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CIO Išleido $503,730 
Rinkimams

-------------------------------------------
Katalikas, kurs neremia 

katalikiikos spaudos, neturi 
teises vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
-----------------------------------------------------------S>

EINA NUO 1915 METŲ
Philadelphia, Pa. — Pa

aiškėjo, kad CIO pirminin
kas John L. Lewis išleidęs 
$503,730 pirminiams rinki
mams Pennsylvanijoj. Le- 
wis norėjo pravesti CIO 
kandidatus, bet nepavyko.

Ispanijos Nacionalistai Va
rosi Pirmyn Kataloni  joj

Vyčiai Pagerbė Nežinomąjį 
Kareivį

Kaunas — Pavasarinin
kų vadovybė atvykusiems 
iš Amerikos Vyčiams “Ro
mos” valgykloje, geg. 30 
d. suruošė kuklias vaišes, į 
kurias atsilankė Pavasari
ninkų tėvas Kan. Dogelis, 
prof. Dr. J. Eretas, Dr. J. 
Leimonas, DULR pirmi
ninkas Skipitis, keli kuni
gai, katalikiškosios spau
dos atstovai ir būrelis Pa
vasarininkų. Visi susirin
kusieji kartu su Amerikos 
Vyčiais besi vaišindami ku
kliais pietumis dainavo 
skambias lietuviškas dai
nas. Ta proga labai gražias 
kalbas pasakė kan. Doge
lis, Vyčių pirmininkas inž. 
Mažeika, prof. Eretas, Dr. 
Leimonas, adv. Skipitis ir 
kiti. Be to, visiems pagei
daujant padarė siurprizą 
savo “spičiumi” ir pirmą 
kartą patekęs į Lietuvą 
jaunas Amerikos lietuvis 
Antanas Kateiva. Jo kalba 
visiems tikrai siurprizą pa
darė, nes niekas nesitikėjo, 
kad niekada nebuvęs Lie
tuvoje Amerikos lietuvis 
taip gražiai lietuviškai kal
bėtų. Ta proga Vyčių pir
mininkas keliems kaunie
čiams įteikė gražius Vyčių 
žetonus.

Iš “Romos” valgyklos vi
si Vyčiai su kauniečiais 
nuvyko į Vytauto Didžiojo 
Karo Muziejų. Nors laiko 
ligi vėliavų nuleidimo buvo 
belikę labai maža, vis dėlto 
vadovybė bent provizoriš
kai aprodė Vyčiams muzie
jų. Gilu įsnūdį Vvčiams 
nadarė Dariaus Girėno pa
laikai.

Vėliavų nuleidimo iškil
mių metu Vyčiai prie Ne
žinomojo Kareivio kapo 
padėjo gražią gėlių puokš
tę su palme. Ta proga Vy
čių pirmininkas pasakė 
jausmingą kalba, pareikš
damas, kad visi Vyčiai kaip 
vienas, kam nors pasikėsi
nus į Lietuvos laisvę, eis 
jos ginti kartu su savo bro
liais. gyvenančiais savo tė
vynėje.

Iškilmėms pasibaigus. 
Vvčiai, trumpai pasikalbė- 
ię su muziejaus viršininku 
brio-. gen. Nagium - Nage
vičium, išsiskirstė poilsio.

Burgos, Ispanija, birželio 
20 d. — Pietinėje Castellon 
dalyje palei Viduržemio jū
rą nacionalistai smarkiai 
žyguoja pirmyn. Castille 
armija, gen. Varela vado
vybėje, jau tik trys mylios 
nuo Sarrion, kuris yra apie 
45 mylios nuo Sagunto. Bet 
Galicijos armija, gen. A- 
randa vadovybėje, smar
kiai žygiuoja pajūriu ir tik 
beliko užimti 15 mylių iki 
Sagunto. Taigi gen. Aran- 
ra vadovaujama armija y- 
ra visai arti Valencijos. 
Sakoma, kad Ispanijos na
cionalistai, užėmę Sagunto 
gal kiek pertrauks ofensy- 
vą, kad susitvarkius užim
tose sekcijose, ir tik po to 
iš naujo pradės ofensyvą 
prieš radikalus. Gen. Fran
co štabas praneša, kad kol 
kas radikalų kariuomenė, 
gen. Jose Miaja vadovybė
je, yra stipri ir turi užtek
tinai amunicijos ir kurį lai
ką gali laikytis. Bet var
giai atlaikys smarkų na
cionalistų spaudimą.

Kiniečiai Nuskandino 4 Ja
ponų Karo Laivus

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per .
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ
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DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) BIRŽELIO (June) 21 D., 1938 M. No. 47.

Gegužės 28 d. Kaune įvyko gausus Lietuvos Žemės Ūkio kooperatyvų “Lietūkio” narių įgaliotinių suvažiavimas. “Lietūkiui’ vado
vauja pačių jo narių (ūkininkų) išsirinkti asmenys, kurie dalimis kasmet yra perrenkami. Atvaizde matyti suvažiavusiems įgalioti
niams pranešimą apie “Lietūkio” veiklą 1937 m. daro “Lietūkio” valdybos pirm. prof. Petras Šalčius. Salėje suvažiavimo dalyviai.
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TEL. SOUth Boston 2680

Jung. Valstybių Valdžia 
Įteikė Kitą Notą Vokietijai

LDS Seimo Atstovų Dėmesiui

Shanghai, Kinija, birže
lio 20 d. — Kiniečiai prane
ša, kad jie nuskandino 4 ja
ponų karo laivus Yangtze 
upėje.

Lietuvos Studentų Protestas 
Pasauliui

»

VVashington, D. C. — Šio
mis dienomis J. V. vyriau
sybė įteikė Vokietijai ant
rą notą, kuria reikalauja, 
kad Vokietija apmokėtų 
Austrijos skolą. Austrija 
buvo skolinga Amerikai 
160 milijonų dolerių. Da
bar, kada Vokietija užgro
bė Austriją, tai ji atsisakė 
mokėti tos valstybės sko
las. Vokietija aiškinasi, 
kad Austrijos skola Ame
rikai esą politinio pobūdžio 
o Austrijos užgrobimas 
nesąs politinis, bet istori
nis, nes Austrijos gyvento
jai savo valia prisijungę 
prie Vokietijos. Tai keistas 

darys Jung. Valstybės, jei
gu Vokietija pakartos savo 
atsisakymą?

Kaunas, birželio 17 dieną. 
Šiomis dienomis Vytauto 
Didžiojo Universiteto Stu
dentų Atstovybė išsiunti
nėjo viso pasaulio studen
tijai protestą dėl Lietuvių 
Mokslo Draugijos Vilniuje'

Atstovai-ės, kurie atvyk
site į LDS Seimą iš kitų to
limesnių miestų, dėl nak
vynės prašome kreiptis pas 
Joną Jeskelevičių, 4 Belle- 
vue, Avė., Montello, Mass. 
ir Kazimierą Grigą, 21 Cir- 
cle St., Montello, Mass. Bū
tų gera, kad priėmimo ko
misija iš anksto žinotų 
kiek bus reikalinga nakvy
nių.

Pasibaigė Lietuvių-Lenkų 
Tarifinė Konferencija

Kaunas, birželio 17 dieną. 
Šią savaitę pasibaigė lietu
vių - lenkų geležinkelių ta
rifinė konferencija, kurio
je nutarta, kad abi šalys 
taikys vidaus tarifus.

Paryžius — Pasaulinėje 
Parodoje Baltijos Pavilijo-J 
no Lietuvis Skyriuje daly-;

29 Prigėrė Traukinio 
Katastrofoje

Milės City, Montana, bir
želio 20 d. — Vakar “Olym- 
pian” pasažierinis trauki
nys, važiuodamas Milwau- 
kee geležinkeliu, įkrito į 
vandenį pro vandens ap
semtą ir suardytą tiltą. 
Geležinkelio viršininkai sa- 

!ko, kad tuo traukiniu va
žiavo apie 160 pasažierių, 
iš kurių 50 prigėrė arba žu
vo, bet kur dar nesužinojo, 
65 sužeista ir apie 40 išliko 
nesužeisti. Dvidešimts de- 
vynius jau rado prigėru- 
sius.

Ši nelaimė ant geležinke
lio yra viena iš didžiausių 
Amerikos istorijoje pasta
raisiais metais. "Bakoma, 
kad potvynis susilpninęs 
tiltą ir dėl tos prežasties į- 
vyko nelaimė.
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Neįsileidžia Komunistų

Naciai Smarkiau Puola 
Žydus Vokietijoje

Berlynas, Vokietija, bir
želio 20 d. — Naciai atnau- 

vavo 44 asmenys ir firmos.! jino ataką prieš žydus. Vi
jų eksponatai gavo 58 pre-j soje Vokietijoje areštavo 

Lsiaugijua viuiiujcimijas» iš kurių: 8 Grand1 apįe 2,000 žydų. Gaujos na- 
uždarymo. Proteste tarp! Prix, 11 garbės diplomų, 21 j cįų užpuolė žydų krautu-
kitko pažymėta, kad net aukso, 12 sidabro ir 6 bron-i ves įr jas apiplėšė. Sako- 
svetimi imperialistai Vil
niuje tokių barbariškumų 
netaikė.

zos medalius. Baltijos Vai- ma> kaį naciams davus įsa- 
stybių tarpe Lietuva pro- kymą puiti žydus slaptoji 
porcijonaliai užėmė pirmą1--1----- T~— —- 
vietą.

Jung. Valstybių Išlaidos 
Padidėjo Trims Bilijonais 

Dolerių
VVashington, D. C. — J. 

V. Kongresas užtvirtino 
dvyliką bilijonų dolerių

Čekoslovakijoj konflik
tas su
700 milijonų kronų, rašo 
“Paris Soir” 
respondentas. Nors Čeko
slovakijai 
kaštavo

policija. Išrodo, kad naciai 
nori visiškai nusikratyti 
žydų.

Vokietija kaštavo Kaune Prasidėjo Baltijos
Pragos ko-

mobilizacija 
milžinišką sumą

Geodezijos Komisijos De
šimtoji Konferencija

Kaunas, birželio 14 dieną
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federalės vyriausybės iš- tačiau Praga šitos sumos prasidėjo dešimtoji Balti- 
nesigaili, nes ji turėjo pui- Jos Geodezijos Komisijos 
kią progą pamatyti, kaip konferencija, kurioje daly- 
veikia armijos aparatas.

laidoms, fiskaliniais me-! 
tais, kurie prasidės liepos 
1, 1938. Pereitais metais J. 
V. vyriausybė pasitenkino 
$9,356,174,982, o šiais me
tais beveik tris bilijonus 
dolerių išleis daugiau. Sa
koma, kad federalės vy
riausybės išlaidos padidė
jo dėl padidėjusio nedarbo.

vauja vienuolikos valsty
bių geodezininkai.

Pasibaigė Lietuvos Mokslei
vių Olimpijada

Nuskendo Lietuvis, Norėjęs 
Valtele Perplaukti Atlantu
Klaipėdoje, Smeltėje jūra 

išmetė į krantą laivelį “Že
maitis”. Laive rasta drabu
žiai, piniginė su pinigais, 
produktų ir kiti jūrų kelio
nės instrumentai. Iš visų 
aplinkybių aiškėja, kad tas 
laivelis buvo V. Širvio. Pa
sidirbęs laivelį V. Širvys

Žuvusių Už Tėvynę 
Pagerbimas

Kaunas — 1938 Jubilieji
niais Metais visose bažny
čiose bus įmūrytos pamin
klinės lentos su žuvusiųjų 
nepriklausomybės kovose 
parapijiečių pavardėmis.

VARŠUVOJE MIRĖ RAŠYTOJAS 
KSAVERAS VANAGELIS- 

SAKALAUSKAS
..

Geležinkelio Darbininkai 
Laimėjo Apdraudą

VVashington, D. C. — Pe
reitą savaitę Kongresas 
priėmė bilių, kuriuo ap-! 
draudžia geležinkelio dar-1 
bininkus nedarbo metu. I 
Pagal tą bilių bus įsteigtas 
federalis nedarbo apdrau
dos departmentas, ir dar
bininkai nedarbo metu 
gaus mažiausia $1.75 iri 
daugiausia $3.00 į dieną 
per 80 dienų nedarbo laike 
vienų metų. Tą bilių rėmė 
organizuoti darbininkai, y- 
pač Amerikos Darbo Fede
racija.

Lynn, Mass. — Šio mies
to valdžia, organizacijos, 
civilės ir militarės minės 
150 metų J. V. Konstituci
jos pasirašymo sukaktį iš
kilminga parada, antradie
nį, birželio 21 d. Miesto val
džia griežtai nusistatė neį
sileisti komunistų, kad ne
sudrumstų geros nuotaikos 
patrijotingųjų piliečių tar
pe. Šis minėjimas bus di
džiausias šiame mieste.

Nauja Vilniaus Lietuvių V. D. 
Gimnazijos Abiturientų 

Laida

Į

Potvyniai Gelbsti. 
Kiniečiams

Varšuva, birželio 16 d. 
Šią savaitę mirė rašytojas 
ir nuoširdus lietuvybės 
darbininkas Ksaveras Va
nagėlis - Sakalauskas, ku
ris laidojamas Vilniuje. Jis 
ilgus metus buvo Varšuvos 
“Lietuvių Draugijos” pir
mininku ir, kaip tautai nu
sipelnęs, gaudavo Lietuvos 
valstybės pensiją.

Anglija - Prancūzija Siekia 
Taikos Ispanijoje

Kaunas, birželio 14 dieną, 
pasibaigė Moksleivių O- 
limpijada. Tos Olimpija- prieš išplaukdamas buvo 
dos rezultatai tokie, L__ 
pagerinti keli Lietuvos re
kordai. Kanados pulkinin
ko G. L. P. Grant-Suttie, 
kuris dabar yra Lietuvos 
Generalinis Konsulas To
ronto mieste, Lietuvos v .v^kf^
moksleivijai skirta taurė! ją prie laivelio ir pasižadė- ir Pittsburgh Press. Strei- 
anffą kartą atiteko Šiauliųijimą, kad-redakcijai rašys kui vadovauja Amerikos 
berniukų gimnazijai. Irepottažus. Darbo Federacijos unija.

kad užėjęs į “XX Amžiaus” re
dakciją ir pareiškė esąs 
nusistatęs plaukti tuo bū
riniu laiveliu per Atlantą. 
Kol kas griežtai pareikala
vo apie jį nieko nerašyti, 

i bet palikb savo fotografi-

Dėl Streiko Uždarė 
Laikraščių Įstaigas

Pittsburgh, Pa. — čia su
streikavo apie 350 Hearsto 
laikraščių redaktoriai, ra- 
porteriai ir išsiuntėjai. Dėl 
streiko užsidarė du laikra
ščiai, būtent Sun Telegraph

Londonas, 
lio 20 d. - 
Prancūzijos premierai ta
riasi kaip ir kokiu būdu 
prašalinti karo priežastis 
Ispanijoje. Anglija dėl ka
ro Ispanijoje negali suda
ryti gerų santykių su Vo
kietija. Italija taip pat no
rėtų, kad karas Ispanijoje 
kuogreičiausiai užsibaigtų, 
nes nuo to priklauso ir An
glijos - Italijos susitari
mas. Italija sako, kad ji 
jau sumažino savo karo jė
gas Libijoj. Mussolini sa
ko, kad iki šiol karo užbai
gimą Ispanijoje trukdė ir 
trukdo Rusija, kuri prista
to labai daug karo reikme
nų Ispanijos radikalams, 
ir Prancūzija, kuri karo 
reikmenis laisvai leidžia 
vežti per jos rubežių. Vo
kietija tuojau užmegstų 
santykius su Anglija, jeigu 
tik pastaroji suvaldytų 
Prancūziją. Taigi dabar 
eina pasitarimai tarp An
glijos ir Prancūzijos. Rusi
ja gali būti izoliuota.

I
Anglijos ir

—.----------
Shanghai, birželio 20 d.— 

Geltonoji upė išsiliejo ir; 
užliejo didelius plotus že
mės. Japonų armija buvo 
priversta trauktis iš potvy
nių paliestų vietų. Potvy
niai didėja. Japonai trau
kiasi iš užimtų vietų šiau
rės Centralinio fronto. Ki
niečiai naudojasi proga ir 
stumia japonus iš Kinijos.

Prancūzijos Valdžios Tar
nautojai Reikalauja Pakelti 

Algas
Paryžius, Prancūzija, 

Birželio 20 d. — 
jos vyriausybės 
tarnautojai grasina gene- 
raliu streiku, jeigu nepa
kels algų ir nesutrumpins 
darbo valandų. Tarnauto
jai duoda vyriausybei 3

Prancūzi- 
įstaigų

Vilnrus, birželio 17 dieną. 
Vytauto Didžiojo Gimnazi
ją šiomis dienomis baigė 
39 abiturientai. Tai yra 
nors ir mažas, bet susipra
tusių lietuvių inteligentų mėnesius laiko išpildyti jų

į

indėlis į Vilnijos lietuvių! reikalavimus. 
visuomenę. Beveik visi bai
gusieji pasiryžę stoti į įvai
rius universitetus.

Lenkai Vir Dar Varžo Vilnijos 
Lietuvių Kultūrinį Veikimų

Prancūzijos Vyriausybė 
Tvarkys Šalį Be Parliamento

Prez. Roosevelt Simus 
Apsivedė

Paryžius, Prancūzija — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Prancūzijos vyriausybė «« v*Nahant, Mass. — Pereitą paleido parliamentą. Vy- 

šeštadienį, birželio 18 d. riausybė tvarkys šalies rei- 
apsivedė prez. Roosevelt kalus diktatoriškai.

Anne liamentas paleistas po to, 
kada svarstant komunistų 
rezoliuciją, parliamente ki
lo muštynės. Komunistai 
reikalavo, kad vyriausybė 
leistų per Prancūziją yežti 
karo reikmenis Ispanyos 
radikalams.

Vilnius, birželio 17 dieną. 
Lietuvių visuomenės vadai 
norėjo sušaukti birželio 26 
dieną Vilniuje lietuvių ats
tovų suvažiavimą, kuriam 
prašė Lenkijos valdžios 
leidimo, bet, deja, pastaro
ji jį duoti atsisakė.

sūnus, John su p. .*----
Clark. Jungtuvės įvyko 
protestonų kirkužėje. Prez. 
Roosevelt, jo žmona ir visa 
jo šeima dalyvavo vestuvė
se. Žmonės buvo suvažiavę, 
kaip kokių “dyvų” pamaty
ti.

Par- lydai Bėga Iš Austrijos
Londonas, birželio 20 d. 

Londono Times korespon
dentas praneša, kad Vien- 
noje žydų būklė yra nepa
vydėtina. Dėl 5 
spaudimo, žydai p 
bėgti iš Austrijos.
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TRILYPIS

! PIKNIKAS
Rengia

Cambridge, So. Bostono ir 
Montello LDS Kuopos 

Rugsėjo-Sept. 4,1938 
z ROMUVOS PARKE 

Montello, Mass.

Šiuomi kviečiama visa 
lietuviškoji visuomenė tą 
dieną aplenkti savo paren
gimus, kad galima būtų tu
rėti pasekmingą trilypę.

Rengėjai iš savo pusės 
deda pastangas, kad pikni
kas būtų nepaprastas: su 
dovanomis ir įvairia prog
rama. Kadangi bus tai jau 
vasaros sezonas pasibai
gęs, todėl bus pravartu 
visiems darbininkų priete- 
liams praleisti laiką su 
darbininkais gražiame Ro
muvos parke.

Rengėjai.

• v

LDS KUOPOS SUSIRIN
KIMAS

DARBININKAS

*

PAMALDOS
šv. Petro bažnyčioje, per 

Dievo Kūno Oktavą vaka
rais yra giedami mišparai 
prie įstatyto Švenčiausio 
Sakramento ir laikomos 
Saldžiausios Širdies mėne
sio pamaldos. Nuo birž. 20 
d. iki 24 d., kun. Kazimie
ras Vengras MIC. sakys 
kas vakarą pamokslus.

Falld jo |d tas, 'įdomias. vie
tas, jie j® Buffallo, N. Y„ 
platus iMaavų į Cteveland, 
Ohio, Apsigyventi. Tenai 
jaunasis dirba kaipo di
džiulės krautuvės vedėjas. 
Jaunieji mand apsigyventi 
arti lietuvių Šv. Jurgio baž
nyčios ir priklausyti prie 
lietuvių parapijos.

Trečias šliūbas sekė A- 
leksandro Adomavičia u s 
su Anele Vespelyte, 202 A- 
thens St., So. Boston, Mass. 
Liūdytojais buvo Albertas 
Ferentas ir Ona Adamavi- 
čiūtė.

PROCESIJA PUIKUS VAKARĖLIS

♦
I

Birž. 19 d., 4 vai. po pietų, 
Šv. Petro bažnyčioje įvyko 
Dievo Kūno procesija. E- 
vangelijas prie keturių al
torių giedojo kunigai: K. 
Urbonavičius, K. Jenkus, 
K. Vengras ir kun. P. Auk
štikalnis, S. J.

LANKĖSI

2

RIAI

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: 338 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

nė,'O. Jakimavičiene, E. 
Marksienė, P. Juškienė, J. 
Pivarūnienė, V. Skudrienė, 
P. Burbulienė, B. Kališie- 
nė, S. Šmigėlskienė, V. Ta- 
ruška, Jonas Kasparas, P. 
Kulikauskas, P. Razva- 
dauskas, A. P. Wilkins, P. 
Jasinskis, Dr. Jakimavi
čius, Dr. Arentas, Dr. Lan
džius, So. Boston . Market, 
C. L. Fruit Market, W. Ja
nusas, J. A. Švagždys. V.- 
J. Jakštas, T. Sullivan, 
Quincey Market, J. Miller, 
Taylor Market, J. Doyle, 
Roland Ketvirtis, Perkins 
Market - Baltrušiūnas, Ca- 
bit Pharmacy, F. P. Sulli
van, Manhaton Market, 
Petchells Shoe Store, W. 
Horace, Broadway Market, 
Klondike Market, Harrys 
Market, Colonial Tavenr, 
Broadway Paint, P. Čapli
kas, W. Gaffoney, F. Ko- 
dis, K. Plevokas, F. Kviet- 
kus, P. Miškinis, J. Nata- 
neon, D. Noureas, W. Ba
niulis, G. Švelnis, p. Bau- 
ras, M. H. Hughes Co., Ali- 
ce Plevokas, p. Griciūnas, 
A. Russell, K. Rapolas, L. 
Gudokienė, Anna Mikulskį, 
Mary Vargelis, E. Malačiū- 
nienė, Amelija Čaplik, M. 
Martinonienė, E. Gumaus- 
kienė, p. Rimkus, M. Gali
nienė, p. Ašmenskienė, p. 
Dusevičienė, A. J. Bartaš- 
ak, Anna Martus, M. Raz- 
gevičienė, adv. J. Cūnys, 
Marijona Čaplikienė. Vė
liau kada, kokioje nors for
moje paminėsime daugiau 
parapijos rėmėjų.

Tel. ŠOU Boston 1437

JosephW. Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 3960.

Birželio 16 d., vakare, po 
pamaldų, Šv. Petro parapi
jos vaikučiai, kun. K. Jen- 
kaus ir Seselių vadovybėje, 
gražiai pakartojo auklė
jančią komediją: “Sukim 
Laikrodį su Kliara”, para
pijos naudai. 16 metų Klia
ra buvo gundoma pasaulio 
ir “kipšiuko”, bet motinos 
auklėjimas ir Angelas sar
gas paveikė ją geron pu

sėn.
Vakarėlin atsilankė sve

čių, ponas K. Vencius iš 
Lavvrence, p. muzikas Že
maitis iš Worcester ir p. L. 
Šimutis iš Chicagos. Ponas 
Šimutis pakalbėjo apie ka
talikiškos visuomenės — y- 
pač LRKSA reikalus. Gyrė 
motinas, kurios savo kūdi
kius prirašo prie šios orga
nizacijos. Tuomet apdrau-i 
džia savo vaiko netik gyvy
bę, bet ir jo katalikybę ir 
lietuvybę, sakė kalbėtojas. 
Buvo ir vietinių kuopų val
dybos.

Kun. P. Virmauskis pers- 
tatydamas p. Šimutį pakal
bėti, dėkojo visiems prisi- 
dėjusiems prie parapijos 
išvažiavimo. * '* \

1

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

Suaugusiems ten ir atgal — round trip bilietas 
$1.75; vaikams, kurie neužima sėdynės arba, du vaikai, 
kurie sės į vieną sėdynę — 90c.

Bilietus galite gauti pas sekančius veikėjus:

Tel. SOUth Boston 0815

- D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAM UOTOJAS

Patarnavimas Dieną ir Naktį
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

Pereitą šeštadienį, birže
lio 18 d., “Darbininko” re
dakcijoj lankėsi kun. K. 
Vengras, MIC., dienraščio 
“Draugo” Jaunimo sky
riaus redaktorius iš Chica- 
gos, lydimas kun. K. Jen- 
kaus. Kun. Vengras penk
tadienio vakare kartu su 
kun. Jenku dalyvavo Cam
bridge lietuvių par. moky
klos užbagimo iškilmėse ir 
pasakė kalbas.

So. Bostone, kleb. kun. P. 
Virmauskio pakvies tas, 
kun. K. Vengras lietuvių 
par. bažnyčioje per Dievo 
Kūno oktavą kas vakarą 
sako pamokslus.

•J

LDS 1-mos kuopos mė
nesinis susirinkimas iš 
priežasties besiartinančio 
LDS Centro Seimo šaukia
mas savaitę anksčiau, bū
tent : ketvirtadienį, birže
lio 23 d,, š. m. 8 vai. vakare, 
Šv. Petro par. svetainėje, 
492 E 7th St., So. Boston. 
Kviečiami visi nariai daly
vauti susirinkime, nes bus 
renkami atstovai į LDS 
Seimą, kuris įvyks birželio 
27 ir 28 dd., Montello,- tytas sūnus Pranciškaus 
Mass. Valdyba.

• v

KRIKŠTAI

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

SVARBUS LIETUVIŲ 
DIENOS SUSIRINKI

MAS

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

A. L Kapočius
251 W. BROADVVAY,

So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU Boston 2660

nuoOfiso 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. TROvvbridge 6330.Tel. TROvvbridge 6330.

Mm Rėpsiąs, M. D.
(REPSYS)

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

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Birž. 19 d., tapo pakrikš- 

ir Magdalenos (Šidlauskai
tės) Vestfelių, vardais 
Pranciškus - Jonas. Kūmai 
buvo Tarnas Geipteris ir 
Ona Vestfeliutė.

Tuom pat laiku tapo pa
krikštyta duktė Jono ir O-
nos (Rudinskaitės) Vyš
niauskų vardais Ona - Bea-
tricia. Kūmais buvo Vladas
Emerikas ir Alena
dzinskaitė.

ŠLItBAIŠLItBAI

Ru-

Birž. 19 d., kun. Kazimie

GERI KALTININKAI

(Tąsa)
Birž. 17 d., vakare, po pa

maldų, įvyko parapijos
veikimo komisijos susirin-
kimas, kad surekordavus
daugiau gerų kaltininkų
parapijos išvažiavimo pa
sekmių. Kun. Virmauskis
ir komisijos pirmininkas
P- V. Valatka dar sykį,
nuoširdžiai visiems dėkavo
už prisidėjimą prie parapi
jos sėkmingo išvažiavimo.
Nors lietingoje dienoje,

Ketvirtadienį, birželio 30 
dieną, 8 vai. vakare, (po 
mišparų) Įvyks Lietuvių 
Dienos reikalu susirinki
mas “Darbininko” name. 
Prašome visų darbuotojų 
skaitlingai dalyvauti.

A. PELDŽIUS,
Bostono kol. L. D. kom.

Pirmininkas.

PARSIDUODA — FARMOS — 
HOTELIAI — TURISTINIAI— 
NAMAI. Farma 270 akerių, 100 
gyvulių, įrankiai, $17,000 meti
nės įeigos. Įrengtas hotelis su 
laisniu, geras biznis, įmokėti 
$2.000. Farma 150 akerių, na
mai, 15 gyvulių, padargai, javai, 
tiktai $3.000. Rašykite C. M. 
Douglas, Plain, N. Y. (17-21)

ras Vengras MIC., suteikė 
Moterystės Sakramentą 
savo sesutei Onai su Ra
polu Fitzpatricku. Liūdy
tojais užsirašė jaunojo 
draugas Edvardas Solld- 
neris ir jaunosios sesuo A- 
nėlė. Ponai Vengrai iškėlė 
vestuvių balių savo namuo
se, 267 Silver St., So. Bos
ton, Mass.

Po to kun. Kazimieras 
Jenkus sušliubavo Vladą 
Žurauską, gyv. 711 E. 5th 
Št., su Marijona Augusta- 
vičiūte, gyv. 381 Western 
avė., Brighton, Mass. Liu
dijo jaunojo brolis Alfon
sas ir Ono Sinkevičiūtė. Po 
vestuvių pietų jaunikiai 
automobiliu leidosi kelio
nėn. Atlankys Niagara

pelno lieka apie 700 dol. 
Dar vis žmonės aukoja ir 
darbuojas to pelno didėji
mui. P-nia E. Marksienė iš- 
anksto išpardavus 115 į- 
žangos tikietų. Už tai ji 
gauna dovaną. Sekanti tam 
pa išvažiavimo gerais kal
tininkais, nes jie aukavo 
šiam parapijos visuomeni
niam darbui: Zajenkauskie

SVEIKATA—TURTAS

\ ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
; ŽODYNAS i

f
i

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Heriito Angliškai-Lietūvišką žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $L75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
366 vV.1^roadway,^o?Ėoston, Mass.

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

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

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

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE- 
KEN'S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiuMjimų, kad kas ir 
siūlytų.. J. L *.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN'S OINTMENT. tai tik tada 
aplaižysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN'S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
(7-21)

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

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

James B. Cotter
GRABORIUS

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

12 Freeman Si.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

MIRĖ

Birželio 19 d., mirė, besi
maudydamas, Juozapas 
Starkus, 49 metų, gyv. 11 
Thomas Park. Jis paėjo iš 
Šunskų parapijos. Ameri
koje pragyveno 28 metus. 
Paiko, Lietuvoje, motiną, 
tris seseris ir brolį. Laido
jamas birž. 22 d., 9 vai. r., 
iš Šv. Petro bažnyčios,

I
i

Naujos Kalvarijos kapuo
se.

Cambridge, Mass
PARAPIINĖS MOKYK

LOS UŽBAIGIMO IŠKIL
Graduantai išpildė• v se-

MĖS
kančią programą:

4CITrokštame Tave Gar-
Penktadienį, birželio 17

d. įvyko Nekalto Prasidėji
bintin — Graduantai; Svei-
kinimas — Juozas Remei

į
Šiais metais mokyklą už

baigė šie:
Bogušas Vladas, Kapčius 

Alphonsas, Mažutaitis Al
phonsas, Stantackas Sta
sys, Jankūnaitė Ona, Jut- 
kus Stasys, Palaima Sta
sys, Radziukynaitė Mari
jona, Kontrimas Alphon
sas, Smilgis Alphonsas, 
Malinauskaitė Joanna, Vit
kauskaitė Bronė, Skisti-

{VAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

mas Stasys, Remeika Juo-

—
r

i »
• , •
iI Įi ♦> <■ •

| I Parduodu įvairiausios rūšies
{ sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

zas, Santackaitė Anelė
Dabravolskytė Alena, I
vaška Kazys Skistimas
Jonas, Pilkoms Vytautas

Pasižymėjo moksle
moksleiviai:

8-to Skyriaus —
Lietuvių Kalba A1

phonsas Mažutaitis; Aukš
čiausį laipsnį Alphon

» 
i

auk- ! »
!

mo P. Švč. lietuvių par. 
mokyklos užbaigimas. Ry
te, parapijos bažnyčioje 
kleb. kun. P. Juškaitis at
našavo šv. mišias gradu
antų, jų tėvelių ir visos 
mokyklos intencijai, ir pa
sakė turiningą pamokslą.

Vakare, 8 vai., parapijos 
mokyklos svetainėje įvyko 
graduantų mokslo metų 
užbaigimo iškilmės. Devy
niolika berniukų ir mergai
čių užbaigė mokyklą, ir jie, 
išskyrus vieną, būtent, 
Alphonsą Smilgį, kuris dvi 
dieni prieš susirgo ir buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur 
jam daryta apendikso ope
racija, tvarkiai įmaršavo į 
svetainę ir sustojo sceno
je. Graduantams marguo
jant, muzikas M. Karbaus
kas grojo maršą. Nors vie
šai Sesutės mokytojos sve
tainėje nesirodė, bet jos vi
są tvarką vedė ir vaikelius 
priruošė programai.

Graduantus į svetainę j- tams diplomus. Gražias 
vedė p. Petronė Norman- kalbas pasakė Tėvas P. 

baigusi parapijos Aukštikalnis, S. J., kum. K. 
mokyklą, rodos, 1934 m. Vengras, MIC. iš Chicagos, 
su pasižymėjimu. Jos ben- kun. K. Jenkus ir A. F. 
dras pažymėjimas buvo 98. Kneižys. .... • ■;
Už tai ji gavo nuo klebeno Cambridge lietuvių para-; 
kun. Juškaičio keturių me- pijos mokykla yra vienin- 
tų aukštesnės mokyklositėlė lietuvių mokykla Bos- 
stipendiją. I tono diecezijoje.

kleb. kun. P. Jus-

ka ; Mūsų Obalsis — Alf. 
Mažutaitis; “Linksmos 
Dienos Slenka” — Gradu
antai ; Mūsų Globėja —Alf. 
Kontrimas; Klasos Prana
šystė — Alf. Mažutaitis; 
Teikimas Dovanų Tėve
liams
kaičiui ir kun. J. Plevokui,
— Alf. Kontrimas; Atsi
sveikinimas — Bronislava 
Vitkauskaitė; Daliriimas 
Diplomų — Tėvas Alphon
sas Maria; ‘Sudiev, Sudiev’
— Graduantai.

Po to, graduantai ir že
mesniojo skyriaus moks
leiviai suvaidino gražų vei- 
kaliuką — “Mergaitės Sva
jonė”. Turinys — mergaitę 
vyliojo pasaulio linksmybė 
ir darbas. Darbas laimėjo.

Programos vedėju buvo 
kleb. kun. P. Juškaitis, ku
ris pasakė turiningą kalbą. 
Taipgi kalbėjo labai nuo
širdžiai Tėvas Alphonsas ir 
po to išdalino graduan-

taite,
• v

Neapleido

J

šie

Pechell Shoe Store
-•UOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

sas Smilgis; 
dienų — Marijona Radzu- 
kynaitė, Jonas Skistimas; 
Pasielgimas — Marijona 
Radziukynaitė.

7-to Skyraus —
Lietuvių Kalba — Albi

nas Jankauskas; Katekiz
mas — Alena Zaveckaitė;! 
Aukščiausį laipsnį — Ed
vardas Puzinas; Pasielgi
mas — Alena Baigiutė; Ne
apleido dienų — Alicija 
Skebauskaitė.

6-to Skyriaus —
Lietuvių Kalba — Jonas -

Adomavičius; Katekizmas, į vardas Laukaitis; Lietuvių 
— Florencija George; Pa- kalba — Jonas Šidlauskas;

’ ’ ' ’ ~ ' ' Neapleido dienų — Alena
Skystimaitė, Mar i j o n a 
Skystimė-itė, Veronika Pil- 
konytė, Teresė Mockevi
čiūtė.

3-čio Skyriaus — 
Pasielgimas — Pranciš- 

kas Povilaitytė; Aukščiau
sį laipsnį — Alena Radai- 
tytė; Katekizmas — Ed
mundas Bučinskas; Lietu
vių Icalba — Pranciška 
Kirklytė.

2-ro Skyriaus — 
Lietuvių kalba — Juoza

pas Kaleiva; Katekizmas, 
— Ona Urbonavičiūtė; Pa
sielgimas 
kas; Aukščiausį Laipsnį — 
Aldona Strazdaitė.

sielgimas — Jonas Petru- 
šauskas; Neapleido dienų 
—Jonas Benušis, Jonas A- 
domavičius; Aukščiausį 
laipsnį — Ona Matulytė.

5-to Skyriaus —
Lietuvių Kalba — Dara

ta Skebauskaitė; Katekiz
mas — Ona Puzinaitė.

5-to Skyriaus — 
Pasielgimas — Jonas Žu

kas; Neapleido dienų — 
Pranciška Plekavičiūtė, 
Jonas Žukas; Aukščiausį 
laipsnį — Ona Matulytė.

4-to Skyriaus —
Pasielgimas — Marijona 

O verksite; Aukščiau^lai
psnį — Valerija Jankaus
kaitė; Katekizmas — Ed-

Povilas Zuį-
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ĮVAIRIOSŽINIOS
Marianapolio Kolegijos Mokslo 

Metu Užbaiga

To The Picture of Loving
er

Thompson, Conn. — Sek
madienį, birželio 12 d. įvy
ko Marianapolio Kolegijos 
mokslo metų užbaiga. Iš
kilmės prasidėjo 10 vai. ry
te. Kolegijos rektorius 
kun. dr. J. Navickas pa
šventino naujos draugovės 
vėliavą, kurios krikštatė
viais buvo pp: Angelą ir 
Leonardas Šimučiai. Po to, 
pirmieji draugovės nariai 
kun. dr. J. Navickas ir p. 
Leonardas Šimutis sudėjo 
priesaiką vėliavai.

Šv. mišias atnašavo kun. 
dr. Starkus; asistavo kun. 
dr. A. Jogminas ir kun. A. 
Morkūnas. Pamokslą pasa
kė kun. dr. Jogminas.

Pamaldoms pasibaigus, 
Seselės pavaišino svečius 
skaniais valgiais. Pietuose 
dalyvavo Kolegijos perso
nalas, svečiai kunigai, stu
dentai ir jų tėveliai ir kiti.

3 vai. po pietų įvyko gra- 
duantų programa. Turi
ningas kalbas pasakė p. 
Leonardas Šimutis, dien
raščio “Draugo” vyriau
sias redaktorius, kun. K. 
Urbonavičius ir su gradu- 
antais atsisveikinimo kal
bą pasakė kun. dr. Jonas 
Navickas, Marianapolio 
Kolegijos rektorius. Stu
dentai — J. Klebauskas ir 
P. Venslauskas atsisveiki
no su graduantais, o gra- 
duantų (aukštesnės moky
klos) vardu atsisveikino A. 
Budelis, o kolegistų — P. 
Aikšnoras. Diplomus gra- 
duantams išdalino kun. K. 
Urbonavičius. *

Marianapolio Kolegiją, 
baigė 10 studentų, o kolegi
jos aukštesnę mokyklą — 
14.

Visiems graduantams 
linkime sveikatos ir pajė
gų siekti aukštesnio moks
lo.

sserhuppe, Juodo jose Gi
riose, ir vienu ir tuo pačiu 
■laiku apsisukusi ore, su
grįžo namon. Ji iščiuožė o- 
re 5V2 valandos tiesia lini
ja, ir padarė I66V2 angliš
kos mylios kelio, tuomi lai
mėdama naują pasaulinį 
tiesia linija čiuožimo re
kordą !

DAINŲ ŠVENTĖ 
THOMPSONE

L-This is only a tiny snapshot 
In a little wooden frame
And above this little picture 
My dear Father wrote his name. 
In days and days of my sadness 
I press his picture to my lips 
and wonder between my heart 

throbs 
If dear Father feels my kiss.
I know this is just his snapshot 
Būt to me it is just as dear 
As if it was just from the Artistą 
Unstained by the fall of my tears. 
0h' how happy you, with fathers 
To Cheer you in lifes long race 
For none these is likę dear father 
And no one can take his place.
Dearest Father how I miss you 
God alone knows my loss
Now I talk just to your picture 
And it telis me Bear this Cross. 
Dearest Father why did death take 

you?
As you had from me the greatest 

love
Būt now I pray night and moming 
That you guard me, from above.

BROKEN HEARTED DAUGHTER 
Lucy Hermanavičius.

LDS Naujosios Angį. Apskr. 
Piknikas Perkeltas Į Lavvrence, 

Mass.

Naujas Pasaulinis Sklandy
mo Rekordas

Viena vokietė sklandytu
vais ore čiuožikė, Frank- 
lein Anna Reitsch, Vokieti
joje, išsikėlusi oran su sa
vo sklandytuvu, — iš 
Dramsladt nučiuožė į Wa-

Šįmet Dainų Šventė, Ma- 
rianapolyj, Thompsone, lie
pos 4-tą dieną, tur būt ar 

i ne bus didžiausia. Jau tik- 
Į rai užsiregistravo net 15 
parapijinių chorų, kurie 
sudarys bendrą chorą iš 
600 dainininkų. Tai bus 

! pirmutinis mūsų Naujos 
su lietuviškomis dainomis. 
Anglijos tokis didelis jau
nimo masinis pasirodymas

Per klaidą, pereitame 
“Darbininko” numery j ne
buvo paminėta pono Justo 
Balsio choras iš Hartfordo. 
Kadangi ponas Balsis pat 
pradžioje dirba sunkiai, 
kad ši pramoga būtų sėk
mingiausia, tai čionai vie
šai noriu pareikšti savo at
siprašymą, dėl neįdėjimo, 
jo ir jo choro vardų vieša
me skelbime.

Hartfordo choras jau se
niai pasižadėjo atlikti gie
dojimą laike Šv. Mišių. Va
lio, Hartfordo jaunimui už 
jų pasišventimą ir jų vadui 
p. Balsiui už jo darbštumą.

Tikimės, kad ir šv. mišių 
metu turėsime progą išgir
sti mūsų visų mylimus 
Naujos Anglijos solistus 
ponus Čižauskus giedant 
solos per Offertorium. Po
nai Čižauskai yra užsipel
nę daug pagarbos, nes vi
suomet noriai apsiima gie
doti įvairiuose mūsų pa- 
rengmuose. Dar kartą ra
ginu visus Chorvedžius, 
kad ragintų savo jaunimą 
važiuoti Thompsonan ir 
kuoskaitlingiausiai pasi
rodyti šiame milžiniškame 
mūsų katalikų sąskridyje.

Rapolas V. Juška, 
Dainų Šventės Pirmininkas

AMERIKOS LIETUVIŲ 
CHORAMS SIUNTINES 

DAINAS
\ ------------------

Lietuvos muzikos drau
gijos pirmininkas p. N. 
Martinonis paaiškina apie 
prisirenkimus dainų šven
tėms Lietuvoje. Kadangi 
dainų šventėse dalyvaus ir 
užsienių chorai, tai Muzi
kos draugija yra numačiu
si ateityje leidžiamus gai
dų sąsiuvinius siuntinėti ir 
Amerikos lietuvių cho
rams.

A. P. Krikščiūnas,
gyv. Washington Depot, 
Conn. yra nuoširdus “Dar
bininko” bendrada r b i s, 
LDS 5 kp. narys, prietelis 
ir rėmėjas, nuoširdžiai dar
buojasi LDS Conn. apskri
tyje.

naujų įrodymų Koperniko 
lenkiškumui nustatyti, tai-, 
gi ginčas gali dar kažin 
kaip ilgai tęstis ir išjudin
ti net platesnę abiejų pusių 
visuomenę. Baisu net pa
manyti, kokių komplikaci
jų galėtų atsirasti, jei savo 
pretenzijas pareikšti pasi-

Sekmadienį, Liepos-July 31 d. LDS. N. Anglijos šautų dar ir tie mūsų tau- 
Apskr. Piknikas turėjo įvykti Kęstučio Darže, E. De- tiečiai, kurių šventu įsiti- 
dham, Mass., bet susidėjus tam tikroms aplinkybėms, kinimu Kopernikas nebu- 
liknikas perkeliamas į Palangos Parką, Lavvrence, v§s ne^ lenkas nei vokietis, 
Mass. Taigi, Liepos-July 31 d. LDS N. Angį, apskr. pik- grynai lietuvis — Kepuri- 
nikas įvyks ne Dedham, bet Lavvrence. Prašome visų ninkas!!!... 
ruoštis Liepos-July 31 dieną į Palangos Parką, kuris y- 
ra vienas puikiausių parkų, šio pikniko visas pelnas y- 
ra skiriamas “Darbininko” naujos Intertypos fondui. 
VINCAS VALATKA, pikniko reng. kom. pirmininkas

XX Amž.

GRAŽIAI ĮRENGTA LAI
DOTUVIŲ ĮSTAIGA 
NAUJAME NAME

Brockton, Mass. — Šio
mis dienomis p. Edvardas 
Warabow, lietuvis laidotu
vių direktorius, pirko gra
žų modernišką namą, 24 
Field St. ir jame įrengė 
šermenims koplyčią ir bal- 
samavimui kambarį. Na
mas gražioje vietoje. Ver
ta kiekvienam lietuviui pa
matyti. Pp. Warabow kvie
čia visus ateiti ir apžiūrė
ti. Šios žinutės rašytojui 
teko būti pereitą savaitę, 
ir reikia pasakyti, kad tai 
yra viena iš moderniškiau
sių ir gražiausių laidotu
vių įstaigų dabar turi pp. 
Warabow. Pp. Edvardas 
Warabow ir jo žmona yra 
registruoti balsamuotojai 
ir laidotuvių direktoriai. 
Jie turi laidotuvių įstaigą 
ir Norwoode.

Įdomus Vokiečių Ir Lenkų Moksli
ninkų Karas Dėl Koperniko

Studentų Ir Profesionalų 
Seimas

VALGOMOJy 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 j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUSIONAS. Sav. 

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

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

Vlfd skelbki tęs “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VČ.
Pirmininke — 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 IvažkienA,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rast. — Marijona Markonlutė,
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkvvay 0558-W
Iždininke — Ona Staniullūte,

105 West 6th St.. So. Boston, Mass. 
Tvarkdare — Ona Mizgirdiene.

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

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

antrą utarninką menesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinej svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

»V. JONO EV. BL. PA4ALPIN6S 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Winfleld SL, So. Boston, Mass.

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

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

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

Martelka, Jonas Zaikis,
7 Winfleld SL, So. Boston, Mass.

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

dorovas išsispausdino pa
kvietimus ir davė juos pla
tinti, neturėdamas platini
mui leidimo. Už tai Kauno 
apskr. v-kas Feodorovą nu
baudė 100 Lt arba 5 paro
mis arešto, jo sekretorių 
Levr. Vorobjovą 50 Lt ar
ba 2 parom arešto, o pa
kvietimų platintojus — J. 
Mielešką, St. Karalių ir VI. 
Lenkauską — po 500 Lt ar
ba 1 mėn. kalėjimo. Be to, 
apskr. v-kas prašo V. R. 
Ministerį, kad šią rusų dar
bo jaunimo s-gą visiškai 
uždarytų.

•> < 
>

Pastatytas Paminklas 1863 
Sukilėliams

1863 metais įvairiose Lie
tuvos vietose vyko mūšiai. 
Tarp sukilėlių nemaža bu
vo ir kunigų. Rusų valdžia 
lietuvius nugąlėjo, nes tu
rėjo gausingesnę kariuo
menę. Daug lietuvių žuvo 
mūšiuose arba ir be mūšio 
sugauti buvo nužudomi. 
Žuvo kun. Moreika, kun. 
Geigesas; kuni Norvaiša 
pabėgo į Prancūziją, kur 
sulaukęs labai seno am
žiaus mirė tik po Didžiojo 
karo.

Vienas tokių mūšių buvo 
ir šventybraščio apylinkė
se. Jam vadovavo kun. 
Mackevičius, Paberžės kle
bonas. Dalyvavęs Surviliš
kio vikaras kun. Noreika. 
Šventybraščio mūšyje žuvo 
lietuvių apie 75 žm.

Jų vadas kun. Mackevi
čius buvo kiek vėliau pa
kartas Kaune, Ukmergės 
plente, kur dabar stovi Ra
gučio fabrikas. Prie šven
tybraščio kritusieji lietu
viai buvo palaidoti šalia 
kapų atkrantėje. Pačiuose 
kapuose rusai neleido lai
doti. Ši vieta buvo jau be
veik užmiršta. Stovėjo tik 
apipuvęs medinis kryžius. 
Aplink jį apaugę alksniai.

Šiemet klebono Švambrio 
ir vietos mokytojo rūpes
čiu pastatytas paminklas. 
Lėšas davė vietos klebonas 
Švambaris, mokytojas, gy
ventojai ir dvar. Vainaus
kas. Prisidėjo Surviliškio 
kalsčius'ir Kėdainių apskr. 
valdyba.

Paminklas jau pašven
tintas. Buvo suvykę daug 
žmonių. Jautėsi didi pa
garba. už Tikėjimą ir tėvy
nę paguldžiusiems galvas. 
Pamokslo ir prakalbų daug 
žmonių klausė net ašaroda
mi. Turiningą prakalbą pa
sakė kun. Normantas. Gar- 

i bė tiems, kurie žuvo prieš 
jaunimo s-gos Lietuvoje 75 metus bekovodami dėl 
veikėjas buv. kazokas Feo-I Dievo ir Tėvynės.

Kuriama Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjunga

Birželio 26 d. buvo numa
tyta Manchesteryje su
šaukti visos Anglijos ir 
Škotijos lietuvių suvažia
vimą paminėti 20 metų Lie
tuvos nepriklausomybei ir 
įkurti Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungai. Ta
čiau Glazgovo lietuvių ko
lonijai gavus Glazgove ren
giamoje Imperijos parodo
je Glazgovo lietuvių dieną, 
ta proga pasiūlė glasgovie- 
čiai, kurie sudaro šioje ša
lyje vieną iš didesnių lietu- 
nių kolonijų, kad 20 metų 
Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas ir s-gos įkū
rimas būtų atidėtas rug
piūčio 6 d. Pasiūlymas bu
vo priimtas. Didžiosios 
Britanijos Lietuvių S-gos 
įkūrimas prisidės prie lie
tuvių kolonijos Anglijoje 
ir Škotijoje sustiprėjimo ir 
kartu suteiks progų lietu
viams daugiau santykiauti 
su savo tėvyne.

Bures Kazokas Be Leidimo 
Platino Gegužinės Pakvie- 

Hmiic iHllUb/

Kaimas — Rusų tautinės

Greit sueis 400 metų kai 
mirė vienas žymiausių Ry
tų Prūsijos žmonių, garsu
sis astronomas Koperni
kas, iš kurio žinome, kad 
žemė sukasi apie saulę. Dėl 
jo mokslo abejonių seniai 
jau nebėra, bet dėl jo tau
tybės, tai ir dar šiandien,; 
po keturių šimtmečių, teb-l 
eina aršūs ginčai tarp len
kų ir vokiečių mokslinin
kų. Tuo tarpu dar nenuma
tyti, kaip tas įdomus plun
ksnos karas baigsis — vo
kiečių ar lenkų tezės laimė
jimu. Ir viena ir antra pusė 
savinasi Koperniką: vokie
čiai, surasdami vis naujų 
duomenų iš jo gyvenimo, 
tvirtina jį buvus vokiečiu, 
o lenkai, visus vokiečių 
tvirtinimus neigdami, va
dina Koperniką grynu len
ku.

Be kitų spaudoje tuo 
klausimu paskelbtų išdės
tymų, dr. Schmaueh iš Ma
rienburgo š. m. kovo 23 d. 
viename Karaliaučiaus lai
kraštyje iškėlė naujų argu
mentų Kopernikaus vokiš
kumui įrodyti — humanis
to Vincento Lango laišką 
iš 1500 metų, iš kurio esą 
aiškiai matyti, kad Koper
nikus buvo “Nikolaus Ger
manus” vadinamas. Apie

WPA Prisideda Prie Kovos 
Prieš Veži

Works Progress Administra- 
tion veda projektą Hartforde, 
Connecticut valstybėj, kuris pa
žymi žingsnį pirmyn vėžio su
laikymo dirvoje.

Tas ypatingas projektas ren
ka žinias ir užrekorduoja visus 
mirimus nuo vėžio ligos per pe
reitus penkiolika metų, kad pat 
pradžioje būtų galima pažinti tą 
basią ligą Hartfordo dabartinė
je ir ateinančioje kartoje ir to
kiu būdu padidinti išgydymo 
nuošimtį. Kiekvienas atskiras 
rekordas turi, apart, metų, ly
ties ir kitų svarbių statistikų, 
dar informacijas apie ligą, ku
rios prisidės prie tikros diagno- 
zos šeimynose mirusių nuo vė
žio.

Projektas, kurį remia Valsty
bės Sveikatos Taryba ir Gyvy
bės Statistikų Biuras, yra ma
žas, bet toli sienkiantis sako 
medikališki ekspertai. Svarbu, 
kad žmonės suprastų reikalingu
mą pasitarti su gydytojais, ir 
kad gydytojai išgydytų sergan
tį, rastų atsakymą į klausimus į 
laiką, ir tas galima, jei būtų 
pilni šeimyniški rekordai.

šitą naujai iškeltą duome
nį lenkų profesorius Alek
sandras Birkenmajeris sa
vo “atvirame laiške”, pa
skelbtame Krokuvos Illus- 
troVvany Kur. )nr. 94) ka
tegoriškai teigia, jog tai, 
galų gale, esąs pats vienin
telis pozityvus argumen
tas (jedyny pozytywny ar- 
gument), likęs vokiečiams 
jų tezei apginti. Kitų įro
dymų vokiečiai ir nebeturį 
— sako lenkų mokslinin
kas, — taipgi ir visos kitos 
Dr. Šmaucho pastangos 
Koperniko vokiškumui įro
dyti nuėjusios niekais.

Į prof. Birkenmajerio 
“atvirą laišką” ir jo užsis
pyrusius tvirtinimus, jog 
Kopernikas tikrai buvęs 
lenkas, marienburgiškis 
Dr. Schmauchas Karaliau
čiaus spaudoje atsikirto 
plačiais išvedžiojimais ir 
naujais įrodinėjimais. Gir
di, vien iš to, kad Koperni
kas studijavęs Krokuvoje, 
jo dar negalima vadinti 
lenku. Svarbiau esą tai, 
kad jis, Bolognos universi
tete studijuodamas, pri
klausęs vokiečių korpora
cijai. Be to, nors tuo pačiu 
laiku tarp Bolognos vokie
čių ir lenkų akademikų ėjo 
labai aštrūs kivirčai, Ko
pernikas vis dėlto apsigy
venęs ne lenkų, bet vokie
čių studentų kvartale. 
Remdamiesi šitokiais ir a- 
not Dr. Schmaucho, sako 
turį pilną teisę pasaulio di- 
džiausį astronomą vadinti 
saviškiu, grynu vokiečiu.

Aišku, lenkų mokslinin
kai nepasitenkins paskuti
niais Dr. Schmaucho teigi
mais ir kruopščiai ieškos

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 prijaučią lietuviai 
šviesuoliai.

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

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

Studentų seimai visada praei
davo smagioje nuotaikoje. Tiki
masi, kad ir 7-tasis seimas ne
bus menkesnis, nes Rengimo Ko
misija, kurią sudaro Marianapo
lio kuopos veiklieji nariai, iš 
anksto rūpinasi paruošti seimui 
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.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

i

i

I CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

I

31 Naujas Kunigas
19Sekmadienį, birželio 

d., Weston (Jėzuitų) Kole
gijos koplyčioje J. E. vys
kupas dr. Thomas A. Em-j 
met, S. J. įšventino 31 jau
ną kunigą, iš kurių 27 jė-> 
jėzuitus, tris Oblates of 
Mary Immaculate ir vieną 
Pranciškoną.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

R
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Chicago, ininois).

MŪSŲ DELEGACIJA 
LIETUVOJ

ALRK Federacijos Tary
bos nutarimu, šį pavasarį 
pasiųsta į Lietuvą Ameri
kos lietuvių katalikų dele
gacija, kuri lankysis pas 
Lietuvos vyriausybės ats
tovus ir Seimo vadovybę, 
kad prašyti sunormUoti 
valstybes santykius su 
Bažnyčia, grąžinti Teolo
gijos Filosofijos Fakulteto 
Filosofijos skyriui teises; 
nevaržyti ištikimųjų vals
tybei ir tautai organizaci
jų, spaudos ir veikimo-lais- 
vės; pasukti valstybės vai
rą vieningumo ir Steigia
mojo Seimo priimtosios 
Valstybės Konstitucijos 
dėsnių linkme.

Delegacija įteikia vy
riausybei peticiją, po ku
ria pasirašė apie porą šim
tų Amerikos lietuvių orga
nizacijų ir draugijų. Taip 
pat įteikia specialiai pa
ruoštą memorandumą, ku- 
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Čekai, kaip girdėti iš spaudos pranešimų, yra įsiti
kinę, kad jų mobilizuota kariuomenė, 300,000 skaičiu
mi, sulaikė Hitlerio puolimą. Jokių mūšių neįvyko, bet 
čekų ryžtingumas atšaldė vokiečių karštį. Todėl čekai 
sakosi laikysią savo armija mobilizuotą, kol Čekoslo
vakijoj nebus įvesta galutinė tvarka.

Kai dėl sulaikymo Hitlerio puolimo, čekai teisin
gai bus atspėję, kad jų pasiryžimas nepasiduoti sustab
dė vokiečių žygį, bet kad Hitlerio puolimo pavojus bū
tų jau visai likviduotas, tai jiems čia teks nusivilti. Kri
zė, tiesa, laikinai praslinko, bet pavojus visuomet bus, 
kol pusketvirto milijono vokečių gyvens Čekoslovaki
jos sienose. Vokiečiai bus nepatenkinti čekų valdymu, 
gi Hitleris, ar kitas užimąs jo vietą, visuomet juos užta- 
raus, agituos rinkimuose, kurstys prie išgavimo savi- riame išdėstoma Amerikos 
valdos ir tt. O skustis dėl čekų šeimininkavimo vokie
čiai turi nemaža pagrindo. Vokiečių apgyventoj terito
rijoj susikaupus didesnė dalis Čekoslovakijos industri
jos. Ten yra daugiausia anglies ir metalų, ten įsikūrė 
stambiausios dirbtuvės. Netenka nė minėti, kad visas 
to krašto dirbtuves prie senosios Austrijos valdžios y- 
ra valdę vokiečiai. Įsigiję nepriklausomybę ir tą indus- 
trialinį kraštą paėmę į savo rankas, čekai, savaime su
prantama, norėtų išstumti vokiečius iš pramonės pozi
cijų. Vokiečiai, žinoma, nenori nusileisti. Kyla tryni
masis tarp dviejų neprietelingų tautų, ir tas duoda 
progos Hitleriui įsikišti. Čekai, be abejo, nedaro daug 
ceremonijų su vyraujančiais jų pramonėje vokiečiais. 
Kol Vokietija buvo prislėgta, vokiečiai dantis sukandę 
kentė savo likimą, bet dabar, Hitlerio žvaigždei iškilus, 
ir jie pakėlė galvą. Tuo būdu; vokiečių nusiskundimai 
dėl čekų priespaudos turi nemaža teisybės. Dėlto jie 
pasiryžo žūt-būt laimėti rinkimus ir, nazių padedami, 
šukelė tą krizę, kuri vos neprivedė prie pasaulinio karo.
Ir dabar kivirčiai toli gražu nelikviduoti. Jei čekai ma- me Kongrese kuris"ivvko 
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no laikyti armiją sumobilizuotą kol neįvyks tvarka, tai 
dar ilgokai negalės jos demobilizuoti.

tu neturi nutraukti susi
rinkimų ir tuo pačiu veiki
mo. Reikalų visuomet atsi
randa. Yra daug išvažiavi
mų, piknikų, kuriuose gali
ma skleisti Federacijos į- 
dėjas. Yra nemaža progų 
ir aukų į Tautos Fondą pa
rinkti. Reiktų paraginti 
draugijas vasarinių pra
mogų surengti Tautos Fon
do naudai.

Netenka abejoti, kad 
kiekvienam sąmoningam 
lietuviui katalikui džiugu 
buvo skaityti pranešimą, 
kad Marianapolio Kolegi
jos vadovybė ir šią vasarą 
steigia kursus jaunąjai lie
tuvių inteligentijai. Kur
sai prasidės liepos 6 d. Juo-

ma, kad Tautos Fondo val
dyba per savo iždininką 
kun. Ig. Albavičių pasiun
tę j Lietuvos Ginklų Fondą 
$500.00.

Vilniaus reikalams aųkų 
gauta iš Federacijos sky
riaus Brockton, Mass.

Duoklės 3 Federacijos 
centrą sumokėjo: Moterų 
Sąjungos 57 kp., Mancheš- 
ter, Conn^ $1.00; LRKSA 
54 kp. Grand Rapids, Mich. 
$1.00; LRKSA 1 kp. Kings- 
ton, Pa. $1.00; Fed. 52 sk. 
Pittsbųrgh, Pa. $11.00; Šv. 
Rožančiaus dr-ja, Newark, 
N. J. $1.00; f ' 
Brooklyn, N. Y., ! 
Fed. 9 sk. Brockton, Mass. 
$8.00; LRKSA 112 kp. įkalai. Tad, labai yra svar- 
Bridgeville, Pa. $1.00; Mo- ^u paraginti, kad tie kur- 
terų Altoriaus dr-ja, Brid- saį būtų gausingai lanko- 
geville, Pa. $1.00. mį_ Tenka dėkoti Mariana-

■ polio Kolegijos Rektoriui 
Kun. dr. J. Navickui, MIC, 
kad imasi taip svarbaus
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Fed. apsk. se bus dėstoma lietuvių 
$7.00; kalba, istorija, literatūra 

ir katalikiškos akcijos rei-

FEDERACIJOS KON
GRESO REIKALU

Praėjusis eracij°s darbo — kursų steigimo, 
Kongresas 1937 metais bu- kuri nėra abejonės mūsų 
vo nutaręs ir šiemet saukti veikimui daug naudos aį.

lietuvių katalikų pageida
vimai ir troškimą.

Ta pati delegacija yra į- 
galiota atstovauti Ameri
kos lietuvių katalikų orga
nizuotąją visuomenę visur, 
kur tik bus reikalinga.

Nėra abejonės, kad šį 
rimtą ir gerai suplanuotą 
Federacijos Tarybos žygį 
įvykdžius, bus padaryta 
didelė nauda ir Lietuvos 
katalikams ir visai Lietu
vai.

Federacija ir per ją kitos 
mūsų organizacijos ir 
draugijos buvo atstovau
jamos gausingame Tarp
tautiniame Eucharistinia-

kongresą. Centro valdyba 
kreipėsi į visą eilę koloni
jų, kad sutiktų surengti 
kongresą, tačiau iš visur 
sulaukta neigiamo atsaky
mo. Tai buvo pranešta Ta
rybos suvažiavimui. Suva
žiavimas nuodugniai aps
varstęs, kad šiuo tarpu nė
ra ypatingai svarbių reika
lų, dėl to Kongreso šiemet 
nešaukti, ] 
ir į tai, kad šiemet įvykę 
du Tarybos suvažiavimai 
daug aktualių visuomenės

neš.
Tenka dar priminti ir tai, 

kad šią vasarą laiko savo 
seimus šios mūsų organi
zacijos: Lietuvių R. K. 
Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos liepos 2 — 3 dd. 
Marianapolio Kolegijoi, 
Thompson, Conn., Ameri
kos R. K. Parapijų Chorų 

į Sąjunga liepos 10 d. Chica-Dar atsižvelgta;™^— ——
mėn. taip pat Chicagoj. 
Federacija tikisi, kad 
seimai bus ir gausingireikalų aptarė. Tačiau jei nutarimais vaisingi.

šią vasarą ar rudenį kas 
nors nepaprasto įvyktų, 
kongresą reiktų sušaukti.

praėjusio mėnesio pabai
goj Vengrijos sostinėj Bu-

VASAROS DARBAI
Jokia gyva organizacija 

nė viename metų sezone a- 
tostogų neturi. Neturi jų ir 
Federacija. Tad, apskri
čiai ir skyriai vasaros me-

šie
ir

«

Bet čekų vargai dar čia nesibaigia. Be pusketvirto| dapešte. Tuo budu Ameri- 
milijono vokiečių, Čekoslovakijoj gyvena 3 milijonai kos lietuvių katalikų var- 
slavokų, kurie taip pat-pradėjo nerimastauti. Yra ži- das buvo plačiai pagarsin- 
nių, kad slavokų katalikų vadas, kun. Andrėj Hlinka, 
Suorganizavo milžinišką šimto tūkstančių žmonių eise- 
rią tikslu išreikalauti slavokams autonomiją. Pasirodo, 
kad tarp čekų ir slavokų sutarimo bėra, ir nors jie at
rodo priklausą bendrai slavų rasei, bet tautybės at
žvilgiu griežtai vieni nuo kitų skiriasi. Gi tikybinėj ide
ologijoj skrtumas dar griežtesnis. Čekai linkę į laisva- 
manybę ir net komunizmą, gi slavokai uolūs katalikai. 
Religiniai kivirčai, kaip žinome, sudaro vieną stam
biausių kliūčių tautų bei valstybių vieningumui.

Čekoslovakija turi apie 15 milijonų gyventojų. 
Tuo būdu, neprietelingi vokiečiai ir nepatenkinti slavo
kai sudaro netoliese pusę. Yra dar apie du milijonu 
vengrų, rusinu, žydų ir lenkų. Tad galų gale grynai 
čekiško elemento vargu ir pusė bepaliks. Tokiam nenor
maliam etnografiniam sąstatui besant, Čekoslovakijos 
valdžiai tenka eiti labai sunkiu keliu. Iš viso, perdaug 
sudėtingom valstybėm ateitis nesišypso. Geriausias 
pavyzdys — nabašnikė Austro-Vengrija. Antras 
Lenkija.

tas suvažiavime, kuriame 
buvo atstovaujamos visos 
pasaulio katalikiškos tau
tos.

• v

K.

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 
i 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.i

Vilniaūs krašto lietuvių 
jaunimo laikraštis “Jauni
mo Draugas” Sulaikytas 
praėjusiais metais. Išleisti 
naują jaunimui skiriamą 
laikraštį leidimo vis neduo
dama; Paskutiniuoju ląiku 
prašytą leidimo leisti “Jau
nimo Balsą”, vėliau “Jau
nimo Žingsnius”. Tačiau 
Vilniaus storaštija atsakė 
neigiamai. Storaštija vis 
motyvavo, esą “kažkas ki
tas anksčiau padavęs pa
reiškimą ,kad tais pačiais 
vardais Įeisiąs tokius laik
raščius”. Po šių uždraudi
mų J. Matonis trečiu kartu 
kreipėsi į Vilniaus štoras- 
tiją prašydamas leidimo 
leisti lietuvių kalba savai
tinį laikraštį “Jaunimą” 
(be jokių priedų). Tačiau 
ir šį kartą J. Matonis gavo 
šitokį atsakymą raštu: 
“uždraudžiu leisti lietuvių 
kalba laikraštį “Jaunimą” 
kartu su išvardintais prie
dais”. Uždraudimas pasi
rašytas. Vilniaus Storastos 
J. Černichovskio. Labai bū
dinga, kad ir šį kartą už
draudimas motyvuojamas 
tuo, kad, esą “apie laikraš
čio leidimą panašiu pavadi
nimu kažkas kitas jau esąs 
pranešęs”.

Amerikos Komunistų 
partijos generalis sekreto
rius Earl Browder, išrodo, 
gavęs oro bangomis Leni
no, kurį komunistai laiko 
savo šventuoju, obalsį. Jis 
tą obalsį viešai paskelbė 
New Yorke komunistų

Bet dar 
nieko nepa-

partijos suvažiavime.
.Štai tas obalsis, atėjęs 

tiesiog nuo Lenino: “Per 
demokratiją į socializmą; 
per socializmą į aukščiau
sią ir pilną demokratijos į- 
kūnijimą”. Kitais žodžiais 
“sugriaukime demokratiją, 
pastatykime socializmą; 
sugriaukime socializ m ą, 
pastatykime demokratiją”. 
Tai komunizmo obalsis: 
griauti, statyti, griauti, 
statyti, griauti, 
komunizmas
štate, o sugriovė labai 
daug. Komunizmas nusine
šė milijonus žmonių aukų; 
Sugriovė daug kultūros ir 
civilizacijos pastatų. Taigi 
komunizmas yra griovimo 
čempijonas. Pragaro kara
lius džiaugiasi savo išradi
mu - komunizmu.

Sovietų Rusijos Georgia 
ir Armėnijos respublikose 
įvyko “rinkimai”, kur pir
muoju atstovu “išrinktas” 
Stalinas. Komunistai da
bar tvirtins, kad sovietų 
respublikoje piliečiai “pa
reiškė visišką Stalinui pa- 

' sitikėjimą”. Taip, sovietų 
piliečiai pareiškė Stalinui 
“pasitikėjimą”, nes tai da
ryti juos vertė ginkluoti 
Stalino agentai^ kaip kad 
jie darė kitose respublikd- 

; se. “A. L. B.” rašo, kad 
Moldavijoj, Ukrainoj ir ki- 

. tose SSSR respublikose 
i vaikščiojo 60 moterų kari- 
į ninkių varydamos prieš- 
i rinkiminę propagandą už 
į Staliną.

L. šimutis,
A.L.R.K.F. Sekr.

P. S. Šį ir liepos mėnesį 
Fed. skyriai negaus pa
prastųjų mėnesinių laiškų. 
Tad, susirinkimuose pra
šome svarstyti tuos reika
lus, kurie iškelti šiame ra
šinyje.

Filo de patrujo.

Kryžių tėvynėj — Pdvasarininkijos Iškilmės, 
Ką pamatys ir išmėgins — Palinkėšim...

TAUTOS FONDO 
VEIKLA

Federacijos Tarybos su
važiavime, buvusiame ge
gužes mėn. 13 d. Pitts- 
burgh, Pa., plačiai svarsty- dėdavau kaimiečių giesmę, 
tas laikinasis Tautos Fon-' 
do statutas. Jisai buvo pri
imtas su kaikuriomis pa
taisomis. Kadangi tos pa
taisos nėra esminės, dėl to Į 
Tautos Fondo skyriai savo 
veikime gali vaduotis lai
kinuoju statutu. Pataisy
tasis statutas savo laiku 
bus atspausdintas į atskirą 
knygutę ir išsiuntinėtas bų vietoje — pakrypę, at
skyriams. puvęs, kryžius ar senoje

v •

Atsimenu dar ganiau, 
kaimo ganyklose karves. 
Buvau kokių dešimts me
tų amžiaus. Prieš šeštinių 
šventes — rytmečiais gir-

v •

Tai kaimo procesija giedo
dama Visų Šventųjų litani
ją — eina pas laukų kry
žius. Kryžiaus dienos...

Dabar kaimai išnyko. 
Kur buvo kaimai — dar 
auga, kartais koki sena lie
pa ąr topolis ir keletas še

rnų, kreivotų vaisinių me
džių. Kai kur, senų sody-

skyriams.
Kadangi dabar eina dide- liepoje — apleistas smut- 

lė rinkliava Lietuvos Gin- kelis, 
klų Fondui, dėl to Tarybos 
suvažiavime išreikšta pa
geidavimas, kad kolonijos 
pasidarbuotų ir ptie viso
kių progų rinktų aukas 
Ginklų Fondui ir siųstų jas 

i per Tautos Fondą.
Balandžio ir gegužės mė

nesyje | Tautos Fondą au
kų prisiųsta iš šių koloni
jų: Federacijos sk., BoštOn, 
MasS., $125.00; Worcester, 
Mass. abiejų parapijų au
kos $215.01; Jersey City, 
N. J. — $26.15; Easton, 
Pa., $30.50; Fed. skyrius, 
Lawrence, Mass., $15.00; 
Fed. sk., Brockton Mass.— 
$7.00.

Šia pačia proga praneša

rie ir birželio mėnesį kal
ba atatinkamą litaniją.

Dabar religinis gyveni
mas išeina viešumon. Ren
giama religiniai kongresai. 
O šiaip katalikų didžiosios 
organizacijos viešai pia- 
reiškia savo tikybinį nusi
teikimą.

Šią vasarą atsilankę Lie
tuvoje, broliai amerikie
čiai, paniatys be kitokių iš
kilmių — didžiulį, jubilieji
nį “t’avasarininkijoš” kon
gresą. Prie to didingo kon
greso “pavasarininkija” 
senai ir stropiai ruošiasi. 
Jis įvyks birželio 29 d.
Nuo šeštinių iki Sekminių 
— pavasaris paskelbė tūk
stantį švenčių — tai di
džiojo; jubiliejinio kongre
so repeticijos. Tuo metu 
visuose rajonuose įvyko 
sporto, dainų, eitinių ir ki
tokie pratimai.

O jau birželio pabaigoje, 
tinkamai pasiruošę pavd- 
sarininkijos jaunimas di
džiuliais būriais trauks į 
Kauiią.

Kaune, Universiteto rū
muose bus suruošta didžiu
lės rankų darbų paroda, 
kur lietuvaitės parodys sa
vo nepaprastąjį meną.

Sporto olimpiadoje, pa- 
vasariniiikijds jaunimas į-

vojė nebėra “molio motie- 
jų”. Tūkstantinis jaunimo 
choras — išgarsins lietu
viškąją dainą.

Be to, biis reikšmingos ei- 
;ines, iškilmingai suruoš
tos pamaldos.

Čia tenka ypatingai pa
minėti ruošiamas įspūdin
gas eitines. Kiekvienas at
skiras rajonas ar kraštas, 
ruošia vis kitokias, ką 
reikšmingo, ar įdomių pa
rodymų simbolius. Pavyz
džiui:
Vilnius—Širvintai ir Bir
žai; Sėjėjai — Raseiniai; 
Pjovėjai — Kud. Naumies
tis, Alytus; Šieno grėbėjos 
— Kėdainiai; Audėjos — 
Joniškio nierg.; žvejai — 
Neringa; Piemenėliai — 
Vilkaviškis; Gėlės — A- 
nykščiai, Vilkija.

Toliau — skudutininkai, 
kanklininkąi ir tt. ir tt.

Taip, kas laiku atvyks 
per minėtas pavašarinin- 
kijos iškilmes — tikrai la
bai daug pamatys.

Žinoma ir be tų didelių 
iškilmių — broliai 
kiečiai

Laukuose senų kryžių 
nebėra; bet atsirado nauji; 
aikštėse, ar kryžkelėse, au
kšti, lietuviški, stilingi 
Vilniaus ar kitokie, jubilies 
jiniai kryžiai.

Lietuvis neatsižada kry
žiaus. Jis kryžių tebemyli 
ir nori ji matyti visur; 
kryžium minėti sukaktu
ves, džiaugsmą — lygiai 
nori, kad kryžius primintų 
jam kasdienį vargą ir kru
viną skriaudą.

Ir nors nebėra kaimų — 
ūkininko šeima savo sek
lyčioje stengiasi neapleisti 
nė gegužinių ir kryžiaus 
dienų maldų, — jų yra, ku-įrodys, kad daugiau Lietu-
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pievos, ir dauguma dirvų. 
Miestelėnai ir valdininkai
— pasivaduodami atosto
gauja. Tik vieni kaimiečiai 
prie darbo plušia, rankoje 
nuo kaktos prakaitą nu
braukdami.

Lietuvaitė vidurvasari— 
irgi audžiamąsias stakles 
iš seklyčios išneša. Ji su 
grėbliu — dainą dainuoja.

Senesnieji amerikiečiai, 
viešėdami Lietuvos kaime, 
retas kuris nepaims į ran
ką dalgės; .neišvarys pie
voje ir dobilų lauke pradal
gio.

Ir dabar aš dar prisime
nu, per Didįjį karą, atsi
dūręs buvau Tolimuose 
Rytuose. Ten sykį pama
čiau rusą su dalge pievą 
bepjaunantį. Neiškenčiau!
— Paėmęs iš jo dalgę pra
dalgę išvariau... Taip mie
la ir gera, rodos!

Visa Lietuva švenčia di
delį, Nepriklausomybės 20 
metų jubiliejų. Dvidešimt 
metų — tai iš vaiko išauga 
jaunuolis. Mergaitė, daž
nai jau išeina ir už vyro. 
Trečdalis žmogaus am
žiaus prabėga.

Tai proga pamatyti, da
lyvauti retose iškilmėse.

Tenka sykiu palinkėti, 
kad Dievas Lietuvą sergė
tų nuo sunkesnių nelaimių, 
kad Lietuvos vaikai neiš
tvirktų, bet aukščiau pa
kiltų dorovėje ir broliško
je meilėje. Kad neatvėstų 
lietuvių santykiai išblaš
kytų po platųjį pasaulį su 
senąja tėvyne.

i

ameri- 
daug ko pamatys 

ir rainiam kaimo viensėdy. 
Pamatys jaunimas, kaip 
jauni piovejeliai šieną gul
do, o sesutės šieną grėbia, 
varto, į kūgius krauna. 
Kaip rugius kerta ir iema. 

Pasiekt visi, ir tolimiausi 
Lietuvos rajonai — dabar 
lengva. Autobusai rfegulia- 
riai visais vieškeliais vaik
što ir už kelis litus kur rei
kia nuvažiuoji.

Vasara. Žalias miškas,

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

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

Ktm. K; E. Paulonis,; . 
K V. Centro Raštininkas.



DARBININKAS
Kun. AL Kablys, MIC.

Antradienis, Birželio 21,1938

KAIP GAUTI PIRMAS POPIERAS
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jo dabar-
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PRIMINIMAS

industrijos vis spaudžia ne- 
piliečius. Ateivius visų pir-

Kaip Padaryti Intencijos Deklaracija .
I

, 6 A (T^Sa) „

Kadangi “Uz Bažnyčios nėra išganymo”, (kaip 
jau esame matę paskutiniame pasiskaityme), tai aišku, 
jog ir Bažnyčia ne vien turi teišės reikalauti, kad visi, 
priimtų josios skelbiamąjį tikėjimą, bet ir kad socia
lus klausimas būtų išsprendžiamas pagal josios nuos
tatus ir nurodymus.

Šitoksai reikalavimas ne vienam ne vien laisva
maniui, bet ir katalikui išrodo keistas. ‘Gi’, sako: “Baž
nyčia ir dabartinieji NAUJIEJI laikai yra tai du ats
kiru pasauliu, lyg kokiu didžiausiu vandenynu atskir
tu kits nuo kito. Tesirūpinie ji savo dvasiniais reika
lais, o mums teleidie Siti savais takais”.

Tačiau šitaip manydami labai ir labai klysta! Kas 
pripažįsta JĖZŲ KRISTŲ, tas gerai žino, jog Jis yra 
PALIEPĘS savo Apaštalams, o per juos ir savo įsteig- 
tajai Bažnyčiai apsakinėti Jojo mokslą, “... mokydami 
juos LAIKYTI visą, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš 
esu su jumis PER VISAS DIENAS IKI PASAULIO 
PABAIGAI” (Mat. XXVIII, 19-20).

“Vįsas dienas iki pabaigai”! Taigi, ne vien senais 
Apaštalų laikais, ne viduriniais šimtmečiais, kada 
žmonės būdavo taip prisirišę prie Bažnyčios, bet ir 
šiais naujaisiais laikais.

JĖZUS savo dieviškomis akimis buvo gerai prama- 
tęs, kiek bus klaidinama žmonija, kiek bus išvedama 
iš tiesaus kelio ir vedama į šuntakius, kiek bus atitoli
nama nuo tikrosios laimės. Šio dėliai ir Jojo uždėta 
Bažnyčiai pareiga, mokyti, kuriuo keliu žygiuoti per 
šią ašarų pakalnę, ir gydyti einantieji kreivaisiais ta
kais ir sergantieji žmonės, “nes ne sveikiems reikia gy
dytojo, bet sergantiems”. (Mat. IX, 12).,

Paviršutiniškai žiūrint išrodo, lyg kad viskas einą 
savo vaga, tačiaus arčiau įsižiūrėjus, tuojau pasima
to, jog pasaulis labai jr labai klysta ir serga.

Taigi, dabar ir prisižiūrėkime iš artie, kad ir trum
pai, tam uždaviniui, kurį turi Bažnyčia iš atžvilgio į 1) 
naujųjų laikų ūkiškąjį gyvenimą, 2) valstybinį visuol 
meninį gyvenimą, 3) dabarties dorinį ir 4) socialų gy
venimą.

Vaizdas Iš lietuvių dienos. Baseball žaidimas Lietuvių Dienoj, lieposi 
4, Marianapolio Kolegijos parke yra viena iš įdomiausių programos dalių. Kolegis-: 
tai yra žymūs sportininkai, ir juos nugalėti reikia rinktinio ratelio. Lietuvių Dienos 
sporto komisija kasmet parenka pasižymėjusį ratelį žaisti su kolegistais, ir dažnai 
iš kitur atvykęs ratelis išpliekia kailį kolegistams. Šįmet pakviestas Aušros Vartų 
par. (Worcester) baseballininkų ratelis. Turėsime progą būti liudininkais Lietu
vių Dienoje, liepos 4, Marianapolio Kolegijos aikštėje; kuris ratelis kurį nugalės.

1.
BAŽNYČIOS UŽDAVINYS ŪKIŠKOJO DABARTI

NIŲJŲ LAIKŲ GYVENIMO ATŽVILGIU
Ženklingoji (būdingoji) dabartiniųjų laikų žymė 

yra tai milžiniškasis technikos ir pramonės išsivysty
mas. Žmonija nepaprastai didžiuojasi savo naujais iš
radimais: įvairių įvairiausiomis mašinomis, pavande- 
niniais lavais, orlaiviais, automobilias ir t. p. Ji šaukte 
šaukia: štai, ką mes esame pramanę!

Bažnyčia neniekina šitą. Ji giria, už tai, kad žmo
nės gerai vysto DIEVO duotąjį protą. Šiam pažymėti 
ji yra sustačiusi tam tikras maldas, geležinkeliams, e- 
lektrikai, tiltams, dirbtuvėms ir t. p; pašvęsti. Ji nesi- 
šąlina naudingų išradimų, neatmeta, kas yra nauja, 
JEI ŠIS NEKLIUDO SIELAI IŠGANYTI. Ji nedrau
džia savo vaikams, kartu su pažanga eiti ir stoti į var
žytines pažangoj. Visom keturiom gali laikytis pažan
gos ir kartu būti tikrasis Bažnyčios sūnus. Šitą įrodo 
pragarsėjusieji po visą pasaulį per visus amžius mok
slinčiai, atsižymėjusieji savo dievotumu.

Tačiau, šitas veržimasis į pažangą, į turtus, į gar
bę jau pradeda užvaldyti žmonių protus taip, kad jau 
pradedama pamiršti sielos reikalai; pamirštama jau 
aukščiausis uždavinys — amžinoji lame! Štai, šitą pa
vojų matydama Bažnyčia, lyg trimitą, iškelia savo 
balsą, sakydama su JĖZUMI: “Taigi ieškokite visų 
pirma DIEVO karalystės ir jojo teisybės, o visa tai 
bus jums pridėta”; (Mat. VI, 32).

Tai nereiškia: ieškokite VIEN karalystės, bet VI
SŲ PIRMA. Neardykite tvarkos, ieškodami visų pir
ma to, kas “BUS JUMS PRIDĖTA”, t. y. žemiškųjų 
turtų! Pirma tebūnie jums šventadienis su Šv; Mišio- 
mis ir malda, o paskui jau šešios darbo dienos! Dirbki
te laiku ir su laiku. Tegul ūžiančių dirbtuvių elektrinė 
šviesa neužtemdo švenčiausiojo amžinosios šviesos! 
Dirbkite; turėdami prieš savo akis šitą dangiškąją 
šviesą; dabokite, kad dirbtuvių dūmai neužtemdytų 
Aušros žvaigždės! Kad kartais nebūtų pritaikinti prie 
mūsų anife Šv. Rašto žodžiai: “Jūs pataisėte miesto 
mūrus, pravedete vandens tvenkinius, prisikrovėte 
ginklais sandėlius, tačiau pamiršote savo Viešpatį”. 
(Iz. xXH, 8—H). Taigi Bažnyčia ir primena ir darbi
ninkams ir visiems kitiems, kad mes krautumėme sau 
turtus, kurie nekirmyja, nekandėja ir kurių vagys ne
gali pavogti; primena, kad mes dažniau pažvelgtumėm 
į dangų.

Ji sako JĖZAUS žodžiais: »“Argi gyvybė ne svar
besnė už valgį ir kūnas už drabužį?” (Mat. VI, 25).

Slovėnų laikraštis Cleve- 
lande kreipia mūsų dėme
sį į padėjimą, kuris šian
dien egzistuoja daugumoje 
mūsų industrijų — “atsta
tymas nuo darbų, kas visų 
pirmiausia liečia darbinin
kus, kurie dar nėra Ameri
kos piliečiais”. Vienas di
džiulės automobilių fabri- 
kos viršininkai atleido ke
lis šimtus žmonių ir dau
gumas iš jų buvo ateiviai. 
To laikraščio redaktorius 
rašo: “Tik vienoje savaitė
je net suvirš 500 žmonių 
lankė mūsų ofisus prašyti 
informacijų kaip jie kuo- 
greičiausia gali tapti Ame
rikos piliečiais”. “Teisybė, 
kad ir daug piliečių neturi 
darbų dėl ekonomiško su-j 
menkėjimo, bet Amerikos

tinį vardą ir vardą ku- 
riuom atvyko į Jung. Vals
tybes; jo metus, darbą, as
menišką aprašymą, vardus 

miausia atstato nuo darbų, j° tėvų, paskutinę^ apsigy- 
ir jie yra paskutiniai vėl venimo vietą užsienyje, 
būti pasamdytais”. dien^ atvažiavimo, vardą

Šitas prasiplatinęs nusis- įa^vo kuriuo atvyko į šitą 
tatymas prieš ateivius iš- šalį ir jo dabartinį adresą, 
tikro apgailėtinas daigtas,| Svarbu, kad aplikantas 
nes Amerikos pilietybė tu- duotų teisingus atsakymus 
ri būti per . brangus įgiji-Į į visus tuos klausimus. Nes 
mas, ir ne įgytas dėl kokio jie bus patikrinti imigra- 
ten persekiojimo ar pris
paudimo. Bet, yra faktas,; 
kad kiekvienas legališkai 
įleistas ateivis gali gauti 
“pirmas popieras”. Tik a- 
teiviui, kuris neketina nuo
lat apsigyventi Jung. Vals
tybėse ir kuris ketina kada 
nors ateityje sugrįžti į sa-į 
vo šalį neužsimoka rūpin 
tis pilietybe.

Kada ateivis nutaria tap
ti piliečiu, jis turi paduoti 
“intencijos deklaraciją” 
(declaration of intention). 
Tą vadiname gavimas “pir
mų popierų”.

Ateivis, sulaukęs 18 me
tų, ar daugiau, gali paduo
ti tokią intencijos deklara
ciją, jeigu tik legališkai į- 
leistas nuolatiniam apsigy
venimui. Nereikia jam ži
noti anglų kalbos ir neturi 
išlaikyti kvotimų nuspren
dimui ar jis gali skaityti ir 
rašyti.

Aplikacijos padarytos 
ant. specialės blankos 
(form A 2213). Blanka pa-

Prieš porą mėnesių “Darbininko” skaitytojams iri 
LDS nariams buvo išsiuntinėtos brošiūros — “Septyni1 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus” ir “Spauda XX Am-į 
žiaus Kovose”. Šių knygučių pelnas yra skiriamas nau
jos “Darbininko” Intertypos fondui. Taigi, kūne dar 
neatsilygindte už minėtas knygutes, prašytume atsi
lyginti, už ką būsime labai dėkingi.

“Darbininko” Administracija.

S

CENTRO
F

BLAIVININKŲ SUS:
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkes; P. Manius — I Vice-Pirminin- 
kas; M. PiktalytS — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St, IVorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 

S 6 Commonwealth Avė., Woreester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma
ra žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
Įa College, Thompson, Conn.

KODĖL
gyve-Žmogus gimsta — gyve

na —miršta. Jis pasaulyje 
(užima vietą tarp kitų gy
vųjų žmonių — stengda
masi ieškoti laimės — lai
mės — laimės.

■ Žmonės sudaro tautą. Ir 
tautos ieško laimės — vi
suomet laimės. Beieškoda
ma tos visų pageidaujamos 
laimės, tenka ir teko ka
riauti prieš kitą tautą ar 
tautas. Vienos gindavosi
— kitos užpuldavo.

Žmonės nuo senų laikų 
kariaudavo — kariauja — 
greičiausia ir kariaus.. Ka
ras yra didžiausia iliuzija, 
kuri kada nors apėmė 
žmogaus protą. Karas sie
kia mirties — jos ieško — 
karas naikina — žudo ir iš
niekina. Jis viską išvarto
— terioja — ir galop nieko 
neišsprendžia. Ne vieni — 
ne kiti kareiviai nemato 
karo busimųjų pasėkų. Su
tartis sprendžia ne karei
viai, bet diplomatai. Pas
kutinis karas — vadina-

Pasaulinis — buvo

[cijos departmente. Daugu
moje atsitikimų aplikacijos 
yra sugražintos dėl netei
singo padavimo laivo var
do ir atvažiavimo dienos. masis 
Tokiuose atsitikimuose I- manomas kaipo tikrai pas- 
migration and Naturaliza- kutinis šioj žemėj. Šiandien 
tion Service negali išduoti juokiamasi tuo manymu, 
“certificate of arrival” (at- .
važiavimo certifikatą), į- $2.50 ir jam išduodamos 
steigiant faktą, kad apli- pirmos jąopieros Tad pil- 
kantas buvo legališkai įlei- na 
stas į Jung. Valstybes nuo- 
latiniam apsigyvenimui, ž

vadint-a “Application for 
Certificate of Arrival and 
Preliminary Form for a
Declaration of Intention”. certifikatas, 
Galima blankas gauti iš j 
natūralizacijos ofisų, ge
rovės organizacijų, vakari
nių mokyklų ir WPA natū
ralizacijos klasų. Pagelba 
teikiama tinkamai tas 
blankas išpildyti.

“Intencijos deklaracija” 
yra aplikanto prisiektas 
pranešimas, jog jis ketina 
tapti Jung. * Valstybių pi
liečiu, ir nuolatai apsigy
venti šioje šalyje. Taipgi 
paduoda nekurtuos faktus 
apie aplikantą

“Juk ką padėtų žmogui, jei jis laimėtų visą pasaulį, bet 
nustotų savo gyvybės?” (Mork. VIII, 36). “Ką padėtų 
turtuoliui statyti nuolatos naujus klaimus, jei iš jo 
bus pareikalauta jojo siela?” (Lūk. XII, 16—21).

Sau duonai uždirbti, dėl užmokesnio, dėl įvairių 
partinių kovų darbininko siela yra labai dažhai nus
kriausta. Darbininkai yra priverčiami dirbti net ir 
šventadieniais! Žmogui nėra- kada ir pasirūpinti savo 
siela. Štai, Bažnyčia, žmogui pasilsėti ir savo sielos rei
kalams aprūpinti, ir atsistoju prieš darbininkus ir 
darbdavius su Viešpaties įsakymu: “Atmink, šventas 
dienas švęsti! Žmogaus siela yra brangesnė už visus 
žemiškuosius turtus!”

Dabartiniais laikais yra didžiausiojo nesąžinišku- 
mo; dabar žiūrima tiktai, kaip išnaudoti savo artimas. 
Dėl dolerio ir už dolerį yra pasiruošę viską atiduoti — 
sūnus tėvą, duktė motiną apiplėšti, draugas draugą 
parduoti! Visi škukia: “Sąžinės laisvė”, bet tiktai tam, 
kad kitą geriau būtų išnaudoti! šio dėliai Bažnyčios; 
sąžiniškūmas ir šaukia: “Kraujas KRISTAUS, kurs* 
save aukoja nesuteptą DIEVUI apvalys mūsų sąžinę 
nuo mirusiųjų darbų, kad mes tarnautumėme gyvajam, 
DIEVUI”. (Žyd. ik, 14). Šitą tai sąžinę ir Žadina Baž
nyčią, nes nesąžiniškumas ir gimdo išnaudojimą silp-; 
nųjų ir yra priežastis, kuri yra sudariusi dabartiniųjų 
laiŽų ir yra priežastis, kuri yra sudariusi dabartiniųjų 

rų socialų vargą.
Kas dabartiniais laikais prakalba j galiūnų, ar 

bendrai stipresniųjų sąžinę, tasai yra, iš tikrųjų, di- 
džiausis geradaris Šiais taip vadinamais moderniniais 
laikais.

Šitą kaip tik ir daro Bažnyčia.

Tas karas dar ir šiandien 
nebaigtas.

Geroje valioje yra daug 
— daug — labai daug dy-- 
namiškos jėgos negu vi
suose kulkosvaidžiuose, vi
sose patrankose, tankuose, 
povandeniniuose laivuose 
arba mirtingose dujose. 
Taigi niekad negalėjo ir ne
galės būti karo išdava.' 
Taikinga taktika išduoda 
taiką — taikingas žmonių 
ir tautų sugyvenimas pa-' 
gimdys taiką.

Yra tautų kurios trokšte 
trokšta karo — kolei jos 
nebus sunaikintos ir sunie
kintos.

Jeigu kariautų tiktai 
tautų valdžios, tai grei
čiausia karų jau seniai ne
būtų nė šešėlio — ne min
ties. Vienok yra valdžių/ 
kurios nemato arba nenori 
matyti karo niekšumą —' 
biaurumą — nevertingu- ' 
mą. Kodėl jos nori kariau
ti — nesuprantama.

Alkoholis su savo padari
niais užima nereikšmingą 
vietą kai kurių žmonių 
mintyse — jie žino jo blo
gumus — mato jo padari
nius. Yra tokių asmenų, 
kurie žino kas tai yra al
koholis — ką jis gali žmo
gui duoti ar iš jo išplėšti— 
o vienok jį vartoja — ne
nori būti visakuomi įtikin
tu. Kas daryti?

Šių dienų mokslas pripa- . 
rodo ir tvirtina, kad alko
holis nėra maistas, nėra, 
stimulantas — nėra varto
jamas dietektikoje. Alko
holis visuomet yra nuodai 
— alkoholio kiekis arba’ 
kokis neturi daug reikš-' 
mes.

Jeigu automobilių vai
ruotojai negertų “tik vie
no stiklo gėriau”, mažiau 
pasitaikytų nelaimių ant' 
vieškelių — ir kas to neži-' 
no. Tai tvirtina patys vai- ’ 
ruotojai — tai tvirtina ir 
automobilių registrarai.

Šiandien jau ir bravori- 
ninkai, alkoholio daryto
jai kreipiasi į saliūninin- 
kus būti atsargesniais. Iš 
visur skundžiamasi — tė
vai, vyrai, žmonos, moky
tojai, vadai — nes geria 
vaikai, jaunuoliai, geria 
motinos, ir tėvai. Saliūni— 
ninkai, kai kurte, drįsta 
parduoti gėrimų ir vai
kams. Ar yra ko stebėtis, 
kad kalėjimai pilni — šei
mose nėra sugyvenimo — 
arba, kad alkoholio varto
tojai ne turi laiko, šventa
dieniais atlikti savo prie
dermių!

“Karalius” alkoholis vi
suomet įveikė ir įveikia sa
vo šalininkus. Keista —ne
suprantama! Žmogus gali 
apsieiti be alkoholio — ir 
žmogus nemirs.

Kažin kodėl alkoholinin- 
kai, žinodami jo blogas y- 
patybes ir nematydami ja
me nė vienos geros ypaty
bės, vienok jį užlaiko, ge-; 
ria ir seka.

'f*- ■ • •
Didžiausia apgavystė y- 

ra pretenduoti į valdovus’ 
ralizacijos teismo raštinin-jtybėse nemažiau penkių ir neturėti tam sugebėji- 

FLIŠ mo, Ksenofontas.

tuo manymu.

suma deklaracijos, 
tiems kurie atvyko po bir- 
želio 29 d., 1906 m., yra 

Beveik nuo visų ateivių, a- 55.00. 
part tų, kurie atvyko prieš 
birželio 29 d., 1906 m., rei- rie atvyko čionai nelegališ- 
kalaujama atvažia v i m o kai, arba kurie negali įro- 

, išga v i m u i dyti legališkos rezidenci- 
“pirmų popierų”. Ateiviai, jos dėliai klaidingų rekor- 
kurie buvo įleisti po liepos dų, gali tapti piliečiais. Jei- 
1 d., 1928 m., turi pasiųsti gu toki ateiviai atvyko 
jų “Immigrant Identifica- prieš birželio 3 d., 1921 m. 

kurios buvo jie gali prašyti “užregis- 
kada jie at- travimo rekordo”, ir gavę 

tą, jie gali paduoti dekla
racijos intenciją. Gal Kon
gresas dar duos tą privile
giją legalizuoti buvimą ki
tiems ateiviams, kurte ne- 
legališkai atvyko prieš lie
pos 1 d., 1924 m. Rekordas 
užregistravimo taipgi rei
kalingas, ir galima jį gau
ti kur ateivis atvyko po ki
tu vardu arba su kito as
mens pasportu nuo gegu
žės 1918 m., bet prieš bir
želio 3 d., 1921 m.

Gavimas “pirmų popie
rų” yra tik vienas žingsnis 

proc e š e. 
su aplikacija dėl “pinigų Deklarantas, turi šiokią 
popierų”; dvi fotografijas tokią naudą, bet dar ne pil- 
2x2 colių didumo, ant švie- nas Amerikos pilietis. Pir- 
sios popieros, turi būti ap- mos popieros išsibaigia po 
likantd parašas ant foto- septynių metų jeigu savi- 
grafijų, piniglaiškį ant' ninkas neima žingsnių tap- 
$2.50 vardu Commissioner ti pilnu piliečiu. Norvegų 
of Immigration and Natų- redaktorius Chicagoje rašo 
ralization, Washington, D. sekančiai apie deklarantus, 
C. Šitą piniglaiškį reik pri- kurie davė pirihomš popie- 
dėti prie aplikacijos, ir ne
siųsti atskirai, bet prisegti 
prie aplikacijos ir pačtu 
pasiųsti ar nunešti į tavo 
distrikto imigracijos ofisą. 
Tie kurie atvyko prieš bir
želio 29 d., 1906 m. neturi 
pridėti piniglaiškį, kuris 
yra mokestis už atvažiavi
mo certifikatą. Tokiems to | pieras” gali paduoti prašy- 
certifikato nereikia. mą pilnai pilietybei dviejų

Kada atvažiavimo čerti- metų laike nuo dienos gavi- 
fikatas išduotas, ateiviui mo pirmų popierų, jeigu 
pranešta atvykti pas natų-įtik jis gyveno Jung. Vals- _ i" f —    _   1—2—. ičui^icijus lcivilio i dčuiiiu-i 
ką. Jis tada užmoka kitus'metų.

•J

Net kaikurie ateiviai, ku-

tion Cards”, 
jiems duotos, 
vyko, su aplikacija.

Dažnai pasitaiko, kad a- 
teivis nepamena tikrai die
nos jo atvažiavimo ir laivo 
vardo. Seni pasportai, lai
vo kortelės, arba net baga
žo ženkleliai, kartais pa
duoda rfeįkalingas infor
macijas. Foreign Langua- 
ge Information Service, 
222 Fourth Avenue, New 
York City, gali pagelbėti 
surasti atvažiavimo dieną, 
išegzaminuodamas atvy
kusių iš Europos laivų re
kordus.

Reikia pasiųsti sekančius natūralizacijos 
pinigų Deklarantas,

I

roms išsibaigti: “išsiimki- 
te pirmas popieras, neduo
kite joms išsibaigti, ir kaip 
greit galite, iŠšiimkite pil
nas popieras ir juos dabo
kite”.

Ateivis, kuris pareiškė 
norą tapti piliečiu, t. y. 
kuomet gavo “pirmas po

(Bus daugiau)

v •
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Naujosios Anglijos Metine Švente
Geradariams Širdingiausiai 

Dėkojame
• v virsBirželio 12 dieną, 

tūkstantinė minia suvažia
vo į pirmą Juozapo Marijos 
Vilos pikniką, Vilos gra
žiame sode. Visur skambė
jo muzika, gražios dainos 
ir juokai. Buvo įvairių len
ktyniavimų ir laimėjimų. 
Visur buvo linksma ir sma
gu.

Mums buvo labai malonu, 
kad žmonės taip skaitlin
gai atsilankė į Vilą parem
ti mūs reikalus. Kad tiek 
daug žmonių suvažiavo į 
pikniką, tai nuopelnas ger
biamų klebonų, kurie ragi
no parapijiečius važiuoti į 
Vilą. Reiškiame širdingiau- 
sį dėkingumą visiems ger
biamiems klebonams už Jų 
didelį prielankumą mums 
ir sekantiems gerbiamiems 
klebonams taip gi už daly
vavimą piknike: kun. J. 
čepukaičiui, kun. I. Valan- 
čiūnui, kun. I. Zimbliui; 
taip pat kunigams vika
rams: kun. V. Martusevi- 
čiui, kun. G. Degučiui; ir 
Vilos kapelionui, kun. P. 
Vasiliauskui.

Taip pat esame tikrai dė
kingos tai miniai, kuri su
teikė mums medžiaginę 
paramą savo atsilankymu.

Pikniko darbininkams, 
kurie su šypsena dirbo die
nos kaitroje. Jūsų dideli 
pasišventimą Seselės bran
gina.

“Darbininko”, “Garso” 
ir “Draugo” redakcijoms 
už pikniko garsinimą savo 
laikraščiuose.

Akademikėms už pasi
darbavimą su laimėjimais.

Autojams už brangias bei 
gražias dovanas, ypačiai 
pp. V. Talačkų šeimai, pp. 
J. Gudonių šeimai, p. T. 
Kurkauskienei, p. P. Gudo
nienei, pp. J. Talačkų šei
mai, ir p. J. Urbienei.

Visiems už prisidėjimą 
prie sėkmingo pirmo pikni
ko.

Melšime Saldžiausią Jė
zaus Širdį gausiai atlyginti 
Jums už Jūsų geraširdin- 
gumą, ir palengvinti Jūsų | 
gyvenimo vargus, kaip kad 
Jūs lengvinate mumssun-i 
kiąją vargo dalį.
Švento Kazimiero Seserys, 

Juozapo Marijos Viloje. į

LIETUVIU DIENAday Cake”, pakvietė p-lėsĮ 
Lukošiūtės draugus ir su-' 
rengė pagerbimą, gimta
dienio dėliai.

P-lė Lukošiūtė gryžus iš 
radio stoties, ją gražiai pri
ėmė įteikdamos gražų “cor- 
sage” ir didelį bukietą “A- 
merican Beauties”. Suteikė 
daug dovanų ir linkėjimų. 
Vakaro toastmasteriu bu
vo muz. Elena Žogaitė ir 
vice-pirm^Lillian Eurkaitė, 
kurios visus gražiai vaiši
no. Vakaras visiems pati-į 
ko, o ypač p-lę Lukošiūtę 
paskatino daugiau veikti ir 
dr-bti Ketuvišką darbą. -10 Vai. Ryte (EDST) -Iškilmingos Pamaldos -12 V ai. Dieną - Mėgėjų Meno ValandėlėP-le Ieva Lukošiūte yra / - & v & j
viena veikliausių ir ener-i 
gingiausių jaunos kartos 
veikėjų. Labai gabiai veda 
lietuvišką “Pasiuntinio” 
radio programą. Pirminin-į 
kauja “Jaunimo” Feminine 
Fancies, raštininkauja ke
liose draugijose ir visur 
aktyviai dalyvauja. Vaka
rais lanko Forest Akademi
ją ir gražiai lietuviškai 
kalba ir rašo. Už tai ir su
sirinko toks skaitlingas 
būrys jo draugių ir bendra
darbių. J.S.

Marianapolio Kolegijos Parke,

Liepos - July 4 d., 1938
Thompson, Conn.

i ,

1 Vai. pp. Baseball los -Marianapolio Kolegijos Sportininkai ir So. Worcesterio Vyčiai
2 Vai. p. p. Sporto Olimpiada - 3 Vai. Chorų, d-jų Parada - 4 Vai. pp. Dainų Šventes Pr-ma 
Vaikų (nuo 1-6 m.) Grožio Kontestas.. Rankdarbių Paroda Linksmus Šokiai

Dainų Švente DALYVAUJA 15 Chorų
b

GLASGOW, ŠKOTIJA
IŠKILMINGA GLASGOWIE- 
ČIŲ LAIMĖTOS ŠKOTIJOS 

LIETUVIŲ DRAMOS TAURĖS 
INAUGURACIJA 

Prieš suvirs metus laiko, Ško
tijos lietuvių klebonas, gerb. j 
kun. J. Gutauskas, su Bellshill 
kolonijos lietuvių pramoninin
ku (biznierium), gerb. P. Ban- 
cevičium pusiau sudėję pinigus, 
nupirko puikią Taurę (Cup)< 
kurią vėliau pavedė Škotijos 
Lietuvių Katalikų Jaunimo Są
jungai, o minima Sąjunga, pada
rė ją visos Škotijos Lietuvių 
Dramos nuosavybe. Pati taurė 
taipogi buvo pakrikštyta var
du: “Škotijos Lietuvių Dramos. 
Taurė”. Nors kotijos Lietuvių! 
Katalikų Jaunimo Sąjunga šią 
taurę ir padarė visos Škotijos 
Lietuvių Dramos nuosavybe, ta
čiau sulig Dramos Taurės fun
datorių nustatymo, — nė vienas 
Šk. L. K Jaunimo Sąjungos ko
lom jalis skyrius (atskiros kolo
nijos kuopa), ir jame (skyriu
je) veikiantis Škotijos Lietuvių 
Artistų Dramatinis Ratelis, ne
turi teisę ją (Dramos Taurę), 
veltui savintis. Ji yra įgyjama 
tik dramos kontesto (rungty
nių) keliu. Vieną kartą meluose, 
susirenka vienon vieton Škoti
jos Lietuvių katalikų Jaunimo 
Sąjungos skyrių gabiausi Dra
matinių Artistų Rateliąi, su sa
vo dramatistais (vaidintojais), 
ir padaro Dramos kontestą tai 
taurei laimėti. Kiekvienos kolo
nijos artistai, priklausą Šk. L. 
K. Jaunimo Sąjungai ir sky
riams Dramatiniam Artistų Ra
teliui, atskirai suvaidina bile 

studiją, pagamino gerą va- kurį nors trumpą veikalą atski- 
karienę su dideliu “Birth- rai: Teisėjų komisija atydžiai

_
Pagerbė P-lę levą Lukošiūtę

Chicago, III. — Birželio 
14 d., Jaunimo “Feminine 
Fancies” panelės užsisakė 
gražiąją Zogus Muzikos

BATGHELDER WHITTEMORE COAL CO.

We Recommend 
and 

Guarantee

« * *

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

H€FU€LFOR
Modem 

flOMCS

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Dalyvauja Chorai iš Sekančių Kolonijų:
1. Athol ir Gardner, Mass. vad. J. Stačioko,
2. Brockton, Mass., vad. J. Vaičaičio,
3. Cambridge, Mass., vad. M. Karbausko,
4. Elizabeth, N. J., vad. J. Žilevičiaus,
5. Lavvrence, Mass., vad. P. Sako,
6. Lovvell, Mass., vad. Mrs. Stella O'Neil,

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

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

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

Bendram Chorui vadovaus muz. Čižauskas, 
muz. V. Burdulis ir muz. Virkausiąs.

Lietuvių Dienos Prietelius ir Mylėtojus Nuoširdžiai Dalyvauti Kviečia-RENGĖJAI

tėmija kiekvienos atskiros kolo- 1 
nijos dramos veiksmus, ir kolo- i 
nijai laimėjusiai Dramos kon- : 
teste pirmąją vietą, — vieniems ; 
metams laiko, automatiškai ten
ka ir Škotijos Lietuvių Dramos 
Taurė, kaipo laimėjimo laurai. < 

Pereitais metais tą taurę bu- ; 
vo laimėję Bellshill kolonijos 
lietuvių dramatistai. Šįmet me
tinis Škotijos Lietuvių Dramos 
Taurės kontestas, įvyko Carfine 
didžiulėje Liourdes Institute 
auditorijoje. .Konteste dalyvavo 
Šk. L. K. Jaunimo Sąjungos ke
turių atskirų kolonijų, Dramos 
Artistų Rateliai, būtent: Bell
shill, CarfinK Blantyre ir Glas- 
gow. Teisėjams nebuvo sunku 
nustatyti, kad tam konteste 
Glasgowas šįmet laimėjo pir
mąją vietą. Todėl Glasgow’o 
Lietuvių Dramatiniam Rateliui, 
kaipo pergalėtojui arba čampi- 
jonui, teko ir Škotijos Lietuvių 
Dramos Taurė. Taigi dramos 
srity, šįmet Glasgow’o Lietuvių 
Dramatinis Artistų Ratelis, sto
vi pirmoje vietoje Škotijoje. Vei- 

: kalas, už kurio suvaidinimą Gla- 
sgow’o lietuvių artistai taurę 

i laimėjo, anglų kalboje parašy
ta 1-no veiksmo drama: “Tam
sioji Naktis”. Lietuvių kalbon 
ją išvertė tuokartinis Glasgow’o 
Lietuvių Dramatinio Artistų 
Ratelio vadas, p. J. Martišius.

šeštadienį, 21 d. gegužės, Ško
tijos Lietuvių Katalikų Jaunimo 
Sąjungos, Glasgow’o skyrius, 
Blaivybės dr-jos svetainėje, sa
vo iniciatyva suruošė puikų ban- 
kietą, inauguravimui Škotijos 
Lietuvių Dramos Taurės, kurią 
Glasgow’o artistai neseniai Car
fine laimėjo. Jaunųjų abiejų ly
čių svečių tiek į šį bankietą, ar
ba kaip kažkurie pavadino šk. 
Lietuvių Dramos šventę, apsi
lankė, kad vos su vargu nors ir 
erdvion svetainėn tegalėjo su-

tilpti. Mat daugelis iš Corfin, 
Bellshill, Blantyre ir kitų arti
mesnių Provincijos vietų buvo 
apsilankę, neskaitant vietinių, 
kurie tarei bitelių spečiai, tą va
karą svetainėn susispietė. Ta
čiau nemažai dalyvavo ir vietos 
suaugusiųjų.

Bankieto vaišės, ir gerb. kun. 
J. Gutauskui negalint tą vakarą 
dėlei išpažinčių klausymo daly
vauti, gerb. p. A. Pikšrio, — 
Glasgow’o Lietuvių Katalikų 
Jaunimo Sąjungos skyriaus pir
mininko, buvo pradėta su trum
pa malda. Po valgiui, pirm. A. 
Pikšrio paprašytas, — Aviaci
jos Technikos studentas, p. A. 
Vasiliauskas, ceremonijaliai pa
darė pradžią vyno gėrimui iš 
laimėtos Dramos Taurės. Pas
kiau kiekvienam svetainėje e- 
sančiam, iš eilės buvo duodama 
vyno iš tos taurės. Pati Taurė, 
tarsi jaunavedė, buvo papuošta 
rūtomis ir trispalviais tautiniais 
Lietuvos ženklais. Paskiau pra
sidėjo kalbos ir dainos. Piriflu- 
tinis trumpai prabilo pats Šk. 
L. K. J. Sąjungos pirmininkas, 
A. Pikšrys, paskiau stud. A, Va
siliauskas, Šk. L. K. Sąjungos 
Centro pirmininks, Ed. Grakau
skas, J. Martišius, p-nia M. Le- 
bedienė, mokytoja p-lė Bancevi- 
čiūtė ir Blaivybės dr-jos pirmi
ninkas, J. Dailidė. Jis pareiškė 
nuo Blaivybės dr-jos ypatingą 
padėką gerb. kun. J. Gutauskui, 
kurs Šk. L. K. Jaunimo Sąjun
gą suorganizavo. Po visų kalbų 
ir linkėjimų, visi bendrai padai- 
naivo, po ko greitai prasidėjo 
jaunimo šokiai, kurie visiems 
geriausioje nuotaikoje esant, 
nusitęsė iki pusiau 12 vai. nak
ties.

Gaila, kad į šias impresingas 
Dramos Taurės inauguracijos 

■ iškilmes, jau negalėjo pribūti 
pirm kiek laiko iš Lietuvos Ško-

tijon, futbolo reikalais atvyku
sieji, — Lietuvos Futbolo Kliū-
bo Kaune, įgaliotieji atstovai, ■ 
p.p. Česlovas Šiopys, ir Leoni- , 
das čiomičius, kurie studijavo , 
škotų didžiųjų futbolo komandų'' 
žaidimą ir jo metodus Škotijo
je, o taipgi ir p. F. Špokas, — 
“Lietuvos Aido” ir “Vakarų”, 
raporteris, kuris buvo atvykęs 
Didž. Britanijos Imperijos ir jos ; 
Dominijų Parodą Glasgow’e ap
žiūrėti. Jie visi trys veik tik ką : 
buvo išvažiavę Lietuvon. Lietu
vos Futbolo kliūbo atstovai-, ru
denį vėl ketino sugrįžti.

Sekmadienį, 22 d. gegužės, 
Blaivybės dr-jos svetainėje, at
vykęs iš Londono, Dr. K. š. Ry- 
mavičius (Rymo), naturopatas, 
laikė lietuviams įdomias sveika
tos reikalais paskaitas. Gydyto
jas Rymavičius, atsakinėjovi- 
siems į įvairius sveikatos reika
lais paklausimus ir suteikė dau
gybę įvairių, naudingų visiems 
patarimų. Publikos svetainėn 
paskaitų, pasiklausyti, buvo su
sirinkę gana daug. Visi suteiktie 
ji jo patarimai ir atsakymai į 
paklausimus, buvo aiškūs ir vi
siems suprantami. Garsusis sa
vo laiku buvęs naturopatas, Kau 
no rėdyboje, kun. Rymavičius, 
buvo tikras jojo dėdė. Gydyto
jas K. S. Rymavičius, dabar ap
sistojęs kuriam laikui, gyvena 
Londone. J. Butkevičius.

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 narių vajus, kuopos žy
miai padidėjo. Tad, kuo
pos, naudokitės šia proga 
ir siųskite pilną kvotą dele
gatų į Seimą, kad galėtu-

mėm pravest naudingų or
ganizacijai nutarimų.

Visais Seimo reikalais 
kreipkitės į kom. s^įr. M. 
Brazauskaitę, 2232 South 
Bell Avė., Chicago, UI.

Lauksime visų! Marbė

Edw.V.Warabow 
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

Lietuvos Vyčių 26-as Seimas 
Chicago, III. -

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlanta kiekviena 

savaite

“VAŽIUOJU

LIETUVĄ”

QUEEN MARY

“IR AS VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA 
IS CUNARD WHITE STAR LINIJOS 

EKSKURSIJŲ”.

Šiais metais Lietuvos Vy
čių 26-tas Seimas 
antrad., trečiad 
tadienį, rugp., 9, : 
d., Aušros Vartų 
Chicago, UI.

Visi parapijiečiai 
do ir plačiai kalba apie šį

įvyksta 
ketvir

to ir 11 
parap.,

subruz-

pcaculio nauJausiM laivas----------------
Ir kiti panatia( žymūs Cunard White Star laivai 

IRIA AOUITANIA BRITANHIC 
SPECIALE EKSKURSIJA 

Amer. Liet Laivakorčių Agentų Sągos Ekskursija
Aquitania—Uepos-July 16

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti ii Lietuvos? 
Atsiųskite laiike, prarydami “Pripald Sooklet". Gausite veltuiI 

AHkeenlų Informacijų Ir rezervacijų reikalais krelpkltis I

L. J. Staslkella. 233 Pleasant St., Gardner. Mase.
A. K. Neviackas. 1122 Washlngton St.. Nomrood.
G. Kybą. Amerikos Lietuvis. 14 Vernon St.. Worcester. Mase. 
DARBININKAS. 3S8 West Broadvay. South Boston. Mass

CUNARD WHITE STARr/ -ag



Antradienis, Birželio 21,1938 i
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Daugelis Svetimšalę Prašosi f Lietuvą
Neseniai Amerikos žydų!: 

laikraščiuose buvo įdėta 
rašinių, kuriuose buvo nu
siskundžiama žydų sunkia 
padėtimi Lietuvoje. Esą 
žydai Lietuvoje ekonomiš
kai skurdinami, jų kultū
rinė veikla siaurinama ir 
pan. Tenka manyti, kad 
tokius rašinius, bus pa
siuntę žydai iš Lietuvos. 
Lietuvių spaudoje nėra 
reikalo aiškinti, kad tokie 
nusiskundimai nėra pa
grįsti. Žydai Lietuvos eko
nominiam gyvenime dar iš 
seniau tebėra perdaug įsi
galėję. Taip pat nevaržo
ma nei religinė, nei kultū
rinė, nei mokyklinė žydų 
veikla. Tiesa, kai kurie žy
dai reiškia nepasitenkini
mą, kad lietuviai stengiasi 
užimti jiems prideramas 
vietas, prekyboje, pramo
nėje ir kitose srityse, kur 
iki šiol vyravo žydai. Ta
čiau į tokius nepasitenki
nimus neverta kreipti net 
dėmesio. Aišku, kad lietu
viai stengiasi ir stengsis 
užimti sau prideramą vie
tą visose gyvenimo srityse.

Prieš keletą metų dauge
lis žydų stengiasi išvažiuo
ti iš Lietuvos, į Palestiną, 
Pietų Afriką ir net į Sov. 
Rusiją. Dalis jų, svetur ap
sidairę sugrįžę į Lietuvą ir 
skelbia, kad niekur žydams 
geriau nėra, kaip Lietuvo
je.

Vienas žydukas, prieš ke
letą metų išvykęs į Sov. 
Rusiją, Boku mieste pasa
kė ten 1934 metais apsilan
kiusiems Lietuvos žurna
listams.

— Durnas buvau, kad va
žiavau iš Lietuvos; jeigu 
galėčiau sugrįžti Lietuvos 
akmenis bučiuočiau. Bet  

išvažiuodamas netekau 
Ųietuvos pilietybės, ir da
bar man Lietuva uždaryta, 
kaip griešninkui rojus... j 

Atrodo, kad apie Lietuvą 
taip galvo ja ne vienas anas 
Baku žydelis. Lietuvos į- 
staigos gauna daug prašy
mų iš įvairių svetimų vais
tytų piliečių leisti jiems 
apsgyventi Lietuvoje.

Daugiausia tokių prašy
mų siunčia Austrijos ir 
Vokietijos persekiojamieji 
žydai, ir Palestinos pilie
čiai, kada nors gyvenę Lie
tuvoje. Savo prašymuose 
tokie prašytojai prirašo' 
Lietuvai visokių pagyri
mų, malonių žodelių ir iš
tikimybės pasižadėjimus. 
Deja, tik maža dalis tų pra
šymų, gali būti patenkin
ta. Lietuvos piliečiai žydai, 
gyvenę užsieniuose, prašo 
leidimų be muito atsivežti 
turtą. Pasitaiko žydų, ku
rie iš Lietuvos yra išvykę 
prieš keliasdešimts metų 
ir dabar norinčių sugrįžti 
į savo gimtąjį kraštą. Tsb.

(
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randa savo geriausius

kurie pageidauja

VISUOMENĖS VEIKĖJO 
GYDYTOJO DR. STAU

GAIČIO 70 METŲ 
SUKAKTIS

Kaunas, birželio 4 d. iš
kilmingai paminėta visuo
menės veikėjo gydytojo 
Dr. Staugaičio 70 metų 
sukaktis. G. K.

NAUJAS KREDITO 
PRIEŽIŪROS {STA

TYMAS

„ Kaunas, birželio 7 dieną, 
— Vyriausybė priėmė kre
dito įstaigų operacijoms 
prižiurti įstatymą. Prie
žiūrą vykdys Finansų Mi
nistras per kredito inspek
ciją.

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street,
BALTIMORE, MD.

Didelis gaisras Pravieniš
kių miškuose

Geg. 25 d. Pravieniškių 
miškuose išdegė apie 60 
ha seno miško.

MALDAKNYGES
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., .......  30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi...............’ 35c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi....................... 65c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams maldaknygė, tinkama 

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

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
81.25 

65c.
. 75c.
81.50 

. 9OC.
8150
82.50

apvalūs kampai ...................................................................................
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi..............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos, imitacijos apdarai ..........................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ....................
maldų RINKINĖLIS? trattl cetuloldiniai viršeliai ........... .. .....................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike . ......
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

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

$3.00

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

sios maldos, šilkinė labai plona poplera, juodi kolenkoro vir
šeliai ......... ......... ......................... ...... .'.............................. ...................

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi____ ____ __ _______________ ___

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

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

'ŠVENTAS DIEVE’
“šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3i/2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai;- auk
suoti kraštai.
Joje yra, 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kaina

366 West Broadvvay, So. Boston, MAss.

1

81.30

>2.50

Buteliuose
(12 oncų ir pilnomis Kvortomis)

Iš Krano
PARODYK Į KKANA

r

♦

Amžinieji Tiltai Per Nemuną
Didžiausioji Liettrvos u- 

pė Nemunas prasideda So
vietų Gudijoje, paskui ei
na per lenkų okupuotą Vil
niją ir pagaliau per Nepri
klausomąją Lietuvą, skir
damas Suvalkiją ir Kauni- 
ją. (Nemunas turi iš viso 
apie 900 kilometrų ilgio). 
Kadangi Nemunas perker
ta Lietuvą gyviausioj vie
toj, tai per jį visada eina 
didelis susisiekimas, o tam 
reikia tiltų.

Rusai apie 120 metų vieš
patavę Lietuvoje tepasta- 
tė per Nemuną tiktai vieną 
gerą geležinį tiltą ties Kau
no, — tai geležinkelio til
tas. O šiaip rusų laikais 
ties Kaunu buvo tiktai lai
kinas tiltas, sukaltas iš 
lentų ir paplukdytas ant 
vandens. Tokį tiltą žiemai 
visai nuimdavo. Žiemą šal
tis visą Nemuną apkloja 
ledu ir iš jo padaro ištisą 
ledo tiltą. Bet rudenį ir pa
vasarį per Nemuną nebū
davo jokio pervažiavimo, 
nė perėjimo.

Vokiečiai karo metu pa
statė per Nemuną keturis 
medinius tiltus — du ties 
Kaunu. Tik keleriais me
tais vokiečia i ankščiau iš
sikraustė negu jų tiltai su
puvo ir sugriuvo.

Vietoj vokiškųjų sugriu
vusių tiltų, Kaune, ties A- 
leksotu ir Aukštąja Pane
mune, prieš keletą metų 
pastatyti du dideli, gražūs 
— betono tiltai, kurie lai
kys šimtmečius. Toks pat 
tiltas, karininko Juozapa
vičiaus vardo, pernai pas
tatytas per Nemuną Aly
tuje. Taip pat, gelžbetono 
didelis tiltas dabar stato
mas ties Prienais. Tokiu 
būdu neliko ant Nemuno 
jau nė vieno vokiečių tilto, 
o rusų statymas tebėra 
tiktai geležinkelio tiltas 
Kaune. Jau ruošiamasi pa-

statyti per Nemuną dar 
tris didelius geležies beto
no tiltus. Dar vieną ties 
Kaunu, vieną ties Seredžiu
mi ir vieną ties Jurbarku.

Tsb.

Pernai Išskirta Viensėdžiais
512 Kaimų

I

GAISRAS LINKMENŲ 
MIŠKE

Linkmenų miške (Link
menų girininkijoje) kilo 
gaisras, kuris, esant vėjui, 
smarkiai plito. Išdegė apie 
5 ha brandos medyno ir 1 
ha jaunolyno.

Okupuotoje Lietuvoje
y >

bažnyčioje žmonių, keli su
lenkėję lietuviai: Pr. Jan-> 
kauskas, Soželkų kaimo ir 
Krulikas Pavaiponės kai
mo, pasiėmę bažnyčioje e- 
sančias kopėčias, pasistatė 
prie vainikų su lietuvišku 
parašu, ir išlupę Iietuviš- • 
ką parašą “Išsipildė”, jį 
paslėpė žydo A. Grinvąldo 
pievoj po velėna. Niekas 
būtų nežinojęs apie šį įvy
kį, bet tuo laiku, kai tie 
šventvagiai baigė plėšti 
parašą, įėjo į bažnyčią vie
no bažnyčios tarnautojo 9 
m. mergaitė ir pamačiusi 
tuoj apie tai pranešė savo 
tėvui, kuris jų jau nebera
do bažnyčioje. Nors mer
gaitė ir nepažino tų asme
nų, bet papasakojo, kaip 
buvo apsirėdę,- o gyvento
jas A. Polensa matė, kad 
kokie asmenys kažin ką 
slėpė po velėnomis. Ir taip 
viskas iškilo aikštėn. Suži
nojęs apie tai vietos klebo
nas kun. A. Žievis, tuojau 
nuėjo į policijos posterun- 
ką ir pranešė apie šventva
gystę. Policija nurodytus 
asmenis tuojau suėmė ir 
surašė protokolus. Paskui 
apie šį įvykį buvo praneš
ta telefonu Suvalkų aps
krities Storastai ir deka
nui. Netrukus Suvalkų de
kanas pranešė telefonu 
Punsko policijos komen
dantui Smykauskui, o pas
tarasis vietos klebonui, 
kad naujo lietuviško para
šo daugiau nebedėtų. Lei
do tik dėti parašus lotynų 
kalba arba lietuvių ir len
kų kalbomis. Lietuviai, iš
reikšdami protestą prieš šį 
lenkų smurtą, jokio parašo 
nebedėjo. Aiškiai galima 
suprasti, kad P. Jankaus
kas ir Krulikas tą judošiš- 
ką darbą atliko pakurstyti 
vietinės lenkų administra
cijos atskirų asmenų, kad 
vėl galėtų suprovokuoti 
lietuvius if sukelti naujas 
riaušes. Punskiečiai lietu
viai ramiai laikosi ir gina 
savo teises, o virš minėtus 
asmenis patraukė teismo 
atsakomybėn. Balandžio 16 
d. vietos klebonas kun. Žie
vis tą šventvagystę atliku
sius pasmerkė viešai baž
nyčioje.

Paprastai lenkai vadina 
lietuvius pagonimis ir gi
riasi lietuvius apkrikštiję 
ir kultūrą davę. Štai dabar 
patys tuos savo argumen
tus ir kalbas griauja savo 
darbais.

PRAGIEDRULIAI?

Ar kažin kas panašu pa
stebima Vilniaus lietuvių 
gyvenime: 1. Lenkai leido 
spausdinti du kartus per 
savaitę naują laikraštį 
“Aidą”. 2. Vytauto Didžio
jo gimnazijos aštuntajai 
klasei šiais metais suteik
ta valstybinės gimnazijos 
teisės. Tai sudarys tam ti
krų palengvinimų, laikant 
išleidžiamuosius egzami
nus. 3. Kai kurie lenkų val
džios primesti lenkai kura
toriai pažadėjo grąžinti 
savo prižiūrimų draugijų 
kasoms pinigus, kuriuos 
jie buvo iš tenai savo rei
kalams sunaudoję. (Adv. 
Wflanowskis 2000, p. Ma- 
tuszewskis 2000, p. Kiew- 
liczius Švenčionyse — par
davinėjęs Šv. Kazimiero 
draugijos tarnautojų bul
ves ir malkas ir pan.).

Lenką Darbeliai Punske
Punsko bažnyčios koply

čioje, pagal bažnytines tra
dicijas, parapijiečiai, ku
rie, kaip žinoma, yra visi 
lietuviai, surengė vadina
mą Kristaus karstą, išpuo
štą vainikais, o tarp žalu
mynų ir vainikų padėjo 
Kristaus žodį, ištartą Jam 
mirštant ant kryžiaus: “Iš
sipildė”. Po did. ketvirta
dienio pamaldų, žmonės 
sau ramiai išsiskirstė. Pa
siliko bažnyčioje tik kelio
lika vadinamų “lenkų” ar
ba, tikriau sakant, sulen
kėjusių lietuvių, kuriems 
tą dieną buvo paskirta da
lis pamaldų. Kai nebeliko

1
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Žemės Tvarkymo Depar
tamento žiniomis, pernai 
visoje Lietuvoje buvo iš
skirstyta viensėdžiais 512 
kaimų, 100 tūkst. 535 ha 
bendro ploto. Kaimų skirs
tymas viensėdžiais palietė 
11,350 savininkų.

Iš viso drauge su pernai 
metais jau išskirstyta 
viensėdžiais 6.096 kaimai, 
1 mil. 491 tūkst. 475 ha 
bendro ploto. Kaimų skirs
tymas viensėdžiais palietė 
139 tūkst. 551 savininką.

• v

Kauno iki Klaipėdos.
Pagaliau, šiemet atidaro

ma pirmoji oro susisieki
mo linija tarp Kauno, Klai
pėdos ir Palangos. Du ke
leiviniai lėktuvai kasdien 
skraidys tarp šių miestų.

Orinio susisiekimo liniją 
steigia susisiekimo minis
terija, kuri Anglijoje jau 
nupirko du puikius šiam 
reikalui lėktuvus. Tsb.

v •

Apie 108 StaNę Dirba 
Vilniaus Kryžiaus

Lietuvoje įvedamas Grims Susisiekimas
Iki šiol per Lietuvą ėjo 

tiktai tarptautinis oro su
sisiekimas. Ankščiau per 
Lietuvą skraidė vokiečių— 
rusų bendrovės lėktuvai. 
Vienas lėktuvas kasdien 
skrisdavo iš Berlyno į Ma
skvą, o kitas iš Maskvos į 
Berlyną. Abu lėktuvai ke
liolika minučių nutūpdavo 
Kauno civilinės aviacijos 
aerodrome. Pernai Berly
no — Maskvos oro susisie
kimo linija buvo likviduo
ta, nes tarp vokiečių ir ru
sų kilo nesuderinamų nesu
sipratimų.

Tačiau nuo užpernai vei
kia vokiečių Lufthauzas o- 
ro linija tarp Berlyno — 
Kauno — Rygos — Talino 
ir Elsinkio. šios linijos du 
lėktuvai kasdien nutupia 
ir Kaune. Tokiu būdu iŠ 
Lietuvos kasdien galima 
skristi lėktuvais į užsie
nius — į Vakarų Europą 
per Vokietiją ir į Baltijos 
valstybes. Nuskridus į Ry
gą, galima persėsti į kitą 
lėktuvą ir skristi į Sov. 
Rusiją, nes. tarp Rygos if 
Maskvos kasdien skraido 
rusų lėktuvai. . '

Vidaus susisiekimo lini
jų Lietuvoje iki šiol nebu-
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Iš įvairių Lietuvos vietų 
pranešama, kad šiuo metu 
apie 100 stalių dirba Vil
niaus kryžius. Provincijoj 
Vilniaus kryžių statymas 
šiemet randa didelį pritari
mą,ir kryžius užsako ne tik 
organizacijos, bet ir atskiri 
asmenys. Keletas tokių 
kryžių bus pastatyta ir

vo. Šiemet nuo vasario mė
nesio tarp Kauno ir Klai
pėdos važinėja greitosios 
geležinkelio automatrisos. 
Automatrisos iš Kauno į 
Klaipėdą nuvažiuoja per 4 
valandas, o paprastas trau
kinys per 8 
Šiemet baigiamas tiesti) Kryžių dus pastatyta 
plentas per Žemaitiją, nuo | Kaune bei jo apylinkėse.

9 valandas.
Nereikia gerbti turtin

go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Dovanotos Bausmės Likusiems 'Savoge' ir 'CSA' 
Byloje Nubaustiems

Ryšium su naujosios Lie
tuvos Konstitucijos paskel
bimu, Respublikos Prezi
dentas dovanojo likusias 
kalėjimo bausmes “Sovo- 
go” ir “CSA” byloje Ka
riuomenės Teismo nubaus
tiems: ValteriUi Priešui, 
Evaldui Boliui, Emiliui 
Liepai, Heinrichui Vana
gaičiui, Johanui Valatui ir 
Ėrnstui Valatui. Visi pir
mieji buvo nubausti mir
ties bausmėmis. Paskui 
jiems mirties bausmė buvo 
pakeista sunkiųjų darbų 
kalėjimu ligi gyvos galvos, 
o du paskutinieji būvo iš( 
karto nuteisti sunkiųjų 
darbų kalėjimu ligi gyvos 
galvos. Dabar Respublikos

Prezidentas savo malonės 
aktais visiems likusias ka
lėjimo bausmes dovanojo.

Be to, dovanotos likusios 
kalėti bausmės nubaus
tiems karinių teismų įvai
riomis bausmėmis: Boty- 
riui, Valinskui, Boliui, Juo- 
džbaliui, Jurgiui Čėsnai, 
Petrui ir Juozui Sarpa- 
liams, Pranui Eidukaičiui 
ir Petrui Skalauskui, kurie 
buvo nubausti už Užnemu
nės įvykius.

Dovanotos likusios kalė
jimo bausmės ir Povilui 
Žičkui, Aleksui Sinkevičiui 

..ir Pranui Šileikai, kurie 
buvo nubausti už pasiprie
šinimą vyriausybės orga
nams.

Keliaukite j Lietuva

HOLLAND-AMERICA
LINE

TU R«<hip 1A Stetenda*
Patogūs, greiti ir Svarūs laivai. I 
Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra važiuoti Šia linija.

Laivai iSpl.*ukla IS New Yorko 
1938 m.:

NIEUW AMSTERDAM, geg. 21
VOLENDAM   ........  geg. 28
STATENDAM .................... Birt. 3
NIEUW AMSTERDAM. Birt. 11
STATENDAM, .......  ftirt. 24
NIEUW AMSTERDAM, Liepos 2
Visais kelionės reikalais kreipkimės 
pas vietinio* inflsą autorizuotus a- 

gentus arba |
HOLLAMB-AMEBICA LINK 

Artimiausią J. A. V. Ofisą



Antradienis, Birželio 21,1938

Rytinių Valstybių Žinios
Lietuvių Chorų Dėmesiui
Kaip jau žinome iš spau

dos, 1939 m. New Yorke į- 
vyksta Pasaulinė Paroda, 
kurioje dalyvauja ir Lietu
va. Kaip kitos tautos, taip 
ir Lietuvos valdžia turės 
savo pavilijoną šioje paro
doje. Parodos valdyba ski
ria parodoje atskiroms 
tautoms vieną dieną, kurio
je, tarp kitko bus galimy
bės parodyti savo tautos 
meną: dainas, šokius ir tt.

Lietuviams skirta rugsė
jo 10 diena, sekmadienis.

Balandžio 26 d. Lietuvos 
Generaliniam Konsulate į- 
yyko tuo reikalu chorų va
dų pasitarimas. Kadangi 
darbas yra didelis ir neati
dėliojamas, tai čia ir pra
dėta to darbo užuomazga. 
Išrinktas Dainos progra
mos rengimo komitetas iš 
šių asmenų: garbės pirmi
ninkas kun. J. Simonaitis, 
pirmininkas komp. J. Žile
vičius, vice pirm, muzikas 
A. Aleksis, sekretorius mu
zikas J. Brundza, iždinin
ku muzikas J. Jankus.

Tad šiuo minėtas komite
tas viešai kviečia visus lie
tuvių chorus, Amerikoje, 
dalyvauti bendrame chore, 
kad būtų suorganizuota 
bent 2,000 žmonių. Bendro 
choro dirigentu išrinktas 
komp. J. Žilevičius. L. M.

Registruojantis prašo
me pranešti: 1) kada suor
ganizuotas choras, 2) cho
ro narių skaičius, 3) kas 
veda chorą.

Registracija baigiasi š. 
m. rugp. 1 dieną. Kelionės 
bei kitos išlaidos nebus ap
mokamos.

NAUJOS KNYGOS
TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 

kun. Juozas židanavičius. Šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsaktf į 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.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............ 25c.

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė ku". r'-. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ................................ 25c.
Knygos gaunamos: — 

Darbininkas
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

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 tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 Ellsworth St 
Worce«ter, Mass.

Telefonas
Vorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Registracijos ir kitais 
Lietuvių Dienos Dainos 
rengimo reikalais kreiptis 
pas sekretorių J. Brundzą, 
174 High Street, Brooklyn, 
N. Y. Lauksime teigiamos 
visuomenės paramos šiame 
reikale.

Lietuvių Dainos Dienos 
Rengimo Komitetas.

WATERBURY, COHN.
Lietuvių Vaizbos Buto ir Mo

terų skyrius (Auxiliary) šiuo 
metu labai smarkiai darbuojasi, 
kad pavyktų antras metinis ban
kietas, dėl pagerbimo Lietuvių 
studentų, baigusių Aukštesnę 
Mokyklą (High School) ir St. 
Joseph Parapijos Mokyklą. L. 
V B. Organiazcija aukoja $30.00 
taip, kaip ir pereitą metą. $5.00 
bus paskirti vienam lietuviui, 
kuris turės aukščiausi laipsnį iš 
kiekvienos Aukštesnės Mokyk
los, kurių yra tik penkios Wa- 
terburio mieste, ir vienas iš St. 
Joseph Parapijos mokyklos. Ši 
dovana bus įteikta bankiete, ku
ris įvyks birželio (June) 25-tą, 
Šv. Juozapo parapijos Mokyklos 
svetainėje. Taigi, kurie iš stu
dentų esate užsitarnavę šias do
vanas meldžiu kreiptis pas Lie
tuvių Vaizbos Būto komisiją: 
Dr. F. J. Hill ir Ernest Mažeiką. 
Taip pat bus pagerbti lietuviai 
studentai, kurie užbaigė pradinę 
mokyklą su aukščiausiu laips
niu: vienas berniukas ir viena 
mergaitė iš kiekvienos pradinės 
mokyklos, bet ne žemiau kaip 
90%, meldžiu kreiptis prie virš 
minėtos komisijos įsigyti bilie
tus, nes be bilietų nebus galima 
tinkamai aprūpyti. Lietuvių 
Draugijų Knygyno komisija pa
aukavo $30.00 dėl kontesto. Pir
mas $15.00; antras $10.00; tre
čias $5.00. Šios dovanos taip pat 
bus įteiktos šiame bankiete.

Moterų Sąjungos kuopa susi
organizavo. Centras paskyrė 
numerį 43. Ši kuopa surengė šo
kius birželio 4-tą, ir buvo sėk
mingi. Dalyvavo ir New Britain 
sąjungietės. Ačiū New Britai- 
nietės, mes ir jūsų nepamiršime 
ateityj. Ačiū p. M. Jokubaitei 
už telegramą; taip pat ačiū 
Worcester sąjungietėms už te
legramą.

Lietuvių Vaizbos Būto Radio 
programa yra penktadienių va
karais nuo 7:30 iki 8:00 iš sto
ties WATR komisija ragina — 
biznierius prisidėt, kiek galima, 
palaikyti lietuvišką radio pus
valandį. Taip pat komisija ragi
na lietuvių visuomenę remti lie
tuvius biznierius.

Korespondentas.

. c

PHONE
So. Boston 

2271

Devynios galybės spin
dinčių erdvėj žvaigždučių, 
milijardais skaisčių žibu
rėlių nusagstytas dangus, 
bet tik vienai mažai žvaigž
dutei tarp visos daugybės 
paskirtas Saulės vardas, iš 
visų tiktai viena įstengia 
pagimdyti tėviškės pava
sarį, papuošti sodus ir lau
kus žiedais, liūliuojančiuos 
javuos brandinti artojo 
viltį.

Ši žvaigždutė, turinti 
nuostabiai didelės reikš
mės gyvybei ir įvairiems 
negyvosios gamtos vyks
mams Žemėje, tarp kitų 
žvaigždžių visai eilinė, dar
gi toj eilėj beveik į galą' 
nustumta, žvaigždžių šei
moj paskirta nykštukų 
klasėn.

Saulės masė 330.000 
kartų didesnė už Žemės 
masę. Iš tikro imponuojan
tis dydis! Tačiau vidutinės 
žvaigždės masė yra kelio
lika kartų didesnė už Sau
lės masę. Saulės skersmuo 
yra apie 1.400.000 km. bet 
yra žvaigždžių, kurios at
sistojusios Saulės vietoje 
apimtų savo tūriu visą 
Saulės sistemą, išsiskleis
tų į erdves toli už Plutono 
— tolimiausios žinomos 
planetos — orbitos ribų. 
Saulė skleidžia tokius mil
žiniškus energijos kiekius, 
kad tos energijos, kurią 
paskleidžia Saulė į erdves 
per vieną sekundę, užtektų 
šimtams milijardų metų į 
šildyti Žemės paviršių. Jei-i 
gu Saulė sumanytų staiga 
ušgesti, tačiau mes kuriuo 
nors būdu sugebėtume su
rinkti, užkonservuoti visą 
energiją, Saulės išspindu
liuotą paskutinę sekundę, 
tai dar galėtume, naudo
damiesi tais “konservais”, 
šimtus milijardų pavasarių 
regėti, šimtus milijardų 
karštų vasarų važinėti į 
Lietuvą-Palangą ant smė
lio pasikepinti pajūry, ga
lėtume ištempti bures ir 
tos energijos dėka kilusį 
vėją įkinkyti mūsų pajū
rio žvejų laivelius varinėti. 
Vienok yra eilinių žvaigž
džių, kurios paskleidžia 
per vieną sekundę tiek e- 
nergijos, kiek Saulė tik per 
ištisą mėnesį.

Tiesa, vidutinės žvaigž
dės yra žymiai didesnės už 
Saulę — jos daug turi, 
daug ir duoda, tačiau Saulė 
ir iš to, ką turi, nedosniai 
teduoda. Kiekvienam Sau
lės masės gramui tenka 
per metus po pusantros 
kalorijos išspinduliuotos

8DARBININKAS

Kasmet Lietuvos Karo Mokykla išleidžia naują karininkų laidą. Baigusieji Karo Mokyklą karininkais yra pakeliami pavasarį. Šiame atvaizde matome to 
pakėlimo ceremonijas. Kairėje atvaizdo pusėje Prezidentas Antanas Smetona baigusį Karo Mokyklos kariūną pakelia į karininkus, suduodamas jam kardu per 
petį ir sakydamas: “be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk”. Dešinėje pusėje baigusieji Karo Mokyklą kariūnai parado maršu pražygiuoja pro svečių tribūną.

Ar Ilgai Šildys Saulė?
energijos, tuo tarpu viduti
nės žvaigždės vienas masės 
gramas per metus pasklei
džia šimtus kalorijų į erd
ves.

IŠ KUR TIEK ENERGI
JOS

Kyla klausimas, iš kur 
tiek imasi energijos žvaig
ždėse, kur Saulės spindu
lių ištekliai šildyti Žemę? 
Juk pagal geologų tyrinėji
mus, Žemė yra iki šiol gy
venusi kaip planeta ma-l 
žiausiai milijardų metų, ir 
per visą šitą laiką Saulė 
venodu intensingumu spin-į 
duliuoja.Geriausių akmens 
anglių tokio gabalo kaip 
Saulė teužtektų tik šešiems 
tūkstančiams metų, jeigu 
būtų norima kūrenant ši-j 
tas anglis gaunamą ener-; 
giją visą laiką skleisti to
kiu intensingumu, kaip ją Į 
skleidžia Saulė. Todėl kaip j 
tik rimtai galvoti imta, iš j 
kur Saulės tiek energijos, 
kitokių energijos šaltinių 
ieškota, palikus nuošaly 
cheminių reakcijų teikia
mą energiją.

Šis klausimas ir iki šiol 
neišspręstas tebėra, nors 
kaip kiekvienu labiau rū
pimu klausimu, taip ir čia 
žmonės turi susigalvoję 
paaiškinimų, kurių tačiau 
nė vienas nėra visiškai tin
kamas. Pirmasis kiek tin
kamesnis aiškinimas pa
siūlytas Helmholzo, 1854 
m. Šis aiškinimas remiasi 
energijos išlaikymo dės
niu: seniau Saulės tūris 
buvęs labai didelis, o me
džiagos sūdris mažas. Ma
žėjant tūriui, besitraukiant 
medžiagai į krūvą, buvusi 
potencinė dalelių energija 
virsdavusi kinetine (jude
sio) energija, o ši dalelėms 
susigrūdant apie Saulės 
centrą, susidaužant su ki
ta kita, pereidavusi į šili- 
minę energiją, ir tuo būdu 
papildydavusi spinduliais 
išeikvotos energijos kie
kius. Taip gaunamos ener
gijos užtektų Saulutei per 
20 milijonų metų taip spin
dėti, kaip spindi ji šiandien. 
Bet vis dėlto tatai per 
trumpas amžius, yra rimto 
pagrindo manyti, kad Sau
lė jau bent šimtą kartų il
giau gyvenusi.

Su reliatyvybės teorija, 
Daskelbusią tarp kitų svar
bių dalykų ir masės ekvi- 
valentingumą su energija, 
atsirado galimybės sugal
voti beveik neišsemiamą 
energijos šaltinį, kurio už
tektų nepalyginti ilges
niems laikotarpiams, negu

reikalauja geologija, išei- priėmus, kad Saulės gel
mės yra tokios, kokias iš
veda žymus anglų astrofi
zikas Eddingtonas, pagal 
kvantų teoriją išeitų, kad 
už vis labiausia galima ti
kėtis rasti Saulėje tik vie
ną elektroną, kurio greitis 
būtų pakankamai artimas 
šviesos greičiui. Tuo būdu 
nėra beveik jokios vilties 
sulaukti kiekviename gra
me kelių tūkstančių tokių 
susidūrimų kas sekundė.

Būtų galima manyti, kad 
Saulės energijos šaltinis v- 
ra joje esančios radioaktin- 
gos medžiagos, bet leidus, 

;kad visa Saulė sudaryta iš 
Į vienos palyginti greitai irs- 
■tančios radioaktingos me
džiagos (pav., radijus), iš
eitų, Saulės intensingumas 
žymiai perdidelis, o am
žius per trumpas, o priė
mus, kad Saulė sudaryta iš 
lėtai irstančios medžiagos 
(pav., uranas) išeitų inten
singumas per mažas, nors 
amžius ir pakankamai di-. 
delis. Taigi, nors vienu ir 
kitu atveju energijos pa- 

'■ kaktų labai ilgam laikui, 
tačiau ta energija būtų ar
ba per daug intensingai 
eikvojama ir žymiai grei
čiau išsibaigtų, negu lau
kiama, kitu atveju energi
ja būtų perlėtai eikvojama. 
Pasirodo, negalima rasti ir 
tokio įvairių radioaktingų 
medžiagų mišinio, kuris 
duotų ir tinkamą Saulės 80, o gegužės 12 d. jų bebu- 
intensingumą ir tinkamą vo 66. Taip tų dėmių, ro- 
jos amžių.

Dabar kitur bandoma e- 
nergijos šaltinių ieškoti. 
Manoma, kad energijos ga
li pakankamai atsirasti, 
vykstant procesams griež
tai priešingiems radioak- 
tingam elementų skilimui, 
būtent, iš lengvesnių che
minių elementų, susidarant 
elementams su didesniu a- 
tominiu svoriu. Taip, pa
vyzdžiui, iš dviejų vandeni
lio atomo branduolių susi
darant vienam helijaus a- 
maža dalis protonų masės, 

; tomo branduoliui, išnyksta

dama iš Žemės tyrinėjimų, 
ar astronomija, atsižvelg
dama į žvaigždžių išsivys
tymą. Pagal šitą hipotezę 
medžiaga ėmė virsti ener
gija, visiškai nustodama 
būti medžiaga. Kadangi iš 
vieno medžiagos gramo, 
pagal reliatyvybės teori
jos nustatytą ekvivalentin- 
gumo koeficientą, turėtų 
pasigaminti milžiniški e- 
nergijos kiekiai, o tų me
džiagos gramų Saulėje taip 
pat netrūksta — na, tai 
galime “kūrenti”, kiek tik 
norime, ir vasarą kepinti 
pliką “skūrą” Saulės ato
kaitoje.

Mėgstantiems Saulės 
spindulius ir giedrias die
nas to, rodosi, gana. Kitaip 
atsitiko su fizikais, įsiki
šus kvantų teorijai, kuri 
atsirado vėliau, negu relia
tyvybės teorija, vėliau, ne
gu čia suminėta Saulės e- 
nergijos išteklių hipotezė.

PROTONAS IR ELEK
TRONAS

Kvantų teorija, visiškai 
nustačiusi energijos ir me
džiagos tapatybę, konsta
tavusi, kad energiją ir me
džiaga yra to paties “kaž
ko” dvi skirtingos būsenos, 
susirūpino paieškoti, kaip 
tasai “kažkas” pereina iš 
vienos būklės į kitą, kuriuo 
būdu medžiaga virsta ener
gija. Surado kelią papras
tą: susiduria protonas su 
elektronu ir jiedu išnyks
ta, nustoja egzistuoti kai
po medžiagos dalelės, jų 
vietoje atsiranda energijos 
(akcijos) dalelės, — kvan
tas. Protonas yra teigiamai 
įelektrinta dalelė, elektro
nas turi tokio pat dydžio 
neigiamą įlydi,—ką gi, ba- 
kėt, vienas su kitu kaktom 
— teigiama dalelė pasinai
kino su neigiama, susidarė 
elektromagnetinis sūku
rys, banga, ir skrieja spin
dulys (fotonas) per erdves 
Žemelės šildyt.

Tik šitame susidūrime 
keblumų susidaro. Protono ■ kuri, matyti, virsta energi- 
masė yra žymiai didesnė ja.
už elektrono masę. Pašinai- j Žinoma, ir ši hipotezė ne- 
kinimo metu šis skirtumas----------------------------------------
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turėtų būti kompensuoja
mas. Tiesa, tai yra galima. 
Jeigu elektrono greitis bus 
artimas šviesos greičiui, 
tai jo bendra masė (“pari
musios masės” ir kinetinės 
energijos suma) gali būti 
lygi protono masei. Kad to
kiu būdu gaunamos ener
gijos kiekis būtų lygus 
Saulės išspinduliuojamam 
kiekiui, kiekvienam Sau
lės masės gramui kas se
kundė turi tekti 10.000 to
kių susidūrimų. Tuo tarpu 

gali pretenduoti į absoliu
tų teisingumą, bet iš visų 
dabar esamų aiškinimų ji 
yra labiausiai tikima, mok
slininkų tarpe turi pritari
mo, tuo tarpu kitos sumi
nėtos hipotezės vargu ar 
beturi dabar rimtų gynėjų.
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SAULĖS DĖMĖS
Pagaliau žinome ar neži

nome, iš kur Saulutė semia 
tiek energijos, o ji sau švie
čia, šildo, su ja ir vėl pava
saris, nors dažnas peikia o- 
rą ir Saulę, kad vis dar šal
ta taip, tokia nekaršta 
Saulutė pasidarė. O jinai 
dabar kaip tik karštesnė, 
kaip tik dabar daugiau e- 
nergijos paskleidžia. Da
bar joje daugybė dėmių, 
kurios kaip tik ir atsiran
da, kada Saulutėj vyksta 
smarkesnis judesys, kuris 
yra lydimas sūkurių, dė
mėmis vadinamų.

Štai, gegužės 9 d. buvo 
viena dėmė tiek stambi, 
kad net plika akim galėjei 

i ją matyti, kai Saulė leido
si, kai būdama arti prie ho
rizonto nebespirgino į akis 
net iki skausmo. Tą dieną 
iš viso būta net septynias- 
dešimts devynių kiek žy
mesnių dėmių. Kitą dieną 

I buvo 94 dėmės, bet pati di- 
j dzioji jau kiek sumažėjusi. 
Gegužės 11 d. matomų dė
mių skaičius vėl nukrito iki 

j dančių padidėjusį Saulės 
intensingumą, vieną dieną 
būna daugiau, kitą mažiau. 
Žymesni svyravimai turi 
nevisai griežtą 11 metų 
periodą. Minimumo metu 
pasitaiko ištisos savaitės 
kada nematyti Saulėje jo
kios dėmės, o maksimumo 
metu kartais vienu momen
tu matyti jų gerokai dau
giau kaip šimtas. Dėl tokio 
didesnio dėmių kiekio atsi
randa ir intesingesnės, net 
Lietuvoje matomos šiaurės 
pašveistės. Ir po čia minė
tos didelės dėmės pasiro
dymo gegužės 11 d. buvo 
matoma Lietuvoje šiaurės 
pašvaistė. XXA.




