. 
Tuo geležinkeliu pristato
ma Ispanijos radikalams 
karo reikmenų. Prancūzi-i 
jos premieras Daladier į-j 
sakė kareiviams, pastebė
jus svetimus arlaivius šau
ti į juos.

Prancūzijos

Quebec, Kanada, birželio 
6 d. — Šio mėnesio 22 — 26 
d.d. čia įvyks Tautinis Eu
charistinis Kongresas. Šv. 
Tėvas, Popiežius Pijus XI 
savo legatu paskyrė J. E. 
Kardinolą Villeneuve, Que- 
beco arkivyskupą, Kongre
so rengimo sumanytoją.

Coleraine Kasykloje Pradėjo 
Dirbti

UŽSIMUŠĖ DU KARO 
LAKŪNAI
 &

Kaunas, birželio 2 dieną, 
ties Bartininkais nukrito 
karo lėktuvas, užsimušė 
karo lakūnas leitenantas 
Vidūnas ir puskarininkas 
Vilkaitis.

1,500 Žirniu Rinkėjai 
Laimėjo Streiką

Kaimas, birželio 1 d. — 
Užsienio lietuviai susisie
kimo Lietuvoje lengvato
mis pasinaudoti liudijimus 
gaus Lietuvos KonėulatiftJ-: 
se užsienyje ir Lietuvos 

G. K. sienoms pareiti punktuose.

Ctarksburg, California, 
birželio 6 — Žirnių rinkė
jai nepriėmė nukapotų al
gų. Kaip tik kompanijos 
paskelbė, kad jos nukapoja 
darbininkams algas, tai jie 
(skaičiuje 1500) susiorga
nizavo į uniją ir paskelbė 
streiką. Streikas tęsėsi tik 
vieną dieną. Darbininkai

Socialistų Vadą Apmėtė 
Supuvusiais Kiaušiniais
Newark, N. J. — Pereitą 

šeštadienį, birželio 4 d., 
Norman Thomas, socialis
tų vadas, buvęs protestan
tų pryčeris, atvykęs į New- 
arką, Military parke, ban
dė pasakyti smerkiančią 
Jersey City mayorą kalbą, 
bet nepavyko. Sutrukdė 
Amerikos Legiono nariai ir 
iš minios Thomas’ą apmė
tė supuvusiais kiaušiniais. 
Tarp socialistų ir jų priešų 
kilo riaušės. Atvykus poli
cija riaušininkus numalši
no ir Thomas’ą palydėjo į 
saugią vietą. Stebėtis rei
kia, kad taip vadinamoje 

tokie
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laimėjo žr pasirašė sutarti i kultūringoje šalyje 
su darbdaviais. j dalykai vyksta.

Budapeštas, Vengrija, — 
birž. 6 d. — Vengrijos už
sienių reikalų ministeris 
savo kalboje parliamente 
pareiškė, kad vengrų ka
riuomenė turi būti didina
ma, kad apsaugoti šalį nuo 
sukrėtimo šiais kariniais 
laikais Europoje. Vengri
ja ieško simpatijų Vokieti
joje ir Italijoje.

Kompanijų Tinstąs Nubaus
tas $360,000

Japonai Iš Orlaiviu Bombo
mis Užmušė 200 Kiniečių

Madison, Wis. — Teisė
jas Stone nubaudė 13 alie
jaus kompanijų ir 11 jų 
iviršininkų $360,000 už tai, 
kad jos dalyvavo sąmoks
le palaikyti aukštas pro
duktų kainas. Be to, teis
mas priteisė padengti teis
mo kaštus suma $25,000.

Scranton, Pa. — Colerai- 
ne kasyklose, kurios būvą 
uždarytos per visus metus, 
pradėjo dirbti.

_________ **
Anglija ir Jung. Valstybės 
Smerkia iš Oro Bombar- 

davimę 5

Ispanijos Nacionalistai Susi
kirto Su ItalaisHongkonk, Kinija — Ja

ponai iš orlaivių bombar
davo Canton ir užmušė 200 
kiniečių. Diena prieš japo
nai bombardavo tą patį panijos rubežius,

Hendaye, Prancūzijos-Is-
J Oi" birželio

miestą ir užmušė 600 ki- 6 — Pranešama, kad tarp 
mečių ir sužeidė 1000. į gen. Franco karininkų ir i- 

Japonai užėmė miestą talų kilęs nesusipratimas. 
Kaifeng, centralinėje Kini-, Nacionalistų valdžios sos- 
joje. Kiniečiai dabar sus- tinėje Burgos vyksta sku- 
tiprino prie Chengchow, bus. persitvarkymas. Sako- 
kur kryžiuojasi Peiping - ma^ kad gen. Franco įsa-

VVashington, D. C . — 
Jung. Valstybių ministeris 
Sukner Welles griežtai 
smerkia iš oro bombarda
vimus Kinijoje ir Ispanijo
je. Jis sako: “toki žygiai 
yra priešingi bet kokiai 
teisei ir žmoniškumui”. 
Tą patį yra pareiškęs ir 
prez. Rooseveltas. Angliją 
taip pat yra pasiuntus pr<£ 
testus Japonijai ir Ispani
jos kariaujančiom dalim.

Hankow geležinkelis. Eina kęs areštuoti keletą savo baigė vienos savai
« w • • I • ' r' «smarkūs mūšiai. 1 karininkų.
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PAR BĮNtNKA SĮ- 2

GRABORIAI
X "~=,=aplaidus pas kun. J. Bakšį. 
. Kun. K. Urbonavičius ir 
kun. J. Švagždys išvažiavo 
į 40 Valandų Atlaidus Ma
rianapolio Kolegijom

tik nepamiršo lietuvių kal
bos, bet dar ją pagilino ir 
vartoja visai laisvai. Kun. 
Geraldas yra nuoširdus 
“Darbininko” skaitytojas, 
bendradarbis-. Je motinėlė 
yra LDS 1 kp. narė.

Sveikiname kun. GeraL 
dą ir prašome dabar, lais
vu laiku nuo pareigų, daž
niau paremti laikraštį 
“Darbininką” raštais, pa
dėti darbininkams sunkio-

•j
ruolienė. Bankiete dalyva
vo apie du šimtu svečių ir 
viešnių, tarp kurių iš kuni
gų dalyvavo šie: kleb. kun. 
P. Virmauskis, kun. K. Ur
bonavičius, kun. J. Švagž
dys, Tėvas Alfonsas Maria, 
C. P., Tėvas Pauliukonis, 
MIC., kun. 1 
kun. Daunis, primicijantas: _ . . ~ ...
Tėvas Geraldas Motiejų- na Tamstą, kun. Geralde, 
nas ir kun. A. Baltrušiū- sveikatoje.
nas. Pastarasis buvo toast
masterium.

Prie garbės stalo šalę pri- 
mieijanto kun. Motiejūno 

sas Maria. Dalyvavo daug sėdėjo jo motinėlė, 
žmonių. Tuoj po šv. mišių Iš artimesniųjų giminių 
primicijantas kun. Motie-buvo primicijanto seseris 
jūnas suteikė palaimini
mą.

Po pamaldų, kleb. kun. 
P. Virmauskis pakvietė vi
sus kunigus, dalyvavusius 
kun. Motiejūno pirmose iš
kilmingose šv. mišiose, 
primicijanto motinėlę, se
seris ir gimines į kleboni
ją pietautų. Ponia Motie
jūnienė pakvietė gerb. ku
nigus, gimines ir artimiau
sius pažįstamus į savo na
mus (Dorchester) ir ten 
maloniai priėmė ir pavai
šino.

PRIMICIJOS

Geraldas 
Motiejū-

Sekmadienį, birželio 5 d., 
Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčioje (So. Bostone), pir
mas iškilmingas šv. mišias 
atnašavo kun. 
(Aleksandras)
nas, pasionistas. Diakonu 
buvo kun. Pr. Aukštikal
nis, S. J.; subdiakonu — 
kun. A. Baltrušiūnas; ce- 
remoniorum — kun. K. 
Jenkus. Turiningą pamok
slą pasakė misijonierius— 
pasionistas Tėvas Alfon-

ŠAUNUS BANKIETAS

S. P. Kneižis^ ^ovo> yž geresnę būk-
lę. Lai Aukščiausis stipri-

Darbininkas.

DAUG MIŠIŲ

Birž. 6 d., Šv. Petro par. 
bažnyčioje, apart vietinių 
kun. K. Urbonavičiaus ir 
kun. P. Virmauskio, laikė 

~ šv. mišias kun. J. Daunis,p. Motiejūnaite, p. Stase , ... , ’
Skudnene (Motiejūnaite) ._ ; “z;,/...- v. junas ir kun. A. Baltrusiu-įr jos vyras p. Jonas Skud-H o 
ris, p. V. Skudris su žmona 
(So Boston Supply Co. sa
vininkas) ir kiti. P-lės Mo
tiejūnaitės yra buvusios 
ilgus metus Šv. Petro pa-

nas.

APSIVEDĖ

Birž. 6 d., 9 vai. ryte, Šv.

Vakare (6 vai.), LDS 1 
kp. vadovybėje, parapijos 
svetainėje įvyko šaunus 
bankietas primicijantą ku
nigą Geraldą Motiejūną 
pagerbti. Bankieto rengi
mo vyriausiu šeimininku 
buvo LDS kuopos iždinin
kas p. Vincas Valatka, vy
riausia šeimininkė p.-Ba-.

• v

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

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

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

SUSIRINKIMAS

Moterų Sąjungos 13 kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks antradienį, birželio 7 
dieną, parapijos svetainė
je, 492 E. 7th St., 7:30 va
landą vakare. Visos narės 
malonėkite susirinkti. Yra 
labai svarbių reikalų.

Prot. Rašt.

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

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

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

IŠVYKO | LIETUVĄ

Pereitą savaitę išvyko į 
Lietuvą pp. Stasys Nau
džiūnas ir Stasys Čyžius. Į

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

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

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Parveš Dviejų Rašytojų 
Palaikus

I Tel. south Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral. Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

KUN. FELIKSAS NORBUTAS,
šiomis dienomis perkeltas iš Haverhill Šv. Ritos (ai
rių) parapijos į Hingham airių parapiją. Haverhille 
kun. Norbutas dirbo labai gražų darbą tarpe lietuvių, 
kurių parapija yra airių parapijos globoje. Šv. Ritos 
airių parapijos buvęs klebonas buvo pavedęs kun. Nor- 
butui aptarnauti lietuvius, lietuvių buvusioje Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje, bet naujasis klebonas sujungė 
į vieną. Kun. Norbutas, būdamas Haverhille suorgani
zavo lietuvius katalikus į Katalikų Veikimo Centrą, 
LDS organizacijos kuopą ir jaunimą į Lietuvių Katali
kų Nemuno klubą. Jis tikrai atgaivino tos kolonijos 
lietuvius dirbti katalikybės ir lietuvybės darbe. Dabar 
kun. Norbutui tenka dirbti grynai kitataučių parapi
joje.

Kun. Feliksas Norbutas, gegužės 25 d., š. m., mi
nėjo 10 metų savo kunigavimo sukaktį. Ta proga svei
kiname kun. Feliksą Norbutą ir linkime, kad jam atei
tyje vėl tektų dirbti grynai lietuvių parapijoj, savo 
tautiečių katalikų tarpe.

KAUNAS — Lietuviai iš Za
kopanės nori parvežti rašytojo 
J. Bieliūno palaikus, o žydai — 
prieš 70 metų mirusio Kauno 
žydų rašytojo Mapū, kuris pa
laidotas Karaliaučiuje.

II

Q au u,-*- -----------------------—-------------y — -----------— -- 1 ~
rapijos choro narės. Ponia Petro bažnyčioje kun. An- 
Stasė Skudrienė (Motie- tanas Baltrušiūūnas su- 
jūnaitė) buvo pasižymėju- teikė savo broliui Jonui ir 
si solistė. Dabar pp. Jonas Justinai Macaitei Moterys- 
ir Stasė Skudriai gyvena tės Sakramentą. Sekė šliu-’ 
Maplewood, N. J. binės šv. mišios, laike ku-

Duetą ir solo dainavo Dr. ri>l šv' Komuniją
Juozas ir Ona (Valeckai- 
tė) Antanėliai, akompa
nuojant muzikui Rapolui 
Juškai. Primicijantui svei
kinimo eiles pasakė jau
nas, pp. Ivaškų sūnus ir į- 
teikė dovanėles rengėjų ir 
draugijų vardu. Kalbas pa
sakė šie: kun. dr. Pauliu- 
konis, MIC., kun. Jonas 
Daunis, Tėvas Alfonsas, C. 
P., kun. S. P. Kneižis, p. A. 
F. Kneižis, ‘Darbininko’ 
redaktorius, p. Stasys Gri- 
ganavičius, LDS 1 kp. pir
mininkas, bankieto rengi
mo komisijos vardu, kun. 
K. Urbonavičius ir kleb. 
kun. P. Virmauskis, kuris 
pačioje pradžioje pasakęs 
sveikinimo kalbelę, pakvie
tė kun. A. Baltrušiūną būti 
toastmasterium. Kun. A. 
Baltrušiūnas labai suma
niai vedė programą.

Iš profesijonalų ir biz
nierių teko pastebėti pp. 
V. Skudrį, A. Baltrušiūną, 
P. Kiburį, J. Strigūną, adv. 
Juozą Cūnį, laidotuvių di
rektorius — p. Juozą Kas- 
perą, p. D. Zaletskai, p. S. 
Barasevičius, ir kitus. Gal 
būti nesuklysiu pasakęs, 
kad iš seniausių amžiumi 
dalyvių buvo tai p. Prata- 
šienė, artima pp. Motiejū
nų pažįstama, kuri jau bai
gia 90 metų amžių.

Bankietas praėjo labai
nuoširdžioje nuotaikoje, nehurst, N. C., sugrįžo So. 
So. Bostoniečiai užsitar- Bostonan pas savo tėvelius 
nauja pagarbos už tai, kad atostogas praleisti. Sugrį- 
jie moka pagerbti savo va- žo savo automobilium, ge- 
dus. Reikia pažymėti, kad rai, atrodo, o kas svarbiau- 
iš So. Bostono išėjo beveik šia, kad visai nepamiršęs 
visi jaunieji kunigai Bos- lietuviškai, nors ten ir ne- 
tono diecezijoje. tekę nei su vienu lietuviu

Primicijantas kun. Ge- susitikti. Linkėtina Bro- 
raldas (Aleksandras) Mo-i niui atnaujinti senas pa- 
tiejūnas užbaigė bankieto žintis ir smagiai atostogas 
programą savo gražia kai- praleisti. Rap.
ba. Jis ypatingai dėkojo --------------
kleb. kun. P. Virmauskiui, Pereitą savaitę Bernar- 
kun. K. Urbonavičiui ir sa- das Koraitis, I. J. Fox, Ine.,

i

jaunikiai, tėvai, giminės ir 
daug pažįstamų. Liudyto
jais užsirašė Ieva Macaitė 
ir Benjaminas Baniulis. 
Trečia pora lydėjo, būtent: 
Alfonsas Smetona ir Joa
na Točkaitė.

Jaunosios tėvai savo na
muose iškėlė vestuvių ba
lių.

Jaunavedys p. Jonas Bal- 
| trušiūnas dirba Heinz 
kompanijoj, o jaunoji p. 
Baltrušiūnienė (Macaitė) 
R. H. White’s kompanijoj.

Jaunavedžiai išvyko pra
leisti “medaus mėnesį”, 
bet kur, nepasakė (paslap
tis). Sugrįžę apsigyvens 
So. Bostone.

Jaunavedžių tėveliai gy
vena So. Bostone. Jaunojo 
tėvelis p. Baltrušiūnas yra 
įžymus biznierius, turi 
valgomųjų produktų krau
tuvę.

Linkime jaunai porelei 
sukurti gražią lietuvišką 
šeimynėlę.
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PARVYKO ATOSTOGŲ 
IŠ NORTH CAROLINE

Bronius Jakunskas, se
niau pasižymėjęs atletas 
(bėgikas) priklausęs prie 
L. Vyčių 17-tos kuopos, o 
dabar dirbąs prie vieno 
stambaus finansierio, kurs 
daug laiko praleidžiąs Pi-

C

Senų Bolševikų Choras
James B. Cotter

GRABORIUS

vanoti sidabrinę lapę $100. 
00 vertės.

B. Koraitisar A. Peldžius 
atvykę į Scranton aplankė 
anglių kasyklas, kurios 
jiems buvo įdomu pamaty
ti. Rap.

pradžiai”, bet paaukavo 
parapijos pikniko naudai.

L. Duktė.il‘j*

IŠVAŽIAVO Į ATLAIDUS

DZŪKIŠKOS VESTUVĖS

atvaizdavo

Birž. 5 d., po pietų, kun. 
K. Jenkus, kun. A. Petrai
tis ir kun. J. Skalandis iš
važiavo automobiliu Ro- 
chester, N. Y., į 40 valandų

“Daily Express” Maskvos ko
respondentas rašo, kad gegužės 
1 dieną daugely Sovietų kalėji
mų ir koncentracijos stovyklų 
sėdintieji senieji bolševikai su
ruošė savotiškas demonstraci
jas, kurios padarė didelį įspūdį.

■ Viename kalėjime per pasivaikš- 
i čiojimą vienas senas komunis
tas garsiai iššaukė visų pirmojo 
komunistų partijos centrinio ko
miteto narių pavardes. Į jo šau
ksmą atsakinėjo senų bolševikų 

i choras. Iššauktas Lenino, Jofės 
I ir kitų žymių komunistų pavar- 
I dės, choras garsiai atsakė:

— Mirė.
Kai buvo iššaukti Zinovjevo, 

Kamėnevo, Bucharino, Rykovo 
ir kitų vardai, choras atsakė:
— Sušaudyti.
Paminėjus Stalino vardą, cho

ras labai garsiai suriko:
— Vienas gyvena Kremly.

12 Freeman St.,
STOUGHTON. MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengSjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 35 METU PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

i
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REIKALINGAS Vaikynas, ku
ris moka troką vairuoti. Darbas 
prie geležies prekių krautuvės.

PROspect 2469-M

A. Kaspar
Moiiavojame Automobilius 
Taisome body ir fenderius 

Taipgi simonizuojame 

66 Victoria St.,
W. SOMERVILLE, MASS. 

(13-20-27)

Kreiptis tuojaus Telephonu — vo našlei motinėlei už pa- kailinių firmos atstovas ir 
HIGhlands 8280.

(3-7-10)

PARSIDUODA labai pigiai 
dining room setas, susidedantis 
iš stalo, 6 kėdžių, China kloseto 
ir buffet. Setas yra moderniškas 
ir vertas $475.00. parduosiu už 
$75.00. Tokio didelio bargeno 
Tamstos dar nematėte. Kas no
rite taip pigiai setą pirkti, pra
šome kreiptis į Darbininko Ad
ministraciją, 366 W. Broadwky, 
So. Boston, Mass. (27-7-10)

gelbą, kurią jis įgyjo siek- “Darbininko” administra- 
damas aukščiausiojo tiks- torius A. Peldžius buvo iš- 
lo — kunigystės. Dėkojo vykę biznio reikalais į 
bankieto rengėjams, savo Pennsylvanią. Wilkes-Bar- 
giminėms, pažįstamiems re aplankė “Garso” redak- 
ir bendrai visiems, ir paža- ciją, Scrantone — prelotą 
dėjo atsiminti visus savo J. Miliauską, Kingstone — 
maldose. Į kun. J. Inčiūrą ir kitus.

Kun. Geraldas Motiejų- P-nas B. Koraitis atsi- 
nas, nors šioje šalyje gi-, lankymo proga Lietuvių 
męs ir augęs ir per 12 me- Dienai, kuri įvyks Labor 
tų*" mokėsi svetimtMičftuDay, Elmhurste našlaity- 
pasionistų seminarijoj, ne1 no naudai pažadėjo pado-

Geg. 28 d. parapijos salė
je, Lietuvos Dukterų po 
globa Motinos Švč. draugi
ja turėjo naujovišką pa
rengimą
dzūkiškas vestuves su vi
somis apeigomis ir daino
mis. Atsilankiusieji sve
čiai jautėsi tikrai kaip ves
tuvėse. Visi turėjo progas 
prisiminti savo jaunas die
nas Lietuvoje, kuomet tek
davo dalyvauti panašiose 
vestuvėse, o daugeliui ir 
svarbiąsias roles atlikti, t. 
y. būti jaunaja ar jauni
kiu. Šį sykį savo roles atli
ko šios d-jos narės: M. Ma- 
tijaškienė — jaunoji, 
Juškienė — jaunikis,
Vasilienė ir J. Čaplikienė
— pamergės, O. Krasaus
kienė ir O. Aukštikalnienė
— pabroliai, Virbickienė— 
svočia, K. Čiurlionienė — 
svotas, E. Nanartavičienė 
ir I. Marksienė — jaunųjų 
mamės, Švedienė, L. Zar- 
deckienė, Januškevičienė 
—- tetos - kaiminkos. Jos 
netik dalyvavo atvaizdavi
me vestuvių, bet ir vestu
vių pyragą aukavo, kuris 
svečiams buvo dykai dali
namas. Prie aukų dar pri
sidėjo: A. F. Petkevičius, 
Norvilienė, Rimu t i e n ė, 
Gedminskienė. Akunevi- 
čienė, Jaskevičienė ir Ma- 
siulienė. Labiausia visus 
prijuokino svotas — p. 
Čiurlionienė, kuri šią vasa
rą vyksta Lietuvon per 
“D-ko” agentūrą aplanky
ti savo gimtinę - Dzūkiją.

Iš “vestuvių” pelno liko 
virš $20, kurį “jaunieji” 
nepasiliko sau “gyvenimo

Sporto Komisijos pranešimu, Lietuvių Dienoje, 
liepos 4 d., š. m., Marianapolyj, Thompson, Conn. ren
giamai sporto Olimpiadai numatyta sekanti programa: 
1:00 vai. iki 3:00 P. M. — Sviedinio žaidimas. Žais Ma

rianapolio Kolegijos sviedinio ratelis su Worceste- 
rio Aušros Vartų parapijos Vyčių sviedinio rate
liu.

3:00 iki 3:30
2 — three round exbition matches.

3:30 iki 4:30 — Neformališkos lenktynės - bėgimai. Da
lyvauja kas tiktai nori iš suvažiavusios minios.
1. VAIKAMS —
a. 50 Yardų bėgimas.
b. Bulbių rinkimas.
2. VYRAMS —
a. 100 yardų bėgimas.
b. 3x100 yardų estafetė (relay race).
c. 1500 metrų bėgimas.
3. DRŪTIEMS VYRAMS —
a. 50 yardų bėgimas.
Laimėjusiems, bus duodamos dovanos.
P. S. Bilijardu (pool) ir kėglių (bowling) kamba

riai bus atidaryti per visą dieną, kad žmonės galėtų pa
silinksminti šiais lošimais.

I

I
1

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

l Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

auk-

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

366 WEST BROAOWAY
So. Boston, Mass.

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

r

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

DARBlN^iKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON

1058

Bay ViewMotor Service
STUDEBAKER

> Automobilių Ir Trofcų Agento ra 
Taisome visokių iidirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 8fh St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

, Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečiokas
Savininkai.
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UŽSIENIŲ LIETUVIAMS

Kova Su Gaisrais Lietuvoje

1

Streikas Pittsburghe
25c.

25c.
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AUKOKIME PALANGAI!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

kiua paaiškinimus pačiam auto-

Profeslonalal, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

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

Cremo Brewing Co.

— veik visuo-

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

KAUNAS — Speciali Vid. 
Reikalų Ministerijos komisija 
tikrino paminklinės prisikėlimo 
bažn. statybą, dalyvaujant kaip 
eksportui profesoriui inž. Mor
kūnui. Buvo peržiūrėti visi pla-

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq.Ca$h Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Draugijų Valdybų Adresai

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

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

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

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

KAS IŠ TO
Sakoma, kad šioje šalyje neva draugai, arba giminės 

kas met prageriama virš ’ susimuša, susiskaldo gal- 
trijų bilijonų dolerių ver- vas, o paskui ištisus mėne- 
tės ne pieno — bet alkohi- sius gydosi, po teismus tą- 
linių gėrimų. Saliūninin- sosi, kalėjimuose sėdi arba 
kai, bravorininkai džiaug- lieka ligoniais, paliegėliais, 
te džiaugiasi alkoholininkų 
troškuliu arba gėrimu. 
Šiandien geria*jauni (mer
ginos ir vaikinai), geria1 
vaikai, geria, žinoma, ir se
nesnieji. Rodos, kas savai
tė vis nauji tavernai atsi
daro. Nevienas rimtas as
muo suka galvą, negalėda
mas suprasti kaip tai, kad 
sunkūs laikai, nedarbas, o 
vienok tiek žmonių (tų ku
rie skundžiasi nedarbu) 
lanko smukles, saliūnus, a- 
laus daržus ir pan. Žinoma, 
jie ten knygų neskaito, ne- 
apsvarsto kaip pagerinti 
savo būklę — kaip įgyti ge
resnį darbą.

Alkoholis palieka pėdsa
kus ne vien kišenėse, bet ir 
žmogaus kūne, šeimoje, ai
niuose ir visuomenėje. Ro
dos, šiandien bedarbiai tu
rėtų taupyti savo centus — 
ir nepraleisti nereikalin
gam alkoholiui. Štai, eina 
žmogus, kurs neturi geres
nių drabužių, bet degtinei 
turi ir centų ir dolerių. Jis 
visuomet skundžiasi, kad 
neturi pinigų. O kur jis 
randa tą dolerį gėrimui, tai 
jau ne žinome ir tur būt ne
žinosime. Gėrikai skun
džiasi alkoholio žiaurumu, 
nes juos tas pats alkohilis 
visuomet apgauna sveika
tos žvilgsniu. Kiek galvų 
skaudėjimų — kiek sirgu- 
liavimų — kiek mirimų.

Alkoholis, patekęs žmo
gaus kūnan, labai nuodin
gai veikia visą organizmą. 
Jis ardo, gadina kraują, 
širdį, nervus ir kitus orga
nus. Žmogus išgėręs alko
holio darosi nenatūralūs. 
Jame kyla žalingi pasiry- nių jėgų, pasidaryti neats- 
žimai, kurie blaivam esant 
niekuomet nekiltų. Jų 
klausydamas ir vedamas, 
pasigėręs žmogus kartais 
pasielgia ir labai žiauriai 
bei niekšiškai. Pasigėrę

v •
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Degtinės apsvaigintas 
’ protas nesuvaldo žmogaus 

y-1 biauriausių užgaidų. Pasi- 
iagėrę žmonės ne tik savo 

I kūnus sužeidžia, bet ir sie
las. Girtauti pradėjęs as
muo pasidaro kūno ir sie
los invalidas. Jis lengvai 
apšmeižia nekaltą žmogų, 
nesidrovi neteisingai paliu
dyti, o kartais net prislėg
ti. Girtaująs žmogus nesi- 
gėdina pasisavinti svetimo 
turto arba kito nuosavy
bės. Jis nustoja jautęs kas 
dora ir kas nedoraą kas 
leistina ir kas neleistina. 
Jo dorovės jausmai visai 
atbunka ir atšimpa. Jis ne
sivaržo, net ir didžiausią 

■ nedorybę papildydamas.
Degtinės mėgėjas yra 

taip pat žalingas asmuo ir 
aplinkumai. Jis nesykį pra
geria pinigus skirtus būti- 
niausiems šeimos reika
lams (jeigu turi šeimą). 
Šeima neturi šiltesnio dra
bužio arba duonos šviežios, 
o jis tai savo gomurį soti
na degtine. Jam nerūpi kur 
jo vaikai bastosi arba kas 
su jais dedasi. Tai jų tėvas 
Žinoma, tie nelaimingi vai
kai gero žodžio namie neiš
girsta — nei laimės namuo
se neranda. Girtuoklystė 
yra didelė šeimos ardytoja. 
Girtuoklystė irgi atsiliepia 
tėvų vaikuose — jų dvasio
je ir kūne. Kodėl vaikai 
būna silpni proto atžvilgiu, 
neūžaugos, vagiliukai?

Kai tautoje — arba šaly
je atsiranda daug girtuok
lių, tada toji tauta pamažu 
miršta ir nyksta. Ji gali 
laipsniškai nustoti kurybi-

pari ir būti gyvenimui ne
tinkama.

Dėl to kova su girtuok
liavimu yra kova su di
džiausiu paskiro žmogaus, 
šeimos ir tautos priešu. Į

DARBININKAS

*

Intertypos Fondui

PIKNIKAS ir BALIUS
Bendrai Rengia LDS 7 kp. ir Labdarybės Dr-ja

Maironio Parke, Worcester, Mass
GROS ORKESTRĄ FRANK NAVIO

PRADŽIA 2 VAL. p. p. IR TĘSIS IKI VĖLUMOS
I

Šis bendras LDS 7-tos kuopos ir Labdarybės dr-jos piknikas ir ba
lius bus vienas įdomiausių, nes rengimo komisija yra išgalvojusi daug 
naujų įvairumų. Taipgi šiame parengime bu? skanių valgių ir gėrimų.

Kadangi šio parengimo pelnas eis “Darbininko” naujos Intertypos 
fondui, todėlei tikimės, kad katalikiškoji visuomenė šį parengimą pa
rems ir gausiai į jį atsilankys.

Iš Varšuvos Grįžo Lietuvių 
Delegacija

Kaunas, gegužės 26 dieną 
iš Varšuvos sugrįžo lietu
vių delegacija, kuri tarėsi 
su lenkais geležinkeliais 
susisiekti reikalais. Tiesio
ginio keleivių susisiekimo 
sutartį abiejų šalių vyriau
sybės ratifikuos birželio 
mėnesio gale. Prekinių 
traukinių susisiekimas a- 
teities dalykas — galės bū
ti pradėtas tik prekybos 
sutartį sudarius, kas dar 
nesvarstoma.

Visus kviečia RENGĖJAI. Naujas “Intertype

►*x*****z**********

Skipitis Išvyksta {Piety 
Ameriką

Kaunas, birželio 1 dieną, 
Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pirmininkas, 
adv. Skipitis birželio mene- į 
sį išvyksta į Pietų Ameri- j 
ką aplankyti lietuvių kolo
nijas.

Pittsburgh, Pa. — Čia 
sustreikavo 1,400 didžiųjų 
kepyklų trokų vairuotojai. 
Reikalauja pakelti algas 
po 5 centus į valandą. Dėl 
vairuotojų streiko neteko 
darbo apie pustrečio tūks
tančio darbininkų, kurie 
dirbo kepyklose.

tą kovą turėtų stoti kiek
vienas kuriam rūpi šeima, 
tauta ir paskiras žmogus. 
Su girtuoklyste turi kovoti 
ne tik lietuviai, bet visų 
tautų žmonės. Šiandien su 
tuo priešu kovoja netik lie
tuviai, bet ir anglai, švedai, 
čekai ir tt. Kovoja ne tik 
katalikai, bet ir protestan
tai ir kitatikiai.

Ar stosime į kovą — ar 
platinsime blaivybę žmo
nių tarpe?

Lietuvos Ugniagesių Są
junga jungia dabar apie 
200 ugniagesių organizaci
jų. Savanorių ugniagesių 
komanda yra 101, šaulių 
ugniagesių 86 komandos, 
savivaldybių 4 ir geležin- 
kelinnikų 3 komandos. Be 
to, kariuomenės turi 34 
komandas.

Ugniagesių Sąjunga nuo 
gegužės mėn. 22 dienos su
ruošė visoje Lietuvoje 
priešgaisrinės propogan- 
dos savaitę. Ta proga su
teikė visuomenei pasibai
sėtinų žinių apie gaisrus ir 
jų nuostolius. Būtent, 1918 
— 1937 metais buvę 23,804 
gaisrai; degę 41,259 trobe
siai, nuostolių padaryta a- 
pie 195,000,000 litų. Gais
ruose žuvo 400 žmonių, 
1700 žmonių sužeista.

pi jos, taip kaip ir kitų į- 
vairių parapijų mergaičių 
(supr. merginų!) šiandien 
yra taip labai pagoniškojo 
modernizmo manija užsi
krėtusios, kad pusę valan
dos laiko, eidamos bažny
čion prieš veidrodį besida- 
bindamos,
met tik ant pusės šv. mišių 
tepaspėja ateiti. O veidus, 
ypatingai lūpas, taip labai 
dažais nusidažo, kad kuni
gas kiekvieną kartą išda
binęs žmonėms Šv. Komu
niją, — kuogreičiausia turi 
eiti zokristijon savo ran
kas plauties!...

Naujas Pasaulinis Ilgo 
Skridimo Rekordas

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venienė,

311 K St., So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Ona I Vaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 0558-W 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PA4ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka. Jonas Zalkis.
7 Winfleld SL, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

Noriu ko nuoširdingiau- 
siai padėkoti visiems ‘Blai
vybės Dirvos’ skaityto
jams, bei blaivybės priete- 
liams, kurie man atsiuntė 
ir siunčia gražius sveikini
mo ir paskatinimo laiškus. 
Džiaugiuosi jūsų gera šir
dimi ir prietelišloimu. Kad 
Dievas jus laimintų jums 
reikalingomis malonėmis 
bei palaiminimais!

J. Bu ja.

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

Palangą ištiko skaudi nelaimė 
— didžiulis gaisras. Be pasto
gės, be maisto ir be šviesesnių 
rytojaus vilčių paHkcr apie 180 
šeimų, apie 1000 žmonių. Nuos
tolių padaryta apie 1,5 milijono 
litų.

Palanga šaukiasi pagalbos!
Palangos parapijos katalikų 

komitetas maloniai kreipiasi į 
Gerb. Kunigiją ir prašo para
ginti savo parapijų tikinčiuo
sius, kad visi, kas kuo gali (pi
nigais ar daiktais), skubiai 
šelpti Palangos padegėlius. Kat. 
organizacijos taip pat labai pra
šomos paremti nelaimės ištik
tuosius aukomis iš savo kuklių 
organizacinių kasų.

Palangos parapijos komitetas 
(pas. pas.) Kun. J. Ilskis, A. 
Staknys, K. Ramonaitė, Ign. 
Aukštuolis, K. Vilkas, Razmus
Alb. Adresas: Palangos parapi- nai, braižiniai ir patikrinti visi 
jos Kataliku Komitetas padegė- išskaičiavimai, duodant smul- 
Ziama Šelpti, Klebonija.

riui inž. Reisonui. Be to, buvo 
smulkiai ir detaliai apžiūrėti 
bažn. pamatai, sienos, suriši
mai, bokštai.

Konstatuota, kad konstrukci
joje ir išpildyme nėra jokių trū
kumų. Visai nežymūs trūkumai 
betone yra natūraliai betono 
stingimo pasekmė; tai prie tokio 
didelio bažnyčios ilgio yra neiš
vengiama ir jokios reikšmės pa- 

, štatui neturi.
nuo visų klasių pagrindi-j Kartu buvo konstatuota, kad 
nio tarifo, keliaujant vi- temperatūrinės siūlės, vad. teni
sais Lietuvos geležinke
liais ir garlaiviais, ir 25% 
nuolaidą keliaujant tarp
miestiniais autobusais.

2. Aktyvieji sportininkai 
Tautinėje Olimpijadoje ir 
paskirų kolonijų sporto 
vadai birželio, liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais Lietu
vos geležinkeliais trečia 
klase keliauja nemokamai.

3. Atleisti nuo įvažiavi
mo rinkliavos automobi
lius. Besivežantieji auto
mobilius turi įmokėti G. 
Konsulate užstatą $335.00 
sumoje, kad grįždami iš 
Lietuvos automobilį išsi
veš.

Lietuvos piliečiai, norė
dami pasinaudoti pirmam 
paragrafe suminėtomis 
lengvatomis, turi pristaty
ti G. Konsulatui Lietuvos 
pasą ir dvi fotografijas. 
Lietuviai ne Lietuvos pi-' 
liečiai be svetimos valsty
bės paso ir fotografijų dar 
turi pristatyti įrodymą, 
kad jie yra lietuviai. Tokiu 
įrodymu gali būti lietuvių 
kalbos mokėjimas bent žo
džiu, lietuviškų draugijų i 
narių liudijimai arba tų ■ 
draugijų rekomendacijos. • 
Lengvatomis geriausia pa
sirūpinti tuo pačiu kartu, 
kai prašoma vizos. Antram 
paragrafe minimi aktyvie
ji sportininkai liudijimus 
gaus iš Tautinės Sporto 
Vadovybės Kaune.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas 

New Yorke

Lietuvos Vyriausybė nu
tarė atleisti nuo visų mo
kesčių užsienyj gyvenan
čius, be to, teikti gegužės 
— rugsėjo mėnesių laiko
tarpyje šias keliavimo 
lengvatas:

1. Duoti 50% nuolaidą

I X - ■

peratūriai piūviai, padaryti tin
kamai ir vietoje. Nesuprantan
tiems statybos technikos ir tai
syklių tie piūviai gali kartais 

! atrodyti skilimais, tai nerim- 
I tiems sensacijų mėgėjams duoda 
.progą skleisti nė mažiausio pa
grindo neturintiems gandams.

Visa komisija konstatavo kad 
pastatas, nors pradėtas statyti 
prieš penkerius metus, veikiant 
visokiems temperatūros atmai
noms, puikiai išsilaikė. Tai ro
do, kad bažnyčios konstrukcija 
ir darbų atlikimas visiškai tin
kamas. XX Amžius.

Pasmerkė Mergaitėms Lūpų 
Dažymąsi

Speciali Inžinierių Komisija 
Apžiūrėjo Prisikėlimo 

Bažnyčią

Iš Tokio centralinio aero
dromo (orlaivių stoties), 
išsikėlęs naujai pastatytas 
milžiniškas pačių japonų 
darbo monoplanas, apie vi
są Japonijos imperiją da
rydamas ratą, viso be sus
tojimo išskrido 62 valan
das ir 37 minutes. Per tą 
laiką jis nuskrido 7,300 
mylių, tuomi padaryda
mas naują pasaulinį tolu
mo skridimo rekordą. Or
laivis pavadintas “Šimt
mečio sparnai”. Visas ži
nias apie tą nuostabų mo
noplaną, japonai nuo Eu
ropiečių labai slepia. Viena 
tebėra žinoma, kad prie jo 
pastatymo, dirbo ir keletas 
Vokietijos avijacijos inži
nierių.

Kun. J. Lanigan, Šv. Am
braziejaus parapijos klebo
nas, Brunswick’e, Milbour
ne priemiesty, Australijo
je, kartą per pamokslą pa
sakė, kad daugelis jo para-

NAUJOS KNYGOS
TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 

kun. Juozas Zidanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j įvairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik .......  $1.00.

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ................................ 25c.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina ....................

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ............ 20c.

Knygos gaunamos: — 
Darbininkas 

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

(Bus daugiau)

CREMO5 ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
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DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

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

DA'fcfe t Nifct it A Š

DU KRYŽIAI
“i

potezę, tai popiežiaus bal-
• v

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

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

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ----------------- - 84.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly  .......................$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Prancūzų laikraštis 
Intrasigeant” (jis nėra ka
talikų), ryšium su Hitlerio 
vizitu, rašo:

“Paskutinėmis dienomis 
tik vienas balsas pasigirdo 
pasauly, kad protestuotų 
prieš kanclerio Hitlerio a-

mąstytojų, būtų gyvenęs 
brutaliu įstatymu. Hitleris 
gali save laikyti mesiju ir 
pastatytu pačios apvaiz
dos, tačiau tas, ką jis mo
ko ir įgyvendina yra gru
bus materializmas. Prieš 
jį kyla dvasinių jėgų repre
zentantas, kurs visada bai
gia pergale.

Kažkas pastebėjo, kad komunizmas ir fašizmas, 
nors išoriniai atrodą kits kitam priešginingi, esmėje 
esą artimi ir net giminingi. Kol kas jie bent sutinka 
dviejuose svarbiuose dalykuose: diktatūroj ir perse
kiojime religijos.

Nė komunizmas, nė fašizmas demokratijos nepri
pažįsta. Komunizmas dar kartais puse burnos prasita
ria apie demokratiją, ypačiai tose šalyse ir tiems žmo
nėms, kurie apie koūiunizmą kaip ir nieko nesupranta. 
Mums čia Amerikoje ryškiai puola į akis faktas, kadi 
komunistai labai mėgsta demonstruoti su tariamuoju | - 
savo demokratizmu prieš naivesnius amerikiečius, o| 
tokių čia neįmanomai didelis skaičius. Tačiau kiek ge-1, 
riau su komunizmu apsipažinę tiems veidmainingiems;^1 
šūkiams jau nebetiki. Jie žino, kad komunizmo įsteigė-! 
jai atvirai pasisako už proletarinę diktatūrą. Bet ir čia | 
komunistai klaidina visuomenę, nes tariamoji proleta
riato diktatūra yra ne kas kitas, kaip komunistų par
tijos valdžia, labai biurokratiškai sutvarkyta. Prole
tariatas prie valdžios neprileidžiamas. Jam tenka klau
syti kominterno, kurį paprastai valdo vienas žmogus— 
pirmiau Leninas, dabar Stalinas. Taigi demokratijos 
šūkį komunistai vartoja vien kvailiams pavilioti.

Fašizmas jau be jokių išsisukinėjimų pasisako statymo projektas sulaiko 
prieš demokratiją, kuri, anot fašistų, jau atgyvenusi nuo darbo prie WPA pro- 
savo naudingumą. Fašizmas iškiša jau kitokią iškabą jektų, ateivius, kurie nele- 
— tautos diktatūrą, bet ir čia nežinėlius klaidinama, galiai gyvena Jung. Vals- 
nes fašizmas ne tautos, o vienos partijos diktatūra, tybėse, arba kurie, dar ne- 
Tad komunistai ir fašistai yra siauri ir griežti dikta- — -----
toriai, visiškai paneigią bet kokią laisvę ir brutališ- 
kai besibriauną net į asmeninę žmonių galvoseną. Tarp 
savęs jie nesutinka vien ekonominėj sąntvarkoj, bet 
ir čia skirtingumas netoks jau begalinis. Nusavinti 
bažnytinį ir net privatinį turtą (pav. žydus Austrijoj) 
fašistai neblogiau moka už komunistus. Gi jų abiejų; 
valstybinis idealas beveik tapatingas. Iš viso, jei ko
munizmas yra, ar atrodo esąs mirtims fašizmo priešas, 
tai tik laikinai. Akyliai stebint Stalino politiką, neju
čiomis siūlosi išvada, kad jis palaipsniui veda sovietus 
į rusišką nacizmą. Jei rusai kada susikirs su vokie
čiais, tai tas įvyks ne dėl kokio ten komunizmo ar fa
šizmo, bet dėl Ukrainos, Baltgudijos ir Pabaltijo, va
dinasi, dėl gobšumo daugiau žemių paveldėti.

Bet kame komunizmas su fašizmu daugiausiai 
giminingi, tai religiniam, ar verčiau, priešreli- 
giniam klausime. Čia jų siekimai tapatingi — visiš
kai sugriauti krikščionybę. Toj srity juodu uoliai lenk
tyniauja. Jei bedieviška Stalino propaganda atrodo 
griežtesnė, platesnė ir sėkmingesnė, tai tik dėlto, kad 
jis turi reikalą daugiausia su pravoslavija, kuriai 
trūksta aktyvaus sumaningumo ir organizuoto vienin
gumo. Sugniuždęs (bet anaiptol nesunaikinęs) pravo- 
slaviją sovietijoj, Stalinas jaučiasi pajėgesnis skleisti 
bedieviškąją propagandą svetur. Jis čia atrodo daug 
veiklesnis ir sėkmingesnis už Hitlerį.

Hitlerio uždavinys daug sunkesnis. Jis turi pilnas 
rankas darbo namie su Vokietijos katalikais, kurie Amerikos piliečiais, 
skaitlingi ir gerai susipratę. Jų ten yra 27 milijonai Naujas įstatymo projek- 
žmonių, suskirstytų į 12,482 parapijas. Juos valdo ga- tas yra aštresnis su atei- 
būs, įtakingi ir drąsūs vyskupai ir eiliniai dvasinin- viais, negu buvęs “Emer- 
kai — klebonai ir vikarai. Yra ten labai daug uolių gency Relief Appropria- 
pasišventusių vienuolių. Katalikiškoji akcija buvo ge- tions Act or 1937”. Tas į- 
rai pastatyta ir vedama šviesių, susipratusių pasaulio- statymas sulaikė nedekla- 
nių. Žiauraus persekiojimo smūgiai nelauktu smarku- rantus ateivius nuo darbų, 
mu krito ant Vokietijos katalikų. Užsidarė mokyklos, bet nepažymėjo, kad rei- 
laikraščiai, draugijos. Prasidėjo satanizmo propagan-----------------------------------
da — dvasiški jos šmeižimo vajus, surištas su taria- kams. Tačiau išėjo kaip tik priešingai. Tikėjimas ten 
mų skandalų teismais. Nusomyk piemenį, ir pakriks — ------- t-----------------------------
avys — tai senai, senai nudėvėta bedievių taktika, bet 
Hitleris jos griebėsi, tarsi kokio genialaus išradimo. IŠ 
viso atrodė, kad jau parėjo galas Vokietijos katali-

Gražus pavasariškas Lietuvos vaizdas. Lietuvos vietovaizdžiui (landšaftui) daug grožio tei
kia miškai ir vandens. Šiame paveiksle matome vieną iš tokių gražiųjų vaizdų.

PROTESTUOJA DĖL SULAIKYMO KAIKURIŲ DĖKLĄ- 
RANTŲ NUO PASALPIHIŲ DARBŲ

Svetimų Kalbų Informa- 
i ei jos Biuras, ragina panai
kinti aprūpinimo pašalpo
mis įstatymo projekto, ku- 

i ris išskiria deklarantus 
nuo WPA darbų.

Atstovų Butas ką tik 
pravedė pašalpos įstatymo 
projektą. Pagal tą projek
tą skiria pinigų Darbo 
Progreso Administracijai 
ir viešų darbų projektams 
dėl fiskališkų metų, prade
dant liepos 1 d., 1938 m. Į-

pareiškė noro tapti pilie
čiais prieš pravedimą įsta
tymo.

Įstatymo projektas ap
rūpina, kad pirmenybė 
darbams prie WPA pro
jektų būtų sekančiai duo-i 
ta:

1) Pasaulinio karo vete
ranams ir ispanų - ameri
konų karo veteranams ir 
veteranams visų kitų kom
panijų ar ekspedicijų, ku
riose Jung. Valstybės da
lyvauja, kuriems pašalpa 
reikalinga ir kurie yra šios 
šalies piliečiai;

2) Kitiems Amerikos pi
liečiams, indi jonams, ir ki
tiems asmenms, kurie pri
siekę ištikimumą Jung. 
Valstybėms, ir kurie pa
šalpos reikalauja, ir

3) Tiems ateiviams, ku
rie pašalpos reikalauja, 
bet kurie prieš dieną įsta
tymo užtvirtinimo abiejų 
būtų pareiškę norą tapti I A • f • v • V • • "

PRIMINIMAS

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

“Darbininko” Administracija.

kia paduoti aplikaciją dėl 
pirmų popierų prieš kokį 
paskirtą laiką. Ir todėl, pa
davimas aplikacijos dėl 
pirmų popierų bile kada po 
užtvirtinimo Pašalpos Ak
to, įėmė ateivį tinkamu 
WPA darbui. Pagal naują 
įstatymo projektą, kurį 
Atstovų Butas priėmė ge
gužės 12 d. viešus pašalpi- 
niai darbai bus uždaryti a- 
teiviui, kuris išsiima “pir
mas popieras” po įstatymo 
užtvirtinimo. Įstatymo 
projektas dabar yra Sena
te, kuris gal į trumpą laiką 
su juo apsidirbs.

FLIS pasiuntė protestą 
prieš kaikuriuos neteisin
gumus šio įstatymo pro
jekto. Toji organizacija 
ragina, kad pirmenybė A-

• v

se žmonės politiškai nepa- 
linkę, tą tik laikas ir švie
timas į laiką pataisys. To
dėl, kad jis nebalsuoja, nuo 
piliečio nesulaikome jo da
lį darbo. Teisingas pasiel
gimas ir sveikas protas 
reikalauja panašų elgimą
si su mūsų ne-piliečiais, 
kurie legaliai čia gyvena”.

F.L.I.S.

Paskutiniuoju laiku be
skaitant įvairiuose škotų 
laikraščiuose paskiausius 
svarbiuosius šių dienų Eu
ropoje įvykius, ypatingai 
apie civilinį karą Ispanijo
je, — noroms nenoroms, a- 
teina galvon ir mintysna 
ta taip seniai lietuvių tar
pe egzistuojanti visai tei
singa lietuvių patarlė:
— “Žydas muša, — žydasmenkos piliečiams būtųjrėkja,., Tas jos’ teisingu. 

.pakeista taip, kad ir tie a-lmas kaip tik iabiausiai
teiviai, kurie turi čion-gi- 
musius užlaikomuosius as
menis, ir ateiviai, kurie 
čion legaliai gyvena, bet 
kurie, dar neišsiėmė “pir
mų popierų” galėtų gauti 
darbus. Laiške keliems 
Jung. Vals. senatoriams, 
Read Lewis, direktorius 
Foreign Language Infor- 
mation Service, tarp kitko 
parašė:

“Skyrius 11, taipgi drau
džia samdyti ateivius, ku
rie nepareiškė noro tapti 
piliečiais prieš įstatymo 
projekto užtvirtinimą. Da- 
leiskime, kad piliečiai turi 
gauti pirmenybę, bet kodėl 
nepavelinti praleidimą lie
kamų pinigų naudai tų, 
kurie legaliai čia įleisti? 
Gerai žinote, kad dažnai 
užklaustą, kodėl ateiviai 
neiŠsiima pirmų popierų. 
Pačiu atžvilgiu galime už
klausti, kodėl 21,000,000 
Amerikos piliečių, kurie 
turi teisę balsuoti, nebal
savo pereituose rinkimuo
se? Abiejuose atsitikimuo-

sustiprėjo, pagyvėjo. Vokiečiai, kurie mėgsta viską 
metodiškai įrodyti, paduoda štai kokias skaitlines: 
1931 m. priėmusių jų šv. Komuniją suskaityta 243 mi
lijonai katalikų, gi 1935 m. tokių buvo 303,700,000. Tos- 
skaitlinės pačios už save kalba. Dėl jų Hitleris turėtų 
susimąstyti ir prieiti seną istorinę išvadą, kad perse
kiojimas tikėjimo iššaukia reakciją ir patį tikėjimą 
kaip tik sustiprina. Bet Hitleris užsimerkęs į istorijos 
pamoką. Jis mano padarysiąs naują istoriją ir toliau 
varžo religijos veiklą, ypatingo dėmesio kreipdamas į 
subedievinimą jaunuomenės. Tokias pat varžto prie
mones jis taiko ir Austrijos katalikams.

Religijos petsekiojimai tai sena pasaka pasaulio 
istorijoj. Nė Stalinas, nė Hitleris nieko nauja čia neiš
galvos. Jie įeis į Istoriją kaipo senai nudėvėti ir nesek- 
mingi religijos persekiotojų tipai. K

sas. Aštuoniasdešimtame- 
tis Šv. Tėvas yra nepalau
žiamos dvasios ir jo nepa
lenkia joks žmonių majes
totas. Kokį gražų pavyzdį 
duoda tas baltasis senelis, 
kuris tesilaiko dėl nuosta
bios savo energijos...

Laikraštis primena tą ži
nomą Pijaus XI posakį, 
kad Hitlerio atvykimo me
tu Romoje buvo kryžius, 
bet ne Kristaus ir toliau 
rašo:

“Tikime ar netikime, bet 
mes esame apsupti krikš- 
čioriiškosios civilizacijos. 
Iš Evangelijos gavome sa
vo moralę ir savo princi-j 
pus. Jei žmonių žvejys ne-j 
būtų kalbėjęs Tiberiados 
ežero pakrantėse, pasaulis, 
nepaisant pačių garsiųjų

J

Browder pareiškė, kad 
komunizmas tiesia ranką 
katalikams. Komunizmas 
siekia, kad katalikai Ispa
nijos klausimu pūstų į vie
ną ragą su komunistais. 
Niekados. Katalikai griež
tai atmeta komunizmo 
kruviną ranką, suteptą ka
talikų krauju. Katalikai 
apgailestauja, kad tiek 
daug žmonių yra komuniz
mo vergijoje. Meldžiasi už 
jų išlaisvinimą. Katalikai 
priims komunistų ištiestą 
ranką, kada jie pasmerks 
barbarišką komuni z m ą, 
kada jie pareikš ištikimy
bę Aukščiausiajam Vadui, 
Pasaulio Tvėrėjui, Taikos 
ir Ramybės Vykintojui, 
kada jie savo darbais nesi
priešins Jo mokslui.

• v

tikra tiesa! Pirm civilinio 
karo, tiesa, Ispanijoje jie 
nebegyveno. Tačiau karui 
prasidėjus, — jie visi kas 
tik gyvas, šoko Ispanijos 
raudoniesiems teikti viso
keriopą pagalbą!

Su ginklais ir karo me
džiaga, taip gi yra tas pats. 
Kai Reutero Telegramų A- 
gentūra praneša, laike tų

taip sakant, automatiškai 
pasitvirtina, kai tik žmo
gus pradedi skaityti ir gal
voti apie Ispanijos civilinio 
karo eigą.

Ispanijos raudonieji loja- 
listai paskutiniu laiku 
smarkiai įvairiuose karo 
frontuose, ypatingai Ara- 
gono, Katalonijos ir Terue- 
lio, Nacionalistų spaudžia
mi, nieku būdu nebegali at
silaikyti ir turi trauktis 
atgal. Nebegalėdami prieš 
gerai sutvarkytą ir suma
niai vadovaujamą Nacijo
nalistų kariuomenę atsilai
kyti, — jie visam pasauliui 
visa gerkle rėkte rėkia, 
kad, girdi, Nacijonalistus 
(komunistai sako, kad fa
šistus. Mat šitas pavadini
mas geriau “fituoja” jų 
peršamam kromeliui!) vo
kiečiai ir italai remia, — 
kareivius; ginklus ir karo 
medžiągą jiems (Nacijona- 
listams siunčia. — O juos 
vargšus (lojalistus), — 
otgi “niekas negelbsti”, ir 
gana! Ir daryk, tu žmogus, 
ką kad nori! Jie, vargšai, 
“nebegaudami iš niekur” 
ginklų, kareivių ir karo 
medžiagos, esą, aišku, ne
begalį atsilaikyti, ir turi 
Nacijonalistams kov oje 
nusileisti.

part pačių ispanų gana di-, 
delio skaitliaus, dar ir 582 
Tarptautinių Brigadų ka
reivių, kurie kariavo Ispa
nijos raudonųjų lojalistų 
pusėje. Tačiau tas dar ne
bebūtų taip svarbu ir įdo
mu. Svarbiausia yra tai, 
kad tie paimti nelaisvėn 
svetimšaliai kareiviai, su
lig gen. Arandos praneši- _ 
mo, priklauso maždaug 38 Į trijų savaičių kovų, kuo- 
įvairių pasaulio dalių tau-, met tuos 582 Tarptautinių 
toms, kurios įvairiai išsi- į Brigadų svetimšalių karei- 
mėčiusios po žemės ka- vių suėmė, — Nacijonalis- 
muolį, gyvena ruošte, skai- tams taip gi rankosna pa- 
tant nuo pat Greenlandi- kliuvo ir 15,115 kariškų 
jos, iki pat Suv. A. Valsty- šautuvų; 271 automatiškas 
bių valdomų Filipinų salų, i šautuvas; 350 sunkiųjų ir 
Kiek iki šiol tautybėmis lengvųjų kulkosvaidžių 
suskirstyti juos pavyko,— (rusų ir prancūzų išdirbys- 
tat jie pasirodė esą sekan
čių tautybių žmonės:

141 britas, 70 amerikie- ir prancūzų išdirbystės); 
čių, 42 prancūzai, 42 vokie- 75 lengvesnės lauko kanuo- 
čiai, 31 lenkas, 28 portuga- *" 
lai, 24 orlandai, 24 austrai, 
21 kanadietis, 18 kubiečių, 
16 jugoslavų, 15 švedų, 14- 
čekoslovakų, 12 argentinie
čių, 12 šveicarų, 9 italai, 9 
norvegai, 9 danai, 8 airai, 
7 graikai, 6 belgai, 5 ven
grai, 4 čiliečiai, 3 estai, 3 
alžyriečiai, 2 bulgarai, 2 
turkai, 1 arabas, 1 tunisie
tis, 1 rusas, 1 kinietis, 1 uk
rainietis, 1 danzigietis,, fi-

ir 1 filipi-j
i

tęs); 40 sunkiųjų kanuolių, 
vadinamų Mortars (britų

Koks tai šlykštus ir de
magogiškas visiems akių 
dūmimas! Štai, kaip Reu- 
teras ir Britų Suvienyto
sios Spaudos Biuras iŠ Sa- 
ragdssa praneša, kad laike 
mūšių palei l’ortosa, Naci- 
jonahštų gen. Aranda va
dovaujami MaursCi ir Gaii- 
cijonai nelaisvėn paėmė a-

nas, 1 rumunas 
nietis.

Ši skaitlinė dar nėra pil-į 
na, neš visi belaisviai dar 
nėra galutinai ištyrinėti, 
kuriai tautybei jie priklau
so. Yra atsitikimų, kad 
kitų tautybės visai nebega
lima esą nustatyti, ypatin
gai tų, kurie prieš paėmi
mą nelaisvėn, turimus sa
vo pasus ir kitus visus do
kumentus, įrodančius jų 
tautybę, — pasistengia su
naikinti. Dabar Nacijona
listai juokaudami laikraš
tininkams sako, kad jie 
paėmė nelaisvėn visą ištisą 
Babelio Bokšto Tautų Mi
šinį!

Įdomu būtų Ispanijos 
raudonųjų paklausti, jeigu 
jų niekas neremia, ir ka
reivių jiems nesiunčia, — 
iš kur, ir kokiu būdu tie vi
si svetimšaliai kareiviai, 
jų eilėse atsirado? Juk 
pirm civilinio karo pra
džios, — tų tautybių žmo
nės sa visa Ispanijoje ne
begyveno! Taip. — Tas yra

lės (Field Batary); 30 len
gvųjų tankų — plieninių 
automobilių; 35,000,000 į- 
vairių kariškųjų šautuvų 
ir revolverių šovinių; 37, 
000,000 sunkiosios ir leng
vosios artilerijos sprogsta
mųjų šovinių (Shells) ir į- 
vairios rūšies iš orlaivių 
mėtomųjų bombų ir ranki
nių granatų (rusų darbo); 
12,000 orlaiviams šaudyti 
sprogstamųjų šovinių (tai
pogi rusų darbo); 2 pilnus 
komplektus lengvųjų lau
ko batarėjų-kanuolių (bri
tų išdirbystės) ir tt. Įdomu 
būtų komunistų paklausti, 
kaip toji karo medžiaga 
ten pas juos atsirado, jeigu 
ją niekas jiems nesiuntė? 
O gal iš žemės išdygo?!

Dar reikia priminti ir tai, 
kad sulig Nacijonalistų pa
skelbtų karo raportų, — 
nuo civilinio karo pradžios, 
Nacijonalistai viso raudo
nųjų paėmė nelaisvėn, į- 
skaitant ir Tarptautines 
svetimšalių Brigadas, 90, 
000 kareivių, kurių 7,000 
dabar darbuojasi Nacijo
nalistų karo inžinerijoje, 
33,000 kasa apkasus ir sta
to tvirtoves, o 50,000 gyve
na koncentracijos stovyk
lose. Vadinasi vargšams 
raudonukams, — at, nie
kas nieko “neduoda”, ir gą- 
na, kad žydelio Lenino 
mokslą, jėga, Ispanijos 
katalikiškai tautai įbrukus 
ir Rusijos vergijos pančius 
uždėjus. J, Butkevičius
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A. JAKŠTAS-TIESOS MYLĖTOJAS

c) PASIPRIEŠINIMAS |širdies 
VYRESNYBEI

Kur nėra tikros draus
mės (paklusnybės) ten 
valstybėje negali būti tvar
kos. Tačiau ši drausmė tu
ri būti atsirėmusi ne prie
vartos, ar ginklo, bet sąži- 
niškumo jausmo, kurs gali 
rastis tiktai iš tikėjimo, ir 
tai autoritetingo tikėjimo, 
kuriuomi gali pasikliauti 
visa žmonija. Tikėjimas 
pagal savo nuožiūra, tiky
biniai darbai pagal savo 
nusiteikimą, tai nėra tik
ras tikėjimas, tikrai tiky- 
biniški darbai. Tikėjimas 
pagimdo drausmingus pi
liečius tiktai toks, kurs y- 
-a vedamas pasitikimos ir 
-ilnos autoriteto vyresny- 
Ms, negalinčios klysti tie
se atžvilgiu. Tokį autori- 
teą turi kaip tik R. K. 
B&nyčia ir būtent savo 
vyęsniosios Galvos asme- 
nyj, Romos popiežiuje. 
Aubritetas šis yra aukš
čiams, kadangi jam yra 
duot aukščiausioji valdžia 
ir nelaidingumas tikėjimo 
dalybose ne kieno kito, 
kaip ik paties Jėzaus Kris
taus!

Kir vyrauja pagarba 
bažnytinei valdžiai, ten žy
di ir pagarba 
b< valstybės 
ta drausmė 
mis. “Taigi,

V •

ir ištikimy- 
vyresnybei, 

ir paklusnu- 
pasiduokite

suprasdami šita j 
gerai, pradeda raginti I 
žmoniją susirūpinti auklė- I 
jimu savo vaikų tikybinė- Į 
je dvasioje. Jei šiais lai- ! 
kais griūva valstybės, o su 
šiuo griuvimu kartu plūsta 
ir kraujo upės, jei šiandie- j 
ną partijų partijos viena j 
kitai smiegia durtuvą krū
tinėn, tai tik dėl tai, kad 
jaunimas auklėjimas be ti
kėjimo, o kas seka ir be 
drausmės. Iš kurgi galima 
tai įsigyti, jei to nemoki
nama?!
3., R. K. BAŽNYČIOS UŽ
DAVINYS IŠ ATŽVILGIO 

Į DOROS GYVENIMĄ
R. K. Bažnyčia, būdama į- 

steigta Tobulybės - Dievo, 
brangina tiktai tokius da
lykus, kurie turi amžino
sios vertės, ko dėliai jos 
jaunatvės jėgos ir grožis 
dar ir nūdien kasdien atsi
naujina. Josios dorovingo 
gyvenimo sąvoka (suprati
mas) ir dorovės įstatymai, 
josios tiesos ir įstatymai, 
josios malonių priemonės 
niekados negali nei pasi
keisti, nei nustoti savo; 
vertės, kadangi jis, lygiai 
kaip kad ir Jos Įsteigėjas, 
amžinoji Tobulybė yra ‘va
kar, šiandien ir per amžius’ 
(Žyd. 13, 8).

Priešingai šiam, naujieji 
(dabarties) laikai garbina 
tik tai, kas kūniška, že-

v •

v •

kikvienai žmonių tvarkai mišką, kas ėdama rūdžių 
dė Dievo: ar tai karaliui, ir kandžių; ko dėliai ir šių 
kapo valdovui, ar tai va- 
dans, kaip jų siųstiems at
keršyti piktadariams ir 
paprti gerųjų”.
13-.4).

Aitra vertus, 
sosto numetama 
toritotas, ten gauna smar- 
kiaus, smūgį valstybinė 
vyresnybė ir valstybės į- 
statymai! Kur savo Vieš
patį parduoda už 30 sidab
rinių, ten valstybę parduos 
ir už mažesnę vertybę! Ti
kybinis palaidumas krikš
tija savo piliečius ne Kris
taus vardu, bet perversmų 
ir smurto vardu! Tik vie
nui viena valstybė yra ap-Į 
drausta nuo pražūties, bū-i 
tent, R. K. Bažnyčia, o vi-j 
sos kitos žemiškos valsty
bės nėra apsaugotos nuo 
suirutės ir žlugimo!

Net ir nekatalikai moks
linčiai ir žinovai žmogaus

(1 Pet. 2,

kur nuo 
Dievo au-

dalykų vertė nuolatos kei
čiasi ir nyksta! Vėlesnieji 
laikai ant dabartiniųjų lai
kų gyvenimo kultūros kar
sto galės užgiedoti, tokią 
pat raudą, kokią Ezechielis 
pranašas buvo išpranaša-' 
vęs miestui Tirui. 26-me ir 
27-me savo pranašysčių; 
skyriuje išpasakojęs Tiro1 
žemiškąją kultūrą ir jo; 
garbę, Ezechielis 28-me 
skyriuje šitaip sako Dievo 
vardu: “Kadangi tavo šir
dis didžiavosi ir tu tarei: 
Aš Dievas ir sėdžiu Dievo 
soste jūros širdyje, nors tu 
esi žmogus, o ne Dievas, ir 

Į kadangi tų darei savo širdį 
j lygią Dievo širdžiai... ir ta- 
! vo širdis didžiavosi dėl 
tavo jėgos; todėl Viešpats 
Dievas sako taip: ... todėl 
štai aš atvesiu ant tavęs 
svetimų smarkiausių tau
tų tarpe; jie ištrauks iš

ŠIEMET TIKIMASI TURĖTI
SKAITLINGĄ DAINININKAIS 

DAINŲ ŠVENTĘ
Liepos 4 d., Marianapolio Kolegijos Parke, Thomp

son, Conn. įvyks Lietuvių Diena ir Dainų Šventė.
Pereitais metais visi gėrėjosi kaip Lietuvių Diena, 

taip ir joje įvykusią Dainų švente, kurioje dalyvavo ke
letas šimtų dainininkų bei dainininkių. Šiemet jau ofi
cialiai yra pasisakę dalyvauti sekanti chorai:

1. Worcesterio (Aušros Vartų) par. choras, vado
vaujant muzikui Jonui Čižauskui.

2. Cambridge pr. choras, vad. muz. M. Karbauskui.
3. So. Bostono par. choras, vad. muz. R. Juškai.
4. Brocktono par. choras, vad. muz. J. Vaičaičiui.
5. Hartfordo liet. par. choras, vad. muz. J. Balsiui.
6. Lowellio liet. par. choras, vad. muz. S. O’Neil.
7. Providence liet. par. choras, vad. muz. A. Gied- 

raMui.
8. Norwoodo liet. p. choras, vad. muz. A. šlapeliui.
9. Nashua liet. p. choras, vad. muz. S. Virkauskui. 
.0. Lawrence liet. par. choras, vad. muz. P. Sakui. 
aL. Worcesterio, Šv. Kazimiero liet. par. choras, va-j

dovaujant, muz. J. Žemaičiui.
Šauta žinių iš Marianapolio, kad kun. Dr. J. j.Na- 

vickii pažadėję sekanti klebonai, kad jų chorai ir gi 
dalyvius: kun. J. Simonaičio par., Elizabeth, N. J. ir 
kun. V! Puidoko par. choras iš Westfield, Mass.
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PROGRAMA
10 Vai. Ryte (EDST) - Iškilmingos Pamaldos - 
12 Vai. Dieną - Mėgėjų Meno Valandėlė ...
1 Vai. pp. Baseball los -Marianapolio Kolegijos 

Sportininkai ir So. Worcesterio Vyčiai
____- 2 Vai. p. p. Sporto Olimpiada 

e 1-3 Vai. p.p. Chorų, d-jų Parada
- 4 Vai. pp. Dainų Šventės Pr-ma 
-Vaikų (nuo 1-6 m.) Grožio 
Kontestas. . Rankdarbių Paroda 
L^n^smi_ls Šokiai (j į

Visus Lietuvių Dienos 
^r'e^e*'us ’r Mylėtojus 

• Nuoširdžiai Kviečiama Da- 
lyvauti - RENGĖJAI ( X 9

iškrypimą. 
mūsų prel., 
ir literatas 
Dambraus-

Yra žmonių, kurie nelin
ksta pavėjui ir nešvelnina 
kovos ginklus prieš pasi
reiškiantį bet kurioje for
moje dorinį 
Toks buvo 
mokslininkas 
Aleksandras
kas - Adomas Jakštas.

Mes lietuviai katalikai e- 
same laimingi, kad mums 
Dievas davė tokią didžią 
asmenybę, tokį ąžuolą, ku
rio užuovėjoj laimingai 
brendo tautinis ir religinis 
jaunos tautos sąmoningu
mas, augo kūrybinės pajė
gos, kurias sumanus tėvas 
ir mokytojas A. Jakštas 
visomis išgalėmis stengėsi 
palenkti mūsų tautai, tei
giama linkme. Čia jam te
ko eiti sunkias tautos sar
go pareigas.. Juk maži viš
čiukai dažnai mėgsta paiš- 
dykauti, duoti pavojingus 
šuolius, kurie kartais jiems 
gyvybe kainuoja. Taip ly
giai ir A. Jakštui dėl tų 
nuklydimų teko ne vieną 
rašytoją barti, ne vieną 
knygą išpeikti teko, ir ne
nuostabu. Jo idealas buvo, 
kaip jis nekartą išsireiškė, 
Aukščiausioji Tiesa. Tad 
kur tik buvo nusižengimas 
tai Tiesai, A. Jakštas ne
dovanojo, nors jis būtų ge
riausias draugas.

1860 m. rugp. 27 d., Ku
ronių km. Ukmergės aps
krityje, išvydo 
silpnas žmogus,
buvo skirta tiek daug nu-

pasaulį 
kuriam

su žmo-
Pirmas so-

knyga su pieštuku ranko
se, su naujais planais. Ne 
gintis ir ištverti, sakydavo 
A. Jakštas, bet reikia kur
ti, žengti pirmyn; lietuvių 
tauta turi savo pašaukimą, 
jai nereikia skolintis iš ki
tų vaisių, ji pati atsirėmu
si į Bažnyčios uolą turi 
žengt į garbingą ateitį. Ne 
fizinė galybė iškels tautas 
į kultūros zenitą, bet dva
sios sveikatingumas, dora, 
geri papročiai.

Šias eilutes rašiusiam 
tekdavo nueiti pas a. a. pre- 
letą kuomet jis sirgdamas 
nebeišeidavo iš buto. Prie 
durų paskambinus, pasi
girsdavo lėti čiuožią grin
dimis žingsniai, vėliau fi
ziniai menka būtybė pasi
rodydavo duryse, tačiau 
maloni šypsena jo veidui 
priduodavo nepaprasto kil
numo. Kildavo mintis: kiek 
šventumo, išminties, kiek 
žinių, humanistiškumo sle
piasi toje esybėje! Ant ra
šomojo stalo gulėdavo re
cenzuojamos knygos. Sek
davo poeziją. Gražesni ei
lėraščiai būdavo atžymėti. 
Juos paskaitydavo mums 
jauniesiems. Skaitydamas 
gėrėjosi ir gyrė. “Kas gir
tina girk, kas peiktina 
peik”, sakydavo. Jo kiek
vienas kritikos žodis buvo 

i svarus. Nei viena nauja 
knyga nepraėjo be jo cen
zūros, nes jam buvo svar
bu, kad kiekvienas žinotų, 
anot jo, “kur grūdas, o kur 
bradas”.

Brangus mums buvo A. 
Jakštas iki paskutinės va
landos. Idėjos priešai nori 
jo nuopelnus priskirti pra
ėjusiems prieškariniams 
laikams, girdi A. Jakštas 
senai atgyvenęs savo pe
riodą... Tas netiesa. Tai 
tamsinimas jo asmenybės. 
Jis pats sakė, kad jo tiks
las — Aukščiausioji Tiesa. 
Moderniosios literatūros 
bei meno nukrypimas nuo 
Tiesos ir nuo tikslo visuo
met išmintingų žmonių bu
vo ir bus peikiami.

Be to, juk jis nebuvo tik 
kritikas, bet ir kūrėjas, 
gyvenimo sekėjas. Jis gal 
vienintelis, kuris nežinojo 
atostogų nei poilsio. Vien 
darbas, darbas. Todėl jo 
nuopelnų ranka ir išskai
čiuoti. Jo tartas žodis Lie
tuvos rašytojams iš meni
ninkams tik į sveikatą te
galėjo išeiti. “Jakštas pra
vėrė akis”, “davė progos 
susimąstyti”, tokie išsi
reiškimai dažnai girdėti. 
Jo pamokymai, griežtas žo
dis kur reikia padarė dide
lę įtaką į jaunąją kunigi
ją, kuri A. Jakšto drąsią 
kritiką paima savosios pa
grindam

Garbė A. Jakštui dau
giausia už tai, kad jis buvo 
tiesus nuo lopšio ligi kars
to. Štai jo paskutinis eilė
raštis apie tai liudija: 
Motinos iščioj, buvau su Tavim 
Gimęs pasauliui, likau su Tavim 
Žemėj gyvendams, buvau su Ta

vim 
Žemę apleisdams, liksiu su Ta

vim...
(“Draugija” No. 5—6. 1938)____________________

veikti sulyginus 
gaus jėgomis, 
džiaus vaikų laipsnis tai 
piemenavimas; ir A. Jakš
tui teko jį pereiti. Dažnai 
tik laimė išveda sodžiaus 
žmogų į mokslo pasaulį ir 
neleidžia didžiam protui 
tūnoti plačiuose arimuose. 
Taip ir A. Jakštas laimei' 
turėjo dėdę kunigą, kuris 

i jį išleido į mokslus, nes tė
vai turėjo tik 20 ha. žemės.

Baigęs gimnaziją, pasii
ma studijuoti matematiką, 
vėliau pereina į teologiją. 
Tada jis jau buvo didelis i- 
dealistas. Matematiką ima 
studijuoti, kaip pats sako
si, dėl to: “Matematika 
man ypač patiko tuo at
žvilgiu, kad ji operuoja ne
sikeičiančiomis amžinomis 
tiesomis. O jei siela minta 
amžinomis tiesomis, tai ji 
pati turi būti amžina” (N. 
Romuva 38, 1931).

Taip jis visur matė Vieš
paties atspaudą, visi mok
slai eina į vieną tašką — 
Dievą, kaip visų protų pil
numą. Todėl jis pergyveno 
kančias, barė ir pyko šven
tu pykčiu ant tų, kurie ne
jungė savo darbą su galu
tinu visų paskyrimu, kurie 

Deja rašė, piešė ar kalbėjo ne

—■ ■ ■ ■ —- ••

biau nurėdo, ne kaip aprė
do, geltonoji spauda, kuri 
šlykštybėmis užplūdina 
knygynų ir krautuvių pa
langes, judomieji paveiks
lai ir moderniški šokiai — 
visa tai kaskart tirščiau 
aptraukia žmonijos gyve
nimą dvokiančiomis ir 
nuodingomis dujomis ir už
temdo žvilgsnį į aukšty
bes!

Šitie naujųjų laikų ištvir
kimo atstovai kaip tik pri
mena ir atatinka anuos 
Apreiškimo knygoje nu
pieštus keturius raitelius, 
kurių kiekvienas, jodamas 
atskiro plauko arklį su pa
skirais kiekvieno rankose 
ginklais išjojo užkariautų 
pasaulio, paverstų jo kapi
nėmis!

a) Pirmasis raitelis joja 
baltą arklį su vainiku ant 
galvos ir kilpine rankose. 
Tai dvidešimtojo šimtme
čio anas apie dorovę moks
las, kurs prisidengęs moks
liškojo spindėjimo vainiku, 
išjoja užkariautų pasaulio, 
skleisdamas, kaip kad vi- 
lyčias, savo pažiūras, neva 
moksliškai įrodytas tiesas. 
Vieni šios rūšies raitelių 
moko, jog žmogus tai esąs 
tik išsivysčiusis gyvulys, 
ir aiškina, jog žvėriškos 
aistros tai tik prigimties 
(natūralūs) dalykas, ku
riems nepasiduoti būtų tik 
kvailybė! Kiti tvirtina, jog 
žmogus tai dievybės dalelė, 
ko dėliai neesą jokios nuo
dėmės, nei atsakingumo už 
jas! Vėl kiti skelbėjai nau
joviškos dorovės vadina 

j nuodėmes aplinkybių natū
ralia (prigimties) išdava ir 

‘ teise naudotis gyvenimu; 
palaidą meną vadina ver
tingiausiu meno kūriniu; 
pamaldumą —-1 “

nugyventu veidmanišku- 
mu, išeikvojimu prigimties 
reikalavimų; svetimote
riavimą — gyvenimo nuo- 
tikiu; bevainikę motinystę 
stato grečiumi su garbinga 
moterystės motinyste! žo
džiu sakant, visa apverčia 
kojomis viršun, o galva že-j 
myn!

Štai, R. K. Bažnyčia, bū
dama sargas amžinųjų do
rovės įstatymų, šitokiam 
raiteliui prieš pastato Si
najaus kalno 10 Dievo įsa
kymų plokštes: esama do
roviškos tvarkos, kurios į- 
statai negalima lankstyti, 
ly kad nendrės stiebą! Yra 
išmintingas, nejausminis 
protas ir laisva valia, taigi 
ir atsakingumas už darbus 
ir apsileidimus! Žodis ‘nuo
dėmė’ tai ne tuščias garso 
skambėjimas, bet tas pik
čiausia, ką Išganytojas, 
tas Dievo Avinėlis, buvo 
paėmęs ant savo pečių ir 
už ką Jis buvo atsilyginęs, 
kryžiaus mirtimi! “7 
jums, kurie vadinate geru, taip, kaip pridera tikin- 
kas pikta, o piktu, kas ge- ~ '
ra, kurie darote iš tamsy
bės šviesą ir iš šviesos tam
sybes, iš ta, kas kartu, sal
du ir iš saldaus kartu! De- 
je jums, kurie esate išmin
tingi savo akyse ir gudrūs 
patys savo akivaizdoje! 
Deja jums, kurie esate kar
žygiai gerti vyno ir drąsūs 
vyrai padaryti svaiginan-į 
čių mišinių! Kurie išteisi
nate už dovanas bedievį ir 
teisingojo teisybę atimate 
iš jo! Todėl... Viešpaties 
narsas pakilsta prieš jo 
tautą; jis ištiesia ant jos 
savo ranką ir užgauna ją, 
taip, kad kalnai dreba, ir 
jų lavonai guli lyg mėšlas, 
gatvių vidury!” (Iz. 5, 20—

tik prietarų 25). 7 * 7 - >
madų, kurios moteris la-apsireiškimu; skaistybę—• Bus daugiau

makščių savo kalavijus 
prieš tavo išminties puiku
mą ir suteps tavo grožį. 
Jie užmuš ir nutrems tave; 
tu mirsi užmuštųjų mirti
mi jūros širdyje. Argi ir 
tuomet savo užmušėjų a- 
kyse tu sakyte sakysies: 
aš Dievas, nors tu esi žmo
gus, o ne Dievas, savo žu
dytojų rankose?” (Iz. 28, 
2-9).

Patarčiau, skaitytojau, 
pačiam ištisai perskaityti 
šiuos tris Ezechelio prana
šysčių skyrius (ko negaliu 
čia atkartoti dėl vietos 
stokos). Pamatysi pats, 
jog Tiro istorija tai tary
tum Naujųjų laikų istori
jos atsikartojimas — aukš
čiausioji žemiškoji kultūra 

; ir mokslas, o žemiausis do
rovingumas!

Tiesa, dar ir dabartiniais 
laikais dorovingumas nėra 
išnykęs iš žemės paviršio; 
net ir labiausiai tvirkinan
čiuose lizduose, kaip kad 
dirbtuvėse, atsiranda ne
maža žmonių, aukštai sto
vinčių dorovės atžvilgiu ir 
drąsiai, viešai giedančiųjų 
prakilnią giesmę apie mei
lę Dievui ir artimui; ta-| 
čiau, Naujaisiais laikais 
lindėjusieji paslaptinguose) 
urvuose kūniškieji žmonės, 
ištvirkimo atstovai pradė
jo išlysti aikštėn ir nūdien 
jau viešai varo savo ištvir- 
kinimo propagandą, jau 
nebeprisidengdami veid
mainystės apsiaustu — jie 
jau drąsiai ir begėdiškai 
net ir didžiuojasi savo iš
tvirkimu ir minių minias 
žmonių patraukia į kovą 
prieš Dievą ir dorą!

Statistika žmogžudyščių1 
ir savižūdysčių, moterys
čių išsiskyrimų (divorsų), 
nusikratinėjimai kūdikiais,

• w

ciam žmogui.
Vos išsišventęs į kunigus, 

Ustiužnos ištremime ilgisi 
tėvyrlės ir tą ilgesį išlieja į 
popierį:

“Ei, paukščiu nuskristi 
Norėčiau iš šiaurės paplynės 
Ir draugais išvysti 
Ir brangią tėvynę...
Savo tvirta valia, kaip 

nepajudinama uola ir giliu 
protu daug pasidarbavo 
tėvynei. Redaguodamas 
“Draugiją” buvo tikru kel
rodžiu mūsų katalikiškajai 
inteligentijai. Griežtas to
nas ir turinio gilumas išau
klėjo ne vieną charakterį, 
pe vieną padrąsino imtis 
aktyvaus tėvynės atstaty
mo-darbą.

Jis pats buvo uolus dar
bininkas; visuomet * su

Edw. V. Warabow 
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St, 
NORWOOD. MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brncktono Office;

24 Field St. 
TeL Brockton 2005

i ...................................... ..................................................... ..... ..................... .
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Registruotis Prašomi Visi 
LRK Parapijų Chorai

Kai kurie chorai, nema
nydami dalyvauti šią vasa
rą pirmajam Chorų Sąjun
gos Seime, liepos 10-11 dd., 
nesiregistruoja. Kiekvie
nas choras, kuris ir nega
lės šįmet dalyvauti seime, 
prašomas įsiregistruoti į 
Chorų Sąjungą: prisiun- 
čiant mokestį $1.00, choro 
vardą, valdybą ir narių 
skaičių. Suregistruoti cho
rai skaitysis Chorų Sąjun
gos nariais ir naudosis vi
somis teisėmis.

Iš priežasties stokos a- 
dresų, sunku laiškais pa
siekti kiekvieną chorą. To
dėl pamatę šį atsišaukimą, 
siųsite savo choro regis- 
tracią dar prieš seimą.

Adresas: Parapių Chorų 
Sąjunga, 1702 N. Wolcott 
Avė., Chicago, III.

N. Kūlys,
Chorų Sąjungos Reikalų 

Vedėjas.

Lietuvos Himnai, “Laisvės 
daina” — J. Žilevičiaus, 
“Vytauto Maršas” ir ‘Plau
ti linksma’ — A. Pociaus, 
‘Vilnius’ — A. Vanagaičio, 
‘Berneli Mūsų’ — A. Alek
sio ‘Gimtinė šalis’ — kun. 
J. Čižausko ir kitos. Taip 
pat nustatyta eilė sutarti
nių dainų visai publikai 
dainuoti.

Principaliu kalbėtoju to
je dienoje pakviestas Chi- 
cagoj Lietuvos Konsulas 
Petras Daužvardis, nes 
kartu bus paminėta ir Lie
tuvos 20 metų nepriklau
somybės sukaktis.

Dainų Šventės ir kitų 
Seimo parengimų uždarbis 
nutarta paskirti “Muzikos 
Žinių” palaikymui.

Į visus parengimus ir į 
Seimą kviečiame visų A- 
merikos miestų chorų ats
tovus, vargonininkus ir 
dvasiškius. Turėsite pro
gą pamatyti mūsų paren
gimus, įstaigas ir visą Chi- 
cagos gražųjį miestą.

N. Kulys.

imti ir pasilinksminti.
Visi Conn. valstybės lie- 

tuviai-tės ruoškitės daly
vauti trilypėje gegužinėje, 
birželio 26 d., Glastonbury, 
Conn.

M. Jokubaitė, 
Conn. Apskr. Rašt.

DALYVAUKIME
OLIMPIADOJE

*

Vyrai, kurie žino Ale,
t

pasirenka PICKWICK

kaipo pastovų Ale,

kuris ir turi būti tokis!
*

Pirmoji A.LR.K. Parapijų 
Chorų Sąjungos Dainų 
Šventė, Chicago, III.

LAWRENCE, MASS.

Liepos 10, įvyks Sunset 
Park Chorų Sąjungos Sei
mo pirmoji DAINŲ ŠVEN
TĖ. Programoj dalyvaus 
Chicagos Provincijos se
kanti chorai: Šv. Jurgio 
par. choras, vad. A. Pociui; 
Šv. Kryžiaus par. šv. Ceci
lijos choras, vad. VI. Dauk
šai; Gim. Pan. Švenč. par. 
choras, vad. B. Janušaus
kui; šv. Antano p. šv. Gri
galiaus choras, vad. A. 
Mondeikai; Nek. Pras. Pa
nos Švenč. par. choras, va
dovaujant J. Kudirkai; 
Aušros Vartų par. choras, 
vad. J. Brazaičiui; Šv. My
kolo par. choras, vad. N. 
Kuliui; Šv. Juozapo par. 
choras, vad. K. Gaubiui; 
Šv. Petro ir Paulo par. cho
ras, vad. S. Railai; Dievo 
Apvaizdos par. choras, va
dovaujant K. Saboniui ir 
Šv. Pranciškaus par. šv. 
Cecilijos choras Indiana 
Harbor, Ind., vad. A. Glem- v • zai.

Bendram chorų-chorui 
dirigentai pakviesti Varg. 
Sąjungos Garbės Nariai: 
komp. J. Žilevičius iš Eli- 
zabeth, N. J., komp. A. Po
cius, Chicago, III., komp. 
A. Aleksis iš Waterbury, 
Conn. ir komp. kun. J. Či-[ 
žauskas iš Detroit, Mich.

Dainos nuskirtos ben
dram chorui: Amerikos ir

• v

50 METŲ SUKAKTUVĖS
Šiais laikais žmonių am

žius yra daug trumpesnis, 
negu senovės laikais. Vie
nas iš Šv. Pranciškaus pa
rapijiečių mini savo auk
sinį gimimo jubiliejų, tai 
yra F. A. Krancevičius, ku
ris gimė Mizarų kaime, 29 
d. gegužės, 1888 m. Krikš
tytas Leipalingio parapi
joj; pradžios mokslus įsi- 
gyjo Druskininkų mokyk
loje. Augštesnės mokyklos 
kursus ėmė pas p-nus Vai- 
lionius. P-nas Antanas Vai
lionis, kuris buvo baigęs 
gimnaziją ir buhalterijos 
mokslą, p-ną Krancevičių 
priruošė prie užbaigimo 
dvi klasinės Druskininkų 
mokyklos.

F. A. Krancevičius atvy
ko į šią šalį 1907 m., apsi
gyveno Lawrence ir pradė
jo aktyviai veikti Šv. Pran
ciškaus parapijoj ir tarpe 
Lawrence’o lietuvių. Taip 
pat rašydavo į lietuviškus 
tuolaikinius laikraščius. 
Atlikusi nuo darbo laiką 
sunaudojo lankymui mies
to vakarinės mokyklos. 
Labiausia pamėgo amatų 
mokyklą, kurią baigė sėk
mingai, išlaikydamas ma
šinisto kvotimus 1921 m.

Prieš karą Krancevičius 
kiek laiko gyveno Torring- 
ton, Conn. ir kada J. V. 
Prezidentas Wilsonas pa
skelbė Lietuvos šelpimo

I

LDS. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 

Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.d., š. m., 
Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass.

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

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

Kun. J. Švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

Buteliuose
(12 oncų ir pilnomis Kvortomis)

NRECFE7 n CO., NC Boston. Mass.. B3EWERS SiNCE 1870.

Iš Krano
PARODYK | KRAN£

t

Draugijas, kurios pasirū
pintų pasiųsti į Lietuvos 
Olimpiadą savo geriausius 
atletus. Šiam tikslui, kiek 
mums yra žinoma, talki
ninkauja p. J. B. Bordeno 
vadovaujamas Sporto Ko
mitetas Čikagoje, p. G. C. 
Venclovo vadovaujamas 
Clevelande Lietuvių Sporto 
Klubas, p. Simonas Paukš
tis, Pennsylvanijos Univer
siteto futbolio instrukto
riaus iš Philadelphijos; 

kaipgi Pittsburgho, Wilkes 
Barre, Scrantono, rodos, 
dar Detroito, Baltimorės 
ir Brooklyno visuomenės 
komitetai Tik iš Naujosios 
Anglijos jokių žinių nesi
girdi. Kai kur komitetas 
rūpinasi savo geriausiems 

. atletams surinkti reika
lingą finansinę paramą ke
lionei (tik kelionei ten ir 
atgal, nes buvimas pačioje 
Lietuvoje Olimpiados metu 
jiems nieko nekainuos), 
kai kur gi patys sportinin- 

i kai žada vykti savo lėšo- 
. mis. Tarpe Čikagos biznie- 
,rių yra atsiradę tokių me

cenatų, kurie pasižadėjo 
aprūpinti keletą atletų-de: 
legatų. Iš Lietuvos Vyčių 
organizacijos irgi kai kas 
tikisi Olimpiadoje daly
vauti.

Lietuvių Pirmoji Tautinė 
Olimpiada tikrai įvyksta 
Lietuvoje šią vasarą nuo 
liepos (July) 17 iki galo 
mėnesio. Lietuvos sporti
ninkai - atletai ir jaunimas 
išsijuosęs ten rengiasi kaip 
save geriausiai parodyti, 
taip ir broliškus svečius iš 
artimų ir tolimų pasaulio 
kraštų pasitikti. Olimpia
dos laukia visa Lietuva, y- 
pač kad tai bus pirmoji o- 
limpiada Lietuvos padan
gėje. Olimpiadų idėja yra 
sena; jau graikai keletą 
šimtmečių prieš Kristaus 
laikus rengė sporto lenkty
nes, kuriose dalyvaudavo 
atletai iš visų graikiškų 
kolonijų. Tokios olimpia
dos buvo tais laikais ir da
bar yra pagrystos tautinės 
vienybės idėja. Senovės ro
mėnai, pasaulio valdytojai, 
irgi aukštai įvertindavo 
sporto reikšmę ir sporto o- 
limpiadas, — jie sakydavo: 
in corpore sano, mens sana 
— sveikame kūne sveikas 
protas!

Amerikos lietuvių jauni
mas šioje Dėdės Šamo ša
lyje yra aukštai iškėlęs 
sporto vėliavą ir keliais at
vejais yra apsivainikavęs 
garbės vainikais. Visus 
juos Lietuva kviečia apsi
lankyti Pirmosios Tautinės 
Olimpiados proga: Lietu
vos konsulai iš New Yorko 
ir Čikagos jiems išsiunti
nėjo pakvietimus ir Lietu
vos sportininkai tikisi tu
rėti savo tarpe tokius gar
bingus svečius, kurių čia 
neišvarysiu, bet kurių var
dai Amerikos sporte užra
šyti aukso raidėmis.

Amerikos lietuvių susi
domėjimas Lietuvos Olim
piada pradeda išsisiūbuoti, 
ypatingai ačiū energin
goms pastangoms čikagie- 
čių: konsulo p. Daužvar- 
džio, teisėjo p. Žiūrio ir 
daugelio kitų jaunimo rė
mėjų ir sporto mėgėjų, 
kaip iš Čikagos, taip ir iš 
kitų miestų. Pono J. T. Žū- 
rio, gerbiamo Čikagos mie
sto teisėjo, vadovaujama’ 
nesenai pradėjo veikti A-| 
merikos Lietuvių Atleti
kos Sąjunga: American 
Lithuanian Athletic Asso- 
ciation:
Street, Room 1905, Chica-

i
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Yra pagrindo tikėti, kad 
Amerikos lietuvių sporto 
reprezentantų skaitlius 
Pirmoje Tautinėje Olim
piadoje pasieks bent 25. O- 
limpiados dalyvių išlydėji
mas turės įvykti jau birže
lio (June) mėnesio gale. 
Tat gi laiko visai mažai be
liko. Padarykita paskuti- 

t nes pastangas, kad gražus 
darbas būtų gražiai už
baigtas.

P. Žadeikis,
Lietuvos Pasiuntinys. 

Washington, D. C. 
1938 m. gegužės mėn. 20.

ninko” redakcija sveikina gas gerklių operacijas man 
p. Krancevičių, sulaukusį 
50 metų amžiaus, linki 
sveikatos ir ilgiausių me
tų. . ;

-• ____________________

DAUG PASIDARBAVO
PARAPIJOS BANKIETUI

dieną, lapkr. 1,1916 m., ta
da Krancevičius suorgani
zavo vietinį komitetą ir pa
skirtoje dienoje, su pągel- 
ba Torrington’o lietuvių, 
surinko aukų $1700.00, ku
rie tapo perduoti Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Ka
da Amerika paskelbė karą 
Vokietijai, tai Conn. Vals
tybė F. A. Krancevičių pa
skyrė militariniu agentu. 
P-nas Krancevičius daug 
pasitarnavo lietuvi a m s, 
nemokantiems anglų kal
bos, nes nė vienas lietuvis 
nepilietis, kuris liuosno- 
riai nenorėjo stot į kariuo
menę, nebuvo paimtas į 
karą.

F. A. Krancevičius yra 
pasaulinio karo veteranas, 
apdovanotas J. V. Medaliu. 
Priklauso prie Amerikos 
Legijono Lawrence’o Pos
to No. 15; Šv. Kazimiero 
paš. draugijos; M. D. A. V. 
pas. draugijos; L. D. S. kp.; 
L. U. K. (kurį šiuom tarpu 
valdo laisvamaniai); taip 
pat yra nariu I. A. of M. 
Lodge 119. Šiuo tarpu p. 
Krancevičius dirba U. S. 
Navai Departmente Torpe- 
do Station, Newport, R. I. 
Taip pat nuo pirmųjų 
“Darbininko” gyvavimo 
dienų yra jo rėmėju.

Gegužės 28 d., Šv. Mišias 
atgiedojo kun. J. Skalan
dis p. Krancevičiaus inten
cijai. Taip pat susilaukė 
daug sveikinimų ir dova
nėlių nuo giminių ir drau
gų lietuvių ir svetimtaučių. 
Krancevičius daug pasi
darbavo pardavinėjant 
Lietuvos paskolos bonus, 
ir yra parašęs daug agita- 
tyviškų straipsnių apie 
Lietuvą, kada Lietuva pra
dėjo keltis iš po svetimo 
jungo p. Krancevičius ir 
šiandiena kovoja su šios 
šalies ir Lietuvos priešais 
laisvamaniais komunis- __________
tais. Raporteris. randasi 2415 W. Marąuefte

LDS Centras ir “Darbi-Rd. už padarytas «ekmin-

v •

v •

v •

35-rių metų parapijos 
bankietas pavyko labai ge
rai. Žmonių vakarienėje 
dalyvavo pilnutėlė parapi
jos svetainė. Prie gražių 
kalbų, dainelių ir skanių 
valgių kelios valandos pra
bėgo geriausioje nuotaiko
je.

Programai vadovavo asi
stentas kun. J. Skalandis. 
Ilgesnes kalbas pasakė 
kun. Dr. A. Bružas, kun. 
Bucevičius (svečiai ir Na- 
shua, N. H.), kun. kleb. P. 
Juras, Dr. Gaidys, organi
zacijų bei parapijos atsto
vai.

Iškilmės komitetas labai 
dėkingas virėjoms - šeimi
ninkėms: R. Cook, S. Za- 
pėnienei, C. Venčienei, P. 
Puišienei, A. Klimienei, A. 
Griškevičienei, A. Aksti- 
nienei, S. Mažeikienei ir M. 
Patrikienei. Jų gardžiai 
lietuviškai pagamintus val
gius padavinėjo ir prie sta
lų patarnavo: C. Arminai
tė, O. Astravokaitė, O. Ve- 
ličkaitė, A. Butkevičiūtė, 
O. Jareckaitė, A. Šimoniū- 
tė, E. Božiūtė, Jokubaus- 
kaitės ir L. Slauta.

Muz. Povilo Sako veda
mas parapijos choras ir 
vyrų kvartetas kai kurias 
daineles turėjo net pakar
toti. A.

ir dukrelei ir kogeriausią 
priežiūrą ligoninėje ir na
muose pereitą savaitę. Jau
čiamės daug tvirtesni ir 
kasdien einame geryn.

Taipgi sveikiname Dr. 
Rakauską, kuris pereitame 
LRKSA Seime tapo išrink
tas didžiausios lietuvių 
fraternalės LRKSA orga
nizacijos daktaru - kvotė
ju. Linkime geriausių sėk
mių!

Dar kartą reiškiu nuošir
dų dėkingumą.

V. Lukošius ir šeima.

PADARAU IR TAISAU RO
ŽANČIUS. Daug turiu patyri
mo Seselėms Vienuolėms dirb
damas naujus ir taisydamas se
nus rožančius. Tą patį darbą at
lieku ir kiekvienam, kuris tik 
prašo mano patarnavimo. Užsa
kymus priimu ir laiškais: Marci- 
jonas Gaputis, 690 E 6th St., 
So. Boston, Mass.

Dėkojame Ir Sveikiname 
Dr. A. Rakauską

Norime išreikšti nuošir
dų padėkos žodį gerb. Dr. 
A. Rakauskui, kurio ofisas

Conn. Apskričių Trilypė 
GEGUŽINE

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Rengia LRKSA., LDS ir 
Moterų Sąjungos apskri
čiai, birželio 26 d., Glaston- 
bury, Conn. Labai svarbu, 
kad ši gegužinė būtų sėk
minga. Jos pasekmė pri
klausys nuo virš minėtų 
organizacijų bei kuopų na
rių pasidarbavimo.

Kviečiu sąjungietes stoti 
į darbą; kalbinti savo kolo
nijų visus lietuvius vykti į 
šią gegužinę. Neužmirški
te, kad asmeniui arba ko
lonijai, kuri pririnks pilną 
bus’ą žmonių į gegužinę, 
gaus dovaną $5.00 už kiek
vieną bus’ą. Čia yra gera 
proga parodyti savo darbš
tumą ir laimėti dovaną. 
Moterų Sąjungos apskri
tys kviečia visas kuopas į 
Zuikių ir Kaspinų kirpimo 
lenktynes, už kurias lai
mėtojoms bus teikiamos 
dovanos.

Gegužinė bus paįvairinta 
gražiomis dainomis, ku
rias išpildys parapijų cho
rai. Vieta graži, patogi po 
šaltos žiemos pasigerėti 
gamtos grožybėmis, ir pa
kvėpuoti tyru oru.

Rengimo komisija deda 
pastangas, kad visus atvy
kusius kuogeriausiai pri-

pigų Metodą,
105 W. Madison,“™,

Pakelj, 7 dienoms

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurj noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
siąs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo 1 im- 

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI IŠBAN-

DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti gO, IllinoiS. SiOS organiza- anng-iau, tą galėsit daryti už mažus 
ei jos tikslas yra išaiškinti kastus. Mes kviečiame jus naudoti tą * e voiefo 7 dlonuc TTYTC.AT musui ’rjis-Amerikos lietuvių visuo
menei, 
mieste sudarytų Atletikos 2708 W. Farwell Avė. Chicago. III.

vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 

kad kiekviename tuojan 1 ~ A A........................ 1 ROSSE PRODUCTS CO. Dept. N-9

BATCHELDER WHITTWORE GOAL CO.

834 MASS AVĖ.
BOSTON
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KAIP ŽMONES PASVĖRĖ 
ŽEMĘ

Kiekvienam gerai žino
ma, kad norint sužinoti bet 
kurio daikto svorį, reika
linga jį padėti ant svars
tyklių ir pasverti. Dides
niam ir sunkesniam daik
tui pasverti reikia ir ata
tinkamai didesnių svars
tyklių, kurios galėtų atlai
kyti ne tik to daikto svorį, 
bet ir jo atsvėrimui reika
lingų svarsčių svorį. O kur 
gi gauti tokias svarstyk
les, ant kurių galima būtų 
padėti žemės rutulį? Ant 
kokio pagrindo tokias 
svarstykles pastatyti, jei 
jos yra lėkštinės arba de
šimtainės? Ant kokio ka
blio jas pakabinti, jei jos 
yra pakabinamos, panašios 
į tas, kurias vartoja vaisti
nėse mažiems vaistų svo
riams sverti ? Pagaliau, ko-
kia jėga gali žemės rutulį 
pakelti ir uždėti ant svars
tyklių? Toki klausimai ga
li kilti daugeliui žmonių, 
kurie nėra susipažinę su 
astronomija, mokslu apie 
žvaigždes ir planetas. Ta
čiau mokslininkai šį klau
simą jau seniai išsprendė 
— jie pasvėrė ne tik žemę, 
bet ir visas jiems žinomas 
planetas, visus arčiau že-

Keliaukite j Lietuva

HOLLAND-AMERJCA 
LINE

The Flagship S.S. Stotendam

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

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

NIEUW AMSTERDAM, geg. 21 
VOLENDAM .................... geg. 28
STATENDAM ....................  Birž. 3
NIEUW AMSTERDAM, Birž. 11 
STATENDAM..................... Birž. 24
NIEUW AMSTERDAM, Liepos 2 
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsą autorizuotus a- 

gentus arba į
HOLLAND-AMERICA LINE

Artimiausią J. A. V. Ofisą

1 Telefonas: Plaza 1350. X

J Jonas Grebliauckas fi
Graborius ir Balsamuotojas

2 423 S. Paca Street 2
BALTIMORE, MD.

mės esamus erdvių švytu
rius. O kaip, kokiu būdu 
jie tai padarė, mes tuojau 
sužinosime.
Senoviškas žemės svėrimo 

būdas
Seniau, kol nebuvo suras

ta tikslesnių būdų, moksli
ninkai žemės rutulio svorį 
apskaičiuodavo šitaip. Pa
imdavo 1 kubinį centimet
rą žemės ir jį pasverdavo. 
Paskui apskaičiuod a v o, 
kiek kubinių centimetrų, 
metrų ir kilometrų turi vi
sas žemės rutulys, kiek ja
me apytikriai yra sunkes
nių ir lengvesnių medžia
gų (smėlio, molio, akmens, 
geležies, švino, vandens ir 
t. t.) ir iš tų skaičių išves
davo svorio vidurkį. Ta
čiau vėliau paaiškėjo, kad 
toks žemės svorio apskai
čiavimas yra netikslus. O 
tai todėl, kad žemės gelmės 
dar neištirtos. Mokslinin
kai yra ištyrę palyginti tik 
labai ploną žemės pavir
šiaus sluoksnį, ligi 25 klm. 
gilumo, kas sudaro vos 
1/85 dalį žemės rutulio 
skersmens. Kokios medžia
gos yra giliau ir pačiame 
žemės viduryje — niekam 
nežinoma. Tyrinėjant že
mės klodus patirta, kad 
juo giliau, juo žemės me
džiagos yra tankesnės ir 
sunkesnės. Todėl kai kurie 
mokslininkai mano, kad že
mės gelmėse kai kurie klo
dai susideda iš uolienos, 
akmens, o pats branduolys 

; iš geležies, švino 'ir dar 
' sunkesnių medžiagų. Vadi- 
j naši, vidurinių žemės sluo- 
I ksnių medžiaga gali būti 
;daug kartų sunkesnė už 
i paviršiaus medžiagą. To
dėl ir viso žemės svorio ne
galima tiksliai sužinoti.
Tiksliausios svarstyklės— 

žemės traukos jėga
Kodėl akmuo ar kitas 

kuris aukštyn išmestas 
daiktas krinta atgal į že
mę? Kodėl žmogus ar šiaip 
kuris daiktas nepritvirtin
tas prie žemės, nepakyla į 
orą? Tai todėl, kad žemė 
turi nepaprastai didelę 
traukiamąją jėgą, kuri vi
sus jos paviršiuje esamus 
daiktus traukia prie žemės. 
Šita žemės traukos jėga 
mokslininkai pasinaudojo 
žemės svoriui sužinoti. Pir
miausia sužinoma, su ko
kia jėga traukia į save 1

v •

v •

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ

MIEŽIŲ

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

80 EUstvorth St. 
Worcester, Mass.

-v—■
BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

Sonth Boston

PHONE
So. Boston

2271

kilogramą tam tikras kū- l 
nas, kurio svoris iš anksto 1 
žinomas. Po to nustato, su < 
kokia jėga tokiame atstu
me traukia 1 kilogramą ; 
mūsų žemė. Savaime aišku, 
kad žeme tą kilogramą 
traukia daug kartų stip
riau, negu bandymui paim
tas kūnas. Vadinasi, žemės 
rutulys tiek kartų yra sun
kesnis už bandymo medžia
gos gabalą, kiek kartų sti
priau jis traukia 1 kilogra
mą. Šitaip mokslininkai 
apskaičiavo žemės svorį, 
atsieit, ją pasvėrė.

Švino svarstyklės ir pla
netų svoris

Tiksliam žemės svorio 
apskaičiavimui per ilgus 
metus buvo daroma daug 
įvairių bandymų. 1898 m. 
mokslininkai Riharcas ir 
Krigaras - Mencelis buvo 
pagaminę tam tikras svar
stykles žemės svoriui pa
sverti. Tam tikslui jie nau
dojo didžiulį 2 metrų aukš
tumo švino kubą, kurio 
svoris jiems buvo tiksliai 
žinomas. Prie to kubo buvo 
pritaisytos keturiu lėkščių 
svarstyklės, kuriomis jie 
patyrė, kokia jėga 1 kilo
gramą traukia tas švino 
kubas ir kiek kartų stip
riau tą patį kilogramą 
traukia žemė. Visi kiti ban
dymai, kurie buvo anks
čiau daryti žemės svoriui 
sužinoti, pilnai atatiko mi
nėtų svarstyklių duomenis. 
Saulės, mėnulio ir k. plane
tų svorį mokslininkai aps
kaičiavo pagal tų planetų 
traukos jėgą. Nes juo kuris 
dangaus kūnas didesnis, 
juo stipriau jis traukia į 
save kitus kūnus. O tų pla
netų didumas apskaičiuo
jamas pagal jų šviesumą, 
įvairiaspalvių spindulių 
gausumą, skriejimo greitį 
erdvėje ir t.t. Išmatavę 
saulės ir mėnulio traukos 
jėgą, jie sužinojo ir jų svo
rį. Apskaičiavo, kad žemė 
81 kartą sunkesnė už mė- 

i nulį, o saulė vieną trečdalį 
■ milijono kartų sunkesnė 
. už mūsų žemę.

Kiek sveria 1 kg. mėnu
lyje?

Gal kai kam šis klausi- 
; mas atrodys keistas. Juk 
! jei tam tikras geležies ga

balas, kurį mes vadiname 
1 svarsčiu, čia žemėje sveria 

1 kilogramą, tai kodėl mė
nulyje jis turėtų sverti 

’ daugiau ar mažiau? Ta- 
' čiau yra kitaip. Kadangi 

mėnulio medžiagos masė 
81 kartą mažesnė už žemės 
masę, tai, savaime aišku, 
kad ir mėnulio traukos jė
ga yra 81 kartą silpnesnė 
už žemės traukos jėgą. Ta
čiau kiekvienas rutulys 
traukia į save daiktus taip, 
lyg visa jo masė būtų su
telkta pačiame centre. O 
kadangi mėnulis yra už že
mę mažesnis, tai ir jo cen
tras (vidurys) yra arčiau 
jo paviršiaus, negu žemės 
centras nuo jos paviršiaus. 
Vadinasi, dėl tos priežas
ties mėnulio traukos jėga 
žymiai padidėja. Apskai
čiavę visus duomenis, mok
slininkai nustatė, kad mė
nulio traukos jėga yra 6 
kartus silpnesnė, negu že
mės. Vadinasi, 1 kg. svars
tis, nuneštas ant mėnulio 
svertų tik 1/6 dalį kilogra
mo. Taigi ir žmogus, kuris 
žemėje sveria 60 kg., mė
nulyje svertų tik 10 kg. 
Apskaičiuota, kad daiktas, 
kuris žemėje sveria 1 kg., 
kitose planetose svertų 
štai kiek: Merkure — 0,27 
kg.,,Aušrinėje— 0,85, Mar
se — 0,38, Jupitery — 2,64, 
Saturne — 1,17, Urane —

w •

Karštas Oras Čia Pat

Pirm Pirksite, Ateikite Pas

Th* Mark 
of a Ml
Dtptndable 
Dtaltr

Lietuvos Vyčiu 24-as Seimas 
Chicago, III.

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

Samual Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefenas LIBerty 2337

0,92 ir Neptūne —1,12 kg. J 
Taigi svoris labai nevieno- < 
das, priklausąs nuo tų pla- < 
netų didumo ir traukiamo- ; 
sio& jėgos, stiprumo. O tas ; 
svorio nevienodumas yra I 
labai įdomus. •. ><. I
Žmogus galėtų- kalnus per- ; 

šokti ;t c . » i- \ *
Jei žmogus patektų į t-> | 

kią planetą, kuri du kartu I 
mažesnė už žemę, jis ten ! 
jaustųsi gana keistai. Ta- ; 
pęs per pusę lengvesniu, jis ; 
galėtų dvigubai greičiau | 
vaikščioti, lengvai peršok- ! 
tų 2 metrų aukštumo; tvo- į j 
rą, pakeltų dvigubai didesr ■ 
nę naštą. Patekęs į tokią'; 
planetą, kuri dešimt kartų ; 
mažesnė už mūsų žemę, i 
žmogus lengvai galėtų pa
kelti 10 centnerių svorį,. į- 
sibėgėjęs pašoktų 10 met
rų į aukštį, o šokdamas į 
tolį peršoktų 30 metrų pla
tumo griovį. Planetoje 
1.000 kartų mažesnėje už 
žemę žmogus jaustųsi dar 
keisčiau, nes čia visų daik
tų svoris sumažėja 1.000 
kartų. Čia sunkumas be
veik visai nejaučiamas. 
Vaikščioti jis beveik visai 
negalėtų, nes pirmasis žin
gsnis pakeltų jį į orą, stip
riau pasispyręs pašoktų 
1.000 metrų į aukštį, gale-; 
tų peršokti beveik kilomet-; 
ro aukštumo kalną, pakel
tų smėlio pripiltą vežimą ir 
kartu bent porą arklių. Už
tat patekęs į tokią planetą, 
kurios skersmuo du kartu, 
didesnis už žemės rutulio 
skersmenį, žmogus pasi
justų labai nepatogiai. Čia 
planetos traukos jėga du 
kartu didesnė, todėl žmo
gaus ir visų daiktų svoris 
būtų dvigubai didesnis, ne
gu žemėje. Žmogus sun
kiai galėtų kilnoti kojas, Į 
labai sunku būtų vaikščio
ti, norint pasikelti nuo kė
dės ar pajudinti ranką, rei
kėtų eikvoti dvigubai dau
giau jėgų, negu žemėje, 
žodžiu, gyvenimas tokioje 
planetoje žmogui būtų la
bai sunkus.

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

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

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

Seimo programa tikrai 
bus įvairi. Delegatai gaus 
progą pamatyt Chicagos 
miestą ir plačiai žinomas 
įstaigas.

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

Make theTemperature fy theFood 
witli HOTPOINT’S

Visais Seimo reikalais 
kreipkitės į kom. sekr. M. 
Brazauskaitę, 2232 South 
Bell Avė., Chicago, IU.

Lauksime visų! <Marbe

R \
i /' 1

a -

Hotpoint’s Zone-Planned Interior provides the B 
proper cooling ievel for each type of food B

ZONE 1: SPEED FREEZER makes 50 lbs. of
Ice for 12j4c; ice cubes in less than an hour— '"■■■—
frozen desserts faster than ever.

ZONE 2: COLD STORAGE ZONE keeps meat > f/)
or fish in perfect condition—actually improves their // f /
flavor. Gives additional ice cu.be storage.
ZONE 3: BEVERAGE ZONE provides ample space on each V 
side of the Speed Freezer for large and small bottles. V. refrige

ZONE 4: FOOD PROTECTION ZONE for perishable foods.
Temperature remains in safety zone—below 50°.
ZONE 5: FRUIT AND VEGETABLE ZONE keeps fruits and green veg- 
etables garden-fresh. Provides ample space for week-end bargains.

clever POP-ICE TRAY—two or a 
trayful, as you wish. No vret 
hands or spattered clothinį.

16-Speed Temperature Control, 
gives double-quick freezing for 
c ube s and desserts; defrosting 
without interrupting refrigeration.

ĮSIGYKIT HOTPOINT ŠALDYTUVĄ

Atėjus karštam orui maistas genda — reikalinga šaldytuvas, kuris 
apsaugotų maistą nuo gedimo. Įsigykite vieną garsiausių HOTPOINT 
ŠALDYTUVŲ, kuris yra vienas iš ekonomiškiausių ir patvariausių. Galite 
pirkti su labai mažu įmokėjimu ir tik $1.19 mokant į savaitę. Nusipirkę 
tikrai pasidžiaugsite, ir nepamatysite kaip lengvai išsimokėsite.

Žis HOTPOINT šaldytuvas turi vėliausius extra pridėčius, kurie yra 
be galo parankūs. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir pamatykite kaip 
jie išrodo ir kaip galima pigiai ir greitai juos įsigyti.
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REKOLEKCIJOS
— Pasibaigus visiems 

sekcijų prašmatnumas bu-j 
vo suruoštas trijų dienų; 
rekolekcijos — dvasinės 
rimties ir susikuopimo lai
kotarpis. Rekolekcijas ve
dė kun. A. Būblys. Studen
tai jomis daug .pasinaudo
jo. Nors žiemos metu kun. 
A. Būblys buvo smarkiai 
susirgęs, dabar jau žymiai 
pasitaisė ir vasaros metu 
išvyko į Reading, Pa., pa
vaduoti kun. V. Matulaitį, 
kuris išvyko atostogų į 
Lietuvą.

KETURDEŠIMTĖ
— Sekminių dienomis ko- 

legjoje įvyko keturdešim- 
tė. Atsilankė nemaža sve
čių kunigų. Mūsų choras 
nepaprastai šiais metas 

j pasirodė bažnytiniu giedo- 
■ jimu. Pamokslus pasakė 
kun. Jonas Kripas (Hart
ford), kun. Jonas Bakanas 
(Worcester) ir kun. Jonas 
Švagždys (Brockton). Ke- 
turdešimtės apeigos pake
lia žmogaus dvasią ir nu- 
tekia jį maldai, artymes- 
niam santykiavimui su 
Aukščiausiuoju.

KVOTIMAI
— Birželio pirmą dieną 

prasidėjo metiniai kvoti
mai. Tai patsai svarbiausis 
mokykloje darbas. Tiesa,' 
gamtos grožis — kuomet

Gegužės mėnesio pradžio
je Meno sekcija baigė savo 
žiemos sezono maršrutą 
lietuvių kolonijose. Šiais 
metais buvo vaidinta dra
ma - tragedija “Skriaudų 
Keliu”, imta iš dramos Ar- 
thur - Navicko “Dešimts 
Metų Smuklėje”, ir pjesė 
“Savanoriai”, paįvairinta 
muzika, dainomis ir gražu 
sąmojum. Studentai vaidi
nime gerai pasižymėjo, y- 
pač Juozas Liolia, Bronius 
Rusteika, Vincas Urbonas, 
Antanas Norkūnas ir kiti. 
Suvaidinta šiose vietose: 
Gardner, Athol, Westfield, 
So. Boston, Cambridge, 
Norwood, Lowell, Brock
ton ir Worcester, Massa- 
chusetts valstybėje; Anso- 
nia, Hartford, Waterbury 
ir New Britain, Connecti
cut valstybėje; Providen-! 
ce, R. I; Elizabeth, N. J.; 
Brooklyn ir Maspeth, New 
Yorko valstybėje. Geriau
sia pasisekė Waterbury, 
Hartford, So. Boston ir 
Maspeth kolonijose. Vi
siems savo gerbiamiems 
prieteliams — dvasios va
dams, davusiems svetaines 
dykai; rėmėjams, prisidė- 
jusiems savo darbu, kaip 
tikietų pardavimu ar vaka
rienės paruošimu; ir vi
siems lietuviams, atsilan
kiusiems į šiuos vaidini
mus ir tuomi parėmusiems 
lietuviškąją studentiją — visa žydi ir čiulba — nela-j 
tariame gilų lietuvišką bai nuteikia darbui, bet 
nuoširdų AČIŪ! pareigos turi paimti viršų.

Todėl visi stropiai ėmėsi 
knygos, kad nebūtų sau ir 
tėvams jos nepadarytų.

AKTO DIENA
— Birželio 12 d. įvyks 

Akto Diena — mokslo bai
ga ir kolegijos vėliavos pa
šventimas. Ryte vasaros 
laiku 10 valandą bus iškil- 
mngos pamaldos kolegijos 
parke. Vėliavą šventins 
Rektorius, kun. dr. J. Na
vickas. Pritaikintą iškil
mėms pamokslą pasakys 
kun. dr. A. Jagminas. 
Krikštatėviais vėliavai bus 
pp. Leonardas ir Angelą 
Šimučiai (Chcago). Pamal
doms pasibaigus bendri 
pietūs.
— Po pietų trečią valan

dą vasaros laiku įvyks 
patsai Aktas. Diplomus iš
dalins kun. Kazimieras 
Kmitas - Urbonavičius. 
Akto kalbą pasakys p. Le
onardas Šimutis. Šiais me
tais yra nemaža baigian
čiųjų ir nemaža gaus kla
sinių mokslų kandidato 
laipsnį. High School baigia 
šie studentai: 1. Jonas Das- 
tikas (W. Hazleton, Pa.), 
2. Stasys Vyčas (Hartford, 
Conn.), 3. Leonardas Bu
delis (Baltimore, Md.), 4. 
Leonardas šimutis, 5. Be
nediktas Česna, 6. Kazimie
ras Abromaitis, 7. Vladas 
Ginčiauskas (Chicago, IUi- 
nois), 6. Vincas Svirnelis, 
9. Juozas Baranauskas 
(Kearny, N. J.), 10. Vladas 
Svirskas (Brockton, Mas- 
sachusetts), 11. Raimun
das Rusas (Providence, R. 
I.), 12. Juozas Kriaučiūnas 
(Lawell, Mass.), 13. Kazi
mieras Griškevičius (Law- 
rence, Mass.), ir 14. Mikas 
Kazlauskas (Maspeth, N. 
Y-).
— Bendrąjį kolegijos ruo

žą baigia šie studentai: L 
Stasys Saplys (Detroit, 
Mich.), 2. Jonas Grina

J
M

KAZIMIERAS GRIŠKEVIČIUS, 
sūnus Jono ir Emilijos Susla- 

vičiūtės Griškevičių, 6 Bunker- 
hill St., Lawrence, Mass., birže
lio mėnesyje baigia Marianapo
lio high school.

Kazimieras gimė kovo 12 d., 
1918 m. Lawrence, Mass. Šiame 
gimtame mieste jisai išėjo pra
džios katalikų St. Mary’s moky
klą ir Lawrence high school. Ka
dangi ši high school tebuvo tik
tai praktinio pobūdžio, todėl 
klasinių mokslų Kazimieras at- 

' vyko į Marianapolio high school, 
kurioje mokėsi du metu.

Stud. K. Griškevičius nori mo
kintis, todėl ketina siekti aukš
tesnių studijų — rudenyje stos 
į kolegiją. Pilno pasisekimo!

L. K.

n
STASYS VYCAS,

sūnus Prano ir Angelės Guo- 
kaitės Vyčų, 328 Campfield avė., 
Hartford, Conn., birželio mėne
syje baigia Marianapolio high 
school.

Stasys gimė spalių m. 14 d., 
1919 m., Waterbury, Conn. Tė
vams atsikėlus į Hartfordą, 
Stasys čia išėjo lietuvių švenč. 
Trejybės pradžios mokyklą. Vie
nus metus lankė Naylor junior 
high school. Vėliau atvyko į 
Marianoplį, kur išėjo high 
school mokslus. Stasys yra ra
mus ir darbštus jaunuolis. Ge
ras draugas ir žymus sportinin
kas. Jisai mano toliau tęsti sa
vo mokslą kolegijoj. L. K.

1

LEONARDAS BŪDELIS,

sūnus Juozo ir Magdalenos 
Sekevičiūtės Būdelių, 1801 Wi- 
ckes avė, Baltimore, Md. Tėvas 
yra žymus Baltimorės lietuvių 
veikėjas.

Leonardas gimė sausio 5 d., 
1919 m. Baltimore, Md. Čia ji
sai lankė lietuvių parapijos šv. 
Alfonso mokyklą. Vėliau atvyko 
į Marianapolio high school, ku
rią baigia birželio 12 d. Leonar
das nepaprastai mėgsta sodinin
kystę. Jisai ateityje tikisi la
vintis šioje srityje, imdamas fi
zikos, chemijos ir botanikos 
mokslus.

Savo klasės pirmininkui mes 
linkime pilno pasisekimo! L. K.

SPORTAS
— Šio šaltojo pavasario 

svaidinio sezonas nebuvo 
ilgas, bet triukšmingas. 
Mūsų sportininkai žaidė su 
šiais mokyklų rateliais: 
Pomfret School, Rhode Is- 
land Statė, St. Thomas Se-! 
minary, La Salette College, 
La Šalie Academy, Conn. 
Statė, Putnam Trade 
School, Cranston High 
School, United Statės Na
vai Training Station ir pa
galiau LDS Naujos Angli
jos Apskričio gegužinėje, 
Brockton, Mass., su vieti
niu lietuvių jaunuolų rate
liu. Ateinančią Lietuvių 
Dieną, liepos 4 d., studen
tai žais su Worcesterio vy
čiais.

PAVEIKSLAI
— Žiemą, kas antras sek

madienis, turėjome judo- 
muosius paveikslus. Kole
gijos vadovybė buvo pada
riusi su Yale Universiteto 
Press Film Service sutartį, 
kurie pristatydavo paveik
slus iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių istorijos. Šalia 
šių istorinų atvaizdų būda
vo patiekiama ir šiaip įvai
raus turinio iš gyvenimo 
imtų , nuotikių, nemaža 
linksmų komedijų. Šie se
ansai žymiai pršidėjo prie 
praturtinimo mūsų žinių a- 
pie Amerikos nepriklauso
mybės kūrimosi laikotarpį 
ir paįvairino žiemos 
bodumo vakarus.

RADIO
— Gegužės 12 d. Kolegi

jos Choras, tikrenybėje 
vienas antrasis kolegijos 
kursas, patiekė muzikos ir 
dainų programą per “Dar
bininko” radio. Šis choras 
tikra dainos atspara kole
gijoje. Tai nuopelnas prof. 
Brolio Banio ir gerų stu
dentų dainininkų.

i

nuo-

JUOZAS VILIUS 
KRIAUČIŪNAS,

i

vių kalbos kursai. Dėstys 
šie mūsų profesoriai: kun. 
dr. J. Navickas, kun. K. 
Kmitas - Urbonavičius, 
kun. dr. A. Jagminas, kun. 
dr. J. Pauliukonis ir p. Jo
nas Pilipauskas. Kviečia
me lietuvius studentus, - 
besimokančius kitose mo
kyklose, skaitlingai atvyk
ti į vasarinus- lietuvių kal
bos kursus ir užmegsti su 
mumis artymesnius santy
kius. Iš savo pusės žadame 
tikrą draugišką lietuvišką 
priėmimą. K.M.

Studentu Ir Profesionalų 
Seimas

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

Seimas prasidės liepos 2 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryte Mariana
polio koplyčioje iškilmingomis 
pamaldomis. Pirmoji sesija tą 
dieną bus bendra — studentų ir 
profesionalų, antroji skiriama 
profesionalams. Vakare bus a- 
titinkama pramoga. Liepos 3 d., 
sekmadienį, sesijos bus tęsia
mos: išklausoma paruoštų pa
skaitų, aptariama ateities veik
la, išrenkama sąjungos vadovy
bė. Vakare įvyks seimo užbaigi
mo programa.

Seimo metu studentų registra
cijos mokestis 2 dol., už ką bus 
apmokamas ir valgis, profesio
nalams — 4 dol. Nakvynei kam- 

’ bariai Thompsono mieste kai- 
, nuos 1 dol. parai.

Studentų seimai visada praei- 
> davo smagioje nuotaikoje. Tiki- 

i seimas ne-

VLADAS SVIRSKAS, 
sūnus Adomo ir Angelės Sin

kevičiūtės Svirskų, 27 Intervale 
St., Brockton, Mass., birželio 
mėnesyje baigia Marianapolio, 
high school.

Vladas gimė kovo 22 d., 1920 
m. So. Boston, Mass. Čia jisai i 
pradžios mokyklą. Jaunas VIa-Į 
das neteko tėvo. Geroji motinė
lė rūpinosi savo didele šeima, 
duodama progos norinčiam Vla
dui mokintis. Jisai, atsikėlus 
šeimai į Brocktoną, lankė Ho- 
ward Junior ir Brockton high 
school. Vėliau atvyko į Mariana
polį Vladas gabus moksle ir no
riai mokosi, nors ir sportas jam 
nesvetimas.

Norėdamas būti mokytojum 
ar kunigu, Vladas nori tęsti sa
vo studijas kolegijoj. Gabumai 
su darbštumu atneš laukiamų 
vaisių! •

RAIMUNDAS RUSAS,

sūnus Jokūbo ir Pranciškos 
Stangliūtės Rusų, 16 Inkerman 
St., Providence, R. I., birželio 12 
d. baigia Marianapolio high 
school.

Raimundas gimė birželio 25 d., 
1919 m. Providence, R. I. Mokė
si Smith Street ir vėliau Canda- 
ce Street pradžios mokyklose. 
Vienus metus lankė Nathanael 
Greene Junior high school. At
vykęs į Marianapolį, sėkmingai 
mokėsi keturis metus, pasižy
mėdamas moksle ir sporte.

Stud. R. Rusas turi numatęs 
i savo profesiją — jisai nori būti 
I dentistu. Mes jam linkime grįž- 
I. _ ....

sūnus Andriaus ir Marijonos 
Kriaučiūnų, 26-3 St., Lowell, 
Mass., birželfcH2 d. baigia Ma
rianapolio high school.

Juozas gimė sausio 12 d., 1920 
’ m. Pradžios mokslus ėjo vietinė
je miesto mokykloje. Jaunose 
dienose ištiko jį nelaimė: mirė 
tėvas. Motina, besirūpindama 
savo vienturčiu sūnumi, sumanė 
išleisti jį į mokslus. Juozas, bai
gęs pradžios mokyklą, lankė Lo- 
well high school. Vėliau atvyko 
į Marianapolį. Jam mokslas se
kasi. Jisai nori būti mediku-gy- 
dytoju. Žinoma, pirmiau įsigyti 
reikės prigimties mokslų laipsnį 
ir paskui medicinos.

Geram sportininkui ir draugui ti atgal į kolegiją ir toliau tęsti 
L. K.

lekcijos kunigams ir bro
liams, kurias ves kun. dr. 
J. Pauliukonis. Rekolekci
jos prasidės birželio 13 d. 
vakare ir baigsis 22 d.

SEIMAS
— Liepos 2—3 dd. Maria

napolio kolegijoje įvyks 
Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos seimas. Vietinė 
seimo rengimo komisija, į 
kurią įeina studentai J. 
Klebauskas, J. Baranaus
kas, V. Zableckas, A. Ali
šauskas ir B. Uždavinys, 
tvarko seimo programą ir 
tikisi, kad atvyks šiais 
metais labai daug studen
tų ir nemaža profesijonalų. 
Seime paskaitas skaitys 
p-lė Jadvyga Stulginskai- 
tė (Waterbury, Conn.), 
Jonas Petrauskas ir Pra
nas Skeivis, marianapolie- 
čiai. Profesijonalų posėdy
je paskaitas patieks pirm, 
p. Juozas Laučka ir advo
katas p. A. Mileris.
— Liepos 3 d. įvyks Ma

rianapolio alumnų sąskry
dis. Galutinai bus priimta 
Marianapolio Alumnų kon
stitucija, išrinkta nauja 
valdyba. Alumnai tarsis 
kaip pagelbėjus varomai 
kolegijos statybai.

LIETUVIŲ DIENA
— Liepos 4 d. įvyks Nau

josios Anglijos Lietuvių' 
Diena ir Dainų Šventė. Į 
Valdyba ir komisijos jauj^/^į 7.^ ______
išrinktos. Smarkiai dirba- bus menkesnis, nes Rengimo Ko
ma ir kolonijose, kad Ši misija, kurią sudaro Marianapo- 
diena būtų tikras pasiseki-'lio kuopos veiklieji nariai, iš 
mas. Kaip kiekvienais me- anksto rūpinasi paruošti seimui 
tais, taip ir šįmet bus dide- 
’ė programa. Iškilmingas 
sv. Mišias laikys kun. Au
gustinas Petraitis, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
(Worcester, Mass.); pa
mokslą pasakys kun. Vin
cas Puidokas, Westfield, 
Mass. Per šv. Mišias gie
dos Hartfordo choras, va
dovaujant p. Justui Bal
siui.

— Po pamaldų prakalbos, 
dainos - muzikos mėgėjų 
valandą, plati sporto prog
rama, šokiai, paradas ir 
pagaliau Dainų šventė. 
Šiais metais bus nauja į- 
domybė: Naujosios Angli
jos Moterų Sąjungos aps
kritis ruošia rankdarbių 
parodą kolegijos rūmuose. 
Paroda bus labai gausi ir 
įdomi.

VASARINIAI KURSAI
— Liepos 6 d. Kolegijoje 

prasidės vasariniai lietu-

I

ir jo dalyviams palankiausias 
sąlygas. Į šį seimą verta atva
žiuoti vien tik dėl Marianapolio 
ir apylinkės grožio. Turintieji 
laiko galės pasilikti Liepos Ket
virtajai, kada įvyks Naujosios 
Anglijos Lietuvių Diena.

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

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
"DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

, PATARNAVIMAI

DBOHOli MAM366 W
TEL JOBO/TON 2680.
-------- ----------

GENIAUSI

L. K.Įlinkime gero pasisekimo! L.K.'numatytus mokslus.

(Lawrence, Mass.), 3. Bro-; Remeika (Bloomfield, 
nius Rusteika (So. Boston, J.), 
Mass.), 4. Pranas Nevulis 
(Worcester, Mass.). Kiti, 
baigiantieji šį kursą, atsi
žymėję moksle, gauna kla-, 
sinių mokslų kandidato 
laipsnį, būtent: 5. Vladas 
Brazauskas (So. Boston, 
Mass.), 6. Petras Aikšno- 
ras (Worcester, Mass.), 7. 
Antanas Norkūnas (Ply
mouth, Pa.), 8. Vincas Rai
telis (Mahanoy City, Pa.), 
9. Alfonsas Vyšniauskas' 
‘(Askam, Pa.) ir 10. Pranas 
Skeivis (Brockton, Mass.).
— Laipsniams gauti kvo

timus laikiusiej ir klasinių 
mokslų kandidato laipsnį 
gavusieji, kurie ateinan
čiais metais, baigs kolegi
ją ir jau gaus meno baka
lauro laipsnį, yra šie stu
dentai: £ Jonas Mikelionis 
(DuBois, Pa.),

IR AŠ VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA I 
IŠ CUNARD WHITE STAR LINIJOS | 

EKSKURSIJŲ”.

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlanta kiekviena 

savaite

r---------------
••VAŽIUOJU

LIETUVĄ”Vincas Svirnelis — būbno- 
rius (Kearny, N. J.). Ge
riausi dainininkai, prof. 
Brolio Banio nuomone, y- 
ra Alfonsas Vyšniauskas 
(Askam, Pa.) ir Jonas Kle- 
bauskas (Scranton, Pa.).

STATYBA
— Nors šių metų krizė ir 

vėl visus prislėgė, bet ko
legijos statybos darbas va
romas pirmyn. Vienur ki
tur daromos rinkliavos, 
ieškoma prietelių - rėmėjų 
ir t. t. Naujojo namo, ku
riame bus klasiniai kamba
riai ir studentų gyvena
mieji kambariai, planai jau 
padaryti. Dabar daromos 
specifikacijos.
— Pasibaigus mokslo me

tams ir studentams išva-Jį^ 
žinėjus pas tėvus, kolegi-j w

N.
3. Bronius Radzevi

čius (Mnersville, Pa.), 4. 
Benediktas Marčiulionis 
(Goodman, Wis.), 5. Anta
nas Blažaitis (Pittsburgh, 
Pa.) ir 6. Pranas Bulovas 
(Brooklyn, N. Y.).
— Pasibaigus mokslo me

tams, Kunigas Rektorius 
išdalino raides pasižymė
jusiems studentams. Ge
riausias kolegijos studen
tas — Antanas Norkūnas 
(Plymouth, Pa.): geriau
sias high school studentas 
— Pranas Gvazdauskas 
(Scranton, Pa.): geriau
sias dramos sekcijos vai
dintojas — Juozas Liolia 
(Brockton, Mass.): ir ge
riausi orkestros muzikai: 
— Leonardas Šimutis, pia
nistas (Chicago, III.), Jo- _
nas Dastikas — smuikiriin- jos vienuolyne įvyks meti-kį* 1

2. Juozas kas (W. Hazleton, Pa.) ir nės dešimties dienų reko-'

I

nes dešimties dienų reko-

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