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Žurnalo “Wisdom” re
daktorius, Paul B. Ward, 
praneša, kad Amerikoje 
komunistai yra paskleidę 
dykai 73 milijonus egzem
pliorių komunistinių laik
raščių, be to, jie išdalino 
žmonėms 23 milijonus į- 
vairių knygelių. Jis sako, 
kad komunistai Amerikoje 
praeitais metais surinko 
du milijonus dolerių be
dievybės platinimui.. Prieš 
komunistinę spaudą mes, 
katalikai, privalome remti 
ir platinti katalikiškus 
laikraščius. Būtų tikrai 
gražus dal bas, jei katali
kai užrašytų metams gerą 
laikraštį tiems, kurie jų 
neskaito. Beskaitydami 
katalikiškus laikraščius 
sužinotų tiesą ir gal, Die
vo malonei padedant, su
grįžtų į tikėjimo vienybę...

Lietuviams katalikams 
darbininkams yra gera 
proga padirbėti katalikiš
kos spaudos darbe, plati
nant laikraštį “Darbinin
ką”.
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Skulptorius Rimša 
Vatikane

Šiomis dienomis p. Pet
ras Rimša, mūsų įžymusis 
skulptorius, prisiuntė vi
siems “Darbininko” štabe 
nariams ir “Darbininko” 
skaitytojams sveikinimus 
ir linkėjimus iš Vatikano 
Miesto.

Dėkuojame p. P. Rimšai 
už sveikinimus ir linkėji
mus. Tamstą taip pat svei
kiname ir linkime geriau
sių sėkmių.

AMERIK

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Vaizdai iš Lietuvos Šaulių Sąjungos I Kauno rinktinės 20 metų ąukaktuvių šventės, įvykusios gegužės 
20-21 d. Kaune: 1. Dalis išsirikiavusių šaulių Karo Muziejaus sodelyje, 2. Kariuomenės vadas gen. Raštikis 
kalba į šaulius, 3 ir 4. Visuomenės paaukotieji šauliams 400 šautuvų ir 35 kulkosvaidžiai.

EINA NUO 1915 METU

Lietuvos Nauja Radio Stotis

Galingoji ra-
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SVEIKINAME

beje pasakė turiningą kal
bą.

Prof. Kazys Pakštas il
gus metus darbavosi mūsų 
išeivijoje, ypač daug dirbo

Pereitą šeštadienį, birže- vių parapijos klebono, at- 
lio 10 d., laivu “Drottning- vyko į So. Bostoną ir Fe- 
holm” atvyko iš Lietuvos deracijos skyriaus vadovy- 
Vytauto Didžiojo universi
teto profesorius ir buvęs 
laikraščio “Darbininko” 
redaktorius. Dr. Kazys 
Pakštas su savo žmona.

Atvyko kviečiamas Kali- kovoje dėl Lietuvos nepri- 
fornijos universiteto skai
tyti paskaitas iš politinės 
geografijos.

Sekmadienį, birž. 11 d. 
prof. dr. Kazys Pakštas 
buvo Marianapolyj, kur 
pasakė bakalaureato kal
bą.

Pirmadienį, birž. 12 d., 
kviečiamas kun. P. Vir
mauskio, Šv. Petro lietu-

klausomybės.
Sugrįžęs į Lietuvą stojo 

vadovauti katalikų visuo
menei. ypač Ateitininkijai.

Prof. Dr. Kazys Pakštas 
yra įžymus mokslininkas, 
oratorius ir vadas.

Sveikiname prof. dr. K. 
Pakštą ir jo žmoną ir iš 
širdies linkime malonių a- 
tostogų ir įspūdžių.

Naujas Vyskupas Bostonui
Komp. Žilevičius So. 

Bostone

Pirm., birželio 12 d. iš E- 
lizabeth, N. J. atvyko į So.

Milijonai Žmonių Sveikino KATA,^,Y'„^iA ANTI
Karalių New Yorke I

New York, birželio 12 - Karalius Grįžo Į Canadą

SEMITIZMĄ

Kaunas
dijo stotis netoli Babtų, 
120 kw galingumo anteno
je, numatoma, pradės vei
kti 1940 m. kovo mėn. pra
džioje. Ji turės nuosavą 
elektros stotį, kuri galės 
pagaminti iki 600 kw elek
tros energijos. Dabartinę 
radio stotį iš Kauno numa
toma iškelti kitur. Nuo 
1940 m. kovo 4 d. mums 
paskirta nauja 480 metrų 
radio banga naujajai radio 
stočiai. 233,5 m. banga ra
joninei stočiai ir 208,6 m. 
banga lokalinėms stotims. 
Naujoji stotis būsianti ge
rai girdima ne tik Lietuvo
je, bet ir užsienyje.

Šeštadienį milijonai žmo
nių sutiko Anglijos kara- 
ių George VI ir karalienę, 
kėlė triukšmingas ovaci
jas. Karalius ir karalienė, 
ydimi prez. Roosevelto, jo 
žmonos ir kitu oficialų, 
dalvvavo Pasaulinėje Pa
rodoje. Sekmadienį buvo 
protestantų bažnyčioje. 
Visur sekė minios žmonių.

Protestantų ministeris 
džiaugėsi, kad tiek daug 
žmonių suėjo, nes šiaip 
protestantų bažnyčios pus
tuštės.

Protestantų prvčeris lai
kė pamaldas už karalių ir 
giedojo himną “Dieve ap
saugok karalių”.

Vokietijos Karo Laivynas 
Manievruose

Copenhagen, birž. 12 — 
Trisdešimts du Vokietijos 
karo laivai išplaukė ma- 
nievrams ties Skagen ky
šuliu, šiaurinės Danijos. 
Danijos valdžia jau seniai 
yra davusi leidimą Vokie
tijai daryti manievrus.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBIMINKO

Laivakorčių
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PAiA^NAVIHAV :

Radio praneša, kad Jo!
Šventenybė Pijus XII pa
kėlė Bostono diecezijos 
vyskupu prelatą Richardą 
J. Cushing, Katalikų Tiky
bos Platinimo (Bostono
diecezijoj) draugijos di- Bostoną komp. J. Žilevi- 
rektorių.

Naujasis vyskupas eis čiams yra labai gerai pažį- 
pareigas buvusio vyskupo stamas nuo 
Spellmano.

tary, National Conference 
of Christians and Jews;

’ the Rev. Daniel A. Lord. e- 
;ditor, The Queen’s Work.

Taipgi Professor VValter

čius, kuris So. Bostonie-

ctomoc niif) VytAUtO Dį- 
džiojo Jubiliejinių (1930) 
metų.

Tais 
tauto 
kleb.* 
kviečiamas, 
čius atvyko 
chorų chorą Symphony 
Hali, Bostone.

Šiandien komp. Žilevi
čius atvyko pas mus pri
ruošti chorus Lietuvių Die
nai Marianapolyj ir Pa- 

Kaunas — Ministrų Ta- saulinėje Parodoje.
Komp. J. Žilevičių sutiko 

muz. R. Juška.
P. Virmauskis

New York, birž. 12 —Čia 
susiorganizavo. katalikų 
grupė kovoti prieš tuos, j 
kurie veda rasių kovą, y-į 
pač prieš žydus.

Susiorganizavę katalikai 
rūpinsis išpopulerizuoti 
Katalikų Bažnyčios moks
lą rasių klausime.

Katalikų grupė išleis ne
didelio formato laikraštu
ką, kuriame būsią aiškina
ma Katalikų Bažnyčios 
mokslas prieš rasinį fana
tiškumą.

Vyskupai griežtai pa
smerkė rasinę kovą ir ra
gina katalikus įvairiomis 
priemonėmis kovoti rasinę 
neapykantą, kuri yra dide
liu pavojumi šios šalies lai
svei ir civilizacijai.

Komitetą sudaro šie: Ge
orge F. Addes, United Au- 
tomobile VVorkers of Ame- 
rica sekretorius - iždinin
kas; John Brophy, CIO di
rektorius; Barry Byrne iš 
New Yorko architektas; 
kun. Martin Carrabine iš 
Chicagos; Jean Charlot iš 
New Yorko, artistė; John 
B. Collins, The Pittsburgh 
Catholic laikraščio redak
torius; Mylės Connelly, 
New Yorko rašytojas; Ge
orge Donahue, The Labor 
Leader laikraščio redakto
rius.

Taipgi, kun. Vincent C. 
Do nova n, Catholic 

1 . Tokio Užsie-’ Thought Association; Da
nio Reikalu Vice - ministrą i Dunne, The St. Lou-
parliamentarą.

Dalyvavo aukštieji Nan-

metais, minint Vy- 
Didžiojo jubiliejų, 
kun.

KAUNAS — Prekybos. Pra
monės ir Amatų Rūmų valdyba 
įsteigė garbės ženklus — Darbo 
Žvaigždes, medalius bei diplo
mus nusipelniusių įmonininkų.

Virmauskio 
komp. Žilevi- 

ir dirigavojPoughkeepsie, N. Y., bir
želio 12 — Po keturių die
nų lankvmąsi Jung. Vals
tybėse, karalius ir karalie
nė karališku traukiniu grį
žo į Canada. Sugrįžęs lan
kysis New Brunswick. No
vo Scotia ir Prince Edward 
Island provincijose prieš 
išvyksiant į Halifax, o iš 
ten i namus birželio 15 d.

Karalius ir karalienė vi
sa laiką buvo svečiai prez. 
Roosevelto. Buvo karališ
kai priimti ir vaišinami.

Prez. Roosevelt maudėsi 
kartu su karalių savo i- 
rengtoje maudykloje Vai 
Kili kaipo geriausi ir arti-

• miausi draugai.
• Ka jie per tą visą laiką 
kalbėjo kol kas niekas ne
žino. bet spėlioja, kad bu
vo kalba ir apie Europos 
politiką, valstybių santy
kius ir tt.

t
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Klaipėda — Vokiečių lai
kraščių pranešimu, Klai
pėdos krašte žadama suvo
kietinti apie 80 lietuviškų 
kaimų pavadinimų.

SUDEGĖ UŽVENČIO MIESTE
LIS

_________ —
Kaunas, birželio 9 d. su

degė Užvenčio miestelis. 
Be to, Merkinėje sudegė 
300 hektarų miško.

Rado $18,755 Senuose 
Laikraščiuose

Somersvvorth, N, H., bir
želio 12 — Mirusio Edward 
D. Donahue, buvusio kolo- 
nialinių prekių pardavėjo 
namuose gim;nss padarė 
kratą ir rado §18,755 pini
gais ir bankinę knygutę, 
kurioje įrašyta buvo $5000 
indelių, ir visa tai buvo 
susukta senais laikraš
čiais. Tai nepaprastas ra
dinys.

Donahue mirė gegužė? 
mėn., 1938 m.
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Užnuodijo 20 Japonų 
Valdininkų

Shanghai, birž. 12 — Iš 
Japonijos praneša. kad 
Nankinge buvo suruošta 
pietūs pagerbti Tomesabu- 
ro Shimizu. T_.„_----„

i

J. Mara, Catholic Lniversi- tarnaUtOjų. darbininkų ir kitų
ty, VVashington; the Rev. asmenų bei įmonių nuopelnams 
Joseph McSorley of New atžymėti ir skatinti juos dirbti 

į York; the Rev. Dr. Joseph Lietuvos ūkio gerovei. Valdyba
N. Moody, Cathedral Col- tam tikslui sudarė Darbo Žvaig-
lege; Philip Murray, Steel ^ės Tarybą.
VVorkers Organizing Com- —
mittee: Martin Quigley.
publisher; the Rev. Gerard rybai nutarus, Plungės.

lEllard, S. J., St. Mary’s. Kelmės ir Kauno (Širdie- stotyje 
Kans., and the Rev. Dr. čių) progimnazijoms leis- Kleb. kun.

‘Charles C. Miltner, Notre ta persiorganizuoti į gim- svečią pakvietė vakarienei. 
Dame University. naziias. i P

•J

nazijas.

I

is Catholic laikraščio re
daktorius; Dr. Arthur G.lni 

kingo valdžios viršininkai Chica&°’ president

FRANCO KAREIVIAI APGYNĖ 
KRIKŠČIONIŠKUS IDEALUS

---------- --
Vatikano Miestas, birž. 

12 — Šv. Tėvas Pijus XII 
priėmė audijencijon grįžu
sius iš Ispani jos italus ka
reivius, suteikė palaimini
mą ir savo kalboje pareiš
kė, kad jie apgynė krikš
čioniškus idealus Ispanijo-: 
je. Audijencijoje buvo 
daugiau 3000 kareivių, jų L" 
kapelionai ir viršininkai. 
tarp kurių buvo ir gen. 
Franco švogeris, Ramon 
Serrano Suner ir jo milita
rė misija. i

Popiežius Pijus XII pa
šventino daugiau kai 3000 
rožančių, kuriuos karei
viams padovanojo Ispani
jos vienuoliai Romoje.

Popiežius pagyrė karei
vius, kad jie kovojo už ti
kėjimą ir civilizaciją Ispa
nijoje.

Po vakarienės komp. Ži
levičius iš vyko į Cambrid
ge, nuo kur ir pradeda sa
vo maršrutą.

Sveikiname komp. Žilevi
čių ir linkime geriausių 
sėkmių.Vilnius — Naujasis Vil

niaus vaivada leido vėl 
veikti Lietuvių sporto klu
bui, kurio veikimą buvo 
sustabdę lenkų valdžios 

: organai. Klubo konfiskuo- statyti geležinkelių sto
tas turtas būsiąs gražiu- tis. Senoji stotis bus ūž
tas. leista muitinei.

Kaunas — Susisiekimo 
Ministerija paruošė pro
jektą, pagal kurį Kretin
goje dar šiemet bus pradė-

z
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japonai ir kinai.
Sveikindami svečią išgė

rė vyno, ir staigą visi daly
viai susirgo. Tarpe susir
gusių yra apie 20 aukštieji 
viršininkai japonai ir ki
niečiai. Sakoma, kad tokių 
atsitikimų būna dažnai. 
Kaltininkai ieškomi.

Physicians Skaitlingas SavanoriųCook County J 
Association; the Rev. Ge
orge Ford. New York; Pat- 
ricš E. Gorman, presidenti 
the Amalgamated Meat' 
Cutters and ~ 
VVorkmen: Baroness Cath- bės ^Prezidentas. Ministras 
erinende Hueck; Regiaald Pirmininkas ir Krašto Ap- 
Kennedy, executive sėcre- saugos Ministras.

Kongresas
d.Kaunas, birželio 8 

skaitlingame savanorių 
Butcher, kongrese dalyvavo Valsty-

i
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LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

mas skelbiamas rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m.. Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj. Cambrid
ge, Mass.

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

Pageidaujama, kad LDS apskričiai ir kuopos 
iš anksto prisiųstų savo sumanymus, kad galėtu
me prieš Seimą paskelbti organe “Darbininke” 
visų narių dėmesiui.

Kun. J. švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys.
LDS Centro Sekretorius.

J
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kratos Žydų Namuose I Audra Užmušė 6 Žmones

Jeruza'ė. birž. 12 — Šia
me Šventosios Žemės mie
ste įvyko eksplozija pašto 
name, kur užmuštas Britų 
šerifas ir sužeista keletą 
policininkų.

Tuoj po to įvyko karei
viai ir policija padarė kra
tą žydų namuose, ieškoda
mi ginklų ir amunicijos. 
Areštavo du žydus. Kada 
ėjo krata namuose, tai ka
reiviai ant namų stogų 
stovėjo su kanuolėmis. Nė 
vienas negalėjo išeiti i gat
vę.

Indianapoiis. Ind.. birž. 
12 — šešiose vakarinėse 
valstybėse kilo baisi audra 
su lietumi. Trys žmonės i 
užmušta Indiana valstybė
je. du Ohio ir vienas VVis- 
consin. Daugiau kai 50 
žmonių sužeidė.

Baisi audra ir lietus pa-į 
darė milžiniškus materia
laus nuostolius.

907 Žydai Pabėgėliai 
Neranda Vietos

BOSTON, MASS.

Areštavo Įtariam; Asmenį

Tūlas asmuo pasiuntė 
laiškus guber natoriaus ta
rybos nariui. Daniel H. 
Coakley, gyv. Brighton. 
Mass. ir James M. Curley. 
buvusiam gubernatoriui, 
reikalaudamas stambių 
sumų pinigų. Iš Coakley 
reikalavo $10.000. o iš Cur
ley net $100.000.

Policija areštavo Įtaria
mą asmenį, būtent. Wil- 
liam W. \Valter, 47. gyv. 
Cambridge. Kaip sako, po
licija susekė, kad laiškai 
buvę rašyti IValter'io ma
šinėle. Policija sako, kad 
klausinėjamas IValter pri
sipažinęs. kad jis parašęs 
laiškus, bet neturėjęs jo
kio tikslo išgauti pinigus.; 
o tik tai padaręs juokais.

Teismas priėmė skundą 
ir Walter bus teisiamas.

London. birž. 12 — Devy
ni šimtai septyni žydai, į 
kurie pabėgo iš Vokietijos 
ir buvo atvykę laivu “St.’ 
Louis” į Kubos uostą ir 
Jung. Valst. pakraščius, 
neranda valstybės, kuri 
juos įsileistų apsigyventi.

Kada Kuba ir Jung. Vals
tybės neįsileido, tai žydai 
pasiuntė prašymą Angli
jos valdžiai, kad jiems lei
stų apsigyventi kur nors, 
arba leistų apsistoti 
Southamptono uoste. Žy
dai savo prašyme Anglijos 
valdžiai sako, kad į Ham
burgą jie visai negali grįž
ti.

I

Europoje Susikirtimas Neiš* 
vengiamas, Sako Kun. 

Coughlin

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ. PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos, rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai

S11.50 už toną
Kodėl neužsisakvti šiandien’.

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

$175.00 pilnai įrengtas
Maži mėnesiniai išsimokėjimai 

Galite pradėti mokėti Spalių 1 d.
Klauskite mūs apie 5 metų 

Service Plan

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOt’th Boston 1510

Detroit. Mich.. birž. 12— 
Kun. Charles E. Coughlin 
savo kalboje per radio pa
reiškė. kad Europoje tarp 
taip vadinamų demokrati
nių valstybių — Anglijos. 
Prancūzijos ir gal būti Ru
sijos ir fašistinių valsty- 

, bių — Vokietijos. Italijos, 
■Ispanijos. Jugoslavijos ir, 
Vengrijos susikirtimas ar-! 
ba karas neišvengiamas. |

Kun. Coughlin sako, kad 
ir Anglijos karaliaus lan
kymasis Jung. Valst. yra 
surištas su politika. Nea
bejojama. kad Anglijos i- 
taka Į šios šalies žmones. 

■ ypač dėlto, kad Anglija ne
moka Jung. Valstybėms 
penkių bilijonų dolerių 

•skolos, labai sumažėjo.
Anglija supranta, kad be 
Jung. Valstybių negali 
laimėti karo, ypač be fi
nansinės ir industrijinės 
pagelbos.

Užsisakykite anglis per

Darbininkas
366 W. Broadvvay. So. Boston.

Tel. SOUth 2680
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invalidais, 23,000,000 žmo
nių! Tai bent skaitlinė!

Tačiau ši skaitlinė praė
jusių karų, dar anaiptol 
nėra pilna: sulig laikraš
čio pranešimo, ji paduoda 
vos aštuonių didesnių pra
eities karų, žuvusiųjų duo
menis. O kur Vokietijos su 
Danija, 1864 m., Vokieti
jos su Prancūzija, 1870 — 
1871 m., Rusijos su Turki
ja, 1877 — 1878 m., Kini
jos su Japonija, 1894 — 
1895 m., Jungtinių A. Val
stybių su Ispanija, 1898 
m., Didž. Britanijos su Bu- 
erais Afrikoje, 1899 —1902 
m., galop Italijos su Tur
kija, 1911 — 1912 m. Šiau
rės Afrikoje, ir pagaliau 
Italijos su Abisinija, 1935 
— 1936 m., karo duome
nys!? O prie to, kiek dar 
žmonių yra žuvę tarpusa
vinėse kovose bei revoliu
cijose, Rusijoje, Kinijoje. 
Meksikoje ir Ispanijoje ? 
Kiek žmonių pražudė civi
linis Ispanijos karas? O 
kiek dar pražudys tebesi-

•>
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Lietuviai Supliekė Lenkus

Kaunas — Gegužės 24 d. 
Baltstogėje (Vilniaus kra

pšte) įvyko futbolo rungty
nės tarp lietuvių LGSF 

j (Kauno) komandos ir vie
tos lenkų futbolininkų 
rinktinės. Rungtynes lai
mėjo LGSF 5:0 (3:0). Da
bar lietuviai futbolininkai

I vyksta į Gardiną, po to 
'vyks 2 rungtynėms į Vil
nių. Ankščiau ši pati ko
manda laimėjo prieš len
kus Brastoje.

I

Lietum Pašto SiunlMus 
Vėla Orlaiviais

NACIAI SUSIPEŠĖ ČEKIJOJ
—

Prague, Čekija, birž. 12,1 cių policininko nužudymą 
— Pranešama, kad tarp!Kladno miestelyj, 
protektoriaus. Baron Con-| Nacių policininką nužu- 
stantin von Neurath ir džius, Kladno miesto ir ap- 
Karl Hermann Frank, bu- skričio čekams protekto- 
vusio Sudetų vokiečių va- rius paskelbė suvaržymus, 

ido ir dabartinio protekto- Uždrausta atvirame ore 
riaus sekretoriaus, kilo ne- daryti susirinkimus.

i susipratimai. . ...
Iš Čekijos pranešama, Uždaryta visi teatrai ir 

kad von Neurath pataręs „
Hitleriui pašalinti iš vietos;
Franką.

Nesusipratimai kilo dėl' 
įvykusio incidento Kladno 
mieste, būtent, dėl nužu
dyto nacių policijos pus- 

, karininko W. Kniest. Poli- ■ 
. cininkas tris kartus per-įdaryti ir nacių policijai į- 
šautas. Tokie įvykiai Čeki-, sakyta šaudyti į namų vi
joj ne naujiena, nes daž- du, kurių langai bus atda- 
nai nužudomi arba sužei- 

idžiami iš pasalų nacių po- 
• licininkai ir vadai po to.
kada Vokietija užėmė Če
kiją. Tik tos žinios slepia
mos. o tik nesuprantama 
kokiais sumetimais dabar 
taip plačiai rašo apie na-

Kaunas — Nuo gegužės 
25 d. Amerikos oro susi
siekimo bendrovė Pan A- 

; merican Airways pradėjo 
i nuolatinį transatlantinį o- 
ro pašto susisiekimą ruo
žu New Yorkas, Agorai, 
Lisabona, Marselis. Nuo 
šiol korespondencija tarp 

t, . - .. Lietuvos ir Amerikos lie-
^T.,^““306 ,r Japomjo8| tuvių bus gaunama daug 

trumpesniu laiku. Lietu
vos oro pašto korespon
dencija šia nauja oro lini
ja pirmą kartą išsiųsta iš 
Kauno gegužės 24 d. 12 
vai. 20 min.

I

Uždrausta atvirame ore

Uždaryta kaikurios mo
kyklos, kuriose esą fakul
tetas vedąs propagandą 
prieš nacius.

Nuo 8 vai. vakaro iki 5 
vai. ryto visų gyvenamų 

j namų langai turi būti už-

ri.
Prašalinta Kladno mies

to valdžios viršininkai.
Miesto valdymas pavesta 

nacių komisarui.
Kladno miestelyj įvyko ir 

tebevyksta masiniai čekų 
areštai.

i

Kaunas — “Vyriausybės 
Žinių” geg. 24 d. numery
je 645 paskelbtos mėgėjų 
radio stotims įrengti ir 
naudotis taisyklės, kurios 
prisidės prie mėgėjų radio 

•stočių plitimo Lietuvoje.

PRANEŠIMAS BERNIUKAMS

Lietuvos Turto Perėmimas 
t Klaipėdoje

Klaipėdos

TRUMPA KAIKURIŲ PRAE
JUSIU KARŲ STATISTIKA

Berniukai, jeigu jūs ieškote kur praleisti atosto
gas šią vasarą, tai kreipkitės į Marianapolį. Šiais me
tais Marianapolyje yra įsteigta skautų stovykla, tad 
visas lietuvių jaunimas yra kviečiamas atvykti. Ter
minas prasidės liepos 4 dieną ir baigsis rugpiūčio (Au- 
gust) 15 dieną.

Berniukai, pagalvokite, per šešias savaites gyven
site skautų gyvenimu, laikysitės jų tvarkos. Mes ūžti-! 
krinam. kad tos šešios savaitės taip linksmai prabėgs, 
kad jūs norėsite jas pratęsti. Tačiau, jeigu kuris ber
niukas negalėtų Marianapolyje praleisti šešių savai
čių. tai gali nors vieną, kitą pabūti.

Šiam tikslui Marianapolis paruošė daug įvairių 
pikni- 

at-
pasilinksminimų, kurių tarpe bus išvažiavimų, 
kų ir įvairių žaidimų. Primename, galite bet kada 
vykti nuo liepos 4 iki rugp. 6.

Visais reikalais kreipkitės:
Kun. Dr. A. Jagminas, 

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

karas! ?
Taigi bendrai išskaitlia- 

vus visose dviejų pastarų
jų praėjusių šimtmečių 
karėse bei tarpusaviniuose 
maištuose ir revoliucijose, 
bendras žuvusiųjų žmonių 
skaitlius pasidarys suvirs 
50,000,000!

Baigiant straipsnį, mini
mas laikraštis charakte
ringai pažymi, kad tiems 
šimtmečiams praėjus, kai 
šiandien žmonijos kultūra, 
mokslas ir technika, yra 
pasiekę aukščiausią laips
nį! Jeigu karai ir ateity .___
taip kartosis, kaip per vių ir estų, 
tuos du pereituosius šimt-i ----------------
mečius, - tai per ateinan- Kooperatyvai Lietuvoje 
čiųjų dviejų šimtmečių 
karus, turės žūti ne 50,000, 
000, bet gal daugiau kai 
250,000,000 žmonių gyvy
bių, karo dievaičiui paau
kuotų?! O prie to, kiek vi
sokio turto ir darbo žmo
nijos sunaikintų? — Nė 
vaidentuvė žmogaus nebe
gali suprasti!

Jk Butkevičius.

I

Baltijos Vaistytu Vienybės 
Manifestacija

12 d.,Kaunas, birželio 
lyvaujant Prezidentui ir 
Vyriausybei, prasidėjo 
Baltijos kongresas mani
festuojant vienybės reika
lą. Dalyvauja šimtai lat-

Smugeininkai Pasistatė 
Požemį

l, 400 žmonių: Napoleono 
karuose, nuo 1798, iki 1815
m. , žuvo 1,700 žmonių; 
Krimo Pusiasalio karas, 
Rusijos su Turkija, Didž. 
Britanija ir Prancūzija, 
nuo 1853, iki 1856 m., pra
žudė 785.000 žmonių; 
Jungtinių A. Valstybių 
Nepriklausomybės karuo
se, nuo 1774, iki 1782 m., 
žuvo 700,000 žmonių; Ru
sų Japonų kare, 1904 ir

Paryžius, Prancūzija, — 
Birželio 12 — Policija su
sekė būrį šmugelninkų, 
kurie užsiėmė kontraban
da. Šmugelninkai turėjo 
išsikasę požemį prie Belgi
jos rubežiaus, jungiantį 
Prancūziją su Belgija.

Šmugelninkų būrio va
das buvo jauna, Prancūzi
joje gimus, ispanė mergai
tė, Carmen Olivares. kuri 
turėjo išnuomavus didelę 

: nuosavybę arti valdiškos 
muitinės.

Požemis esąs 15 metrų 
ilgio ir apšviestas elektra.

1
Susidarius taip kompli-' 

kuotai Europos, bei kitų 
kaikurių pasaulio konti
nentų valstybių ir tautų 
politinei ir ekonominei pa
dėčiai. — šiandien daug 
kur. o ypatingai Europoje, 
tankiai kalbama ir rašo-

ima apie įvyksiantį naują 
karą, ir karo perspekty-į 
vas. Įvairūs valstybių vy
rai, politikai ir diplomatai, 
nuo kurių karas ar taika 
daugiausiai priklauso, ro- 1905 m., žuvo 626.000 žmo- 
dos. bent trumpai, turėtų nių; Bulgarų, Graikų, Ser- 
pastudijuoti jau buvusių bų ir Černagorų karas, su 
karų istoriją, ir pamatyti Turkija. 1912 m., ir Grai-. |anftn|ja IliJaHa Rlnkada 
tuos baisius buvusiųjų ka- kų. Rumunų, Serbų ir Čer-' DIDHmuJ
rų davinius. Tuomet jie nagorų karas, su Bulgari-

Klaipėda
jachtklubo buriuotojų są
jungos skautų ir šaulių 
jachtos, kurias buvo paė
mę vokiečių organai, da
bar grąžinamos jų savinin
kams. Klaipėdos jachtklu
bas numato įsikurti Šven
tosios uoste. Jachtklubo 
vila Smiltynėje, kurią klu
bas buvo įsigijęs iš vieno 
žydo savininko, norėta a- 
timti, tačiau paskui buvo 
susitarta ir naujojo savi
ninko nuosavybės teisė 
bus pripažinta. Klaipėdos 
krašto mokyklų draugijos 
turtas lieka nepaliestas, 
nes jis priklauso vietinei 
privačiai organizacijai. 
Švietimo Ministerijos pa
statai evakuoti ir dera
masi dėl jų pardavimo vo
kiečių valdžios organams. 
Klaipėdos muitinės inven
torių vokiečių muitinė kol 
kas atsisako 
pėdos paštas 
neparduotas, 
ko susitarti
klausimais. Taip pat dera
masi dėl pasienio policijos 
turto ir ginklų grąžinimo. 
Policijos raštinių invento
rius bus greit grąžintas. 
Vokiečių policijos organai 
prašo kol kas tą invento
rių palikti, kol bus gauta 
atitinkamų 
Vokietijos, 
klausančios
bendrovės gali veikti ir to
liau. Taip pat neliečiamas 
ir privačių asmenų turtas. 
Bankams leista likviduotis 
iki 1941 metų pabaigos. 
Žemės Bankas pradėtas 
statybas rengiasi užbaigti.

išduoti. Klai- 
dar galutinai 
nes nepavy- 
kai kuriais

reikmenų iš 
Arijams pri- 

privatinės

Kaunas — Pernai įsistei
gė 7 nauji prekybos koope
ratyvai ir sustojo veikti 3, 
kurie prisijungė prie kitų. 
Baigiant praėjusius metus 
Lietuvoje buvo 197 preky
bos kooperatyvai. Praėju
siais metais žymiai padidė
jo kooperatyvų savi kapi
talai, o ypač padidėjo apy
varta. Kai 1936 m. savų 
kapitalų turėta 6,4 mil. Lt, 
1937 m. — 7,3 mil. Lt, per
nai jau turėta 8,2 mil. Lt. 
Šių metų sausio 1 d. pre
kybos kooperatyvai dar 
turėjo 11,6 mil. Lt skolų, 
t. y. 3,4 mil. Lt daugiau, 
nei savų kapitalų. Šie koo
peratyvai pernai pardavė 
prekių už 99,1 mil. Lt, kai 
tuo tarpu 1937 m. — už 
64,4 mil. Lt ir 1936 m. — 

. už 59,8 mil. Lt. Šiemet 
prekybos kooperatyvai tu- 

. ri 22.115 narių ir 326 krau- 
[ tuves, o 1936 m. — teturė- 
. jo 275 krautuves.
J

Lietuvos Eksportas Ir 
ImportasI

I
!

naujas žudynes, u visais žmonių, lu per uiayjj ra- nranp*p TnnB- VaNtvbin
galimais būdais griebtųsi saulinį karą, Rusijos, Di- ? . . j T4entsine ka(į eksPorto ir atėjo 31 proc.
palaikyti pasau.yje esančiosios Britanijos, Pran-i^T^Tkone- LaŲšŽo Ž^TspoTS 

itaL5:.......... ... įCūzijos, Ispanijos, Portu- siiOms nuo trečiadienio už- L-ioizvhae /nriož m

•>

veikiai mestų galvoję apie ja, 1913 m., žuvo 108,000j 
o visais žmonių. Gi per Didyjį Pa

, Chungking, Kinija, birž. 
T2 — Japonijos valdžia

Kaunas — Centrinio Sta
tistikos Biuro duomenimis 
balandžio mėn. per Kretin
gos muitinę Klaipėdos uo
sto linkme išėjo 27 proc.

Traukinys Smogė Į 
Automobilį

Vieną Užmušė
Mansfield, Mass., birž. 12 

— Bostono pasažierinis 
traukinys, važiuodamas 
skersgatviu, smogė į auto
mobilių, kuris buvo susto
jęs ant kryžkelės ir juo 
važiavusios dvi poros ne
galėjo pradėti važiuoti.

Traukinys automobilių 
vilko apie 150 pėdų. Vieną 
merginą užmušė ir du vai
kinu ir vieną merginą su
žeidė.

Kaunas — Šiomis dieno
mis baigta vesti elektros 
linija nuo Prienų iki Birš
tono vasarvietės 7,5 km. 
ilgio. Nuo Kauno iki Prie
nų elektros linija veikia 
nuo seniau. Nuo šiol Birš
tono vasarvietė apšviečia
ma elektra tiesiai iš Kau
no.

Kiek tai laiko atgal. ško-!_
tų savaitraštis, “The Sun- nių A. Valstybių, Japoni- 
day Dispatch”, padavė ne- jos, Italijos, Serbijos, Ru- 
toli poros praėjusių šimt- munijos, Graikijos ir dau- 
mečių karų duomenis, bū- g^elio kitų įvairių stambes- 
tent: nių ir smulkiųjų valstybių,

Prūsijos karaliaus Fride- su
riko II, Didž. Britanijos Vengrija. Turkija

galijos, Belgijos, Jungti-

Vokietija, Austrija,
„.t ir Bul-i 

palaikomo, karas, su Aus- garija. nuo 1914, iki 1918 
PranfūziA’ m., visuose Europos, Azi-

m LeiiKijd, jos įr Afrikos kontinentų
, pražudė OO4.000 .

Pr-ormn {frontuose. likosi užmušta

I
! Švedija ir Lenkija, 1756 ir -----
! 1765 m.,
žmonių gyvybių; Prancū-:;-- 
zų Revoliucijos karuose. ’ir Tiepagydomai sužeista, 
nuo 1789, iki 1794 m., žuvo kurie likosi visam amžiui•J

sijoms nuo trečiadienio už
dedama blokada.

Japonija įspėjo Angliją 
ir reikalavo, kad išduotų 4 
kinus, įtariamus žmogžu
dystėje, bet Anglija to ne
padarė, tai dabar už tai už
dedama blokada.

1

Latviai Nutraukė Sporto 
Santykius

kiekybės (prieš 10 proc. 
1938. VI) ir atėjo 58 proc. 
importo (prieš 9 proc. 1938 
m.). Per Lenkijos pasienį 
išėjo 1 proc. ir atėjo 3 pro
centai prekių. Per Vokieti
jos pasienį (išskiriant 
Klaipėdos muitinę) išėjo 
17 proc. eksporto (17 proc. 

.1938 m.) ir atėjo 7 proc.
importo (2 proc.).

Kaunas, birželio 12 d. — 
Latviai nutraukė šu Lietu
va sporto santykius.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius *-
j Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BAL.TIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokiu reikalų.

SUFFOLK 
DOWNS

DABAR IKI LIEPOS 22
Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 
1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 
Jžanpa (su taksais) Sėdynės 99c. 
Clubhouse $1.50—8 lenktynės kasdien
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Pavojus Už Durų i

Viens stambus Amerikos veikėjas, užimąs atsa
kingą vietą ekonominiame New Yorko valstybės gyve
nime, vardu Mervin K. Hart (nekatalikas), parašė 
knygą su antrašte “America looks at Spain” (Ameri
ka žiūri į Ispaniją), kurioje nurodo artėjantį komuniz
mo pavojų. Vienoj vietoj autorius taip byloja: “Kas į- 
vyko Ispanijoj, dabar vyksta pas mus. Aš nenoriu fa
šizmo nei nacizmo Jungt. Valstybėse. Bet taip pat ne
noriu ir komunizmo. Iš tiesų, jei komunizmas būtų iš
rautas, nacizmas su fašizmu ant rytojaus išnyktų. Da
bar komunizmas Amerikoj kovoja iš paskutiniųjų. 
Artėjančiose atkakliose kautynėse Amerika privalo 
remtis ne tiek savo inteligentija, ne biznio vadais, net 
nė ne spauda ar pamokslinyčia — sakykla, kiek vidu
rinės klasės žmonėmis. Jei Amerika staigiai atsibus 
ir pradės skubotai veikti, ji dar gali komunizmo nusi
kratyti”.

Kaip matome, knygos autorius labai rimtai žiūri 
į komunizmo pavojų. Jis baigia savo knygą šiais šiur
pulingais žodžiais: “Veikiausiai 
jimas — toks pats aršus, kaip 
pažvelk į Ispaniją!”

Iš kur tas pavojus gręsia ?

-------------- t y 
čiurlenk, vandenėli, 
Per pievas, laukus... 
Ten, pro skynymėlį, 
Pro kalnus, miškus.

Skubėk, vandenėli,
Pro sodų vyšnias...
Ten, pro šaltinėlį, 
Pro liepas žalias. 

Surink, tylią rasą — 
Pievų želiančių...
Berk, Nemuno kasai, 
Perlų blizgančių.

Ir atbėk į jūrą — 
Muziką bangų...
Mums ilgu tarp mūrų — 
Nėries vandenų, 

čiurlenk, vandenėli, 
Linksmai tyvuliuok...
Mūsų ilgesėlį — 
Vilnims įsmuikuok.

Marija Aukštaitė.

Tiesos Ir Kovų Fronte
Filo de patrujoj

Etiopijos Imperatorius, i reikalo gaišinti laiką to- 
Italijos ir Albanijos kara-’kiam paikam darbui, kaip 
liūs ir tt. žemės arimas. Verčiau

3

Filo de patrujo.1 dangumi, ant saulės, ant 
Ivėjo. Tik jiems nereikia 
drobinių palapinių, bet 
kam yra krūmų — tai jie 

_ geriausias palapines ir
Pusdienio lapuotų šakų

pasistato.
Y i Piemenų luomas, matyt,

čia bus kraujo pralie- 
Ispanijoj. Amerika,

Iš mūsų kaimyno — 
Meksikos, nes čia raudonieji apsirinko savo veikimo 
bazę, komunizmo perų lizdą. Meksika jau sukomunis- 
tinta. Reikia tik sovietus per slenksti perkelti.

Likvidavus komunizmą Ispanijoj, daugumas bol
ševikų vadų atvyko į Meksiką, kur vietiniai raudoni
kiai pasveikino juos kaip tikrus draugus — tovariš- 
čius, kuriems reikia duoti darbo. Amerika pati geriau
sia tam dirva. Šalis turtinga, laisva, demokratiška. 
Apsimesti demokratais bolševikai moka gerai, muilin
ti žmonėms akis jie specialistai. Lengvatiki)) pasauly 
vargu kur tiek rasi, kiek Amerikoj, o atkaklių pra
muštgalvių visi legijonai. Taigi dirva pati patogiausia, 
tenka tik stebėtis, kad komunizmas čia dar neįvyko. 
Tur būt kas nors kliudo.

Knygos autoriui, kaipo nekatalikui neatėjo į gal
vą mintis, ka^l geriausia prieš komunizmą atrama, tai 
kataliku mokyklos, organizaci jos ir ypač spauda. Nes 
kas gi kitas paveiks ir pakreips gerojon pusėn “vidu
rinės klasės” ir darbininkų mintis, jei ne geras auko
jimas ir tiksli, sveika spauda? K.

Sovietijoj Perdaug Valstiečių

Dar nesenai buvo kai- žiaiP susikaupti. Ar pa- 
myninės didelės valstybės VlaJ2?1............
užpulta, maža valstybėlė ir 
per kelias dienas — sudo
rota. Dėl to įvykio, dauge
lis pasaulyje labai pasipik
tino. Ir negalėjo kitaip bū
ti. Juk tai buvo pasielgta 
akiplėšiškai užpuolant ma
žą kaimyną, tartum vana
gui atlėkus ir nusinešus 
mažytį vištuką... to nega
na, tai įvyko per šventes, 
kuomet ir kariaujančių 
tautų frontuose — aptyla 
šūviai, ir dar — kad užpul
tieji Albanai atkakliai gy
nėsi.

Dėl visų paminėtų prie
žasčių — Italijos vado žy
gis yra neabejotinai žiau- somybės klausimas susi
ras, nekalbant, kad netei- duria su kitu gyvybiniu 
singas. klausimu, būtent: — ar

Dabar tenka mums įsi- naudinga toki nepriklau- 
vaizduoti buvusią nepri- soma valstybė, kuri neiš
klausomą Albaniją. Ji per- naudoja lengviausiai pri- 
pus mažesnė už Lietuvą ir einamų žemės gerybių, 
gyventojų turėjo apie vie- kad net jos piliečiai turi 
ną milijoną. Kultūriniu at- skursti, nepavalgyti, ir ba- 
žvilgiu ji buvo nepapras- du mirti? 
tai atsilikusi šalis. Didės-j Albanijoje tebuvo vienas 
nio miesto Albanijoje ne- milijonas gyventojų, nors 
buvo: jei Tiraną jų buvu- kaip galima numanyti — 
šią sostinę laikyti didesniu ten išmįstų ir visi aštuoni 
miestu, tai ir vis dėlto Ti- milijonai, ir negirdėtų gal 
rana negalėtų prilygti net apie badą? 
ir menkesniam Lietuvos Italija užėmė Albaniją ne 
apskrities miestui. Gele- iš pasigailėjimo, kad jie 
žinkelio Albanija nė vieno ten kartais badauja. Tautų 
neturėjo. į ir valstybių gyvenime tik-

Kokia gi Albanijoj že- ros užuojautos labai retai 
mė? Gal kalnai? Prieš po- tepasitaiko. Jie, italai jau 
rą metų, vienas lietuvis ra- , visą laiką matė, kad jų pa- 
šytojas yra keliavęs po nosėj toks sodrus gabalas 
Europa ir aplankė tuome- dūlėja, o jie turi bruktis 
tinę Albaniją. Apie Albani- kaž kur net į Afriką. Vis 
jos žemės išvaizdą jis sa- dėlto, čia pat keli milijonai 
ko, kad ji panaši Lietuvos italų galėtų turėti sočiai į “kablytę 
žemės vaizdui: 
kia tik pažiūrėti, kokia! Taip italai, greičiausia, 
derlinga... žemė ir kiek iš galvoja. Jie nusivylę foli
jos vidaus veržiasi syvų, ma Etiopija, su kuria — 
Iš viso Albanijoje tuo tar- visgi daug rūpesčių. O čia 
pu įdirbama tik aštuntoji pašonėje toks geras kąsnis

. ir be to — už Albanus šiuo
žmonių badu iš- metu niekas galvos negul

dys.
Dėl Albanijos likimo, ma

žoms tautoms turi būti ai-
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j Iš tų kelių, keliautojo pa
stabų, bus aišku, kad Al
banai — labai tingūs ir ap
sileidę. Nes jeigu jų žemė 
gera ir derlinga, o jos teį- 
dirba vos aštuntąją dalį, 
ir dar labai menkai, nes, 
daugiausia mediniais įran
kiais, ir todėl negali kaip 
reikiant ir vienas milijo
nas žmonių išmisti, kaiku- 
riems tenka net iš bado 
mirti. Čia tai jau betvarkė 
ir ar kartais yra galima 
kaltinti, jeigu kas iš paša
lės tai betvarkei pasiryžta 
įsikišti?

Čia laisvės ir nepriklau- 
žiau- somybės klausimas

šių metų sėja. — Kai- rum nubarsto!
mas jau aprimo. — Kai pa- ganyklon nuneša lašinių 
vojų užmirštama. — Mes ant duonos ar kiaušinį. O 
dar grįšim pas piemenis.

Gegužės mėn. pasibaigė, 
su juo ir ūkininkų sėjos 
darbai. Ta pavasario soja 
šiemet kokia savaite pavė
luota, kad šis pavasaris vi.s 
dėl to — šaltokas. Žiem
kenčiai nepakįla nuo že
mės, o pievos, ganyklos tik 
pradėjo žaliuoti. O keli 
metai atgal, jau nuo pir
mos gegužės išgindavo ra
guočius į ganyklą, dabar ir 
apie 20 — 
vijams ganytis. karais lakštingala gieda.

Tačiau piemenys jau ra- O tvankiam vidudienį — 
[liuoja, ypač pakrūmiais, skardžiai suklykia volun- 
pamiškėmis. gė. “Jei jau volungė rėkia
— Raliuoja ir laukia a-----bus lietus!”

merikonų! Taip ištikro:
Nesenai piemenukas apsi- tai tikri skautai: — Jie per Tai romantiniai Lietu- 
džiaugė man, kad nesenai ištisą vasarą po mėlynu vos, buvusio, kaimo laikai, 
pas ūkininką buvo atvy- 
kus jo dukterėčia su savo 
vyru, apdovanoję visus ir 
jo, nors samdyto, pieme- Ekonominių derybų 
nuko nepamiršę: — daug 
saldainių davę ir net pini
gų!... Jis dabar vėl laukiąs 
kitų amerikonų atvažiuo
jant pas šeimininką viešėt. 
Tik kažin ar sulauks?

Po Klaipėdos netekimo ir 
kaime gyvenimas buvo pa
krikęs biski. Bailesnieji 
puolė atsiimti iš bankų 
nors dalį indėlių ir stengė
si ką nors nusipirkti. Pir
ko kiti, net mažai 
lingus daiktus, be kurių tų prekių. Išvežamųjų mū- 
galima gyventi. Dėl to į- sų prekių sąrašai nedaug 
vairūs biznieriai ir agentai tepasikeitė. AtsiskaitymasĮ rėsime. Laisvojoje zonoje 
ta žmonių psichologija pa- už prekes bus vykdomąjį darbininkų reikalai bus 
sinaudojo, ir įbrukę dau- tokiu pat būdu, kaip ir iki tvarkomi mūsų vidaus 
geliui savo prekių. Dabar šiol. Veterinariniai susita- nuostatais. Jokie Vokieti- 

i daugelis gal kiek ir gailisi, rimai palikti tie patys, tik jos vidaus nuostatai jiems 
- kad davėsi suviliojami, ir kiaules ir raguočius dabar nebus taikomi. Susitarta

I . . . x luniunu juuHAao, inatyc,
jei piemenukas geras ir jar negreit išnyks Lietu- 
klusnus -

’ grįždama 
pamiršta jam kelių riestai
nių parvežti.

Piemenukams dabar jau 
prisieina 
niais. Nebėra kaimų, nė 
bendrų ganyklų. Supran
tama, tam piemenukui ge
riau, kuriam ganiava ne 
ant pliko lauko. Prie krū
mų ar miškelio, pavasarį 

dar nėra ko gal- gegutė kukuoja, vėliai va-

tai iš turgaus 
šeimininkė nc- voje. Bet “naktigonių”, — 

į' luomas išnyko. O kaip jie 
šauniai naktį ganydami, 
arklius, bendrose ganyklo
se, dainuodavo ir nematy- 

ganyti pavie- tų išdaigų pridarydavo? O 
joninių naktį! — nušvisda
vo padangėse didelės ug
nys. Mat tą naktį, daugelis 
pusbernių jodami ant ark
lių nakties — pasiimdavo 
kokią seną, degutu persi
sunkusią stebulę, nuo su
dėvėtų ratų įtekimų, pa- 
smeigavo ant aukštų, auk
štų karčių — ir padegę pa
statydavo. Joninių naktį— 
visi galėjo pamatyti keis- 

Tie Lietuvos piemenukai, tus naktigonių žibintus.

Lietuvos - Vokietijos Ūkiniai Susitarimai

su
Vokietija delegacijos pir
mininkas dir. Norkaitis 
grįžęs iš Berlyno papasa
kojo spaudos atstovams a- 
pie ūkinius susitarimus su 
Vokietija. Prekybos sutar
tis dabar sudaryta dve
jiems metams, būtent, iki 
1941 m. liepos 31 d. Pačio
je sutartyje formalių pa
keitimų nepadaryta. Susi
tarta išvežti iš Lietuvos į 

reika- Vokietiją už 60,000,000 li
kučių tų prekių. Išvežamųjų mū-

sutartis, kaip numatyta 
kovo mėn. sutartyje, bus 
įsteigta bendrovė, kurioje 
Lietuva turės daugumą

■ akcijų. Tiesioginis su lais
vąją zona geležinkelių su
sisiekimas eis Lietuvos 
tarifais ir uždarytais va- ‘ 
gonais, tik reiks Vokietijai 
mokėti už bėgių naudoji
mą. Taip pat nustatytos 
susisiekimo sąlygos gar
laiviais, baidokais ir saus- 
keliais. Laisvojoje zonoje 
galėsime samdyti darbi
ninkus tokius, kokius no-

kad taip abejingai žiurėjo bus galima vežti į Vokieti- ir dėl darbininkų atvežimo 
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Rusijos bolševikai neturi bėdos su fabrikų darbi
ninkais, nes ten darbo klausimo kaip ir nėra: darbinin
kai turi dirbt kaip jiems valdžia įsako ir turi tenkintis 
tokia alga ir tokiomis gyvenimo sąlygomis, kokias 
jiems valdžia suteikia. Streikuoti nevalia. Tie drąsuo
liai, kurie išdrįsta streikuoti ar pareikšti viešą nepasi
tenkinimą, išnyksta kažkur be jokios žinios ir be pėd
sako — būna likviduojami, kuriuo būdu, nežinia. Pa
galiau tai nė nesvarbu, ar jie sušaudomi, ar kariami, 
ar kitaip sunaikinami, gana to. kad skaičiuje gyvųjų 
jų nebėra. Tokios sovietų valdžios priemonės sėkmin
gai atgrasina nuo streiku ir padaro darbininkus nuže
mintais ir klusniais komisarų įnagiais.

Ka kita su valstiečiais - mužikais. Ju yra mažiu- 
mažiausia 80 nuošimčių Rusijos gyventojų. Jie maiti
na visa kraštą. Jų sūnūs reikalingi raudonajai armijai. 
Taigi Rusijos mužikai sudaro sovietu valstybės pa
grindą. Bet iu ideologija griežtai priešinga komunizmo 
siekimams. Tiesa, rusų valstiečiai dar caro laikais gy
veno kaimuose, kurių ir žemės sutvarkymas, ir ben
dros ganyklos, ir bendrieji darbai turėjo kiek išorinio 
panašumo į komuną, bet privatinės nuosavybės ins
tinktas buvo ir yra giliai įsišaknijęs mužiko sieloje. 
Nė griežčiausios sovietu valdžios priemonės nesugebė
jo to nuosavybės instinkto išrauti. Yra buvę atviru 
sukilimų, masinių sušaudymų. Buvo užvesti kolcho
zai — milžiniški valstybės dvarai: persekiojami, ištre
miami ir visaip naikinami pasiturintieji ūkininkai - ku- 
lokai — tas viskas veltui. Mužiko psichologija nepasi
keitė: jis žiūri į kolchozus kaip į ponų dvarus ir pri
verstiną juose darbą skaito senoviška baudžiava — 
barsčina, kurią reikia atlikt tingint ir visaip sabota- 
žuojant. Komisarai nepajėgia nugalėti pasvvu valstie
čių boikotą. Nė ginklai, nė nagaikos čia nieko negelbs
ti. Jei mužikui neduosi nors mažos kokios nuosavybės, 
jis nedirbs, ir tada miestams gresia badas. Po ilgos _ _
sunkios kovos su valstiečiu boikotu, komunistai buvo i gaivalas, kurio komunizmas negali sugrumuliuoti. So- 
priversti nusileisti ir suteikti ūkininkams nors kiek vietijoj perdaug mužikų. .... K.

“...Rei- duonos ir ragaišio.
Taip italai, g

į savo krašto sunkumus.
Žmogus, paprastai linkęs 

viską greitai pamiršti: Da
bar nerimas, tariamo karo 
ar okupacijos baimė, visai 
praėjo. Kaimas ir miestas 
nori gyventi “po senovei”, 
t. y. — suėjus bile kuria 
proga gerokai šnapso išsi
gerti, keisčiausių, kartais, 
niekų taukšti, kad net!... 
— ką ir bekalbėti. _ r__ ______

Bet mes dar grįšime pas bus galima parduoti ten, Norintiems Atsikviesti Gimi- 
piemenis, 
menys primena daugelio 
mūsų vaikystę, kad yra 
gyvulius ganę nevienas A- nio valiuta. Jokių mūsų 
merikos mūsų brolis ar se- valdžios i 
šutė, kurie gal jau senai nusavinimų 
begyvena anapus Atlanto.-krašte negali būti. 
Kad daugelis jų yra žaidę piliečiai ir bendrovės turi 
“kiaulytę” dvaran varyda- teisę Vokietijoje valdyti ir 
mi, “bobą” mušdami ir parduoti turtą, tik Klaipė-

’ \ _ę” kabindami. Ir dos krašte už turtą pinigai 
kiek piemenys žinodavo! negaunami į rankas, bet į- 
žaislų ir kitokių “pramo-' rašomi į bendrą sąskaitą, 
gu”?! iTaip pat per tam tikrą są-

Ir dabar piemenukas Lie- skaitą tvarkomi ir musų, Prašymai įsiregistruoti 
tuvoje ne paskutinėj vie- j piliečių indeliai Klaipėdos liečia visus norinčius registruo-

ją geležinkeliais, juos per- ir parvežimo į Kretingą, 
duodant vokiečiams prie Taip pat susitarta dėl dar- 
sienos. Pasienio susisieki- bininkų priėmimo ir atlei- 
mo sutartyje taip pat ne- dimo Klaipėdos 
padaryta nei piliečių susi
siekimo nei materialinių 
pakeitimų, tik numatyta 
nauji pereinamieji punk
tai. Klaipėdos krašte pasi
likusį apdirbtą ir parduotą 
mišką bus galima laisvai 
išvežti, o neapdirbtą mišką

krašte, 
kur jie tarnavo. Dar pasi- 
likusiems nesutartiems 
pašto, muitinės, geležinke
lių stoties ir kitiems klau
simams apsvarstyti numa
tyta susirinkti Kaune š. m. 
birželio mėn.

Todėl, kad pie- kur mūsų miškų savinin-j 
kai ras patogiau, paimant 
tiesioginiai už jį iš užsie-'

valdžios ir piliečių turto
Klaipėdos 

Mūsų

viso ploto dalis.
Daug 

miršta...
Dar toliau to paties au

toriaus rašoma:
“Arba kai pamatai senu- šku, kad daug reiškia tau

tę albanę, visą savo gyventos gyvenime kultūros lv- 
nimą pravertusią trims gis. Žemės ūkio kultūrai ir 
žąsims ganyti...” Dar: —(bendrai — dėl to gerovei 
“Daugiau žemės prakaps- (kylant — daug žmonių 
noti neapsimoka, nes nėra tinkamai prasimaitina ir

žemės, kokią karvutę ar kumelką. Tuo būdu valstiečių- 
žemdirbių luomas stovi komunizmui skersai kelio. 
Kremlio ponai čia visai bejėgiai. Oficiozas “Pravda” 
grasina valstiečiams visokiomis bausmėmis ir ištrėmi
mu į Astrachaną ar Sibirą, bet pats oficiozas žino, kad 
tai tik tušti žodžiai ir bejėgiškas mostas. Atsirado toks

nes Ir Norintiems Vykti 
Į Ameriką

J. A. V. Pasiuntinybė Kaune 
praneša, kad asmenys, gimę 
Lietuvoje, jau gali vėl įsiregis
truoti be pirmenybės imigraci
jos vizoms gauti. Tačiau, tie as
menys, kurie jau yra kartą įsi
registravę, neturi registruotis 
iš naujo. Nauji asmenys, kurie 
pirmą kartą įsiregistruos, nega
li tikėtis sulaukti savo eilės lau
kiančiųjų sąraše ankščiau, kaip 
už vienerių ar daugiau metų.

i (tai

toj. Mat piemenuku ūki-1 krašte ir visos kitos pre- 
ninkams stinga, todėl juos i tensijos. Sutartyje dėl 
jau ūkininkai nori gerumu Klaipėdos uosto nustaty- 
patraukti. Šeimininkė ry- t°s laisvosios zonos ribos, 
tais ir blynų duoda, ne tik: Viena laisva zona nustaty- 
ką su taukais, bet ir cuk-'ta prie buvusios mūsų 
------------------------------------ muitinės sandėlių su pri- 
nesukelia savo kaimyninių vašiais sandėliais, kita — 
tautu pavydo.------------------ žiemos uoste su “Lietū-

Dabar Albanija
Romos imperijon. Ten iau tais sandėliais.
pradės šeimininkauti ita- ir medžio uostai naudosis 
lai. Ir netenka abejoti, kad laisvosios zonos lengvato- 
iie ten padarys tvarka, mis. Vokiečiai pasižadėjo 
Gal būt. bus geriau ir pa- aptverti laisvąsias zonas 
tiems albanams, nors gal tvora, sutvarkyti geležin- 
jie jau daugiau taip ilgai 
netisos “pogulio” išsitiesę 
ant pievos kur paunksnėje, 
bet užtad 
du.

Remta kio”, Lietuvos Banko ir ki-
“Maisto”

nebe.mirs ba-

kelius ir reikalus su priva
čiais asmenimis ar firmo-! 
mis. Aptvertose laisvosio
se zonose mes būsime pilni 
šeimininkai. Kai įsigalios

tis, nepaisant kur jie gimę) ga
li būti pateikti tiktai raštu ir 
siunčiami paštu kartu su adre
suotu sau voku ir pašto ženklu 
registracijos blankui grąžinti.

Turį gimines Lietuvoje ir ku
rie norėtų atvykti į Ameriką, 
patartina parašyti jiems laišką 
nurodant, kad dėl platesnių in
formacijų kreiptųsi į Švedų A- 
merikos Linijos atstovybę, 
Kaune. Laisvės alėja No 11. Ka
da norintis atvykti į Ameriką 

: užsiregistruos Amerikos konsu- 
! late. kada bus pakviestas at- 
' vykti vizos reikalu, tada gimi
nės Amerikoje galės pasiųsti a- 
tatinkamus dokumentus 
rikos imigracijos 
kuriuos parūpina 
merikos Linijos 

Igentai ir Š. A. L.

Ame- 
vizai gauti, 

visi švedų A- 
autorizuoti a- 
raštinės.

Turizrao Žinios.
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Lietuva Pasaulinėje Parodoje

kuri 
buvo 
kurs

I Rusijai. Lenkiją tuomet valdė trečias ir paskutinis 
bajorai. Kada išgeso Jogailai- Lenkijos padalinimas, 
čių dinastija 1572 metais mirus gavo — Kuršą ir didžiąją dalį tai skelbia plačiajam pasauliui. 
Zigmantui Augustui. tuomet j Lietuvos su Vilniumi ir Kaunu, I Tai taip atrodo pirmas Lietu- 
bajorija rinkdavo karalius. Jie' Austrija — Krakovą ir Liubli-. vių skyriaus Pasaulinėje Paro- 
suvažiuodavo dešimtimis tūks-'no žemes ligi Bugo, Prūsija — doje pirmutinis kambarys. Kad 
tančių ginkluotų žmonių lydimi; likusias Lenkijos žemes ir Lie- būtų aiškiau, pasakysiu trum- 
ir ten su savo galingumo įtaka . tuvos užnemunį. pai — pirmame kambary yra
diktuodavo rinkimams to ar ki-1 Taip drauge su Lenkija žlugo septyni paveikslai — muralais 
to asmens. Tokiu būdu pamati-'ir ligi Pasaulinio karo išbuvo vadinami, penki žemėlapiai ir 
nė valstybės silpnėjimo yda bu- pavergtos. ! L. D. K. Vytauto stovyla. Apie
vo perdidelis bajorijos įsigalė-: Penktasis žemėlapis, — rodos, šiuos visus kūrinius mes čia

Lietuvos-' ko laisva ir nepriklausoma. Ir 
Rusija' šis dokumentas - žemėlapis —

tuva ir Latvija. Čia aiškiai ma
tosi. kad Lietuva yra atskira 
šaka, kuri nieko bendro neturi 
nei su slavais (lenkais, rusais 
ir k.), nei su arijais (vokie
čiais). nei su kitomis šakomis 
— finų ar kitų giminių. 2-ras 
žemėlapis, pažymi - parodo Lie
tuvą XIII ir XIV amžiuose. Šis jįmas. (Toks jau “prosze pana” i lyg po didžiosios audros Saulė šiuose keliuose straipsniuose ir 
žemėlapis parodo, kaip Lietuva 
augo. Pavyzdžiui Lietuva prie 
Mindaugo buvo, taip kaip šian
dieninė ir dar Vilniaus kraštas , 
su Minsku. Gediminas padidina 
Lietui.ą ir prijungia: Vitebsko 
žemes. Pinsko. Zitomiraus ir k.; 
Algirdas dar prijungia Vladimi
ro žemes ir visą Ukrainą su Ki
jevu ligi Juodųjų jūrių nustum
damas totorius į Juodųjų jūrių 
krantus. Tais laikais jau Lietu
va buvo tris kart didesnė už 
Lenkiją. Seka 3-čias žemėlapis, 
kuris pažymi Lietuvos didžiau
sią galybę ir didybę — Vytau
to laikus — XV amžių. Vytau
tas dar praplečia Lietuvos sie
nas ir prijungia — Smolensko. 
Kozelsko, Odojevu ir net Riaza- 
nės žemes. Reiškia užeina iš 
pietų net už Maskvos. Lietuva 
buvo tuomet didesnė už Lenki
ją net keturius kartus.

Taigi dabar mums aišku, ko
dėl Vytautas buvo prašomas vi
so katalikiško ir protestantiško 
pasaulio priimti karaliaus vai
niką ir likti visos Europos karo 
vadu, kad atrėmus tais laikais 
baisųjį priešą. — turkus. Ir vi
sai aišku, kodėl Vytautas ne
paisė lenkų, kurie reikšdami 
protestą prieš Vytauto vainika- 
vimasi. išvyko be laiko iš Luc
ko suvažiavimo. Bet ant kiek 
Lietuva buvo galinga ir didin
ga. ant tiek Lietuva turėjo di
džiai klastingą priešą — len
kus. Jie nuo Vytauto vainiko 
suklastojimo ligi šių dienų sie
kė ir siekia Lietuvos žemių ir 
jos sulenkinimo.

Ketvirtas žemėlapis — Lietu
vos padalinimas — Lietuvos 
žuvimas. Lietuva prijungta 
Liublino Seimo nutarimu prie 
Lenkijos, lenkai tuojaus atsky
rė daugumą Lietuvos žemių ir^uesiies jtgue> u sunueuus »umu- 
prijungė prie Lenkijos, o kitasjšė. Gen. Kosciuško pateko į ne-

(1795) įvyko

Su širdgėla kreipiame akis 
nuo paveikslo, kuris nupiešė 
momentą Lucko suvažiavime, 
kad šio suvažiavimo kilnieji su
manymai bus (buvo) klastin
gai nukreipti prieš Vytautą ir 
kartu prieš Lietuvą bei jos ne
priklausomybę. susilaikome, 
kaip prie kokios išpranašautos 
tezės — prie paveikslo piešto 
dail. A. S. (Saldiko). kuris sa
vo parašu skelbia: Steponas Ba
toras. Did. Lietuvos Kunigaikš
tis (I-icnkų karalius — Lenkų 
karaliai po Vytauto mirties bu
vo ir Lietuvos kunigaikščiai I. 
1579 metais įkuria Vilniaus a- 
kademiją.

Lietuvos istorija su Steponu 
Batoru pradeda naują istorijos 
lapą. Po Liublino unijos, 
įvyko 1569 metais (tai 
Liublino mieste Seimas,
padarė Lietuvos su Lenkija su
sivienijimo nutarimus). Lietu
va nustojo būti atskira savaran
kiška valstybė, tapo drauge su 
Lenkija dalimi vienos bendros 
valstybės, kurios centras buvo 
Lenkijoje. Todėl visi valstybės 
reikalai, nutarimai buvo daromi 
Lenkijoje. Visas politikos gyve
nimas gavo lenkiškumo žymės, 
pačioje Lietuvoje lenkų įtaka 
labai pakilo. Todėl ir žvelgiant 
į šj paveikslą jau mintyse 
skrenda tik galingosios senovės 
Lietuvos šešėliai, lyg audros iš
griautas gražus ąžuolynas, o jo 
krašte paklius nauja, gležni at
žala. švietimo įstaiga — akade
mija. Lyg pirštu, rodyte rodo, 
kad tau lietumi paliko tik šis ke
lias. eiti ir siekti Lietuvos ne
priklausomybes atstatymo...

Peržvelgę eilę paveikslų, vėl 
užkliūva mūsų akis — štai Vy
tautas. Didysis Lietuvos kuni
gaikštis... p. Juozas B. Laučka, 
mane informavo, kad šioji Vy
tauto stovyla yra padirbta Ge
neralinio Konsulo Budrio New 
Yorke žmonos brolio. Tai tikrai 
gražus kūrinys.

Pačioj gilumoj kambario ant 
priešakinės sienos kabo penki 
žemėlapiai: 1) Aisčiai, — tai 
Lietuvos šaka bei taip vadina
moji rasė. Ji užėmė senovėje 
maždaug, kaip šiandienine Lie-žemes gilumoj Rusijoj, prarado 1 laisvę. Tuomet

lenkų honoras). Tuomet valstie- ] nušvitus — Lietuva atstatyta ir kalbėjome. Taip, rodos,, mažas 
čiai neturėjo jokio balso, jokių | pripažinta Maskvos sutartimi—iškaičius eksponatų šiame pir- 
teisių. Tokiu būdu Lenkijai vai-:liepos 12. 1920 metais. Tai Lie-'mame kambary, bet jie išsamia 
dant ir Lietuvą abi kartu sus- ' tuva su Vilniaus ir Suvalkų, i visą svarbesniąją Lietuvos isto- 
mukusias pradėjo kaimynai — ir Gardino kraštais. Apie šį že- rijos dalį ligi pat Lietuvos ne- 
Rusija. Austrija ir Vokietija j mėlapį daug kas ir netenka kai- priklausomybės atstatymo, 
dalintis. Taip. 1772 m. Rusija Ibėti, nes šis žemėlapis yra mū- Iš pirmojo kambario durys 
prisijungia: Dinaburgo, Poloc-‘sų visų vaizduotėj įspaustas, po dešinei veda į antrą ir iš ten 
ko. Vitebsko ir Mogilevo žemes: Mes esame liudininkais jo nu- 
Vokietija — dabartinę Pomorze braižymo, nes mes žengėme ei- 
su Gdansku. Elbingu ir Malbur- 
go žemėmis; Austrija — Galici
ją su Lvovu. Šios trys valstybės 
jau paėmusios didelius Lenki
jos - Lietuvos valstybės žemės 
plotus kartu padiktavo Lenki
jai. kad ji privalo sudaryti nau
ją konstituciją (žinomą palan
kią kaimyninėms valstybėms) 
ir leido laikyti Lenkijai tik 30 
tūkstančių kareivių. Lenkų ba
jorai susirinkę sciman posėdžia
vo ir svarstė naujos konstituci
jos punktus net keturius metus 
ir kuomet paskelbė, tai nauja 
konstitucija, nauja tvarka buvo! 
daug nepatenkintų. Nepaten-;
kintieji pasiuntė carienei Kot
rynai II Peterburge prašymą, 
kuri pasiuntė kariuomenę palai
kyti tvarką. Kilus valstybėje 
sumišimui Rusija su Vokietija; 
susitarė vėl pasiimti po šmotą 
Lenki jos - Lietuvos valstybės 
žemių. Vokiečiai antru padali
nimu pasiėmė Poznanės žemes, 
o Rusija — Minsko, Turovo. Ba
ro ir Braslavo žemes.

Po antrojo padalinimo Lenki
jos - Lietuvos valstybė laikėsi 
tik keletą mėnesių. Lenkijoje ir 
Lietuvoje buvo paskelbtas 

, (1794 metais) sukilimas. Len
kijoje sukilėlių vadu buvo pas
tatytas Gen. Kosciuška. Lietu
voje pulk. Jokūbas Jasinskis. 
Jie iškart buvo rusus lyg ir nu
galėję, bet atėjo iš Rusijos di- 

' desnės jėgos ir sukilėlius sumu- 
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lėse Lietuvos nepriklausomybės 
kovotojų, rėmėjų, ir užjaučian- 
čiųjų ir mūsų gal ne vieno yra 
prispaustas sunkiu darbu raša
lo braižinvs, to žemėlapio isto- 

i riniam įkūnijimui; mūsų gal ne 
' vieno yra i 
atsiminimuose.
klausomą Lietuvą, gal daug Ii-' 
ko nemiegotų naktų, džiaugsmo 
ir rūpesčio valandų, nusimini
mo ir vilties minučių, o kas 
svarbiausia esame liudininkais 
to žiburio, kuris pačioje viršū
nėje užžibo — kada Lietuva li-

I

I

1
j šv. Velykas praleidome 
j smagiai. Visą savaitę prieš 
šventes turėjome daug 
darbo. Pirmiau tai moterė
lės visą papuošimo darbą 
atlikdavo, bet šįmet visas 
teko mums. Jos, žinoma, 
atėjo padėti, bet mes viską 

į turėjome tvarkyti. Kalėji
mą prirengėm zakristijoj, 
taip kaip ir Lietuvoje daro. 
Po pamaldų Didžiajame 
Ketvirtadienyj, taip visi 
žmonės norėjo vienu kartu 
įeiti pagarbinti Švenčiau- 
sį, kad maniau visą sieną 
išgriaus. Penktadienį irgi 
žmonių prisirinko daug, 
bet prie šv. Kryžiaus pa
garbinimo, mes patvarkė
me taip, kad visi paskui 
džiaugėsi. Sekmadienio ry-

LAUKAS IŠ BRAZILIJOS
L %

“panašiai” kaip New Yorke.
Atsilankiusių svečių skaitliu- 

je, o jų buvo virš šimto, buvo
į trečią bei į viršutinį aukštą.
Šių kambarių eksponatai mus 
supažindins su Lietuvos kultūri-. pastebėta eilė svarbių asmeny-A*'*****-' w . ^U.«;vvwvu, ViiV CUJA11V11J

niais bei ekonominiais bėgamai- bių kaip va: Turkijos ambasa- 
siais momentais. Jie atskleis se- dorius su ponia ir su patarėju,

tą, netik bažnyčia pilna, 
bet ir visas šventorius] 
žmonių buvo prigrūstas.! 
Procesija ėjo ne bažnyčio
je, bet šventoriuje. Čia 
kaip ir Lietuvoje yra pa
protys, kad visi žmonės se- J 
ka paskui kunigą, kuris 
neša Šv. Sakramentą. 
Nors Lietuviai ir gana iš-, 
siskyrstę gyvena, bet per 
šventes visi, kurie tik galifl 
atvažiuoja į Šv. Juozapoj 
par. bažnyčią. Kaikurie at
važiuoja iš vakaro ir per 
visą naktį būna bažnyčio
je, nes turi važiuoti tris,> 
keturias valandas trauki
niu.

Vakar vakare mūsų jau
nimas suvaidino veikalą, 
dramą “Fabiola”. Rengėsi 
ir mokinosi jau nuo pat 
Naujų Metų. Viskas gerai 
pasisekė. Artistai ir artis
tės puikiausiai atliko savo 
roles.

I

novės ir dabarties lietuvio rank
darbių arkitektūrą, meną ir 
kiekvienas parodos lankytojas,

Graikijos ministras Sicilianos, 
Portugalijos Ministras su ponia, 
Suomijos Ministras Procope,

užrašyta praeities kuris atvykęs iš Lietuvos galės i Latvijos Ministras Dr. Bilma- 
se. kuriant nepri-I palyginti su jam atmenamais, ■ nis, Rumunijos ir Arijos minis-

gi čia gimęs — turės progos pa
žinti savo protėvių ir tėvų ša
lies rankų darbų raštiją. Čia ga
li skaityti ne vien knygoje už
rašus, bet medyje, molyje, au
dekle ir tt.

J. K-pa.

Avietenaitės Pagerbtuves tfashingtone
ponios Žadeikienės ir 

Lietuvos atstovo adresu. Buvo 
labai šiltas pavakarys, bet Lie
tuvos Pasiuntinybės erdviose 
patalpose visi jautėsi patogiai 
ir vėsiai, ypač paragavus šait- 
saldės, ledinės kavos ir tokios 
pat arbatos. Visi užkandžiai.

Pagerbimui Lietuvos viešnios.naitės. 
panelės M. Avietenaitės, Užsie-Į 
nių Reikalų Ministerijos Spau-, 

jdos Biuro Direktorės ir Lietu
vos Generalinio Komisaro New 
Yorko Pasaulinėje Parodoje, 
ponia Zadeikienė. žmona Lietu- 
vos Ministro Washingtono, 31 
gegužes. Pasiuntinybes bute, lietuvaitės virėjos darbas, buvo 

' buvo suruošusi šaunią pramogą be priekaišto geri ir skoningai 
, — susipažinimo arbatėlę, į ku
rią atsilankė gausus būrys sos
tinės diplomatų, vyriausybės 
pareogūnų ir ypač daug spau-

■ dos atstovų kaip Washingtono 
i laikrašti jos taip ir tokių orga
nizacijų kaip Associated Press, 

i United Press, International 
News Service ir vienas kitas 
svetimų kraštų žurnalistų. dino Rūtele; be to ji sumanė

Washingtono spauda įvyki suruošti savotišką parodėlę lie- 
aprašė labai prielankiai, nesi- tuviško medžio drožinių ir mo- 
gailėdami pagirimų p. Aviete- lio indelių ir jai tas pavyko

papuošti aki žavinčiomis gėlių 
kombinacijomis. Vietos laikraš
čiai. pabrėždami viešnios popu
liarumą nepraleido nepastebėję, 
kad mažutė Mirga Zadeikaitė
irgi prisidėjo prie parengimo . 
pasisekimo papuošdama savoj 
mylimiausią lietuvišką lėlę, ku
rią ji apkaišė rūtomis ir pava
dino Rūtele; be to

KUPRAITIS.

DARBAS IR SOCIALINĖ LYGYBE
( Tęsinys)

2. Darbas — žmonių ateities ir 
nuosavybes kūrėjas

Ar visuomet darbas yra žmonių ateities ir 
nuosavybės kūrėjas? Iš dai be sąvokos api
būdinimo yra aišku, kad tik protingas dar
bas gab būti kūrybingas. Tik protingas dar
bas turi tam tikrą tikslą, kuriam jis yra pa
lenktas. Kiekvienas protingas darbas yra 
tam tikras veikimo atlikimas, o šis (veiks
mas), kaip turįs tam tikrą tikslą ne visuomet 
yra kūrybinis savo esmėje. Žodžiu, darbas y- 
ra visuomet tam tikras veikimas, tačiau dar
bo tikslas ne visuomet gali būti kūrybinis ir 
protingas. Daug yra darbų, kurie turi gražius 
tikslus, bet yra neproduktingi ir nieko nesu
kuria, nors į tą darbą būtų įkinkyta didelė 
jėga, pa v. karo vedimas, kuriame yra jaučia
mas aiškus pralaimėjimas. Darbas kūrybinis 
yra toks, kuris siekia naudingo tikslo, t. y. 
darbas, kuris bus naudingas, duos naudos 
tiesioginiai ar netiesioginiai, dabar ar ateity 
visuomenei ar atskiram jos individui. Todėl 
tik kūrybinis darbas yra materialinių ir ima- 
terialinių verčių nešėjas, o tuo būdu ir jis y- 
ra kūrėjas ir kiekvieno žmogaus ateities bei 
kiekvienos nuosavybės. Iš kitos pusės nuo
savybės jausmas ar nuosavybės teisė yra ge
riausias darbo akstinas. Taigi darbas su nuo
savybe glaudžiai santykiauja, nes darbas 
kuria privatinę nuosavybę, o nuosavybės įsi
gijimo teisė skatina darbą. Čia glūdi ir eko-

neminės nelygybės paslaptis, nes “Turtų ne
lygus pasiskirstymas”, sako prof. V. Jurgu
tis, yra paremtas privatine nuosavybe ir iš 
jos kylančia paveldėjimo teise. Ta turtų ne
lygybė yra didžiausias darbo akstinas, o dar
bas tai geriausia, jei tik ne vienintelė priemo
nė ugdyti, tobulinti visus savo sielos ir kūno 
gabumus. Darbas kuria ne tik tautos turtus, 
bet ir tautos kultūrą ir civilizaciją”. Bet nuo
savybės kūrimas yra paremtas ne tik darbu, 
bet ir asmens valia ir noru, todėl nuosavybės 
kūrimas priklauso ir nuo asmens valios ir jo 
noro. Ir štai dėl ko vienas darbas nėra asme
ninės ateities ir nuosavybės kūrėjas, bet kal
bant apie darbą, kaip ateities ir nuosavybės 
kūrėją, reikia jį suprasti teigiama prasme.

O,

3. Darbas-materialių ir ima- 
terialių gerybių nešėjas

Karolis Marksas savo “Teorijos Sistemo
je” įrodinėja, kad tik darbas duoda prekei 
vertę. Jis sako: “Atydžiai patyrinėję, pama
tysime tik vieną bendrą visoms prekėms gai
valą, kuris yra visuomeninio pobūdžio ir ku
ris sugeba duoti prekėms vertę, kuri reiškia 
visuomeninio gyvenimo santykius, o tai yra 
žmogaus darbas... Tas tat darbas ir duoda 
produktui jo vertę. Darbo eikvojimu saikuo
jama produkto vertė. Pabaigtas produktas 
yra statomas rinkon, kaip įkūnijimas tam ti
kros žmogaus darbo kiekybės ir kokybės, ir 
kaip toksai jisai mainomas kita preke — pi
nigais”. Nors negalima su šia Markso teori-

Dabar pas mus ruduo. 
Lapai nuo medžių nekrin- 

j ta, bet rytais ir vakarais, 
gana vėsu. Dienos metu 
tai taip šilta, kaip ir vasa
ra. Kitose Brazilijos vieto-’ 
se, oras kitokis, bet čia 
Sao Pauio tai labai maino
si, nes mes esame labai 
aukštai kalnuose.

Po Velykų buvom nuva
žiavę į gyvatyną. Gyvaty
nas, tai tokia vieta, netoli 
nuo čia, kurioje laiko viso- 
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trų žmonos, Lenkijos. Vokieti
jos. Jugoslavijos. Kanados ir 
kitų atstovybių nariai ir žymūs 
Statė Departamento valdininkai 
ir jų žmonos. Senatorius King j 
su žmona, ponios Hughes. Van- i 
denburg ir Moffat; kun. dr. i 
Cartwright, kun. Giedra, dr. 
Bražinskas ir daugelis iš Wa- 
shingtono “Society”.

“Panašiai kaip pati ponia ža-‘kių gyvačių. Matėme kaip 
deikienė, taip ir panelė Aviete-j viena gyvatė pasmaugė ki- 
naitė” sako “Washington Post” j tą, kita taip greit šoko, 
korespondentas, “gimusios čio- kad net mus išgazdino. 
nai, bet tuoj po karo nuvyko į Matėm irgi kaip tas gyva- 
Lietuvą. kada tas kraštas, jų tes prisiunčia iš interioro 

Paskui tie sargai 
jas išima, suskaičiuoja ir 
įmeta į daržą. Vieną sar-i 
gas paėmė į rankas ir iš-1 
žiodino, parodydamas kaip 
nuodus iš jų išima. Daug 
nuodingųjų čia laiko, o pa
skui iš jų išima tuos nuo
dus ir daro ^serumus, ku-

tėvų gimtinė, pašaukė visus sa- 
vo sūnus ir dukteris prie ats-' 
tatymo darbo”.

“P-lė Avietenaitė, rašo ‘Ti-
' mes - Heraid', gabi ir dar jauna
i moteris, kuri kaipo parodos ko-' 
misaras New Yorke eina savo'

(pareigas taip puikiai (splen- 
did), turi kitą svarbų darbą na
mie : tai vadovavimas spaudos 
biurui Užsienių Reikalų Minis- riuos vartoja’ gydyti žmo- 
terijoj Kaune. Ji matomai turi nes> gyvačių įkastus. Ir į
didelių organizacinių gabumų, 
turi neišsemiamą energiją ir en
tuziazmą darbe, kad galėjo iš
kilti į taip aukštą vietą”.

Sp. Kovcsp.

Ameriką šitų serumų siun
čia. Daug gyvačių gyvena 
sulindę į vieną būdelę.

Seserys Pranciškictes.

ja sutikti, nes žinome, kad prekei ir visiems 
pagamintiems produktams vertę nustato ir 
kiti faktoriai (medžiaga, kokybė, pareikala
vimas, vieta), tačiau įdėtas darbas prekės 
kainai yra iabai svarbus faktorius.

Darbas kuria ne tik asmeninę žmonių atei
tį ir nuosavybę, bet darbas kaip jau ankščiau 
yra minėta, kuria ir materialines bei dvasi
nes gėrybes kartų kartoms ir tuo būdu daro 
tam tikrą įnašą pasaulio lobynan. Be to as
muo, kurdamas materialines ir dvasines gė
rybes, ir tuo būdu kurdamas ir savo ateitį, 
jis kuria ateitį ir kiekvienam kitam visuome
nės nariui, t. y. asmuo netiesioginiai kuria 
ateitį visai visuomenei, o artimiau savo šei
mos nariams (tėvams, broliams, sūnums). Iš 
čia plaukia patvirtinimas padaryto įžangoje 
teigimo, kad juo yra daugiau dirbančių šei
moje ar valstybėje, tuo ekonominis šeimos 
ar valstybės gyvenimas yra geresnis ir visas 
socialinis gyvenimas yra labiau išlygintas. 
Pastatę teigimą antraip (priešingai) gausi
mo ir neigiamą atsakymą, būtent: bedarbiai 
apsunkina šeimą, tautą, valstybę ir bendrai 
iškreipia socialinio gyvenimo lygybės diag
ramą. Iš to viso, kas pasakyta, išplaukia ant
ro įžangoje padaryto teigimo patvirtinimas, 
kad, aprūpinus darbu visus, darbo reikalin
gus, visuomenės narius, iš kurio jie pilnai 
galėtų pragyventi, bus išspręsta dalinai ar 
pilnai socialinės lygybės problema.

4. Darbas - socialinio gyveni
mo pagrindas

Jau buvo sakyta, kad darbas sukūrė pa
saulio kultūrą ir civilizaciją, o taip pat gali
ma pasakyti, kad žmonių darbas sukūrė ir 
dabartinę socialinę santvarką. Tiesa, sociali-

nę santvarką žmonių darbas sukūrė netiesio
giniu būdu, nes dabartinė socialinė santvar
ka yra pasaulio ir įvairių išradimų išdava. 
Pasaulio kultūrą kūrė atskiros tautos šimt
mečius metų, kurios pagrinde buvo yra ir 
bus atskiras individas, dirbąs ir kuriąs žmo
gus. Kiekvienas žmogus yra pilnas kūrybi
nių jėgų, idėjų, kurias jis įkūnija įvairios^ 
materijos formose. Šį įkūnijimo veiksmą meą 
vadiname kūryba. Primityvūs žmonės buvę 
taip pat kūrybingi, bet jų kūryba, kaip ir jų 
darbas buvo primityvi. Pamažu pirmųjų, pri* 
mityvių žmonių darbas vis tobulėjo, o jų dar- 
bo vaisiai vis davė naujus tobulesnius vai
sius, kol pagaliau žmogus pasidarė žemės 
rutulio valdovas. Su žmogaus darbo vaisiais, 
su naujais kūriniais, naujais išradimais lyt 
giagrečiai vystosi ir darbo pasidalinimas, 
Darbo pasidalinimas šeimoje, tautoje ar vaisi 
tybėje iššaukė bendradarbiavimą ir piainus 
ir šis bendradarbiavimas pradėjo rišti ne tik. 
atskiras šeimas, tautas ar valstybes, bet jii 
pradėjo rišti ir jungti net atskirų valstybii 
ir kontinentų pavienius narius. Ir dar dau 
giau, darbo pasidalinimas pradėjo jungti vi 
sus valstybės ar valstybių narius į vieną ben 
drą visuomenę ir pradėjo pakreipti juos ko 
kiam nors bendram tikslui. Žmonės pradėji 
tarnauti vieni kitiems, — vienas visuomenei 
narys dirba visai visuomenei, o visa visuomet 
nė vienam jos nariui. Dėka darbo pasidalini
mo ir nievienodo turtų pasiskirstymo žemėą 
rutulyje socialinis gyvenimas šiandien taip 
susipynė, kad vieniems be kitų patarnavimo " 
yra labai sunku arba net visai negalima eg
zistuoti. Kadangi visos kultūros pagrinde 
glūdi darbas, tai tuo pačiu darbas yra ir so
cialinio gyvenimo pagrindas.

(Bus daugiau)
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Keturi Pirmieji Balandžio Mėn 
Pranciškonų Šventieji

kuotas 
skaitliun į 
Šventenybės 
Leono XIII.

Balandžio Mėn. 3 d.
Palaimintieji Broliai Gan- 
dolfas Binaskietis ir Jonas 

Pennietis, Išpažinėjai I 
Šv. Pranciškaus Ordino
Palaimintasis Brolis Gan- 

dolfas, gimė Binasco mies
tely, netoli Pa via, Italijoje, 
iš dievotų ir garbingų tė
vų. Smarkiai pasipiktinęs 
didžiausia tuo laiku po vi
są Italijos šalį paplitusia 
korupciją (kyšių ėmimu!) 
papirkinėjimu ir pagaliau 
visu korupcija užsikrėtu
siu pasauliu, — su visu 
jaunutis būdamas, jis pri
ėmė Pranciškonų Ordiną. 
Visas jo gyvenimas praėjo 
be mažiausios didžiųjų 
nuodėmių dėmės. Jo atgai
la už savo nuodėmes, bu
vo tiesiog heroiška (didvy
riška!). Jis ypatingą savy 
norą visuomet jautė mo
kyti žmones šv. Evangeli
jos mokslo. Visa ilgoji Ita
lijos šalis, buvo jojo apaš
talavimo laukas, o ypatin
gai Sicilijos Pussiasalis. 
kame jis visą daugumą sa
vo amžiaus ir praleido. Jis 
mirė Polizzi mieste, ir bu
vo beatifikuotas Jo Šven
tenybės Popiežiaus Leono 
XIII.

Palaimintasis Brolis Jo
nas. gimė Penna mieste, I- 
talijoje. Kai dar jis buvo 
su visu jaunutis, — vieną 
kartą jam pasirodė neap
sakomai gražus kūdikėlis 
(tur būt buvo patsai V. Jė
zus!), ir pakalbino jį įsira
šyti į Serafiškąją šv. Pran
ciškaus “Armiją”, prižadė
damas, jo mirties valando
je, vėl jam pasirodyti. Pa
laimintasis Brolis Jonas 
veikiai paklausė V. Dievo 
balso, ir priėmė Pranciško
nų Ordiną ir įstojo vienuo
lynai!. paties šv. Pranciš
kaus Serafiškojo laikais. 
Pasiųstas savo viršininkų 
į Pietinę Prancūziją, — jis 
įsteigė kelis paeiliui Pran
ciškonų Ordino vienuoly
nus. Pačiame Languedoc 
mieste, ir jo Provincijoje, 
jis išgyveno čielus 25 me
tus, visur rodydamas šven
tą, apaštališkąjį savo uo
lumą. Ramume, atgailoje, 
neturto ir pavargėlių my
lėjimo darybėse, — jis pa
siekė aukščiausią laipsnį! 
Prisiartinus jo gyvenimo 
vakarui, pasirodęs Vieš
paties angelas jam pasa
kė: — “Tavo gyvenimo pa- 

I baiga jau atėjo: Pasirink 
i iš dviejų vieną: — Ar vieną 
dieną po mirties kentėti 
Skaistyklos 
ar septynias 
kiai, sunkiai

t įsigykite
į PILIETYBES KATEKIZMĄ
| Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
| Priedermes
Ž Jei ruošiesi ęaut.i Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
y jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų 

augių ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
» Siųskite užsakymus:

I “DARBININKAS”
! 366 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

Balandžio Mėn. 2 d.
Palaimintas Brolis Leo
poldas Gaičietis, Išpaži
nėjas, I Šv. Pranciškaus 

Ordino

(Palaimintųjų! 
įrašytas!) Jo 
t Popiežiaus

Palaimintasis Brolis Le
opoldas, gimė Gaiche kai
me, Perūgia Provincijoje, 
Italijoje, 1732 m., iš labai 
neturtingų tėvų. 1751 m., 
kuriuose šv. Leonardas 
Portmaurisietis mirė, Leo
poldas priėmė Mažesniųjų 
šv. Pranciškaus Brolių Or
diną, ir savo dideliu, aukš
tos tobulybės pavyzdžiu, 
jis verste privertė daugy
bę savo brolių, lavintis to
bulybėje, ir siekti kaip tik 
galima, aukštesnio šventu
mo laipsnio. Po jo pašven
timo į kunigus, jis buvo 
kurį laiką paskyrtas mo
kytojauti Pranciškonų ve
damose mokyklose. Ta
čiau mokytojavimas, nė 
dešimtos dalies nebeįsten
gė jo sielą savin patraukti 
tiek, kiek V. Dievo žodžio, 
— Šv. Jėzaus Kristaus E- 
vangelijos Mokslo skelbi
mas. Užėjus tamsioms, rū
sčioms Revoliucijos die
noms, — jis buvo privers
tas palikti tylų, ramų vie
nuolyno gyvenirtią, o eiti 
viešumon į plačias darbo 
žmonių minias, ir skel
biant V. Dievo žodį, — ža
dinti tikinčiųjų žmonių 
širdyse gerokai užgęsusią 
V. Dievo meilės ugnį ir at
naujinti žmonėse šv. E- 
van geli jos šviesą. Atsisa
kęs revoliucionierių vy
riausybei bedievišką išti
kimybės priesaiką padary
ti, — palaimintasis dau
giau negu du kartus, pali
ko iš savo gimtinės išvary
tas. Ir tose apgailėtinose 
savo gyvenimo apystovose 
gyvendamas, — jis buvo 
didžiausiu krikščionybės 
švyturiu visiems apie save 
gyvenantiems. Pagaliau, 
jis įsteigė tam tikrus Prie
glaudos Namus, kurie pa
galiau pavirto nemažu vie
tos misijų Centru, iš kurio 
kartu su kitais broliais, — 
ir jis pats keliavo į visas 
puses, į visus artimus ir 
tolimus kaimus ir mieste
lius. Tų visų vietinių misi
jų pasisekimas Dievui pa
dedant, buvo kuodidžiau- 
sias! Jis apturėjo nuosta
bią nuo Dievo iškalbingu
mo dovaną. Savo iškalbos 
galia ir didingumu, — jis 
degte išdegindavo žmonių 
širdyse įsigalėjusį piktą, ir 
nuostabiai žmones pa
traukdavo prie atgailos ir1 
sevęs marinimosi. V. Die
vas tarpe kitų visų skait
lingiausių savo dovanų. — 
Palaimintąjam Broliui Le- 
opaldui suteikė ir prana
šystės dovaną. Jis mirė 
1816 m., ir buvo beatifi- savo kaltes

Šventasis pasirinko septy
nių dienų atgailą, čia, že
mėje, ir ūmai pajuto, kad 
jis, kaip jam rodėsi, paliko 
prispaustas viso pasaulio, 
kokie tik gali būti, kartu 
visus krūvon sudėjus ken
tėjimų našta. Tuose nesu
prantamuose kentėjimuo
se, tarsi liepsnų jūroje, per 
septynias dienas jis buvo 
visiškai panardytas. Bai
giantis septinta jai dienai, 
pasirodė jam Viešpats Jė
zus ir paėmė jį pas Save.

Balandžio Mėn. 4 d.
Šv. Benediktas Mauras, 
Išpažinėjas, I Šv. Pran

ciškaus Ordino

Graži Tu. Tėvyne
z I- e 2^- ?

(Šį eilėraštį skinu didŽK.ru patnjotui Kun. J. Vaitekūnui
Providence, R. I.)

! las Sargas, su kuriuo ji galinti gyventi. Šventoji 
tankiai kalbėdavosi, jei visa tai girdėdama ir pa- 
pasirodęs, vienoje rankoje tirdama, 
laikė kryžių, o antroje III 
šv. Pranciškaus Ordino a- 
bitą. Tuo būdu, V. Dievas 
aiškiai jei apreiškė savo 
Valią, kad ji priimtų III šv.
Pranciškaus Ordiną ir ai- lingiausiai ją apibėrė viso- 
gailotų už savo, ir viso pa- kiomis 
šaulio žmonijos nuodėmes, malonėmis, o tarpe visų ir 
Tačiau atsižvelgiant į stip
rų jos tėvo tame dalyke 
pasipriešinimą, — šventoji 
turėjo laukti dar septynis 
metus ilgiau, kol ji savo 
troškimą priimti Ordiną ir 
įstoti į vienuolyną, pilnai 
galėjo įvykdyti. Pagaliau, 
ji įstojo į Seselių Tretinin
kių vienuolyną, pačioje sa
vo gimtinėje — Kaufbur- 
ge. Čia ji šv. V. Dievo Va
lios ir Norų, buvo ūmai pa
statyta dideliems išbandy
mams. Tie bandymai prisi
ėjo šventąjai iškentėti iš 
velnio ir pačių Seselių Tre
tininkių pusės. Kaikurios 
seselės, kad dėl ko, smar
kiai jos neapkęsdamos, 
pradėjo su ja elgtis, tarsi 
su Ragana. Viena iš sese
lių pradėjo kitoms sakyti, 
kad joje (šventojoje!), y- 

skaistybeje. ra pasislėpęs velnias; dėl

priėmė su di
džiausiu džiaugsmu! Pa
galiau V. Dievas jos pasi
gailėjo, ir atėmė nuo jos 
tuos visus didelius bandy
mus, o jų vieton, — skait-

Graži tu tėvynė taip brangi ir miela 
Niekas man, oi niekas tavęs neatstos, 
Tu teiki man laimės ir pavergi sielą, 
Tu graži, jaunutė, miela visados.

Su tavim liūdesiu sunkiose valandose,
Su tavim kentėsiu visada kartu,
Draug su tavim būsiu laimėj ar džiaugsmuose 
Su tavim dalinsiuos laime ar vargu.

Aš toli nuo tavęs brangioji tėvyne. 
Bet mintim kasdieną aš tave lankau, 
Tavo vardas džiaugsmu pripildo krūtinę 
Ir, rodos, kad tave prieš akis matau.

Ar sniegu, ar gėlėm tavo papuoštas veidas.
Ar žiema, kai braška tvoros pamaži,
Ar vasaros naktį, kaip saulutė leidos, 
Tu buvai ir būsi jauna ir graži.

Algirdas Vargas.

dvasinėmis Savo

pranašystės malone. Da
bar ji visa atgavo atgal, 
kas lik pirmiau laike ban
dymų, buvo iš jos atimta. 
Pagaliau ji tapo paskirta 
Naujokių Mokytoja, o pa
galiau ir pačia Vienuolyno 
Viršininke. Ji susilaukė 
sau nuo Dievo dar ir tos 
malonės, kad kunigai, vys
kupai n- kartais net patys 
kardinolai, ieškodavo svar
biuose dvasiniuose reika
luose jos patarimo. Ir nė 
vienas iš jų nė kartą jos 
patarimais nebeapsivylė!

i Ji mirė 1744 m., ir buvo I
i beatifikuota Jo šventeny
bės Popiežiaus Leono XIII, 
1900 metais.

J. Butkevičius.

Šv. Benediktas gimė San 
Fratello miestely, netoli 
Messina, Sicilijos Pusiasa
ly, Italijoje, 1536 m. Jo 
tėvai, buvo kilę iš Maurų; 
vergų, kurie tuo metu iš 
Afrikos Sicilijos Pusiasa- 
lin. lin. Italijoje, buvo pra
dėta gabenti, buvo di
džiausi pavargėliai (šven
tojo tėvai!), kokius tik kur 
buvo galima matyti. Pats 
šv. Benediktas, nuo pat 
savo begalo vargingos kū
dikystės, buvo labai palin
kęs prie visokių pasiauka- 
vimų ir dvasinių apmąsti- 
nėjirnų. Jausdamas stiprų 
pašaukimą dvasinin luo- 
man, — jis įstojo Pranciš
konų Ordino vienuolynan. | 
Palermo mieste, kaip pa-l 
prastas broliukas. Aštrus, 
jo tarme vienuolyne gyve
nimas, savęs marinimasis. 
atgaila ir asketizmas, bu
vo nuostabiausias! Jis vi
suomet miegodavo ant pli
kos žemės, ir naktimis tan-1 
kiai savo kūną iki kraujo 
nuplakdavo. Jis išlaikyda
vo (išpasninkaudavo!) čie- 
lų septynių Gavėnių pas-, 
ninkus, per vienus metus. 
Daugiau negu vieną kartą, 

s kai šventasis būdavo savo 
kentėjimų ekstazėse, — 
šv. jo Angelas Sargas, at
likdavo už jį tą visą vie
nuolyne darbą, kurį papra
stai šventasis sulig virši
ninkų įsakymo, turėdavo 
padaryti. Pagaliau, jis pa- 
skyrta vienuolyno Gvardi- 
jonu ir Naujokų Mokyto
ju. Neveizint to, kad toms 
abiems atsakingoms savo 
pareigoms, jis niekur jokį 
mokslo kusą visiškai nebe
buvo išėjęs, — šventasis 
savo mokiniams visuomet 
patiekdavo giliausio toje 
srity mokslo žinias! Tame 
moksle pagaliau jis taip 
pragarsėjo, kad net ir di
deli dvasininkai — profe
sionalai ir teologai, pai
niuose tikėjimo dalykuose, 
tankiai pas jį kreipdavosi, 
jo patarimo prašydami. 
Jis buvo beadifikuotas 
(Palaimintųjų skaitliun į- 
rašytas!), Popiežiaus Be
nedikto XIV, o kanonizuo
tas (Šventųjų skaitliun į- 
rašytas!), Popiežiaus Pi
jaus VII. Įdomu yra tai, 
kad šioje kaip sakoma ins
tancijoje, Mauras, afrikie
tis kurį daugel kas vadina 
juodveidžiu, — buvo Baž
nyčios pakeltas į altorių 
garbę. — yra geriausia 
Romos Katalikų Bažny
čios visuotinumo arba vie
ningumo iliustracija (at
vaizdavimas!). O tai todėl, 
kad Romos Katalikų Baž
nyčios akyse, visi jos vai
keliai. su visu neatsižvel
giant į rasę, — ir balti ir 
juodi yra lygūs!

kalėjime, — 
dienas smar- 

atgailoti už 
čia žemėje?”

Profesionalai. biznieriai. pramonių- 
kai, kurie skelbiasi "Darbininke'’ tik 
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkite "Darbininke".

Balandžio Mėn. 6 d.
Palaimintoji Seselė Ona 

Marija Krescensija Hoss, 
III Šv. Pranciškaus Ordino 

Mergelė

Palaimintoji Seselė Ona 
Marija Krescensija Hoss, 
gimė 1682 m., Kaufburg 
miestely, Bavarijoje, Vo
kietijoje. Visas jos gyveni
mas, — tai buvo ištisas į- 
vairių dvasinių įvairybių ir

E R

: įdomybių tinklas, tvirtai 
sujungtas su nepertrau
kiamomis serijomis įvai
rių dvasinių kentėjimų,

■ velnio gundymų, ypatin
gai įvairių didelių ir sun
kių bandymų ir pagaliau

■ suraminimų. Turėdama 
vos 5 metus savo amžiaus, 
— ji jau padarė V. Dievui 
pasižadėjimą gyventi savo

j mergystės ;* /"J
‘Vieną dieną, jos Šv. Angė-ito ji pusiau badaudama,

G

v J y

I

Šio gyveninio laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.
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KADA BUVO PASIŪLYTAS!
Šis šaldytuvas turi extra — didelį HUMIDRAWER vai- 

šiams ir daržovėms su pastumamu viršum “Humiglass”... 
naujas ir didesnis AIEAT-KEEPER. užtektinai didelis ir gilus 
podelys, naujas pastumamas ADJUSTO-SHELVES... grei
tas SUPER FREEZER su EJECT-O-CUBE. Tacos ir extra 
vieta dėl šaldymo, priede naujas TRUE-TEMP Cold Control 
su Vestinghouse ECONOMIŽER Mechanizmu (40 vai. iš 12. 
nenaudoja elektros!) Pamatyk šį puikų šaldytuvą šiandien! 
Tai yra “Pacemaker’* 1939 m.

ŽIŪRĖK

TRUE-TEMP
COLD CONTROL
Simply dial 40’ ... and 
you get for t y deįįrees. 
Stabilizes cold for bet
ter food proteetion. re- 
gardless of changes in 
rooiu tsnipcraturc.__

Į ŠIUOS SENSACINGUS {TAISYMUS!

i
BIG NEW
ME AT-KEEPER
Now in its 2nd ycar ... 
bcttcr than ever . . . 
5O' r larger! It’s cov- 
ercd__ vented ... with
raiscd rack for propcr 
air flow uadcr mcatl

* f i

n;

m better 
tflBO /UTECTIOM į 

X I

Į KITCHEN PROVEO | 
f X CONVENIENCE I / • / LOMfi.f LOW.COSTt| 

f OPERATIOM

I

----- - H
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Ateikite Į Mūsų Krautuvę Ir Pamatykite Šį Westinghoisse 'Economy — Six'

Union Electrical Supply Co. Ine.
92 High Street Bos ton, Mass. ♦?

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 23371(

p • * c- •- p .-'..r z* * «.** *? e P * • * r* —
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Naujosios Anglijos Metine Švente

Marianapoly Thompson, Conn

Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI

Iškilmingos Pamaldos ■ Sporto Olimpiada * 
Grupių ParadaDainų Šventė-Meno Valandėlė 
- Linksmus Šokiai

Al Stevens Orkestras. So. Boston. Mass.. kuris gros šokiams Lietuvių Die
noje. Marianapoly, Thompson. Conn.. Liepos 4 d. Al Stevens orkestras yra vie
nas iš geriausių lietuviu orkestrų Naujoje Anglijoje. Jaunimas, kuris dalyvaus 
Liepos 4 d. Marianapoly, tai tikrai turės progą linksmai laiką praleisti.

! KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
į KOLONIJOSE
8

.......... ...........:■■■

Lietuviu Diena Pittsburge

■m 
=.

irfl

laukia — programa Įdomiausia.' 
pasilinksminimų daug, vaisių 
skaniausių. Lauksime visų.

Rengėjas.
i

Sumani Ir Darbšti Lietuvaitė

MOKTREAL, CANADA BALTIJOS VALSTYBIŲ STU 
DENTŲ SUVAŽIAVIMAS 

LIETUVOJE

Kodėl visi Pittsburgiečiai 
Lietuviai laukia Lietuvių 

Dienos?
Todėl, kad šioje apylinkėje ū 

yra švenčiama tik vieną kartą 
metuose, liepos 4 dieną, kad tą 
dieną visi lietuviai susirenka 
mūsų Seselių puikiame parke 
prisiminti savo tėvynę Lietuvą, 
kur su didžiausiu nuoširdumu 
ir malonumu yra priimami ir 
vaišinami.

i supranta, kad jos dirba ne savo 
naudai, bet visuomenės gerovei. 
Mūsų Seselės lietuvaitės Pran- 
< iškūrė- su didžiausiu atsidavi
mu dirba ne vien čia Amerikoj, 
bet taip pat ir Pietinėje Ameri
koje. visur sėja Dievo ir artimo 
meiles sėklas. Prie to. skiepyja 
tautos ir tėvynės meilę ne vien 
Į jaunųjų širdis, bet primena ir 
suaugusiems, kad jis yra sūnus 
tos garbingos tautos, kurią 
šiandien priešas nori užkariau
ti. Jos taip pat moko jaunimą 
būti gerais, ištikimais ir dorais 
piliečiais to krašto, prie kurio 

gy-
Ar Svarbi Ta Diena?

Taip. Kiekvienas giliai tikin- jie priklauso ir kuriame jie 
tis lietuvis, kiekvienas savo tė- vena. Padeda kiekvienam savo 
vynės mylėtojas, patrijotas aiš
kiai supranta šios dienos svar
bą. Supranta ir įvertina Seselių
sunkią darbuotę ir žino, kad jų'medelis negali 
pareiga jas paremti, savo auka:

Peter F. Carroll
(KARALIUS)

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
VVorcester. Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Tel. Worc. 4-6757

auklėtiniui išsirinkt savo gyve
nimo kelią.

Todėl, kaip naujai pasodintas 
augti ir išduoti

gero vaisiaus tx- tam tikros 
priežiūros, taip ir vienuolynai, 
be tam tikros pagalbos negalės 
atnešti visuomenei 
tos naudos, kuria 
pasitiki ir laukia iš 
darių.

Broliai. Lietuviai!
visi prie šios didžiosios dienos, 
šios lietuvių dienos iškylos, pik
niko. kuris Įvyks š. m. liepos 4 
dieną Sesučių parke. Ateikite ir 
pamatykite patys kas Jūsų

tu vaisių, 
visuomenė 
savo gera-

Ruoškimės

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS t 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė Eva Marksu •

625 E. 8th St . & Boston Mass. 
Tel. So. Boston 129«

Vice-Pirm F. Zaletskienė.
564 E. Broadway. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.

Fin. Rašt. Marijona Markomuiė
4115 Washington St.. Roslindale.

Te). I'arkv.ay 0558-W
Iždininkė — Ona Staninliūtė.

105 Vest 6th St.. So. Boston. Mass.
Tvarkdarė Ona Mizgirdienė. 

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

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

antrą utaminką mėnesio 7 :.".O vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa# protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Štai panelė Ieva Luko
šiūtė. kuri vos baigė Fo- 
rest Akademiją su nepa
prastais atsižymėjimais ir 
sėkmingai “Garse-’ reda
guoja “Our Girls” skyrių, 
veda "Pasiuntinio” radio 
programą ir raštininkauja 
bei pirmininkauja keliose 
draugijose, šiomis dieno
mis ji vėl pasiėmė sau dau
giau pareigų, sumanyda
ma naują dalyką, būtent. 
Peoples Radio Programų 
Merginų bei Moterų Gro
žio Žodyną, kuris susidės 
iš Įvairių patarimų, bū
tent. kaip save dabinti ir 
savo kambarius sutvarky
ti. kad atrodytų gražiai, ir 
suteiks atsakymus toje 
srityje.

Tą naują sumanymą pa
siūlė panelė Lukošiūtė 
Peoples Rakandų Bendro
vei. kurie transliuoja ant
radieniais. 7 vai. vakare iš 
WGES radio stoties. Peo
ples Rakandų Krautuvės 
radio programai visada y- 
ra rūpestingai prirengti.

Linkiu geriausių sėkmių 
p-lei Ievai Lukošiūtei jos 
naujame sumanyme. Ievu
te, darbuokis ir toliaus, ne
pamiršk lietuviškos visuo- 

I. B.menes. Dr.

Pir: inir.kas. Juozas SvagžUvs. 
6•'] 6th St., So. Boston. Mass.

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

Prot. P-ašt. Jonas Glineckis.
5 Ti. mas Pk., So. Boston. Mass.

Fin Rast. AieKsandras Ivaška,
•440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.

Mai .-alka. Jonas Zaikis.
7 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Iždininkas. Andrius Zaleskas.
Toj Fifth St.. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedčldienį kiekvieno mėnesio, 
2 va), po pietų. Parapijos salėj, 492 

į E. 7th St., So. Boston, Mass. 1

SCRANTON, PA.

Į pažinimo ir bendro darbo 
: ribų ir pasiekia platesnės 
i visuomenės sluoksnius. 
Sveikinimo telegramas at- 

1 siuntė Estijos ir Latvijos 
švietimo ministrai, Balti
jos valstybių sostinių bur
mistrai ir daug žymių Bai- 

neatiduodate Ve‘k<:jų' Švedij°s 
dentų atstovas, sveikinda
mas pareiškė, kad ir Šve
dijos studentija yra iš
vien su Baltijos studenti
ja. Konferencija tęsės tris 
dienas ir baigėsi Dotnuvo
je Žemės Ūkio Akademijo
je gegužės 20 d.

Kanados lietuviai vėl išgirs 
lietuviškos dainos balsą per ka- 
nadišką radio stotį. Lietuvišką 
radio pusvalandį išrūpino (jau 
trečiusyk) mūsų veiklus klebo
nas. kun. J. Bobinas. Visi lietu
viai prašomi atsukti savo radio 
stočiai CKAC. šeštadienį, birže
lio 17-tą. nuo 8:30 vai. vakaro 
iki 9-tos. Programą išpildys šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
vedamas varg. K. žižiūno. Cho- < jaus, kur Lietuvos studen- ir saugotų atsargoje, kad 
ras. kaip žinoma, dabar žymiai tija Įteikė kariuomenei sa- tada, kada bus reikalas, 
sustiprėjęs, taip nariais, taip vo aukomis nupirktus 74 jūs patys vėl galėtumėt a- 
dainų repertuaru, ir jo pereitą šautuvus. Skambant Ko- teiti ir su savo ginklais a- 
sykį pasirodymas per radio pa- vos varpams į iškilmes at- teitumėte kur visus mus 
4" LT # 1 # z"\4- # # # Ir. ■ _ _ - _ — - , , —vadas kvies ir sauks tauta ir te- 

brig. gen. St. Raštikis, ku- vyne”. Po ginklų perdavi- 
■ ris savo kalboje, įvertinęs mo ceremonijos SELL 

viškį6da?nas!cho^‘nuoNaui!studentll patriotišką pasi- konferencijos dalyviai pa- 
ryžimą ginti mūsų tėvynės dėjo prie žuvusių dėl lais

vės paminklo keturis vai
nikus (Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos). Es
tų delegatas pasakė, kad $3.00. Dabartiniu laiku šis žo- 
vainikus deda visų 4 ne- dynas skaitomas geriausiu, 
priklausomybių valstybių 
vardu ir yra įstikinęs, kad 
tas simbolis dar daugiau _ p^.‘Čepėnas', A. Sirutytė —

Kaunas — Gegužės 18 d. Į “Jūs šiandien pareiškiate, 
Kaune prasidėjo Suomi- kad tuos ginklus neper
jos, Estijos, Latvijos ir duodate ir i._
Lietuvos studentų (SELL) kitiems, bet tiktai paveda-1 
konferencija. Iškilmės te kariuomenės vadovybei, 
prasidėjo prie Karo Muzie- kad ji laikytų tuos ginklus

tenkino ne vien lietuvius, bet iri ko kariuomenės 
prancūzus, kurių ne vienas, vė
liaus kleboną sutikęs, gyrė cho
rą už gerai sudainuotas lietu-

jų Metų stropiai ruošiasi Lietu
vių Dienai Pasaulinėje Parodoje laisvę ir jos nepriklauso- 
(rugsėjo 10-tą) ir todėl yra rnybę, be kito ko, pasakė: 
pramokęs nemažą naujų dainų.
Nepamirškite šeštadienio vaka- Z1^ 
ro ir lietuvių radio programos!

Birželio 4 įvyko VVS skyriaus 
gegužinė, kur. pasidarbavimu p. 
Ivaškevičienės ir p-lės Žinaity- 
tės. tapo surinkta daugiau negu 
dešimts dolerių aukų nukentė- 
jusiems klaipėdiškiams. Birže
lio 18-tą skyrius ruošia Teter- 
ville parke pietus po medžiais, 
tikslu atžymėti du metu savo 
gyvavimo. Per tą laiką VVS 
skyrius yra nemažai gražių ir 
tautai naudingų darbų atlikęs, 
todėl visiems nariams ir skv- 

' riaus pritarėjams bus malonu 
draugiškai šias sukaktuves pa
minėti.

ta-
Mi-

Pirmiausia nuoširdų ačiū 
riame klebonui prelatui J. 
liauskui ir visiems Scrantonie- 
čiams. kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie pardavimo tikie- 
tų. Visas pelnas paskirtas Šv. 
Kazimiero Sesučių naudai. La
bai dėkingos esame, kad pagel
bėjo remti savo vietines Sese
les.

Dar kartą visiems dėkojame.) 
Rengėjos.]

I 
I

Žodynai - Dictionaries

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus
lapių, popieriniais apdarais — 
$2.25, gerais audeklo apdaraisir jausmingą sveikinimo

- kalbą pasakė mokytoja p-lė E- 
lena Bandžiūtė. Sveikinimo kal
bas. taip pat. pasakė Jonas Les- 
kevičius. vienas seniausių para-

’ pijos darbuotojų: p. Sakalas. . - — —r----- - —------ v —
VVS skyriaus pirmininkas: p. sujungs Baltijos tautas, čepėnienė. Jis turi 1064 pusia- 
Ivaškevičienėų parapijos komi
teto pirmininkas Naruševičius, 
ir buvęs pirmininkas. Verbyla.
Vakarėlis praėjo gražioje nuo
taikoje. nes varg. Žiziūnui vado
vaujant. montrealiečių 
dainininkai. Kajackas 
zauskas, susirinkusius 
mino savo dainomis, 
dar choras, duetai.
“mėgėjai”.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta

mylimi 
ir Bra- 
palinks- 
Dainavo 

solistai ir

Po to buvo sugroti visų ke- pius. Popieriniais viršeliais kai- 
turių valstybių himnai. na $3.00: gerais audeklo apda- 

■ rais — $3.75.
O. ly TZ <■» V"» a v» Ir ■» 1 T? ri I

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

6 vai. vak. Karininkų Ra-. 
movės salėje įvyko SELL1 
konferencijos atidarymas, 
Į kurį atsilankė ministro 
pirmininko pavaduotojas* 
ministras K. Bizauskas, 
Estijos ir Latvijos pasiun
tiniai, Vytauto Didžiojo 
Universiteto rektorius

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kur| noriai pasiųsime 
kožnam Šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie 
tlngę, arba labai jau
slus, jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
maiuoj, štai jums pro
ga Išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo Um-

pasiųsim jnms PII.NĄ 
DYKAI ISBAN- 

nandoti

i

, prof. M. Roemeris ir kt. A-
tidarydamas konferenciją, 
min. pirm, pavad. K. Bi
zauskas, tarp kito ko, pa
sakė, kad SELL veikimas, 
kaip aiškiai parodo praei
tis, jau yra išvaręs gilią 
vagą Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos aka
deminio jaunimo bendra
darbiavime.
darbiavimas 

! svarbą, nes
studentų tarpusavio susi- w. r*rw«u xv«. ciucugo, ul

kviestas išpildyti programą jū
rininkų institutui. Pernai lietu
vių dalyvavimas labai publikai 
patiko. Kviečia katalikų komi
tetas. kuris jūrininkus globoja.

Rep.

Geg. 28. pasidarbavimu para
pijos komiteto nario. Jono Les- 
kevičiaus. tapo suruošta drau
giškas vakarėlis parapijos ko
miteto ir parapijos choro na
riams. ŠĮ vakarėlį visi entuzias
tiškai pavertė minėjimu dešim
ties metų sukaktuvių įsišventi
nimo pirmutinio Kanadoje au
gusio lietuvio kunigo, klebono 
Jono Bobino. Ta proga komite- Tamstos prisiųstos žinutės 
to nariai ir choras klebonui at- talpinome, 
minčiai nupirko judamų paveik- dakcijai savo vardo - pavardės 
slų kamerą už $125. Labai grą-. ir adreso.

Redakcijos Atsakymai
Ašeriukui. Loveli, Mass.

nes nepadarėte
ne 
re

3US-

k*»n- 
Per-

pigų Metodą,
,, tams.

I Mes noriai 
Pakeli. 7 dienoms 
DYYMUI, ir jeigu norėsite 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI. mūsų Uni
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą

Tas bendra-
turi didelę
jis išeina iš tuoJaa iJ . . • ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9
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[vietinės žinios
Lietuvių Dienos Reikalu 

Susirinkimas
! LANKĖSI

Ketvirtadienį, birželio 15 
d., 7:30 vai. vakare, “Dar
bininko” salėje, 330 E. St., 
So. Bostone įvyks Lietu
vių Dienos reikalu svarbus I 
susirinkimas. Prašome vi
sų tų, kurie yra pasižadė
ję dirbti ir tų, kurie pri-’ 
jaučia Lietuvių Dienai 
skaitlingai dalyvauti.

V. T. Savickas, pirm.,
O. Ivaškienė ir

O. Pečiulienė, rast.

DAKTARAI

= Tel. ŠOU 2712

s

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

o

Pereitą šeštadienį “Darbinin
ko” redakcijoj lankėsi p. A. 
Skirius, Marianapolio Kolegijos 
graduantas. P-nas A. Skirius y- 
ra nuolatinis “Darbininko” ben
dradarbis.

Tą dieną lankėsi iš Rouse’s 
Point. N. Y. p. Vytautas Sirvy
das, Jung. Valst. imigracijos 
inspektorius, prie Kanados ru- 
bežiaus. P-nas V. Sirvydas be
veik kasdiena lankosi Kanadoje t ‘ir dažnai nuvyksta į Montrealį, 
kur yra nemažas skaičius lietu- 

i vių.
Tą pačią dieną lankėsi p. Ju

lius Kiškis, Worcestcrietis. Po
nas J. Kiškis yra baigęs techni
kos fakultetą Lietuvoje. Jis yra 
veiklus katalikiško jaunimo ra
teliuose.

Taipgi lankėsi p. Angelė Šmi- 
gelskytė, slaugė, kuri ėjo parei
gas St. Clair ligoninėje. New 
Yorke. Ji atvyko į So. Bostoną 
pas savo tėvelius praleisti ke
lias dienas. Šią savaitę grįžta į 
New Yorką prie naujo ir atsa- 
komingo darbo į St. Francis li
goninę, Bronx, New York. kur 

■ eis prižiūrėtojos pareigas. P-lė 
A. Smigelskvtė kalba gražiai 
lietuviškai, skaito “Darbininką” 
ir įdomaujasi lietuvių veikimu.

i

I

I

ŽINUTĖS
nu

Lietuvis DantistasA. L Kapočius
251 W. BROADVVAY,

So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRep$hi$,M.D
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8

ĮVAIROS SKELBIMAI

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Watcr & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

jonas Kiburys su Bronislava! 
Stapulionyte, gyv. 5 Hatch St., į 
So. Boston, Mass. Liudijo Ed
vardas Kiburys ir Onerina Abi- 
salih.

Birželio 11 d., tapo pakrikšty
ta Jadvyga Joana Wayne ir Ja- 

i dvygos (Savickaitės) Parkers.
Kūmai buvo Alfonsas Lazerni- 
kas ir Alena Savickaitė.

Tą pačią dieną. 4 vai. p. p., šv. 
Petro par. bažnyčioje įvyko Die
vo Kūno šventės pamaldos. E- 
vangelijas giedojo kunigai: Vir- 
mauskis, Jenkus, Baltrušiūnas 
ir Juškaitis. Procesijoje dalyva
vo Seserų prirengti berniukai ir 
mergaitės. Dalyvavo daug Šven
čiausio Sakramento garbintojų.

Birželio 12 d., vakare, bažny
tinėje salėje, po Dievo Kūno 
Oktavos ir birželio mėnesio pa
maldų ir po Saldžiausios Širdies 

; draugijos susirinkimo, kalbėjo 
i iš Lietuvos įžymus svečias pro- 
į fesorius daktaras Kazys Pakš
tas. Jis atvyko Amerikon birž. 
10 d. Važiuoja į Kalifornijos U- 
niversitetą dėstyti geografijos 

j ir klimato mokslus. Vietiniai an- 
' glų laikraščiai paminėjo svečio 
j sustojimą So. Bostone.

Birželio 10 d., kun. K. Jenkus 
I sušliubavo savo artimą giminai- 
jtę, Šv. Kazimiero par..bažnyčio
je, VVorcester, Mass. Jis atgie- 

j dojo ir šliūbines šv. mišias jau
navedžių intencijai.

Birželio 9 d., kun. J. Plevokas 
išvažiavo trumpam poilsiui.

sv.
kas

Per Dievo Kūno Oktavą, 
Petro par. bažnyčioje yra 

j vakarą pamaldos. Daug atsilan
ko Švč. Sakramento garbintojų.

Birž. 16 d., yra Saldžiausios 
Širdies Metinė šventė. 7 vai. va
kare, Maldos’ Apaštalavimo dr- 
ja susirinks maršuoti į bažny
čią. Bažnyčioje įvyks Introniza- 
cijos pamaldos.

. Birž. 17 d. yra laisva diena 
! Bostono apylinkėje. Šv. Petro 
■ par. bažnyčioje mišios šventos 
!įvyks valandomis: 7, 8 ir 9. Pa
skutinės bus Birutės Virmaus- 

j kytės šliūbines šv. mišios.

GELBĖK 
SAVO 

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informaciją.

♦ ♦ *■

Šv. Petro Parapijos Išvažiavimas įvyksta birž. 18, 
1939, Munchback’s Grove, prie Beech ir Washington 

gatvių, Roslindale, Mass.
Parapijos Veikimo Komisija ir vietiniai kunigai maldauja draugijų, darbuo

tojų, profesionalų, biznierių, visų parapijiečių ir prietelių bendradarbiauti išva
žiavimo ir parapijos gerovei.

2 vai. p. p., Stepono Dariaus Benas duoda koncertą.
IŠVAŽIAVIMO TURGAUS EIGA.

3 v. p. p., garsiakalbiais skelbimų komisijos pranešimai, dainos - šokiai.
4 v. p. p.. Vaikučių, Choro, ir Mėgėjų Programos.

IŠVAŽIAVIMAS SUDAINUOS ŠIAS DAINAS:

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS felOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, mass".
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3637.

Birž. 16 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Petro par. bažnyčioje atlaikys 
Saldžiausios Širdies šventės pa
maldas ir pamokslą pasakys 
profesorius daktaras kun. Juo
zapas Vaitkevičius, MIC.. Tėvų 
Marijonų Seminarijos rektorius.

IŠ LDS1-MOS KUOPOS 
NUTARIMŲ

Vijo Vilkas...
Vijo vilkas voveraitę.

| si vi jo į eglaitę. 
Oi lia dri, oi Ha dra.

Oi lia dri ca, oi čia čia. 
Jsivijo į eglaitę

Ir nukando uodegaitę. 
Oi lia dri, oi lia dra,

Oi lia dri ca, oi pa pa. 
Ir nukando uodegaitę.

Pasisiuvo kepuraitę. 
Oi lia dri, oi lia dra,

Oi lia dri ca, oi čia čia.
Pasisiuvo kepuraitę

Ir nujojo pas mergaitę. 
Oi lia dri, oi lia dra.

Oi lia dri ca, oi pa pa.

Kada Noriu Verkiu...
Kada noriu — verkiu, 

Kad noriu — dainuoju, 
Nuo sunkių darbelių 
Neišsiliuosuoju.

Ilsta man rankelės 
Nuo sunkių darbelių. 
Alpsta man širdelė 
Nuo rūsčių kalbelių.

Nedėlios rytelį 
Ėjau vandenėlio, 
Sutikau bernelį 
Saly šaltinėlio.

I

Pastatyk viedrelius. 
Paguldyk nattelius. 
Pasilsėk mergužėle, 
Paalsyk rankeles.

Dėkui tau, berneli. 
Už meilius žodelius — 
Tokių negirdėjau 
Nuo pat mažumėlės.

£
Šaltyčius...

Baly kelio - vieškelėlio 
Gyveno kaityčius. 
Vai dūda ir vėl dūda. 
Ai tai dūda, dūdytčlė, 
Gyveno šaltyšius.

Jis turėjo tris sūnelius 
Visus tris kai vieną. 
Vai dūda... (kartojasi)

Vienas Jonas, antras Baltrus 
O trečias Matjošius.
Vai dūda...

Nuvažiavo į Alvitą 
Pirkti Jonui dūdą. 
Vai dūda...

Jonui dūdą. Baltrui skripką, 
Matjošui pyragą.
Vai dūda...

Anei dūdos, a nei skripkos. 
Anei pyragėlio. 
Vai dūda...

Atsiveškite šį lapą išvažiaviman ir

Ant Krašto Marių...

Ant krašto marig, Palangos miestely, 
Kur gyven mūsų broliai, žemaitėliai, 
Ir aukštas kalnas, Birutė vadintas, 
žaliom pušelėm’ viršus apsodintas. 
Tolai laiminga buvo žemė mūsų, 
Kol buvom ponais ir gudų ir prūsų; 
Viežlyva, skaisti, kaip rožė ar rūta, 
Kuningaikštienė gyveno B i rūta. 
Nebuvo jinai kokia karalaite, 
Bet iš Palangoe vargdiene mergaite. 
Keistučiu! pamylus karaliene tapo 
Ir vargšus mylėjo iki mirties kapo.

Joseph W.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Garnys, Garnys... /

Garnys, garnys tur’ ilgas kojas! (2) 
Bėgkčiau, bėgkčiau, kad galėčiau 
Ilgas kojas kad turėčiau, kaip garnys 
Garnys, garnys tur ilgą snapą! (2)
Lėsčiau, lėsčiau, kad galėčiau
Ilgą snapą kad turėčiau, kaip garnys 
Garnys, garnys tur ilgą kaklą! (2)
Ryčiau, ryčiau, kad galėčiau
Ilgą kaklą kad turėčiau, kaip garnys 
Garnys, garnys tur ilgus sparnus (2) 
Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau 
Ilgus sparnus kad turėčiau, kaip gar

nys.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Birž. 18 d. Šv. Petro parapija 
■ išvažiuos į Munchback’s Grove. 
prie Beech ir VVashington gat
vių, Roslindale, Mass., pasilink
sminti. Tyrame ore įvyks įvairi 
programa ir įvairus turgus. A- 
part beno, choro koncertų, ir 
vaikų choro, įvyks Mėgėjų Va-

Į landa. Į mėgėjų valandą kvie
čiami visokie muzikantai, šokė
jai, dainininkai ir vaidintojai. 
Atsižymėję gaus taures ir ki
tas dovanas. Gerbiami profesio
nalai bei biznieriai aukuoja 
kontestantams brangių dovanų. 
Jų tarpe aukavo taures Bostono 
Mayoras Tobin. Domininkas Za
letskas. adv. J. Cūnys, N. N., ir 

, kiti, kurie bus vėliau skelbiami, 
i Ponas J. Diiis pristato pono 
Mayoro didelį Loving Cup. Kon- 
testantai prašomi iš anksto įsi
registruoti.

1

I

Birž. 11 d., ėmė šliūbą Valeri-

VALGOMOJI DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
4« CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

. Perkins Markei
F. BiJtrušiūnes ir p.Klinga. Sav.
753 Broadv.ay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY.

Tel. SOUth Boston 93b/ 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.
•

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

Visi skelbkitės “Darbiuinke”.

Pereitame LDS 1-mos kuopos 
mėnesiniame susirinkime, kuris 

i įvyko gegužės pabaigoje buvo 
gautas laiškas su pakvietimu 
nuo klebono kun. P. Virmaus- 
kio, kuriuo kviečiama dalyvauti 
aktyviai parapijos išvažiavime, 
kuris įvyksta birželio 18 d. Su
sirinkimas nutarė dalyvauti ir 
išrinko darbininkus: pp. V. Va
latka, S. Griganavičius. K. Neu- 
ronis, J. Jeskevičius, J. Kumpa, 
K. Šidlauskas, V. Savickas, V. 
Kališius, p. Peldžius, p. Valatke- 
vičius, p. Sanda. Reikia tikėtis, 

I darbininkai pribus laiku pikni- 
: ko darže. Munchbuck’s. Roslin- 
> dale. Mass.

PAGERBĖ VEIKĖJĄ

Sekmadienį, birželio 11 d., 6 
ir Mari

jonos bei Silvestro ir Suzanos 
Jeskevičių rezidencijoj, 92 Saw- 
yer Avė., Dorchester, Mass. įvy- 

Į ko pagerbtuvių pokylis, pagerb
ti p-nią Ievą Marksienę, jos 15 

Į metų našlystės I našlavimo). 
f Šis gražus ir nuoširdus įvertini- 
; mas p-nios Marksienės sunkių
jų jos metų yra paremtas tuo, 
kad ji neatsižvelgiant į savo 
kasdieninę šeimos naštą, vienog 
sugebėjo nenutraukti ryšių ir su 
draugijiniu gyvenimu. Ji vi
suomet pirmoji buvo pakviesta 
į vadovavimą įvairiuose paren
gimuose. kaipo pirmoji šeimi
ninkė ir prie to apie keliose 
draugijose pirmininkauja virš 

’ no dešimts metų. Tos draugijos 
yra tai Moterų Sąjungos kuopa, 
Lietuvos Dukterų ir Maldos A- 
paštalystės. Ji yra aktyvi ir 
LDS kuopoje. Taipgi parapijos 
darbuotėje ji visuomet yra pir- 

1 mose eilėse. Taigi nenuostabu, 
kad šia proga jos artimieji ir 
pareiškė jai savo nuoširdumą ir 
įvertinimą bei užuojautą jos 
našlavimo valandose. Susirinku
sieji, pp. Jeskevičių rezidenci
joj. — Kun. K. Jenkus. garbės 
viešnia p. I. Marksienė ir jos 
sūnus ir duktė, pp. Valatkai iš 
Roslindale. pp. Guzevičiai, Se- 
nukevičiai. Raškauskai, Ivaškai, 
Siaurai, (p. Siaurienė tur būt 
daugiausiai nusidėjo, nes ji gel
bėdama surprizą turėjo dau
giausia p. Marksienei meluoti ir 
ia važioti, kad laiku pribuvus į 
tariamą vietą), Janušonienė, 
Majauskaitė, Čaplikienė, Nanar- 
tavičienė, Galeckienė. Matejaš- 
kienė, Jakimavičienė, Kumpa. 
Sidaravičius.

Dalyvių vardu įteikta dovanė-*

vai. vakare, pp. Juozo

visi sudainuokite.

Kas ir kuo norite pasirodyti Mėgėjų Programoje ir kontestuoti dėl brangių 
dovanų, tuojau užsiregistruokite.

Automobilistai malonėkite važiuoti pro bažnyčią ir nuvesti darbininkų išva
žiaviman.

Išvažiavimas baigsis 8 v. v. Todėl nebus galima parodyti Judamųjų paveikslų. 
Jei lytų, minima programa įvyktų salėje, 492 E. 7th St., 2 valandą po pietų. 

Įžanga 25c. Vaikams dykai. 
Iki pasimatymo parapijos Metiniame Išvažiavime.

Parapijos Veikimo Komisija

ĮVAIROS SKELBIMAI

Kviečiame visus

PADĖKOS ŽODIS

i

Norime išreikšti padėkos žodį 
visiems, kurie dalyvavo laidotu
vėse a. a. Juozapo Gailiūno.

Širdingai dėkuojame kun. K. 
Jenkui už suteiktus paskutinius 

dė-

--  I ■ —■■■ ■ . ■ — 
lės intencijomis už sveikatą ir 
už mirusius. Šv. Mišios bus at
laikytos už sveikatą, šeštadienį, 
birželio 17d., it už mirusius, 
pirmadienį, birželio 19 d., šv. 
Petro par. bažnyčioje. So. Bos
ton. Mass.

Visų dalyvavusių vardu kun.
K. Jenkus sudėjo linkėjimus p. Šv. Sakramentus. Taip gi 
Marksienei, o p. .Marijona Jes- fkuojame klebonui kun. P. Vir- 
kevičienė išdavė visus planus mauskiui už išlydėjimą iš namų, 
šio pokylio surengimo. Svečiai už šv. mišių auką, ir už palydė-. 
ir viešnios praleidę vakarą gra- jimą į kapus. Dėkuojame kun. 
žioje ir linksimoje nuotaikoje J. Plevokui už šv. mišias ir už 
išsiskirstė pilni pakilaus ūpo į palydėjimą į kapus. Taipgi dė- 
namus. Rap. kuojame Seselėms Jėzaus Nu- j

Į kutinį patarnavimą. Taipgi dė- 
i-kuojame visiems už dvasinius 
■bukietus ir gėles; ir visiems, 
j kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
mūsų nuliūdimo valandoje.

: Dėkuojame graboriui Zalets- 
kui už mandagų patarnavimą.

Nuliūdę
Barbora Gailiūniene ir Šeima, 

ir brolis Povilas.

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Kaunas, Geg. 27, Lietu
vos Banko gegužės 15 d. 
balansas, kaip skelbiama 

į kryžiuoto už dalyvavimą šerme- vakar išleistame oficialia- 
nyse ir šv. mišiose. Dėkuojame me biuletenyje, siekė 236 
draugijoms: Šv. Kazimiero R.! mil. Lt prieš 225 mil. Lt 

l K. ir šv. Petro ir Povilo, už pas- pernai gegužės 15 d.
šį antradienį, birželio 13 d.. 

bažnytinėj salėj įvyks Lietuvos 
Dukterų po globa Motinos Šv. 
draugijos susirinkimas. Į šį su
sirinkimą kviečiamos visos na
rės, o tos kurios išrinktos dar- ■ 
buotis parapijos metiniame pik
nike privalo būtinai dalyvauti. 
Šiame susirinkime turėsime ap
tarti kaip geriausiai mūsų drau
gija galės pasidarbuoti parapi
jos piknike. birželio 18 d.. 
Munchback’s darže. Rast.

MALDOS APAŠTALYS
TĖS DR-JOS PAMALDOS

Penktadienį, birželio 16 d., š. 
m.. Maldos Apaštalystės drau
gija yra užsakiusi savo intenci- 

i jai šv. mišias. Visos narės kvie
čiamos ateiti į pobažnytinę salę 
7 vai. ryte, iš kur visos “in cor- 
pore” maršuosime išklausyti šv. 
mišių, kurios bus laikomos 7:30 
vai.

Į

Peter's Bcstcn St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9295.
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojam 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

bei 
pa- 
die-

J

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.Visi, kurie norėtumėte 

jausdami atlikti patriotinę 
reigą. parėmimu Lietuvių 
nos. Pasaulinėje parodoje, New
Yorke, kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai. 
Ženkleliai galima gauti ir “Dar
bininko” administracijoj. Kai
na 25c.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass

TEL. GEN 9296

QueenAnnLaimdry,inc. ■
7—9 Ellery St., :

So. Boston, Mass. <
Tel. ŠOU 2939 !

Jei norite, kad Jūsų drabužiai ' 
būtų švariai išplauti, J

paveskite šį darbą mums. '



Antradienis. Birželio 13 d.. 1939

Rytinių Valstybių žinios
LIETUVIU DIENOS DAINŲ 

ŠVENTĖS PROGRAMA
13. Pasėjau kanapę 

rauskas — tris eiles žodžių.
14. Lietuviais esame mes 

gę Šimkus — \ įsus žodžiu
Lai pasistengia kiekvnn 

Naujos Anglijo:; choristą: 
vadai šįmet dalyvauti 
Pasimatysime visi Thomps<»ne. 
Lietinių dieną. Liepos July 1. 
1939 metais.

Juozas K. Ja maitis. 
Naujos Ang. Varg. ir Choru 
Sąjungos Provincijos Pirm

Anti- 
K. Zv 
gi< do: 
ir art.

p. Muz. Juozas Žemaitis. Nau
jos Anglijos Vargonininkų ir 
Chorų Sąjungos pirmininkas, 
praneša, kad Lietuvių Dienoje, 
liepos 4. Mananapulyj. giedoji
mo ir dainavimo tvarka bus šio
kia :

Laike iškilmingų šv. mišių 
giedos šv. Kazimiero par. (Pro- 
videnee. R. L), šv. Kazimiero 
par. (VVorcester. Mass.) ir Auš 
ros Vartų par. (Worcester. 
Mass.i chorai. Vargonais gros 
Brolis Jonas Banys. Diriguos 
komp. Jonas Čižauskas. 
phonus giedos muz. J. 
maltis. Per offertorium 
duetas — komp. Jonas 
Marijona Čižauskai.

štai Dainų šventės repertua
ras:

Tuoj po mišių įvyks visų cho
rų bendra repeticija Marianapo
lio Kolegijos dormitorijoje.

Dirigentas komp. Juozas Žile
vičius reikalauja, kad visi cho
ristai būtinai dalyvautų rejKti- 
cijoje. kad tinkamai prisiruoštų 
bendram viešam daina\ imui. 
Kiekviena choristė turėtų pasi
stengti būti apsirėdžiusi tauti
niais drabužiais. Kiekvienas 
choristas turėtų nešioti baltus 
marškinius su "blac-k bow ties”. 
Choristai ir jų vadai yra prašo
mi susirinkti pas Kolegijos na
mą 3 :30 p. 
su paradu 
kur įvyks 
Kiekvienas
užrašą su choro vardu ir iš ku
rio miesto.

Kompozitorius Juozas Žilevi
čius diriguos chorų chorui.

Kiekvienas choristas turėtų 
pasistengtų dainas išmokti at
mintinai. Dainuos šias dainas:

1. Amerikos ir Lietuvos Hym- 
nai.

2. Kur bėga Šešupė — Sasnau
skas — pradedant žodžiais — 
“Apsaugok. Aukščiausias”.

3. Jaunimo Giesmė — Nauja- 
— tris eiles žodžių.

Ant Tėvelio dvaro — šim-

m. ir paskui sykiu 
nueiti į bleachers, 
dainų programa, 

choras turėtų turėt

HEW H&VEN. CO.
KUN. M PANKUI BUS JTEI1 

TA ŠAULIU ŽVAIGŽDĮ
Birželio 18 d„ š. m. įvyk 

Kazimiero parapijos pikniką 
Sea Cliff Inn.. Murris Cove. Ct. 
Jau daug piknikų mūsų parapija 
yra surengus, bet negalima jų 
prilyginti prie šio. nes bus ne
paprastas tuonii. kad jame da 
lyvaus Lietuvos Generalinis 
Konsulas p. J. Budrys, ir įteiks 
mūsų klebonui kun. M. Pankui, 
šaulių žvaigždę, kurią jam pa 
skyrė Šaulių Sąjunga Lietuvoje, 
už jo gausias aukas ir pasidar 
bavimą.

Rūtų malonu matyti, ka i į šią 
gegužinę atvyktų apylinkių ko
lonijų dvasiškiai ir viri klebono 
pažįstami bei draugai. Taipgi 
pasitikim, kad Eridgeport’o lie
tuviai gausiai daly', aus ne: t-«-n 
kun. M. Pankus ilgus metu: kle 
bonavo.

Visi parapijonai turėtų dėti 
pastangas, kad sukviesti visus 
šios kolonijos lietuvius į šią ne
paprastą gegužinę ir klebono 
pagerbimo dieną, kurioje taipgi 
dalyvaus miesto majoras p. J. 
Murphy. ir daugiau įžymių sve
čių.

Kun. Jonas J. Jakaitis, MIC..

T

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC.,

8

i Miręs Kūnas Su Gyva Galva
i

Prancūzų Mokslų Akade
mijos narys, senatorius, 
buvusis sveikatos minis
tras, dabartinis išradi
mams patentuoti rūmų di
rektorius J. L. Bretonas, 
galima sakyti, yra tik žmo
gus — galva, nes jo kūnas 
jau seniai yra miręs.

Bretonui dabar 68 metai. 
Prieš daugelį metų jis su
sirgo keista ir labai baisia 
liga, kurios ir ligi šiolei ne
gali išaiškinti gydytojai. 
Pirmiausia Bretonui pra
dėjo paraližuoti kojas, pa
skui liemenį ir rankas. Po 
kurio laiko apmirė jo visas 
kūnas ir pasiliko judri tik
tai galva.

I Bretonas yra žymus 
mokslininkas, technikos 
žinovas, kuris nėr pasauli
ni karą nubraižė pirmųjų 
prancūzu tankų planus ir 
padarė daug kitu armiini 
labai vertingu išradimų. Tr

išTėvų Marijonų Provincijolas, kuris neseniai grįžo 
misi jų krašto — Pietines Amerikos, birželio 3 d., š. m., 
buvo atvykęs į So. Bostoną ir ta proga pasakė kalbelę 
per radio Darbininkų Radio Programoje.

Birželio 6 d. išvyko į Lietuvą pailsėti ir padaryti 
vizitus Tėvams Marijonams, savo giminėms, o iš Lie
tuvi s Tėvas Provinciolas vyks į Romą dalyvauti Tėvų 
Marijonų seime, kuris jvyks liepos 19 d. š. m.

Marianapolio Kolegijos rektorius, po sunkaus darbo— v*sa 5a* ?s atVko ta^P.Pat 
mokslo meto užbaigimo, birželio 14 d. š. m., laivu 
ųuitania” išvyksta į Europą. Pirmiausia apsistos 
Prancūzijoje, kur visą mėnesį gydysis kurorte, o iš 
Prancūzijos vyks į Romą dalyvauti Tėvų Marijonų 
seime.

Kartu su kun. rektorių vyksta ir kun. Jonas Jan- 
čius, MIC. dalyvauti seime.

Garb. Tėvams Marijonams linkime laimingos ke
lionės ir sveikatos.

tų J.r!. Įrašyti prie Moterų Są- kinu abu korespondentu ir kvie- 
jungos, meldžiu kreiptis pas čiu dažniau pavartoti savo plun- 
kuopos raštininkę p. Marijoną ksną. M.
Ramanauskienę, 61 Ceclar Hil! --------------
Avė. Tai labai gražus ir girtinas p.

M. paraginimas naujiems ko
respondentams.

Redakcija taip pat kviečia vi
sus, plunksną valdančius, rašy
ti žinutes iš lietuvių veikimo ir 

i I

lis
4.

kus — tris eiles žodžių.
5. Statysiu • tiltaitį — Žilevi

čius — tris eiles žodžių.
6. Pasisėjau žalią rūtą — Nei- 

rnontas — visus žodžius.
7. Žalioje girelėje — Gaubas 

— visus žodžius.
8.

eiles
9.

eiles
10. Laisvės daina 

čius — visus žodžius.
11. Berneli mūsų — Aleksis— 

visus
12.

PLATINAMI LIETUVIU DIE
NOS PASAULINĖS PARODOS 

ŽENKLELIAI
Pereitą savaitę mūsų koloni

joj pradėta platinti Lietuvių 
Dienos Pasaulinės Parodos žen
kleliai. kurie yra gražus ii- pa
togus kiekvienam lietuviui bei 
lietuvaitei dėvėti. Kadangi lie
tuviai negali tikėtis, kad kas ki
tas padengtų išlaidas Lietuvių 
paviliono Pasaulinėje Parodoje, 
tai dėl tos priežasties yra iš
leisti ženkleliai. Ženklelių kaina 
25 centai. Taigi, kurie norėtų 
ė igyti kreipkitės pas p. J. Diš-

įstojimo mokesčių. Jeigu kmios yj Ramanauskiene, V.
nepasinaudos šia gera proga iki Morkūną. F. Rumską, J. Matu

laitį ir M. Jokūbaitę.

KATALIKĖS MOTERYS IR 
MERGAITĖS RA.ŠYKITĖS 

prie moterį; SĄJUNGOS
Noriu trumpai priminti vi

soms katalikėms moterims ir 
margaitėms, kad dar liko mėtę
sis laiko, kuriame galima prisi
rašyti prie Moterų Sąjungos be

liepos 1 d., paskui norėdamos 
prisirašyti, turės mokėti įstoji-' 
mo mokesčius. Lietuvaitės, pa
galvokite visos kol dar jauno:- 
esat, apsidrauskite savo gy. v’:, 
geroje ir pastovioje organizaci
joj. kuri rūpinasi savo narių 

_  Žilevi- gerove, ligoje išmokėdama pa-
• šalpą, mirus pomirtinę. Augin
kime Moterų Sąjungą, kuri yra 

žodžius. j kaip gražus augantis medis?
Aš negert atėjau — Gruo- kuris savo šakas skleidžia. Ku- 
visus žodžius rios moteris ir mergaitės nore- i . _v & Į lo ir priėmė

Palankėj — Pocius — tris 
žodžių.
Šią naktelę — Šimkus tris 
žodžių.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 E’Jsvorth St. 
Worcester, Mass

BOSTON BRANTO
1410 Columbia Rd., 

South Boston

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.

Telefonas
Worcester, 5 4335

P BONE
So. B<Mon 

2271

gyvenimo.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA 
MŪSŲ PARAPIJOJ

Birželio 3 d., 8:00 valandą ry
te priėmė Šv. Komuni ją mūsų 
parapijoj 6 mergaitės ir 1 ber
niukas. altorius buvo gražiai 
išpuoštas gėlėmis ir žvakėmis. 
Visi vaikučiai, seselių ir klebo- 
ni išlavinti ir sutvarkyti, arti
nosi pirmą kartą prie 1 >ievo sta- 

i savo jaunas šir
dis. Koks malonus ir linksmas 
vaizdas, ypatingai tėvams, ma
tant savo vaikelius susijun
giant su Dievu. Pritaikintą pa
mokslą pasakė klebonas, kvies
damas vaikučius visuomet su 
Dievu gyventi.

T *

Juozas Dilionis mano toliau apie keistus įvykius, kiti ir ki- 
tęsti mokslą. Jis jaučia pašau- tos dejuos, švilps, siūbuos skų- 
kimą būti kunigu ir pasiryžęs sis savo likimu, nelaimėmis. Ir 

tu jų kalbas suprasi, įvertinsi, 
palyginsi su savaisiais vargais 
su savaisiais džiaugsmais. Už- 

j akmenį, kitaip 
^ariant, olą (o jų čia labai 
idaug) kelmą, ar rąstą atsisėsti 
ir svajosi, ar kalbėsies su drau
gu, kol mintys galvoje skraidys, 

.kol jas išsemsi. A. S.

i

i savo užbl ėstą tikslą pasiekti.
Laimingam J. Dilioniui linki- 

me kuo geriausio pasisekimo. I ..1 Ra/Jtlkęs dldflul*

Marianapolio Kolegija 
Vasara

gerai dar prieš apsiryda
mas šita keista ir baisia li
ga.

Bretoną kiekvieną dieną 
iį tarnybą atveža automo
biliu ir čia jį pasodina pa
togioje vežiojamoje, jam 
specialiai pritaikytoje, kė
dėje. Savo kabinete jis dir
ba ištisas dvylika valandų: 
skaito, peržiūri rankraš
čius, kalba telefonu, davi
nėja valdiniams įvairius į- 
sakymus, tyrinėja ir tobu
lina savo išradimus. Ir visa 
tai daro be jokios gyvo 
žmogaus pagalbos; jam pa
deda tik specialus apara
tas, kuris buvo padirbdin
tas pagal jo paties nuro
dymus. Tas aparatas —tai 
tikras technikos stebuklas.

Į

JUOZAS DILIOMIS

Birželio mėnesį mokyklos į 
pasaulį išleidžia tūkstančius 
jaunimo, jiems įteikdamos mok
slo baigimo požymį — diplomą. 
Tai tikietas į gyvenimą. Kiek 
šiame popiervje, tame diplome, 
glūdi skaisčių svajų, kilnių ide
alų. aukštų užsimojimų! Deja 
jame glūdi taip pat ir kartūs 
gyvenimo užsivylimai, nepasi
sekimai. ir kartais net palauž
tas gyvenimas.

Panašiai birželio 11 dieną ir 
Marianapolio kolegijoj buvo į- 
teikta kelios dešimt diplomų; 
vieniems brandos atestatas — 
Bakalauro laipsnis baigiant ko
legiją. kitiems — diplomas bai
giant High School. šių tarpe y- 
ra ir laimingasis Juozas Dilio
ms. Marianapoly mokės keletą 
metų ir dabar sėkmingai baigė, 
suteikdamas daug džiaugsmo 
savo tėveliams, auklėtojams ir 

• draugams.
Juozas Dilionis gimė 1920 m. 

gruodžio 18 d. Pradžios mokyk
lą baigė savo gimtajame mieste, 
čia jis lankė High school. Lais
vomis dienomis pagelbėdavo 
dirbti narnų darbus tėveliams.

Priklausė ALK Stud. ir Prof.
1 Sąjungai. ,

Tėvai kilę iš Vabalių kaimo, į 
ir Nemunaičio parapijos Lietuvo- 

Malo- je. Jo sesuo ponia S. Šimkienė 
kad susilaukėme daugiau buvo C. L. C. centro sekretorė.

RIMTAI ŠURGA VLADAS 
PEČIULIS

Rimtai serga p. Vladas Pečiu
lis. kuris randasi New Haven. 
ligoninėje jau apie 4 savaitės, ir 
nernatvti jo sveikatos pagerėji
mo. V. Pečiulis, yra Antaninos
Pečiulienės vyras, p. Pečiulienė 
yra ilgametė ir darbšti sąjun- 
gietė. Taigi visos Moterų Sąjun
gos kuopos narės ir valdyba 
reiškia užuojautą, ir linki, kad 
p. Pcčulis greit pasveiktų iri 
grįstų pas savo šeimą, kuri lau
kia savo gero tėvelio.

SVEIKINĄ KORESPONDEN
TUS

Skaitydama laikraščius patė- 
mijau, kad iš mūsų kolonijos 
atsirado dvi arba du korespon
dentai. kaip tai: “Kibirkštis“ 
“Nauja korespondentė”.
nu,
žmonių, kurie rašo žinias iš mū- i antroji sesuo Regina, dabar ei
ni veikimo į laikraščius. Svei-įna tas pačias pareigas.

Savo puošnumu, gamta, rūmų 
išdidumu Marianapolio Kolegi
ja visus sužavi. Ypatingai ji, 
graži vasaros metu. Jau ištolo! 
žavi akį gražios nupiautos ve
jelės, o jų fone taliau didingai 
stovinčios baltos, baltutėlės ko
legijos rūmų kolonos, šalia jų 
simetriškai susodintos melsvos, 
aukštos eglės. Toliau už didžių
jų rūmų yra gražus vadinamas 
itališku sodu. Čia pilna įvairių 
šiltųjų kraštų gėlių ir augmeni
jos. raudonosios, baltosios ir ki
tų spalvų rožės savo kvapu ve- rininga ir įvairi. Pirmininkas kun. P. Strakauskas ir 
ria kiekvieno nosį. Ties gėlynu tos programos vadovybė atsišaukia į visus 
— fontanėlis.
gaudosi auksinės žuvytės, jos 
skubiai pasislepia po žydinčių 
baltųjų vandens lelijų lapų. Oh! 
kaip gražūs tie rimtieji, skais
tūs lelijų žiedai. Kolegijos 205 
akrų žemės plote visako rasite: į 
3—4 sodai, gėlynų, vejų, lankų, 
uogynų, javų laukų, riešutynų. 
Tik vietoj didingo gražaus miš
ko stūkso nulaužtų medžių stuo- 
brai ir kelmai. Tiesa daugiau 
kaip puse medžių dar liko. Ore 
žaidimo aikštelės: krepšinio, 
teniso, futbolo ir k. Teniso aik
štelės sienas puošia žydinčios 
rožės. Norime pasigrožėti natū
ralia Dievo duota gamta, išeiki-

I •me už penkiasdešimt žingsnių į 
miškelį, čia galėsime džiaugtis į 
kartu su poetu A. Baranausku 
visa kuo, ką matysime, ką užuo-

‘ j sime, ką girdėsime. Ir viskas
i bus taip miela, taip malonu.
taip artima, tik norėsi grožėtis, 

i svajoti ir kurti. Čia tavęs ne
trukdys niekas, o dar padės ta
vo vaizduotei ir stirnelė ir kiš
kelis ir kvatuojanti voveraitė, 
šokinėjanti iš medžio į medį, ir 
gražieji, keisti geniai ir marga
plunksniai kolibrėliai ir kuklūs 
nykštukai ir galybė kitų pauk
štelių. kurių nė vardų nežinoma.

■ O galingi uosiai, ąžuolai ir svy- 
ruonės pušys, eglės, berželiai— 
vieni jų tau girsis, daug daug 
pasakos apie praeitį nežinomą, i

Mėgėjų (Amateur) Valandė 
lė Lietuvių Dienoje

Kun. P. V. Strakauskas, Lowellio lietuvių par. 
klebonas, Lietuvių Dienos (Marianapolyj) pirminin
kas, praneša, kad Lietuvių Dienoje, liepos 4, Mariana
polyj, tuoj po pamaldų įvyks Mėgėjų (amateur) pro
grama, kuri bus transliuojama garsiakalbiais.

Labai svarbu, kad toji programa būtų įdomi, tu-

Naujos 
joje taškenasi, Anglijos dainininkus-kes, šoke jus-jas, muzikus (įvai

riais instrumentais), vaidintojus ir tt. tuojau užsire
gistruoti ir dalyvauti mėgėjų (amateur) programoje. 

Pasižymėjusieji programoje gaus dovanas. 
Kiekvienas (a), kuris(i) gali ką nors daryti, kad 

užinteresuoti Lietuvių Dienos dalyvius liepos 4 d., 
Marianapolyj, prašomi tuojau išpildyti šią aplikaciją:

Vardas-Pavardė

Adresas •r

Kuo gali pasirodyti programoje

šią aplikaciją išpildę, iškirpkite ir siųskite adresu:
A. F. Kneižys,

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Atsišaukimas Į Sportininkus

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

Marianapolyj įvyks didelė sporto Olimpiada Lie
pos 4, 1939 m. Todėl, prašome visų sportininkų susira
šyti su Sporto Komisija ne vėliau kai birželio 20,1939 
ir pasisakyti kokioje sporto sryty jie dalyvaus.

Sekantieji yra Olimpiados įvykiai:
1) Lenktynės 75 yardų vyrams.
2) Lenktynės 100 yardų vyrams.
3) Shot put.
4) šokimas į tolį įsibėgus.
5) Discuso mėtymas.
6) Stiebo voltus (pole - vaulting).
7) Aukštyn šokimas (high jump).
8) Estafetė 300 yardų vyrams (relay - running).
9) Vyrų ir merginų sviedinio (soft bąli) žaidimas.

Laimėtojams bus įteiktos dovanos.
Jonas J. Parulis, Pirmininkas,

i Sporto Komisija, Marianapolis College, Thompson, Ct.

i


