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Įžymus prancūzų politi
kas Paul — Boncouras lai
kraščiuose stengiasi atsa
kyti į klausimą: “Ar bus 
karas?” Savo atsakymą šis 
žinomas prancūzų politi
kas daro visiškai priklau
somą nuo to, ar bus suda
ryta prancūzų anglų rusų 
santarvė. Prancūzų rusu 
santarvė jau vra nuo 1935 j 
metų, o anglų prancūzų 
sąjunga faktiškai vra stip-' 
resnė net, negu Romos 
Berlyno ašies sąjunga. Vi-! 
sa problema, pagal Jaul — | 
Boncourą, yra — anglų ru
su santarvė. Jei toji san-; 
tarvė susidaro, karo pavo
jus labai sumažėja, nes ta- 
da ašis nerizikuos. Jeigu ši 
santarvė nepavvktu, tad? 
Vokietija galėtų bandvf 
atsiskaityti su Lenki ia 
Todėl santarvė su Sovie- [ 
tais. Paul — Boncourc; 
nuomone, yra ne tik labai 
didelis veiksnys būsimame i 
kare, bet sykiu tai yra la
bai reikšmingas įvykis tai
kai išlaikyti. “M. L.”
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KAINA 5 CENTAI

Prelato Amboto Iškilmingos 
Įvilktuvės Švč. Trejybės

Dalyvavo Prel. Krušas Iš Chicago

Chicagos lietuvių socialistų 
“N-jienos” įtalpino žinias apie 
Rusiją iš “Ken” žurnalo, kur 
sakoma, “jog Ivan M. Maiskio. 
sovietų ambasadoriaus Angli
jai, dienos esančios suskaitytos: 
netrukus jisai būsiąs pašalintas 
iš darbo einamų pareigų”.

Maiskio tikroji pavardė yra 
Liachovskis.

“N.” Rusijos diplomatams 
pritaiko šį posakį: “Kas iškyla 
aukštyn, tas turi nukristi že
myn”. Ten esą iš tiesų jie iš
dygsta, kaip grybai po lietaus, 
bet kaip grybai jie ir pranyks
ta

Trečia Šiurpulinga Tragedija Dancigas Priklauso Vokietijai
Nuskendo Prancūzijos Submarinas

Paryžius, Prancūzija, — Valstybės turi geriausius I
Birželio 19 — Pereitą ket- prietaisus gelbėti nusken- tas, birž. 19 — 
virtadienį nuskendo Pran- ____ _____________r___
cūzijos povandeninis lai-i išgelbėti—prigėrė 26 žmo- Kultūros Savaitę”. Princi- Vokietija nebijo jokios jė-

dusius, ir tai negalėjo visų naciai turėjo “Vokietijos

Dancigas, Laisvas Mies-|ga. Goebbels kalbėjo per 
s, birž. 19 — Šio miesto [59 minutes. Jo kalba buvo 

karinga. Jis nasakė, kad

vas (submarinas) “Phe- 
nix” su 71 įgulos vyru.

Valdžia iš karto slėpė šią

Brooklyno lietuvių komunistų 
laikraščio redaktorius A. B. ra
šo:

“Sovietų šalis gali pasidi
džiuoti dar ir tuomi. kad ji jau 
pusėtinai tvirtai pažabojo aklą
sias gamtos jėgas. Nei bado, 
nei stokos grūdų šiemet nebus 
nors oras beveik visoj šalyj bu
vo labai neprielankus javams... 
Bet moksliški patyrimai ir ma
šinerija tą gamtos rykštę ats
tūmė šalin”.

Taip didžiuotis gali tik gam
tos jėgų nepažįstąs žmogus ar
ba nesveiko proto žmogus. Tai 
yra blasfemija.

Pereitais metais Naujosios 
Anglijos gyventojai pergyveno 
uraganą, kurio niekad gal nesi
tikėjo tame krašte.

Lai p. A. B. prieš tokią gam
tos jėgą sudeda visus moksliš
kus išradimus ir mašineriją, o 
ta jėga viską sutriuškins. Toks 
uraganas arba kitokia Dievo 
rykštė ne tik gali sunaikinti so
vietų išradimus, bet ir visą šalį 
paversti į griuvėsius.

nės.
Tokios nelaimės sukelia 

baisią1 nelaimę“tefnTadS »vairiu ^lbu. ypač š£is
* Y neramumų laikais. Kalba

ma, kad tai sabotažas. Gal 
ir taip, o gal ir ne?! Jeigu 
submarinai nuskęstų tik 
taip vadinamų demokrati
nių valstybių, tai gal ir bū
tų pagrindas sakyti, kad 
fašistinių arba komunisti
nės valstybių šnipai daro 
sabotažą, bet dabar kaip 
žinome nuskendo Japoni
jos submarinas su 80 žmo
nių, nelabai seniai nus- 

ikendo Vokietijos submari
nas.I

i Neginčijamas faktas pa
silieka, kad submarinais 
nardytis yra pavojinga. 
Kas nors yra negera pačio
je jų struktūroje.

ta — nepaslėpsi.
Kada spaudoje buvo pa

skelbta ta žinia, tai visa 
šalis buvo sujaudinta.

“Phenix” submarinas 
nuskendo Cam Ranh įlan
koj, prancūzų Indo-Kini 
joj-

Submarinas buvo 1,379 
tonų. 302 pėdų ilgio.

Tai jau trečia į trumpą 
laiką toki baisi tragedija. 
Dar mėnuo nepraėjo kai 
nuskendo Jung. Valstybių 
submarinas “Sęualus” ties 
Portsmouth, Anglijos sub
marinas “Thetis” ties Li- 
vernooliu, ir dabar “Phe- 
nix”.

Bet pasirodė, kad Jung.

palių kalbėtoju buvo Vo
kietijos propagandos mi
nistras Juozas Goebbels. 
Daug nacių buvo suvažia
vę iš Rytinės Prūsijos su
sipažinti su Vokietijos 
“kultūra”. Kraštutinieji 
naciai laukė ką nors tokio 
nepaprasto, bet nesulaukė.

Goebbels savo kalboje 
pareiškė, kad Dancigas y- 
ra Vokietijos ir esą to fak
to negali pakeisti jokia di
plomatija arba politinė jė-

gos pasaulyj. Dancigo pri
jungimas prie Vokietijos 
esą neišvengiamas daly
kas ir nuo to negali sulai
kyti jokia pasaulinė jėga.

Naciai klausė Goebelso 
i“kaip ir kada Hitleris da
rys žygį?” Bet tas klausi
mas liko neatsakytas.

Lenkai Dancige ir Lenki- 
[ joje paviršutiniai laikosi 
i šaltai, nenori išsiduoti, kad 
[Goebbelso kalba juos jau
dintų.

PRIMICIANTAS

Tientsino Klausimas Tebėra

Pasikeite Protesto Notomis
Japonija nori priversti

PRIIMTOS REZOLIUCI
JOS BALTIJOS VIENY

BĖS REIKALU

Kaunas, birželio 18 d. — 
Baltijos Kongresas priėmė 
eilę rezoliucijų bendro vei
kimo klausimais.

Londonas, birž. 19 —An
glija ir Japonija pasikeitė svetimtaučius išsikrausty- 
griežtomis protesto noto- ti iš Kinijos. Bet 
mis, bet tas neprivertė Ja- vyks, tai jau kitas klausi- 
ponijos nuimti blokados mas.
prieš Angliją Tientsine.

Japonija nori panaikinti atsakymo, bet Japonija tu- 
kitų valstybių koncesijas 
Kinijoj.

Japoni ja sutinka atšauk
ti blokada, jeigu Anglija 
pasižadėtų neduoti pagel- 
bos kinams, jeigu atiduotų , 
Japonijai S6,375,000 kinų j 
aukso, laikomo britų kon-i 
cesijos bankuose, ir jeigu

ar pa-

Anglija laukia Japonijos

ri būti kelis kartus pagal
vos ką ir kaip atsakyti.

Areštavo 28 Nacius 
Budapešte

KUN. JURGIS ANDRIUŠKA

Hartford. Ccnn., birž. 19,
— Vakar Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčio
je, 11 vai. ryte įvyko nepa
prastos ceremonijos ir iš
kilmingos pamaldos, laike 
kuriu formaliai įstojo į 
Šv. Tėvo naminio prelato 
pareigas kun. Jonas J. Am
botas. tos parapijos klebo- rapijos mokyklą užbaigų - 
nas.

Procesija nuo klebonijos 
ėjo į bažnyčią. Naujasis

Į f prelatas Jonas J. Ambotas
atėjo į bažnyčią, lydimas 
dvieju prelatų, būtent, 
prel. Thomas S. Duggan ir- 
prel. M. Krušo ir svečių 
kunigų. Bond gražioje

Procesijai suėjus į baž-; įvyko šaunus 
nyčią, kun. J. Krioas, vie- prel. Joną J. Ambotą pa- 
tinis vikaras, perskaitė Šv. gerbti.

Bankietą surengė para
pijos draugijos, vadovau-

“Tantum Ergo” giedojo 
parapijinės mokyklos gra- 
duantai ir Sodalietčs.

Po to. prel. J. Ambotas 
pareiškė padėkos žodį vi
siems už dalyvavimą tose 
ceremonijose.

Pasibaigus pamaldoms, 
prel. J. Ambotas įteikė pa-

siems diplomus ir dovanė
les, būtent, užbaigusiems 
10 ir 8 skyrius.

Bankietas Viešbuty*

2 vai. po pietų, Hotel 
svetainėje 
bankietas

tinis vikaras, perskaitė Šv. 
Tėvo Popiežiaus Pijaus 
XII oficialų raštą, kuriuo 
praneša, kad kun. Jonas J. jant kun. J. Kripui. Daly- 
Ambotas pakeliamas pre- vavo 250 svečių ir viešnių, 
latu. j Prie garbės stalo sėdėjo

Po to. prelatas Thomas solenizantas prel. J. Am- 
S. Duggan pašventino pre- botas, toastmasteris kun. 
lato J. Amboto purpirinius Krioas. kun. Kazlaus- 
bažnytinius drabužius, kas, kun. Švedas, MIC., 
kuriais prel. Ambotas ap- i kun. Gradeckis, kun. Pui- 
sivilko atnašauti šv. mi- dokas, kun. Abramaitis, 
šias. j M. S., kun. Vaškelis, kun.

Pue’g-^n pasakė Vasys. kun. Karkauskas, 
kalbą. įvertindamas prel. | kun. Juraitis, keli svetim- 
Amboto darbus ne tik pa-įtaučiai kunigai ir senato- 
rapiioie. bet ir visoje die- -rius Francis Maloney. 
cezijoje. I Sveikinimų ir linkėjimųSveikinimu ir linkėjimų 

'. M. 
Maloney, 
kun. A.

Celebrantui, prel. J. Am- kalbas pasakė prel. 
botui asistavo kun. J. Va- Krušas, Šen. F. ’ 
lantiejus, IVaterburio lie- kun. 
tuviu nar. klebonas, ir kun. Vaškelis ir adv. Povilaitis 
A. Vaškelis. New Britaino (CLC jaunimo organizaci- 
lietuviu par. klebonas. Ce- ios vardu) ir kun. Regan, 
remonijų vedėju buvo kun. M. S. 
J. Krinas. Turiningą pa
mokslą nasakė kun. Kaži- op. Ieva Gumbiūtė. M. Kri- 
mieras Urbonavičius. pas. Ona Bucevičiūtė, S.

Sanktuarijoje buvo ke- Griškaitė, artistai Jonas ir 
, liolika lietuvių ir svetim- Marijona Čižauskai. 
taučiu kunigu, tam kuriu ' Dainininką m s-ėms 
buvo ir J. M. prelatai M. komnanavo varg. J. Balsis, 
Krušas iš Chicago ir T. Į pp. Julė Barjenskaitė, Al- 
Duggan. vira Infante.

Laike pamaldų giedojo Visi dainavo gražiai - ar- 
Švč. Trejybės par. didysis tistiškai. 
choras, vadovaujamas mu
ziko J. Balsio ir šie solis- programą gražia 
tai-ės: po. Bucevičiūtė.
Kaunetytė. Alf. Tareila, M. 
Kripas ir Ed. Mončiūnas.

Kaip choras, taip ir so
listai labai gražiai giedojo. 

Linkime jaunam Dvasios Va-į Tuoj po mišių įvyko pa
dui sveikatos ir ištvermės kil- ■ laiminimas Švč. Sakra- 
niame darbe. Rap. mentu. “O Salutaris” ir

K. Vasys.

Dainavo solo ir duetai:

a-

Prel. J. Ambotas užbaigė 
ir turi

ninga kalba. Dėkojo vi
siems už bankieto surengi
mą. ypač kun. J. Kripui, 
kuris daugiausia dirbo pri
rengdamas ceremonijas ir 
bankieta. visiems daly
viams. ir prašė parapijie
čių ir ateity vieningai dar
buotis.

Užbaigoje prel. M. Kru
šas sukalbėjo maldą.

Vakare parapijos moky
klos svetainėje įvyko kon
certas. kurio programą iš
pildė par. choras, varg. 
Balsiui vadovaujant, ir 
parapijos mokyklos moki
niai. Seserų vad. To vaka
ro programa taip pat buvo 

Iškirta prel. Ambotą pa
gerbti.

~Worcester, Mass. — Sekma
dienį. birželio 4 d., Šv. Kazimie- . 
ro lietuvių par. bažnyčioje, kun. i 
Jurgis Andriuška atnašavo pir
mas iškilmingas šv. mišias 11 
vai. ryte. Primiciantui asistavo 
kun. J. J. Jakaitis, MIC.. Tėvų 
Marijonų provinciolas; kun. 
Vincas Andriuška. MIC. (primi
cianto brolis), ir kun. A. Mor
kūnas. MIC. Kun. J. Vaitkevi
čius. MIC., Tėvų Marijonų Se- 

i minarijos rektorius pasakė tu- 
' riningą pamokslą.

Ceremonijų vedėju buvo kun. 
dr. J. Navickas. MIC.. Mariana
polio kolegijos rektorius.

Sanktuarijoje buvo ir vietiniai 
kunigai: kleb. A. Petraitis, vi
karas Krušniauskas ir svečias 
kun. Ronan.

Primiciantas kun. Andriuška 
po šv. mišių suteikė visiems pa
laiminimą.

Kun. J. Andriuška. paviešė
jęs pas savo tėvelius, išvyko į 
paskyrimo vietą — Šv. Kazimie
ro lietuvių par., Plymouth. Pa.

I

if v

Budapeštas, Vengrija, —
Birželio 19 — Kada naciai 

pasižadėtu netrukdyti Ta- j palaidojo nacių universite- 
______ ’ f n ctudnnfa tai relini i a

I LDS SEIMAS
ponams šeimininkauti Ki-' to studentą, tai policija pa- 
nijoj.

Kiti
kad tai esąs japonų ma- ^Fnacius

mą.

diplomatai sako, pacĮarė

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

Laivakorčių
nievras sutrukdyti Angli
jos derybas su Rusija.

Tientsin koncesijoj gy
vena apie 100,000 svetim
taučiu. Jiems gali pritruk
ti maisto.

Japonai daro juokus iš. 
anglų, gyvenančiu Tient
sin koncesijoje. Du anglu 
vvru japonai išrengė ir pa
leido. vieną merginą išjuo
kė. Vadinasi, japonai įvai
riais būdais nori išprovo
kuoti Angliją.

reikalavo, kad jie nusivilk
tų uniformas. Naciai to ne- 

Policija areštavo 
už pasipriešini-

I "Clipper" Pasiekė Europą

Pereitos savaitės pabai
goje iš New Yorko išlėkė 
didžiulis pasažierinis orlai
vis “Clipper” per Atlanti- 
ką į Europą. Juo važiavo 
18 Amerikos žurnalistų ir 
12 įgula. Šis didžiulis orlai
vis pasiekė Lisbon. Portu
galiją į 23 vai. ir 50 min. |

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.

New York. birželio 19 d. 
Sąryšy su Anglijos kara
liškos poros atsilankymu į 
Pasaulinę Parodą jiems 
buvo ten suruošti pusry- 

' čiai ir asmeniškai persta
tyti visų šalių Generaliniai 

' Komisarai su žmonomis. 
[Lietuvą atstovavo p. Bud- 
rys su žmona.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lietuvos Pavilijono Lankytojų 

Pastabos
skriaudą ir pažvelgia ap
link skaitmenis, kiek ir ko
kių mokyklų Lietuva įstei
gė per trumpą savysto-

New York. birželio 10 d.
— Lietuva, kaip jau ne 
kartą buvo sakyta, neturi 
tikslo per Parodą nuste
binti pasaulį savo medžią- vaus gyvenimo laikotarpį, 
giniais turtais, todėl ji ne- pažiūrėję į išstatytus vai- 
turi. kaip pavyzdžiui. Aus- kūčių darbelius, susikau- 
tralijos Pavilijonas. gaba- pia, dar kartą pažvelgia į 
lo aukso rasto 1859 m. 
vertės tik... 52.500 dolerių. 
Kiek tekios šimtmečiais 
kasančios auksą šalys gali 
ištiesti puikių plentų, gele
žinkelių ir kitokių gerybių.
Visai kitos 
Lietuvai.

J -
Niemčikovas ilgą laiką 
klajojo su caro šeima po

A. L. K. Studentų ir Profesio- Sibirą, kol nepasiekė Jeka- 
nalų Sąjungos metinis seimas į- tirenburgo. Jekaterijen- 

Ivyks liepos 1 ir 2 dd., Mariana- burge įvyko caro šeimos 
polyje, Thompson, Conn.

PROGRAMA
Liepos 1 d. — 

(Iškilmingos šv. mišios — 9
E.S.T.

Seimo atidarymas. 
Profesionalų Posėdžiai. 
Fotografijos.
Pietūs.
Studentų Posėdžiai — 2 vai.

Paskaitas skaitys — Valerija 
Jakštaitė
dento Pasiruošimas”, ir Pranas 
Bulovas — Tema— “Pax Roma
ną”. |

Marianapolio Alumnų Posė- j 
džiai — 5 vai.

Vakare— šokiai (informal)
— su patefono muzika. 

Liepos 2 d. 
Šv. mišios — 9 vai. 
Studentų Posėdžiai. 
Išvažiavimas į Indian Inn.

Centro Valdyba.

PRANEŠIMAS | Kaunas, Geg. 26 d. Kau
ne įvyko “Lietūkio” atsto
vų metinis suvažiavimas, 
kuriame atsilankė min. 
pirmininkas ats. gen. gen. 
Černius, finansų min. ats. 
gen. Sutkus, ir žemės ūkio 
min. prof. Krikščiūnas. Fi- 

• nansų ministras savo kal- 
i boję palietęs pasirašytą 
prekybos sutartį su Vokie
tija, pareiškė, kad priešin
gai kai kieno nieku nepa-

tragedija. Tada Niemčiko
vas pabėgo iš Rusijos per 
Kiniją ir pasiekė Jugosla- 

val- viją. Ten jis apsigyveno
1919 m. ir sulaukė pasku
tinės savo dienos. Tačiau 
Niemčikovas išgyveno la
bai daug skaudžių smūgių, 
nes rusų emigrantai ne- grįstiems spėliojimams’ta 
kartą Niemčikovą puolė, sutartis neįnešė jokių pa- 
Niemčikovas buvo paveik- sunkinimų mūsų prakybo
tas ir todėl visą savo likusį je. Susitarta tokiomis są- 
gyvenįmą smarkiai gėrė.

tikėti, kad tos knygos bū
tų išleistos Lietuvoje.

— Gal Jūs spausdinate 
kitur, juk tai brangus, re
tas darbas, tokias knygas

■ perka tik kolekcijonieriai
žinovai, argi maža šalis 
gali įrengti ir išlaikyti to
kias spaustuves. — 

Jis paprašė atidaryti vi
triną, pavartė vieną kitą 
knygą ir panorėjo, keletą 
įsigyti savo kolekcijai. 

Antrame aukšte žmonės 
stebėti stebisi — kilimai, 
kilimėliai, medžiagomis 
žmonės negali atsidžiaug
ti. Vitrina su gintaru taip 
pat žmonių apgulta.
— Kas tai gintaras — 

akmuo? metalas? ar kie
tas, ar kietesnis už anglį, 
klausimai taip ir krinta. 
Bet mūsų panelės ameri
kietės, čia gimusios lietu
vaitės, Lietuvos nemačiu
sios, gerai pasiruošė ir jau 
apsiprato, ir su malonia 
šypsena visiems vienodai
— vyrams ir moterims, se- mą, jai ir nuopelnai už jos 
niems, jauniems ir vaiku- pasisekimą. Nedaugelis 
čiams aiškina ir į klausi- matė ją darbe, bet tie, kū
mus atsakinėja. Visi žavi- rie matė, stebėjosi, kokiu 
si jų tautirfiais rūbais, ka- kantrumu ji duodavo nu- 

ir pati dirbo, 
paveikslui, 
išstatytam

I

“Mokyklą”, atiduoda pa
garbą ir lietuvei motinai ir 
per ją tiek gyvybinės jė
gos parodžiusiai tautai.

Čia nereikia žodžių — 
užtenka iš šalies pastebėti

sąlygos mažai tų lankytojų veidų išraiš- 
kuri ką padarė ką. Po tokios įžangos dau- 

per 21 metą. pada*ė per Ii- gelis atsidėję vaikšto ir 
nu pluoštą, pieną, gyvu- studijuoja abiejų aukštų 
liūs ir kiaušinius. Kiek < 
kiaulių tenka užauginti, j 
kiek darbo reikia padėti, 
kad gautum vertę tik ano : 
vieno gabalo aukso. O vie- < 
nok Lietuvos Pavilijonas 
proporcijonaliai lankomas 
daugiau už kitus pavilijo- 
nus ir žmonės ne tik perei
na per jį. o atsidėję studi
juoja. užsirašo, daro rim
tas pastabas, o žinovai 
randa jame ir brilijantu- 
kus. Kiek tenka skaityti 
tikrų atsitikimų, jog žmo
nes gyveno dešimtimis me
tų ir nematė, kokie turtai 
juos supa, atėjo atsitikti-, 
nai žinovas ir tuoj paste
bėjo aplink pėdsakus bran
gaus metalo. Ir Lietuvos 
Pavilijone minios sustoja 
ties “Vargo Mokykla”, su
sipažįsta per užrašus ir 
sumanius budrių lietuvai
čių aiškinimus su skaudžia 
Lietuvos gadyne ir tuoj 
supranta, kaip puikiai P. 
Rimša per savo kūrinį at
vaizdavo tą epochą.

Užaugę laisvių šalyje, 
lankytojai itin atjaučia 
mažai tautai

eksponatus. Nesigaili lai
ko ir išeina patenkinti. La
bai daug sustoja ties vitri
na su lėlėmis, vaizduojan
čiomis kaimo vestuves. 
Daugelis rimčiausių laik
raščių specialiai atsiuntė 
savo fotografus, kad tą vi
triną nufotografuoti.

Lovely, beautiful, kaip 
realiai puikiai tas atvaiz
duota — nesusilaiko pa
reikšti savo įspūdžius žiū
rovai. Už tat pavydo apim
tas koks tai žiūrovas lenkų 
kalboje piktai šnibžda sa
vo žmonai: “Tas lėles lie- 

! tuviai paėmė iš Lenkijos 
pavilijono”. Gerbiame jo 
patrijotinius jausmus, bet 
ne kultūrą: iš kultūringes
nių lenkų teko’ išgirsti iais: J; 
daug komplimentų. Stella

Ties knygomis mažiau 
sustojusių, viena — nepa
žįstama kalba spausdin
tos. kurių tik spaudos dar
bas gali suįdominti. Bet 
pasitaiko ir čia žinovų. La
bai didelės ir senos New 
Yorko leidyklos savininkas 

. sustojo ties atrinktų kny- 
padarytą’gų vitrina ir nepanorėjo

abejojama ar pradėtas dar 
bas bus tikrai ir tinkamai 
išnaudotas, ar tos dešim
tys tūkstančių “Intrcdu- 
cing Lithuania” P. Žadei- 
kio ar kitos brošiūros, pa
galiau, kai kada ir bran
gios knygos pasiekia savo 
tikslą, ar bent tiek, kad 
apsimoka už siuntinėji
mui sunaudotus pašto žen-1 
klus. Bet štai Parodoje 
aiškėja, kad neveltui buvo 
siuntinėta, kad daugelis 
prisimena visas žinias ir 
tikrai jas išstudijavo ir 
kad tokioje didelėje šalyje, 
kaip J. A. Valstybės, paly
ginus, daug žinoma apie 
Lietuvą ir lietuvių tautą.

Lietuvos Skyriaus Gene
ralinis Komisaras $Iade- 
leina Avietenaitė perdavė 
skyrių Generaliniam 
šului ir birželio 10 
vyksta į Lietuvą.

Jai pridera mūsų
. pripažinimas ir didelė pa

dėka už Parodos suruoši-

“Profesinis Stu-

Kon- 
d. iš-

visų

Vilnius — Gegužės 26 d., 
Miesto Storastai įsakius, 
buvo sųkonfiskuotas “Vil
niaus žodžio” 22 nr. už ve
damąjį straipsnį “Be skau
smo ir be geduįos”.

lygomis, kurios įgalins iš
plėsti mūsų eksportą ne
pažeidžiant sutarčių, ku
rias turime su kitomis 
valstybėmis. Susitarimas 
buvo padarytas abipusiu 
interesų supratimų pa
grindu.

I

i
iroliais ir dar daugiau jų rodymus 

teikiamais išsamiais pa- kiekvienam 
aiškinimais. Tad nestebė- kiekvienam 
tina, kad svečių knygoje daiktui rūpestingai parin- 
randasi ne tik pagyrimai ko tinkamiausią vietą, kad' 
Lietuvos Pavili jonui, bet jis būtų matomas iš ge-; 
ir panelėms. “Lovely, ex- riausias pusės, 
cellent girsi, charming 
hostesses” ir kitokių pagy
rimų. Lietuvių Dienos Ko
miteto Pirmininkas Juo
zas Laučka atlieka bendrą 
pavilijono priežiūrą, o, be
to, jis teikia visas infor- panelė 
macijas prekybos reika-; ma, panelės parinktos ir

i

Mirė Caro Nikalojaus II 
Kalėjimo Užvaizdą

Iš Belgrado pranešama, 
kad šiomis dienomis arti 
Belgrado vienas pats ir 
didžiausiame skurde mirė 
buvusio Rusijos caro Ni
kalojaus II kalėjimo už
vaizdą Sergejus Niemčiko
vas. Kai tik buvo sužinota,

; kad Niemčikovas mirė, 
i tuojau į kambarį atvyko 
policija ir užanspaudavo 
dvi dideles dėžes su viso
kiais dokumentais. Kaip 
laikraščiai praneša, tuose 
dokumentuose atrasta la
bai svarbių žinių apie caro 
paskutines dienas Jekate
rinburge. Manoma, kad 

Jurevičiūtė, veikli bet jos galėjo perimti tą į- dokumentus laikys Bei-, 
grado bibliotekoje, o vė
liau nuspręs ką su jais da
ryti. 1917 metais Niemči
kovas buvo politinis komi
saras Omske ir Kerenskio 
valdžia jam pavedė nuga
benti caro šeimą į Sibirą.

Pakviestos panelės aiš
kintojos iš jos gavo smulk
meniškus nurodymus ir, 
jei jos dabar entuziastiš
kai pasakoja apie kiekvie
ną lėlę, tai tą įkvėpė joms 

Avietėnaitė. Žino-

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) S bot put.
4) šokimas į tolį įsibėgus.
5) Discuso mėtvmas.•z

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. 

Sporto Komisija. Marianapolis College, Thompson, Ct.

PRANEŠIMAS BERNIUKAMS

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

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

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

lais; jam padeda panelė žodžiai krito į gerą dirvą,
.w v v — — —O V** . * V. .

Komiteto Moterų Skyriaus kvėpimą tik iš to asmens, į 
sekretorė, panelės Albina kuris pąfs turėjo ir mokė- 
Ambraziejūtė ir Onytė jo perduoti kitiems tą į- 
Vaivadaitė, 
vietytė ir Marytė Rusaitė 
dviem pakaitom duoda pa- me tokių pastabų, kaip 
aiškinimus. *“
Yorko kaitros šešių valan
dų varginantis darbas. Bet 
patartina pasižiūrėti, su 
kokiu gyvumu ir interesu 
jos tą atlieka. Todėl ir lan
kytojų pagyrimai jų pilnai 
užtarnauti.

Yra lankytojų kitatau
čių, turinčių gana daug ži
nių apie Lietuvą, jų pasta
bos tą išduoda. Iš kur tos 

■ žinios, jog iki Pasaulinio 
Karo pabaigos Amerikos 
mokyklų vadovėliuose nei 
pačio žodžio “Lietuva” ne
buvo galima rasti, o dabar ties”, 
irgi vos keliomis eilutėmis t as extremely interesting”, 
apie ją paaiškinama. Sun- “Don’t believe it — Coloc- 
kus ir kruopštus Atstovy- sal”, “One of the best Pa- 

’vilions”, “Expected little, 
būt was surprised agree- 
ably”. Yra komplimentų 
lotynų, prancūzų ir lenkų 
kalbomis. Birželio 5 dieną 
atsilankė ir pažiūrėjo Pa- 
vilijoną kunigai Norbertas 
Pakalnis, kuris paliko sve
čių knygoje užrašą:

“Visų pavilijonų įdo
miausias — tai lietuvių 
pavilijonas. Skoningai į- 
rengtas. Patraukia visų 
dėmesį. Lietuvos 
knyga”.

Ir kun. Juozas 
tis, Elizabeth, N. 
šęs:

“Mums, Lietuvių išeivi
jos sūnums, tai ža vejantis; 
atvaizdavimas dabartinėsį 
Tėvų šalies. Valio”. J. Kl-s.

panelės Albina kuris pąfs turėjo ir mokė- 
ir Onytė jo perduoti kitiems tą į- 

Aidona Šert-į kvėpimą.
Svečių knygoje randa-

Tai prie New “Very interesting exhibit”, i 
“Wonderfui”, “Nice”, “Ex- 
cellent”, “Remarkable, 
most effective, very revea- 
ling” šimtais.

“The most picturesąue 
' and vivid pattern of Lith
uania Life — Very Good”. 
“Fairest sight we ha ve 
ever seen. Makes one want 
to go to Lithuania”. “A 
marvelous exhibition of 
culture, progress and 
eraft”. “Simple, yet touch- 
ing”. “A revalation into a 
land of infinite capaci- 

“Educational as well

; kus ir kruopštus Atstovy-.
■ bės ir konsulatų darbas y-1 
ra mažai kam supranta
mas. Pasilikdami prie te
mos pastebėsime tik ją lie
čiančią dalį. Per savaitę 
gaunama po kelias dešim
tis laiškų, kuriomis prašo
ma brošiūrų, knygų ir 
šiaip bendrų žinių. Tas 
lengva. Ką turima siunčia
ma įvairių universitetų, 
miestų ir draugijų biblio
tekoms, taip pat siunčia
ma ir stambesnių redakci
jų knygynams, pavieniams 
profesoriams ir žurnalis
tams. Konsulato kartote- 
kon patekęs asmuo ar 
draugija gauna automa
tiškai viską kas tik naujai 
gaunama.

Bet štai vienas asmuo į 
nori parašyti ilgesnį strai
psnį darbą, ar šiaip stam
bi biznio įstaiga interesuo
jasi specialiais klausimais. 
Kiek knygų reikia išvar
tyti, kiek darbo padėti, kad 
paruošti medžiagą. Dažnai

I

I

kultūros

Simonai- 
J. užra-

DIDELĖ KARO AVIACI
JOS ŠVENTĖ

Kaunas, birželio 11 d. ka
ro aviacijos šventės žiūrė
jo 40,000 minia.

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.

1939 Nauji Nash Automobiliai

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass

TEL. GEN 9296

TAUPOS ŽMONES
ra geriausi

Ale pirkėjai ir

PICKWICK
Ištikimiausi draugai.

Reikalauk, kad 
gautumei savo pinigų vertes!

IŠ KRANO - PARODYK Į KRANĄ

BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS
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iAmerikos Lietuvių Sporto Komitetas Aukoja Šautuyus Lietuves Šauliams
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DARBININKAS

D A R E T N T N R A S

Prieš paimdamas Austriją, Hitleris buvo pasiža
dėjęs suteikti jai pilną autonomiją, nesikišti į viduji
nį jos gyvenimą ir palikti netramdomą religini veiki
mą. Bet paėmęs ją į savo rankas, neišlaikė nei vieno 
savo pasižadėjimo. Dabar Austrija virtusi tarsi belais
vių stovykla: nei šešėlio savivaldos bei piliečių laisvės, 
o jau apie religiją tai nėr ką nė bekalbėti, nes ji taip 
pat negailestingai tramdoma, kaip ir Vokietijoj. Salz- 
burgo gubernatorius Dr. Rainer, uolus nacių pakalikas, 
pareiškė, kad religija visiškai pašalinama iš mokyklų, 
nes Bažnyčia, anot jo, neprivalo turėti nieko bendra 
su mokslu bei auklėjimu, kurs turi būti vedamas gry
nai valstybinia bedieviška kryptimi. Valstybė kišasi 
net į privatinį mokytojų ir mokinių gyvenimą ir smar
kiai jiems draudžia dalyvauti kokioj religinėj veikloj. 
Tuo būdu subedievinimas Austrijos eina griežtai ir sis
tematingai. Bažnyčia kiek įmanydama į tai reaguoja, 
bet naciai tramdo ir jos veikimą. Neva leidžia katali
kams išlaikyti bažnyčias savo lėšomis, bet ir čia siekia 
užvesti kontrolę ir apriboti geradarių aukas, kad pa
laipsniui privestų bažnyčias prie bankroto.

Tuo tarpu Prancūzijoj pradeda pasireikšti palan
ki katalikybei kryptis ir tai ne vien liaudyje, kuri nie
kad nuo Bažnyčios nebuvo nutolusi, bet ir valdžios 
sluoksniuose. Dalykas toks, kad 1901—04 metais 
Prancūzijoj buvo išleistas priešreliginis įstatymas, 
kuriuomi buvo uždrausta dėstyti mokyklose tikėjimas. 
Bet tas įstatymas nebuvo griežtai prižiūrimas, ir pa
laipsniui visai tarsi užmirštas, taip kad religi jos moks
las vėl į daugumą mokyklų sugrįžo. Prancūzijos visuo
menė tuomi nepasitenkino ir užsimojo tą priešreliginį 
įstatymą visai panaikinti. Dabar trečdalis parliamen- 
to, susidarąs iš katalikų centro ir kaikurių nekatali
kiškų atstovų, pasirašė reikalavimą tą įstatymą likvi
duoti. Priešingi, žinoma, buvo komunistai ir socialis
tai, bet agitacija eina sėkmingai ir yra vilties, kad ka
talikų tikslas bus atsiektas. Prancūzai čia nori viešai 
pabrėžti, kad jie biaurisi brutališka nacių politika. K.

Šįmet birželio 22 — 25 dienose Kaune įvyks Lietuvos Šaulių Sąjungos jubilie
jinis 20 metų sukakties suvažiavimas. Šia proga Amerikos Lietuvių Sporto Komi
teto vaidyba nutarė Lietuvos Šauliams paaukoti po šautuvą. Vaizdas simboli
zuoja šautuvų įteikimą. Iš kairės į dešinę: Jonas Juška, iždininkas; Antanas J. Va- 
lcnis, sekretorius; kun. Anicetas M. Linkus, vice-pirmininkas; Dr. Steponas Bie- 
žis, vice-pirmininkas; adv. Jonas Bagdžiūnas Borden, pirmininkas, ir adv. Petras 
Daužvardis, Lietuvos konsulas Chicagojc. Komiteto valdybos nariai sumokėjo 
konsului atitinkamas sumas, kurios bus pasiųstos Lietuvos Šaulių Sąjungai nu
pirkimui paaukotų šautuvų, kurie bus įteikti jubiliejinės šventės metu Kaune. 
Komitetas šia Šaulių jubiliejinės šventės proga taipgi padovanojo Šaulių Sąjun
gai imponuojančią trofeją, apie kurią bus plačiau aprašyta kitą sykį.

Šv. Lozorius Paryžiuje
Savo šypsena švelnink skau
smą. o pats stiprinkis tomis 
ašaromis, kurias gali nu
šluostyti.

Šv. Vincentas Paulietis.

Jis norėjo, kad jos būtų ju
drios, linksmios. kad dainuo
tų dainas vietoje giesmių...

H. Lavedan.

' tuvas gerosios Sesers, Se
sers šventojo Vincento 
Pauliečio” (H. Lavedan — 
Katorg. Kapelion. II).

Jau trys šimtai metų, 
kaip Vincentas tuomet, 
Paryžiuje, prie šv. Lozo
riaus — įkūrė, minėtas Se
seris. Jos ir šiandien tebė
ra tokios pat, kokių jų į- ‘sidegus vieno namo žemu- 
kūrėjas norėjo. Jų vienuo
liams — atvira gatvė, i. 
labiausia toji vieta, kur 
daugiausia vargo, skaus
mo, kur reikalinga greita 
ir širdinga pagelba.

Kas dar paliko, kas skel
bia ir vykdo jo gailestin
gumo žygius: — Tai tie 
tūkstančiai Šv. Vincento 
Pauliečio draugijų, papli
tusių visame pasaulyje. 
Tie gražūs, jaukūs rūmai, 
kuriuose tilpsta seneliai, 

ir maži kūdikėliai.

AK, TOJI MOTINOS ŠIRDIS

Prieš kiek laiko Penny- 
fieldo mieste, Anglijoje, 
gvventojams teko matyti 
vieną iš tų baisiųjų įvykių, 
anie kuriuos kartais tenka 
skaityti laikraščiuose. Už-

I

’. tinei daliai, UP’nis taip grei- 
įr tai plėtėsi. jog kada viršu- 

tinio aukšto vienos šeimos 
buvo tai puiusta — pabėg
ti iš namo iau nebuvo nėr 
kur. Šoke iš lovų ir subėgę 
kaimynai dar fūrdėio riks
mą iš vieno lanso. iš kurio 

, smarkiai veržėsi dūmai, 
moteri šaukiant: “Gelbėki
te mano kūdikį”. Bet kada 
ugniagesiai no atkaklios 
kovos ugni iveikė ir pada
liau šaukusius pagalbos 
nasiekė. rado baisu va’zda. 

.’ Namo ^vventojas F. Mor- 
vaihai ir maži kūdikėliai.. <ranas 39 meti1 amžiaus, io 
O dar kur jo vardo betur-, žnmna Alice ir 5 metu duk- 
čių valgyklos su karšta rejg .Tovce. «mlėio andere 
sriuba, kur ligoninės, nedvvi. Ugniagesiai r'ako- 
skausmų kenčiančių ligo- lia motina, po ia pasirodė 
nių ir tt. ir tt. ! wl’« jauniausias 6 mėn.

Šv. Vincentas Paulietis, kūdikis. Motina nndenada- 
gimęs Prancūzijos kaime ma sav° kūnu kūdiki davė 
— yra tikra krikščionybės 
saulė, kuri taip maloniai 
sužiba krikščionių pasau
lyje, ir jau šviečia per išti
sus tris šimtmečius. Ir tos 
saulės niekas nepajėgs už
temdyti. Nė šių laikų etinė; 
kultūra, moderni savo įsi
tikinimais, ir tasai “lygy
bę ir teisybę vykdąs” ko
munizmas — ką jis gali: 
parodyti, prieš tuos neį-j 
kainuojamus ir didelius j 
artimo meilės žygius? Ką’ 
jis gali pastatyti prieš tuos 
darbus, kurie gimė krikš-' 
čionių pasaulyje?

Lietuvoje kiekvienas 
miestas turi Šv. Vincento 
Pauliečio draugijos sky
rių, išlaiko prieglaudas ir 
šelpia vargšus — gyve
nančius kitur. Pereitais 
metais Kaune pastatyta 
moderni Šv. Vincento dr- 
jos skyriaus, senelių prieg
lauda. kur įvesti liftai į 
viršutinius namų aukštus 
žmonėms, ir taip pat mais
tui kelti iš virtuvės, kur y- 
ra reikalinga. Viršui na
mų aikštė ir žaliumynais 
apsodintas darželis — tai 
vargšti senelių nesvajotas 
“rojus”.

Taip gimusios Šv. Lozo- niniam pasaulyje. Jis nie- 
riaus namuose Paryžiu je, kad, niekur nebuvo užsida- 
to vargšų Užtarėjo Šv. ręs, jis veržėsi ten, kur rei- 
Vincento įstaigos — švie- kalinga duonos, rūbo, šilu- 
čia ir šildo šimtus tūkstan- mos, meilės ir paguodos, 
čių šąlančių ir alkį kentu- Jis savo įkurtąsias gail. 
šių vargdienių. Seseris, net tarp kitko, į-

“Bet jo paveikslas nėra pareigojo, — kad jos būtų 
apkrautas blizgančiais kalbios, linksmios, kad ten 
brangiais akmenimis, — kur jos pasisuka dvelktų 
sako H. Levedan, — Po juo meili šypsena ir skambėtų 
yra tik paprastas, tvirtos juokas. Kad jos eidamos 
rašysenos, jo paties rašy- artimo meilės pareigas — 
senos parašas: “kunigas “dainuotų dainas vietoje 
Vincentas a Paulo”. Ką jis giesmių”.

naskutine ansausr’. many
dama, kad laiku kas nors 
atbėars ir išgelbės iš ugnies 
kūdiki, nors ji nati bus žu
vus. Kūdikis rastas dar su 
"v^vvbės žymėmis, tačiau 
ligoninėje atgaivinti nebe
pavyko.

Tai taurios ir pasišven- 
tusios motinos širdis, kuri 
dėl kūdikio visa save pa
švenčia. “M.L.”

Gurkiianiškis j priimamos ir dalinamos 
laukos, duona ir rūbas.

Tamsiomis rudens ir šal
tomis žiemos naktimis — 
jis pasiėmęs platų, šiltą 
apsiaustą — eidavo “me- 

idžioti” pamestinukų, po 
‘tamsius Paryžiaus prie
miesčius. Atradęs mažą 
kūdikį — kišdavo po savo 
plačiu apsiaustu, spausda
vo prie savo kūno — norė
damas sušildyti.

Toje jo “medžioklėje” 
jam ateidavo į talką net 
naktiniai valkatos ir pra
sikaltėliai, kuriuos jis va
dino draugais ir tikrais 
vargšais. Ir taip iki ryto jis 
tų vaikų ieškodavo ir ra
dęs bėgdavo su radiniu į 
prieglaudą.

Jis įkūrė — gailestingą
sias Seseris, tas su baltais

' menuko skatikų yra pir
mutinis socialinis fondas 
ir pirmutinis įnašas”.

Vincukas pasiekė savo 
tikslą: — buvo išėjęs rei
kiamą mokslą ir galiau į- 
švęstas į kunigus. Jis buvo 
paskirtas kalinių kapelio
nu.

Septinioliktam šimtme
ty, kultūros lygys Europo
je, buvo dar menkas. Ka
linių laikymas kalėjimuo
se buvo baisus. Sunkiau 
prasikaltę buvo baudžiami 
“ant galerų” t. y. — būda
vo pasmerktieji ilgam lai
kui prirakinami ant irkli
nių laivų, ir kaliniai turė
davo po griežta priežiūra
išsiryžę irklais kapoti jū- gobtuvais ant galvos. Tas 
rų bangas ir varyti laivą. Į Seseris, kurias dabar žino 
Tai katorgininkų sunkusis visas pasaulis. Todėl, kaip 
darbas.

Vincentas kalinių baisią 
padėtį matė kasdien. Jis 
matė, ir kentėjo drauge su 
jais. Jis juos guodė, jų 
prakaitą nuo veido šluos
tė. Jų grandines pakėlęs 
palaikydavo, 1

I

reiškia? Brolijas... Ligoni
nes... Kalėjimus... Gale
ras... Kaimiečius... Raup
suotuosius ir pamišėlius... 

j Paryžių... Provinciją... Ita
liją... Lenkiją... Ispaniją.. 
Barbariją... Madagaskarą.. 
Rekolekcijas... Pamoks
lus... Laiškus... Gailestin
gąsias dukteris (Seseris), 
Senius vaikus, Pūkardijos 
Champagnijos, Lotaringi
jos skurdą... Pareigas... 
Patarimus... Sunkenybes... 
Žmones... Dievą... Amen! 
Štai kas jį apsupa ir kas jį 
sudaro. Štai jo dvasios dei
mantai, jo meilės perlai, 
jo uolumo rubinai”. (H. 
Levedon — Kat. Kapelio
nas II).

Dabar matome, kuo jis 
buvo ir yra mūsų šiandie-

I

Šv. Lozorius — taip va
dinasi dideli, seni rūmai 
Paryžiuje. Tie rūmai, kaip 
kiekvieni seni rūmai ar pi
lis — turi savo istoriją. 
Juose buvo įvairių šeimi
ninkų ir įstaigų, jie matė 
daug žmogaus ’ vargo, 
skausmo, sykiu ir paguo
dos. Juose apie trisdešimts 
metų gyveno didelis Pran
cūzijos šventasis, kurio 
vardas skamba visame pa
saulyje ir niekad jo niekas 
nepamirš.

Prancūzų akademikas — 
Henri Lavedan yra para
šęs labai gražų veikalą: — 
“Katorgininkų kapelio
nas”, kuriame labai vaiz
džiai nupiešė šv. Vincento 
a Paulio gyvenimą ir jo 
darbus.

Vincentas, buvo netur
tingų kaimiečių, skaitlin
gos šeimos, sūnelis. Mažas 
ganė gyvulius ir svajojo a-
pie mokslą. Jis mylėjo jau Ligoninių 
būdamas mažas savo gy
vulius ir... vargšus žmo
nes. Beganydamas jis su 
savim nešiojos keletą iš 
ko tai gautų, sū — keletą 
pinigėlių...

Karta ėjo pro šalį varg
šas. Jį pamatęs Vincukas 
susijaudino ir atidavė jam
visą turtą visus trisde-; 
šimt sū.

“Trisdešimt sū. — sako 
H. Lavedan — Tai skai
čius trisdešimts denarų!

Ir šie šventi denarai am
žiams einant pavirs neiš- 
siamamu šaltiniu, iš kurio 
trykš milijonai vargšams 
ir vaikams, moterims, se
neliams. ligoniams, kali
niams, žodžiu, visai antra- 
iai žmonijos pusei, reika
laujančiai pagelbos ir pa
ramos. Šie trisdešimts pie-

Į

sako H. Levedan — “Vin
centas joms sakydavo: — 
“Vargšai turi būti jūsų 
maldos ir litanijos. To už
tenka! Dėl jų viską paliki
te. Taip darydamos jūs 

___ Dievą paliekate dėl Dievo, 
palaikydavo, kad jiems Jūs priklausote tik varg- 
bent valandėlę būtų leng- šams.” 
viau. Maža to: — jis pats - -- --------- ---------
užsidėjo grandines ir pasi- demikas ~sako apie 
ėmė irklą į rankas — jis 
norėjo pavaduoti vargšą 
kalinį...

Derybos Anglijos su Sovietais vis kliūva už vieno 
dalyko: Sovietai primygtinai reikalauja, kad Anglija 
garantuotų Pabaltijos nepriklausomybę prieš Hitlerio 
pasikėsinimus. Anglija, žinoma, ir pati norėtų įtrauk
ti ko daugiausia tautų į sąjungą prieš vokiečius, bet. 
matomai, ji susiduria su pačių Pabaltijos valstybių ne 
tai nenoru, ne tai baime, kad anglai nepajėgs jų apgin
ti nuo Hitlerio puolimo. Čia labai suprantamas Sovietų 
susirūpinimas Pabaltijos likimu. Rusija buvo valdžiu
si visą Pabaltijos kraštą, su labai svarbiais Latvijos ir 
Estijos uostais. Caras Petras I ilgai kovojo su švedais, 
kol galutinai “prakirto langą į Europą”, pastatęs Pe
terburgą ir pagaliau užėmęs visą Pabaltijos pajūrį. 
Dabar tas “langas” susiaurėjo iki 75 mylių viso Balti
jos pakraščio, kurs dar tebepriklauso sovietams. Mato
mai Rusija jau tiek atsipeikėjo nuo komunistinio slo
gučio, kad pradeda planuoti, kaip čia atgavus senosios 
imperijos dalis. Pabaltijos valstybės tai nujaučia ir 
svarsto, kur joms bus blogiau: Po Hitleriu, ar po so
vietais? Kadangi joms nepageidaujama nei Hitlerio, 
nei sovietų, nei pagaliau lenkų globa, tai jos delsia da
ryti bet kokius žygius, kurie pastatytų pavojun jų ne
priklausomybę. Jos deda visas pastangas, kad kaip 
nors išlaikytų neutralybę.

Charakteringa, kad tose derybose nepaminėta 
Lietuva. Kodėl? Sunkoka tai atspėti. Veikiausiai Lietu
va nenori ar negali dėtis su Vokietijos priešais, nes 
Hitleris jau yra tą sąlygą jai pastatęs ir prievarta su
daręs nepuolimo sutartį. Anglija tai žino ir nė nemėgi
na Lietuvos į savo sąjungą įtraukti. Ir sovietai apie 
Lietuvą nutyli, nes ji neturi nevieno Baltijos uosto, o 
jos teritorija ne taip jau svarbi. Pagaliau ir jie žino, 
kad Lietuva dabar yra tiesioginėj Hitlerio įtakoj.

Tuo tarpu Europos padėtis taikos atžvilgiu nėkiek 
negerėja. Po išoriniai ramiu paviršium verda įvairios 
tarptautinės agitacijos. Vokiečiai karštligingai dar
buojasi Čekoslovakijoj, sistematingai alindami šalies 
industriją ir iškraustydami Vokietijon stambiausias pranašauti. Nebūtų perdaug nuostabu, jei rudenop į- 
šalies pramones. Gi čekų kariuomenės dalys kraustosi, vyktų koks naujas Hitlerio žygis. I

T,

Dar toliau minėtas aka- 
Šv.

Vincento Seseris:
“...Šitas (baltas) gobtu

vas matė daugybę laimėji- 
būklė buvo mų, karų, epidemijų, revo- 

taip pat nepavydėtina. Li- liucijų, audrų, nuo kurių 
goniai kentė, o sveikieji visi stengiasi pabėgti. Bet 
bijojo į jas patekti. J^s išeina tuomet viešu-

I I

tėlių, 
sielojo.

Netik dideliuose mies- ( 
tuose, kaip Paryžius, buvo, 
daug skurdo, bet kaime — 
taip pat tekėjo skausmo 
upė. Ir jų vargu Vincentas 
buvo susirūpinęs.

Vėlesnį savo veikimo ži
dinį Vincentas įkūrė Šv. 
Lozoriaus rūmuose, ku
riuose jis jau gyveno pas
kutinį ilgiausi gyvenimo 
laikotarpį. Tai buvo misijų 
ir rekolekcijų namai. Ten 
buvo ir vargšų valgykla ir 
prieglauda, ten buvo jiems

Paryžiaus gatvėse ryt- mon’ ištiesia sparnus, virs- 
mečiais valkiojos gyvi, paukščiu, skraido po ap
siauta išmesti pamestinu- kasus ir barikadas. Jis 
kai kūdikiai. Dėl tų mažu- balta drobe uždengia mirš- 

niekas lig kol nesi- tančius, valkatas ir karei
vius, jis užspaudžia akis a- 
varijos ištiktam lakūnui..” 
Toliau:

“Ir nuostabu, kad gobtu
vas visokiais atvejais, vi- 

■ suose sąmyšiuose išlaiko 
| savo nekaltumą, savo an
gelišką formą, savo sniego 
baltumą. Nešvarumai prie 
jo nekimba. Niekas nieka
dos nematė ant jo nė ma
žiausios dėmelės, išskirus 
kraują, kuris ant jo ištrik- 
šta iš tvarstomų artimo 
žaizdų arba kuris yra pra
liejamas jo nešiotojos. Jis 
yra mylimas ir gerbiamas 
— jis vienintelis. Jis užima i - ... . .j Prancūziją ir Lenkiją ir ten organizuoja legijonus 

prieš Hitlerį kariauti. Tokie sąjūdžiai negali taikos iš-
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pirmą vietą tarp tūkstan- į 
'čių gobtuvų, kurie dengia j | vianiinlili orolvoc T'ji erziK- ' 5*.

i
£ taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas
A Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas, f

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00. f

LEKCIJOS ir EVANGELIJOS 
Skaitomos visų metų Viešpaties Dienomis. 

Šventadieniais ir Šiokiadieniais. Il-ra papildyta 
laida. Apdaruose. Kaina $2.50.

Užsakymus su money orderiu prašome siusti: 

“DARBININKAS” 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

K. j vienuolių galvas... Tai gob-
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Praėjusį sekmadieni, birželio 
11 dieną. Seserų Kazimieriečių 
vila Juozapas Marija. Nevvtovvn. 
Pa. susilaukė gražaus būrio sve
čių. O tie sveteliai sugūžėjo į 
pirmąsias Akademijos abituri- 
jenčių išleistuves.

Trečią valandą po pietų diplo-'
mų įteikimo programa ir atsi- ka dvasia, 
sveikinimas. Po lotyniškos Ma
rijos garbei giesmės sekė lietu
viškos bei angliškos dainos. Rei
kia pripažinti — Akademijos 
choras dainuoja labai gražiai, 
ir visos akademikės choristės!

Sklandžia lietuviška kalba at
sisveikinimo žodį taria abituri- 
jentė p. Barbora Danisevičiūtė. 
Su pasididžiavimu skelbia, kad 
jų vardai šios mokyklos istori
joje įrašyti pirmame puslapyje, 
kad jos turi valdžios pripažin
tas teises, jautriai dėkoja Sesu
tėms mokytojoms už mokslą, už 
duotą pasaulio supratimą ir į- 
kvėptą aukštą savo pareigų 
jausmą bei tėvų žemės meilę. 
Dėkoja tėveliams už nepagailė
tus jų švietimui pinigus ir žada 
pasilikti ištikimos savo mokyk
los idealams.

Angliškai atsisveikina su mo
kykla abiturijer.tė p. Alicija 
Kurkauskaitė. Ji džiaugiasi čia 
praleistais keturiais meteliais, 
su viltimi ir didžiais kilniais pa- 
sirįžimais žiūri į prasidedantį 
rimto darbo gyvenimą, ir su 
tikru entuzijazmu skelbia: — 
“Ciasses will come and go. būt 
there vili never be another 
class likę unto this in all the 
years tnat are to be. WE 
ALONE CAN BE THE KIRST 
CLASS! Ir ji pažada stengtis 
būti verta tos didžios garbės — 
iš tikrųjų būti pirmąja.

Paėmęs žodį gerb. kun. J. Če- 
pukaitis dar aiškiau pabrėžia 
šitų išleistuvių istorinę reikš
mę. primena tėveliams, kad tik 
su tikėjimu ir dorove persunk
tas mokslas neša žmonijai ge
rovę. ir kad tokio sveiko moks
lo mergaitės gali gauti šitoje 
katalikiškoje mokykloje. Palin
kėjęs dar mokyklai augti ne 
vien kokybe, bet ir kiekybe pa
veda gerb. kun. I. Valančiūnui 
įteikti mokslą baigusioms di
plomus. Juos gauna panelės: O- 
na Marijona Einorytė. 
Morta Kurkauskaitė ir 
Teresė Danisevičiūtė.
Kurkauskaitė laimi dar kun

Diplomų įteikimą lydi karšti 
rankų plojimai, dar kelios dai
nos. dar Amerikos ir Lietuvos 
Himnai ir pirmosios ceremoni
jos baigtos.

ši šventė negalėjo pasižymėti 
savo didumu, bet ji atsižymėjo 
nepaprastai jaukia ir šeimyniš- 

Labai gerą įspūdį
daro visos Akademijos mergai
tės. Iš jų veidų šviečia skaisti 

, jaunystė, sveikata ir kuklumas. 
Visos, kiek man teko per keletą 
dienų patirti, labai pamylėję 
mokyklą ir Seseris mokytojas. 

I Visos skundžiasi sunku esą iš
važiuoti. Ne tik skundžiasi, bet 
iš tiesų lieja gailias ašaras. Tai 

į iš tiesų nepaprasta. Tokio am
žiaus miestietės mergaitės pa
prastai nesitveria iš džiaugsmo 

’ sulaukę dienelės, kada galės iš
trūkti iš bendrabučio ir iš joms 
nemalonios priežiūros, kada vėl 
galės pasinerti miesto laisvėje 
ir malonumuose. Čia gi mergai
tės džiaugiasi, 
siančios išvysti 
bet verkia, kad 

; mokyklą. Geras 
kvklai ir bendrabučiui.i *

Ir iš tiesų, pagyvenęs keletą 
dienų Juozapo ir Marijos viloje 
supranti, jog ne veltui mergai
tės ją pamilsta. Gražios apylin
kės. didelis sodas, grynas laukų 
oras, daug saulės, šviežias svei
kas maistas, niekada čia negir
dėti barnių, nei keiksmų, nei 
muštynių, nematyti pasigėrusių 
veidų: visos mokyklos gyvento
jos jaunos, linksmos, o tų Sese
lių širdys tokios geros, lyg mo
tinėlių. tai kaip joms čia nepa
tiks!

O kas man geriausiai patiko. 
Į ir kas turėtų rūpėti ir patikti 
visoms motinėlėms ? Kad tos 
mergaitės opiausią ir pavojin
giausią savo brendimo laiką 
praleido sveikoje Dievo natūro-' 
je. toli nuo miesto triukšmo, 
nuo jo dulkių, nuo tų įvairiau
sių “movies”, šokių ir kitų blo
gų miesto pavyzdžių. Jos čia 

• gavo gerą krikščionišką auklė- 
. jimą. kurio pačios motinėlės na- 
; mie. ar tai dėl per didelių dar
bų. ar tai dėl kitų priežasčių 
duoti negali. Jos čia galėjo kas 
dieną išklausyti šventų mišių, 
galėjo, jei norėjo (nes niekas 
neverčia) priimti kas dieną Jė
zų į savo širdis. Jos čia matė 
gražų Seserų pasiaukojimo pa- 

Valančiūno už labai gerą elgesį j vyzdį. Jei tokioje vietoje neiš
skirtą medalį. * augs geros mergaitės, tai kitur jas teko pastebėti,

I

i

• v.

i
Alicija

Barbora
Alicija

Darbštūs švenčioniškiai (Vilniaus krašte) baigia paskutiniuosius šienapiū- 
tės darbus.

dar mažiau tegalima to tikėtis. į 
Todėl mano nuoširdžiausias pa
tarimas ypač didesnių miestų 
tėveliams: leiskite savo dukte-

Lietuviu Kambiriui Baigti Reikalinga Dar $2,500

be abejo, galė- 
savo tėvelius, 
reikia apleisti 
liudijimas mo-

Atsilankius Pittsburghe, kaip Amerikos Lietuviai 
ris į šita toh nuo miesto ir kitų pirmutinė mintis į galvą žino apie šį Kambarį ir 
blogų pavyzdžių esančią moky- užeina: pamatyti Lietuvių i daugelis pavienių ir orga- 
kla. Daug kas dejuoja esą per Kambarį Mokslo Katedro-1 nizacijų prisidėjo savo au- 
daug brangu. Pasiteiravęs suži- je (Pittsburgho Universi-Į komis to kambario įrengi-

Jau apie desėtkas metų
nojau, kad šičia ir mokslas ir tete). 
pragyvenimas labai mažai te
kainuoja. Net negalima tikėti.
kad taip pigiai būtų g;

•

mo parėmimui.
Atsilankius Mokslo Ka

tedroje, kuris virš 40 auk ■
- - - _ _alima kur yra Seserų vedama mokyk- štų pastatas debesis raižo,

mergaites išlaikyti! Juk tik 20 la, jaunimas yra geresnis, pa- paĮįrį ka<įĮ virš poros de-
dolerių tekainuoja mėnesiui. 
Viena motinėlė atvirai pasisakė, 
kad jai dukrelės mokslas Public 
High School lankant brangiau 
kainavęs, negu čia. Mieste mer
gaitėms daug pinigų išeina dra
bužiams. batukams, 
krutamiems paveikslams, 
kiams ir visokioms kitoms pra
mogoms lankyti. Čia jos nešio
ja kuklią uniformą, ar net ir 
kitokią suknelę, nėra progų iš
mėtyti pinigų kitokiems reika
lams. O jei dar mieste pridėsite ką. ką tik galite, kad jie ateity- rg nužiūrėdami sulyg tau- 
“stritkarių” ar autobusų “tikie- je būtų laimingi, siųskite juos į tog didumo įr turtingumo, 
tus”, tai irgi daug susitaupo. ------------- -i
Tokiu būdu vargiai ką daugiau

maldesnis, kuklesnis ir labiau į (autinių kambarlų
. „ . keliolika jau užbaigta į-vais geriau sugyvena. Tuo tar-i , .A. ,

pu kur tų mokyklų nėra, ten sul^gU, kltl dar ne' Taciau 
jaunimu ne mažas vargas. Yra darbas varomas prie pa- 
ne mažai net ne katalikų, pro- baigos.

kojinėms, testantų, net žydų leidžiančiųI ^.r Lietuvių Kambaris 
šo- savo vaikus į Seserų vedamas jau jrengtas? Ne. Ir Štai 

mokyklas, kadangi, jie sako, 
mes žinome, Sesers išmokys mū
sų vaikus doraus elgesio. Tėve-i Kuomet skirstė tautoms 
liai, visi kurie savo vaikus my- šioje mokslo įstaigoje 
lite, kuriems norite suteikti vis- Kambariams vietas, tą da-

t

savo parapijines mokyklas ir į!
savo High School’es. Nors reiks Pavyzdžiui, Prancūzai, 

kaštuoja mergaičių išlaikymas truputį daugiau primokėti.Be au Kinai, Vokiečiai ir kitos di-
Akademijos viloje, kaip namie, kų gerų vaikų neišauginsi, o tos dėsės tautos gavo didelius
O jau jokiais pinigais neatsver- aukos vaikų geram doram išau- kambarius ir joms paskir- 

į si to. ką. jos čia gauna savo šie- ginimui sudėtos yra tai sutau- 
loms. Jei mūsų tėvai ir prote- pos ateičiai. Ne vieno žmogaus 
viai Lietuvoje nepaisė nė ruso sielos išganymas, daugelio net 
žandaro nagaikos. nesibijojo nė žemiškoji laimė priklauso nuo 
Sibiro, bet samdė iš savo pasku- jo išeitos mokyklos. Nenoriu aš 
tinių kapeikų direktorius, leido peikti Amerikos viešųjų moky-į 
po kelias “viorstas” 
mokyklas, kad tik išmoktų lie- merikos 
tuviško rašto ir katalikų kate
kizmo. tai kažin ar Amerikos 
lietuviai galės taip lengvai prieš 
Dievą pasiteisinti negalėję savo 
vaikučių siųsti į savo katalikiš
kas mokyklas ir akademijas.
Man kaip misijonieriui važinė
jant po įvairias lietuvių parapi- 

jog visur,

vaikus į klų. Bet jei patys žymiausi A- 
veikėjai labai skau

džiai kritikuoja savo mokyklas, 
tai turi būti kas nors negerai. O 
mes turime geras mokyklas.

Ilgiausių ir vaisingiausių me
tų Newtown Kazimieriečių A- 
kademijai!

Kuo geriausios kloties pirmo
sioms abituri jentėms!

Kun. J. Kidykas, S. J.

ta buvo sukelti net iki 
$25,000.

Taip suiyg tautos mažu
mo ir ėjo žemyn. Lietu
viams, kaip vienai iš mažų
jų tautų, Kambaris paskir
ta mažas. Kelios kitos tau- 

i tos turi tokio pat didumo 
kambarius.

Nei viena 
mažesnės 
$5,000.

1

KUPRAITIS.

DARBAS IR SOCIALINE LYGYBĖ
(Tęsinys)

2. Ar visuomet darbo klausi
mas yra išspręstinas?

Pirmiausia reikia pasakyti, kad darbo 
klausimas nėra ir negali būti visur išspręstas 
ir sprendžiamas vienodai. Tie patys metodai 
negali būti taikomi visur darbo klausimo 
sprendime, pav. Japonijoje ir Rusijoje, Ame
rikoje ir Egipte, nes skirtingos pragyvenimo 
sąlygos, skirtingas gyventojų tankumas, 
skirtingi papročiai, pagaliau skirtingas pra
gyvenimo standartas. Todėl darbo klausimo 
sprendimo būdai turi būti skirtingi atskirose 
valstybėse ir skirtingai sprendžiami. Spren
džiant darbo klausimą reikia atsižvelgti į vi
sas sąlygas, kurios yra atskiriems kraštams 
ypatingos. Smulkiau analizuojant šį klausi
mą. reikia konstatuoti, kad

a. Darbo klausimas nevisuomet gali būti 
išsprendžiamas kiekvienoje valstybėje, imant 
ją vieną skyrium nuo kitų valstybių.

b. Darbo klausimas visuomet gali būti iš
sprendžiamas, imant visas valstybes, kaip 
vieną bendrą visuomenę.

a. Kodėl darbo klausimas ne visuomet gali 
būti išsprendžiamas visose valstybėse? Atsa
kyti nesunku. Visų pirma jis negali būti iš
sprendžiamas dėl gyventojų tankumo, geriau 
tariant dėl didelio gyventojų prieauglio. Tai 
visai suprantama, nes jei ir kažin kokios re
formos būtų daromos, vistiek darbo visiems 
negalima duoti jei kandidatų į. darbo vietą

yra labai daug — per daug. Antra dėl trūku
mo maisto. Darbo gali būti pakankamai, ta
čiau niekas nedirbs, jei iš savo darbo negalės 
išmisti, jei maistas bus labai brangus arba jo 
bus didelis trūkumas. Trečia dėl klimato k 
gamtos sąlygų arba pavojų. Tai yra svarbiau
sios priežastys dėl kurių darbo klausimas ne
gali būti išspręstas. Bet jeigu bedarbių yra 
tuose kraštuose, kuriuose yra visko pakan
kamai ir nėra virš minėtų trukdančių fakto- 
rij, tai savaime aišku, kad tuose kraštuose 
socialinė darbo klausimo problema visuomet 
galima išspręsti, ir tik dėl blogos valstybės 
santvarkos joje yra neišspręstas dart)o klau
simas.

b. Darbo klausimas visuomet gali būti iš
spręstas, imant valstybių visumą, kaip vieną 
bendrą visuomenę. Jeigu darbo klausimą neį
stengia išspręsti viena valstybė dėl pirmiau 
suminėtų faktorių ir dėl nelygaus žemės ru
tulio turtų pasiskirstymo, tai šį klausimą vi
suomet gali išspręsti valstybių grupės viena 
kitai pagelbėdamos ir viena kitą papildyda- 
mos. Bet čia reikia patvirtinti dar vieną įžan
goje padarytą teigimą, kad darbo klausimas 
ir socialinė lygybės problema galima išspręs
ti tik moraline prasme, ekonominiu žvilgsniu 
socialinė lygybė nebus išspręsta nei valsty
bių grupių. Socialinė lygybė valstybių gru
pių gali būti išspręsta tik moraliniu žvilgs
niu, nes jeigu kiekviena valstybė į socialinės 
lygybės problemą žiūrės tik savo biznio inte
resais, tai apie sprendimą socialinės lygybės 
negali būti nei kalbos. Pav. jeigu valstybės 
gyventojų perteklius yra labai didelis ir so-

buvo dešimts ar dvylika 
metų atgal.

Pasikalbėjus su ponia 
Mitchell, Tautinių Kamba
rių reikalų vedėja, štai kas 
paaiškėjo dėl Lietuvių 
Kambario, kaip buvo ir su 
tūlų kitų tautų kamba
riais.

Kambario vidaus įrengi
mui planus — sienų ištai
symą, baldus ir tt. — pa
ruošė Lietuvoje. Gavus 
tuos planus, pradėta tei
rautis kiek to viso įrengi
mas kaštuos. Mat, darbą 
atlieka Amerikos darbi
ninkai ir vietiniai kont- 
raktoriai.

Gavus iš kontraktorių 
Lietuvių Kambario įrengi
mo apkainavimą pasirodė 
kad darbas atsieis apie 
$7,500. Turimus planus, 
kurie yra labai geri ir nu
rodytą Lietuvių Kamba
riui medegą, kurios dalis 
bus iš pat Lietuvos, Moks
lo Katedros vadovybė ne
nori keisti ir piginti, nes 
tas sumažintų Lietuvių 
Kambario reikšmę.

Kuomet buvo nuskirta 
5,000 dolerių suma mažųjų 
tautų kambariams, tas pa
daryta tik taip sau spėji
mu, nepasiremiant jokiu 
apskaičiavimu to darbo 
kokis reikės įdėti į kamba
rį, sako poni Mithchell. 

1 Prie to, dabar reikia su
sidurti ir su žymiai pa
brango jusiu darbu: amat- 
ninkams reikia mokėti 
brangiau negu mokėta ta
da kada kambarių įrengi
mo kaštų numatymas da
ryta.

Poni Mitchell sako, kad 
neužilgo bus pradėtas jau 
dirbti ir Lietuvių Kamba
ris. Nekuri medega jau at-

, vežta iš Lietuvos. Tai yra 
Lietuviško rašto audeklas, 
kuriuo bus ištiestos Lietu- _____,_ ,_____  _ _
vių Kambario sienos. Jo- Pįos Amerikos mūsų visuo- 
kios kitos tautos kamharis menė dar kartą prašoma 
neturės tokio vidaus įren- ištiesti ranką ir pagelbėti 
gimo. _ ■ - - -

Lietuviai turi sukelti dar 
, $1,500 pirm negu darbas

Lietuviai pereitą metą I galės būti pradėtas, o liku- 
savo paskirtą $5,000 sumą' si tūkstantį paskiau galės 
baigė sukelti. ■ sukelti.

Bet tos sumos nuskirtos * Pittsburgho Lietuviai

Išaiškintas Vilniaus Miesto 
Herbas M

Iki pokarinių laikų Vil-B 
niaus miesto herbas buvo® 
Vytis. Iki to laiko rusų iri 
vokiečių okupacijų vai-1 
džios į Vytį žiūrėdavo kaip | 
į tikrą Vilniaus miesto! 
herbą ir leido jį dėti viešo-J 
se vietose ant tiltų, pasta-1 
tų ir kt.

Tuo tarpu lenkai į šį rei- J 
kalą pažiūrėjo kitaip. Ūžė-S 
rnę Vilnių, jau kitais me-l 
tais metais Vytį pašalino I 
iš Aušros Vartų sienos, iš 1 
Žaliojo tilto, iš Miesto ha- J 
lės ir kitų viešų vietų. Pa-i 
šalinę Vytį paskelbė, esą ji 
Vilniaus miesto herbas —įj 
legendarinis Krištapas, Į 
kuris, pasiramščiodamas I 
medžiu, neša per upę kū-l 
dikėlį Jėzų.

Bet ir to nepakako. Vii-1 
niaus miesto valdybos pa-1 
vestas, bu v. miesto archy-1 
vo vedėjas doc. Adamus I 
jau kelinti metai renka ži- I 
nias ir dokumentus tik- I 
ram Vilniaus miesto her- Į 
bui išaiškinti. Dabar lenkų I 
laikraštis rašo, kad doc. Į 
Adamus tuo reikalu para- | 
šęs mokslinį veikalą, kuris I 
netrukus būsiąs išleistas I 
atskira knyga.

Girdėti, kad greitu laiku 
įvyks specialios Miesto 
herbui tirti komisijos po
sėdis, kuriame išklausius 
dcc. Adamuso pranešimo 
galutinai būsią priimtas I 
Vilniaus miesto herbas. Į 
Tačiau, koks jau yra nu
matytas Vilniaus miesto 
herbas, kol kas dar neskel
biama.

t

I

!
pasiryžę naujomis jėgomis 
imtis papildyti savo Kam
bario Fondą. Komitetas 
ruošia vajaus planus.

Vietos Lietuviai ir pla-i

i
i 
I
iI

tauta negavo 
sumos negu

I Lietuviams baigti savo 
Kambarį.

K. S. Karpius.
I Veiklioje ir stiprioje jau- 
i nystėje yra įrašyta ilga ir 
į laiminga senatvė.

cialinį darbo klausimą jai vienai neįmanoma 
išspręsti, tai kitos valstybės jai turėtų pagel
bėti, duodamos jai kolonijų savo gera valia 
už tam tikrą tos valstybės kitą patarnavimą. 
Kitos valstybės turėtų visa tai svarstyti vi- 
su rimtumu ir savo sąžinės laisve nežiūrint 
savo interesų palietimo, bet atsižvelgiant Į 
visos visuomenės ir žmonijos ateiti ir visos 
žmonijos ateities gerovę. Tik šiuo būdu so
cialinis darbo klausimas gali būti išspręstas 
ir socialinė lygybės problema įgyvendinta. 
Bet ji nebus išspręsta tol, kol, kiekviena vals
tybė žiūrės tik savo interesų. Atskirose gi 
valstybėse socialinis darbo klausimas nebus 
išspręstas iki atskiri asmenys ar atskiros vi
suomenės grupės taip pat žiūrės tik savo biz
nio ir neatsižvelgs į silpnesnius visuomenės 
narius. >__________

3. Darbo parūpinimo subjektai
Darbo parūpinimo subjektai yra: a. atski

ri asmenys, b. organizacijos ar bendrovės ir 
c. valstybė.

Atskiri asmenys darbo parūpinime daly
vauja mažai. Jie gali darbo parūpinti tik tiek, 
kiek jie dalyvauja versle ar gamyboje, arba 
kitaip sakant, kiek jo kapitalas reikalingas 
darbo jėgos. Pav. didelis ūkininkas ar didelis 
pramonininkas visuomet reikalaus daugiau 
darbo jėgos ir daugiau darbininkų aprūpins 
darbu, kaip mažas ūkininkas ar pramoninin
kas. Turtingesnė šeima taip pat dažnai parei
kalaus daugiau darbo jėgos, kaip neturtinga 
šeima, kuri vos gali išsiversti. Todėl didesnis 
kapitalas paprastai pareikalauja ir daugiau 
jėgos, nors kartais praktikoje ir ne visuomet 
tai pasitvirtina. Bet šiame atsitikime reikia 
suprasti tik žmogaus darbo jėga.

Bendrovės ir įvairios organizacijos darbo 
klausimo parūpinime dalyvauja jau daug

daugiau, nes jos daugiau dalyvauja versle ir 
gamyboje, žodžiu — jos daugiau dalyvauja 
visuomenės gyvenime. Tačiau ne visuomet 
organizacijos gali parūpinti darbo, nes kar
tais įvyksta ir atvirkščiai — vietoje darbo pa- 
rūpinimo, jos darbą sumažina, ir bedarbių 
skaičius dar padidėja. Bendrovės daugiausia 
dirba ir steigiasi ekonomiškumo pagrindais 
ir dėlto, konjunktūrai keičiantis, keičiasi ir 
bendrovių gamybos apimtis. Antra, dažnai 
bendrovės likviduojasi visai ne dėl savo kal
tės ir dėlto visa darbo jėga, visi darbininkai 
paliekami be darbo, bedarbių skaičius stai
ga padidėja. Bet vis dėlto galima pasakyti, 
kad organizacijos ir bendrovės darbo visuo
met gali daugiau parūpinti, kaip pavieniai 
asmenys, nes ypač specialios organizacijos 
stengiasi savo narius aprūpinti darbu. Į įvai
rias organizacijas, draugijas ar bendroves 
mums reikia žiūrėti teigiamai ir nagrinėti 
neigiamas galimybes, nes čia kalbama apie 
įvairias draugijas, organizacijas ir bendro
ves, kaip į darbo parūpinimo subjektus.

Valstybė darbo parūpinimu rūpinasi dau
giausia, nes tai yra jos tiesioginis uždavinys 
ir net pareiga. Valstybė turi surasti būdus ir 
priemones darbo klausimui išspręsti ir ap
rūpinti darbu visus, kurie jo reikalingi. Tie
sa, šis būdas yra sunkus, bet dėl jo sunkumo 
negalima juo nesirūpinti ir palikti milijonus 
žmonių be darbo ir apleistus. Valstybė, jei 
negali darbo klausimo išspręsti savo ribose, 
ji turi šauktis pagalbos pas kaimynines val
stybes. Valstybei piliečių gerovė — pačios 
valstvbės tikslas, todėl ir darbo klausimas 
turi būti vienas iš pagrindinių, kurį ji turi 
vienu ar kitu būdu būtinai išspręsti, nes jei 
šio klausimo ji neišsprendžia, reiškia valsty
bė neatlieka savo uždavinio.

(Bus daugiau)

primok%25c4%2597ti.Be
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ATOSTOGOS LIETUVOJE
Rašo Jonas Moučiūnas

Sunaikino Pirmas Popieras southbridge, Mass.
Laike Pasaulinio Karo

I

Southbridge. Mass.

Jis gimė mažame mieste
lyje, kuris buvo kalnais 
apsuptas, per klonį tekėjo 
srauni upė — ta upė, kuri 
smarkiai sruveno suteikė 
jėgą, kuri buvo reikalinga 
fabrikoms. Dūmai, kurie 
kasdien kilo iš jos kaminų 
suteršė orą. Diena iš die
nos Albinas kvėpavo tuos 
dūmus, tą smarvę; kasdien 
matė tuos didelius, pasta
tytus iš raudonų plytų fa
brikus — matė savo tėvelį 
pareinant iš darbo pavar
gusi ir visą suodiną. Jis 
matė visų skurdą; namie, 
kur jis gyveno, matė savo 
briliukų nudėvėtus drabu
žius. Vis tas pats ir tas 
pats; visur kur tik pažiūri 
matai, kad reikia to ir to, 
trūksta valgio, drabžių ir 
kitų reikalingų dalykų. Jo 
tėvelis sunkiai dirbo, gavo 
tik mažą algą taip, kad ne
galėjo uždirbti užtektinai 
pinigų, kad galėtų tų rei
kalingų dalykų nusipirkti.

Albinas baigė aukštes
niąją mokyklą; svajojo to
liau tęsti savo mokslus, 
baigti kolegiją ir tapti 
garsiu žmogumi. Svajojo 
nupirkti gražius namus 
toli nuo tų dirbtuvių, kur 
jo mama ir tėvas galėtų 
paskutines savo gyvenimo 
dienas maloniai praleisti.

Vieną gražią pavasario 
dieną, liūdna žinia su
drumstė jo svajones. Jo tė
vas užmuštas bedirbant. 
Jam beliko užimti tėvo 
vietą; nes kaip vyriausio 
sūnaus buvo pareiga už
dirbti duona mamytei ir 
broliukams. Apleido aukš
tesniąją mokyklą ir gavo 
darbą tame pačiame fabri
ke, kur jo tėvas buvo už
muštas. Jam ten darbas 
gerai sekėsi — būdamas 
gabus, jis greit išmoko 
viską, kas lietė darbą. Sun
kiai dirbo; jo viršininkai 
pastebėjo jo darbštumą, 
davė jam geresnį darbą.

I

ar pažįsti tą 
kuri šoka su

ar nori susipa

Greenfield, Mass

SHELDEGREN FARMS

HARRY K OCH. Prop

Golder. Guemsey Milk
Delivered Fresh Daily

Sheldbourne Rd. Tel. 5088 
Greenfield, Mass.

į PACKARD INSURANCE
į AGENCY
į General Insurance

5 318 Main St. Greenfield. Mass.
J Telephone 6755

(Tąsa)
Liepos 25 d. atsikėlėme 4 vai. 

ryte rengtis Į kelionę, nes trau
kinys iš Kauno į Virbaliu išeina 
9:45. Nuvažiavome į stotį ir ten 
radome daug giminių, atvyku
sių mus išlydėti. Su mamyte at
sisveikinau ir ją išleidau trau
kiniu į Kaišiadoris. Daug kas 
buvo atėję išlydėti, tarp kurių 
buvo pp. A. Mažeikai, mūsų 
kleb. kun. (dabar jau prelatas) 
J. Ambotas, kun. Šmulkštys. 
Sudiev visiems.

Įsėdęs j traukinį, prisiminiau 
dainelės žodžius: “Sudiev Lietu-

va, man linksma buvo, savo ša
lelėj".

Mums visiems buvo Įdomu pa
tirti, kada geriau Lietuvoje, ca
ro laikais ,ar dabar nepriklauso
mai. Kada sugrįžau į Jung. 
Valstybes daug kas manęs klau
sia. Tai čia ir pareikšiu savo 
nuomonę, kaip man atrodo, ką 
patyriau, sužinojau ir mačiau, 
o jūs, Gerb. Skaitytojai, spręs
kite patys.

t

i

Albinas nudžiugo gavęs 
naują darbą. Mėnesiai pra
ėjo, nupirko tuos jo svajo
tus namus. Jo jaunesni du 
broliai irgi dirbo. Viskas 
buvo tvarkoj jų namuose. 
Visi gražiai apsirengę, ge
rai pavalgę, linksmi ir pa
tenkinti.

Vieną vakarą šokiuose 
jis sutiko Valeriją. Iš pir
mo pasimatymo jis jautė
si, kad tai yra jo išsapnuo
ta panelė. Jautėsi, kad jis 
ją visą savo gyvenimą pa
žino. Klausė savo draugo: 
— Pranai, 
blondinę, 
Vincu?

— Taip,
žinti su ja?

— Žinoma, kam tu manai 
aš tavęs klausiu, greičiaus 
supažindyk mane.
— Gerai, einam arčiau 

sena — jos balti dantys ži- 
valcą.

Priėję prie Vinco ir Va
lerija, Pranas tarė: Labas, 
Valerija, Vincai.
— Labas Pranai — jie at

sakė kartu.
— Kaip jums patinka šis 

orkestras.
Gana gerai groja, atsakei 

Valerija.
— Valerija, aš noriu su

pažindinti tave su mano 
draugu Albinu, kuris į ta
ve įsižiūrėjo.

— Man labai malonu su
tikti tave, Albinai — ji ta
rė skambiu balsu.
— Man ir malonu, visai 

nesitikėjau šitokios laimės 
sulaukti.

Muzika pradėjo griežti 
jiems bekalbant — Albi
nas nedrąsiai paprašė:
— Ar nemalonėtum su 

manim šį kartą pašokti?
— Gerai — ji tarė su šyp- j 

sena — jos balti dantys ži
bėjo kai perlai, o akys jam 
priminė mėlyną dangų, ir 
veideliai rudens obuolį. 
Apkapinęs ją, jautė šiur
pulius, nea psa komas: 
džiaugsmas veržėsi iš jo 
širdies, pradėjo niūniuoti 
dainelę, kurią orkestras 
grojo. Jis daug kartų šoko 
su panelėmis, bet niekad 
nesijautė, kaip dabar, be
šokdamas su Valerija jis 
jai tarė — aš esu laimin
gas.

, — Kodėl? —klausė Va
lerija.
— Dėlto, kad šoku su gra

žiausia panele šioje salėje.
Valerija paraudonavo, 

nedrąsiai pakėlė savo mė
lynąsias akis, jų žvilgsniai 
susitiko — vienas ir kitas 
matė jų akyse, meilę, pasi
tikėjimą. Valerija nuleido 
akis. Šokis pasibaigė. Tai 
buvo pradžia Valerijos ir 
Albino draugystės, kuri 
baigėsi po šešių mėnesių, 

i birželio mėnesį, kai juodu 
1 buvo surišti moterystės 
ryšiais.

Metai praėjo, Albinas ir 
Valerija linksmai ir gra
žiai gyveno. Albinas jau 
buvo vyresniuoju fabrike, 

i Vieną dieną, eidamas į 
darbą, matė ant fabriko 
vartų pakabinta lentelę su 
užrašu: “Šiandien nebus 
darbo”.

Dūmai jau nebekilo iš fa
briko kaminų. Praėjo mė
nesiai. Vis Albinas be dar
bo. Visur ieškojo darbo, 
bet niekur negalėjo suras
ti. Valerija pagimdė sūnelį
— gyvenimas pasidarė 
sunkesnis. Nusikamavęs 
nuo rūpesčių pradėjo lan
kyti smukles ir gerti, ma
nė, kad gerdamas jis už
mirš savo rūpesčius — pa
skutinius savo pinigus 
praleido tam baltam skys- 
timėliui. Jo žandikauliai 
išsikišo, sumenkėjo, akys 
įdubo, jisai mažai tebuvo
namie — pareidavo tiktai- 
miegoti. Visada buvo nus
kuręs apžėlusia barzda... 
Valerijai širdį, tartum, 
strėlomis pervėrė kai ji 
matė Albiną tokioje padė
tyje. Meldėsi, prašė Dievo 
palaimos ir kantriai kentė 
savo vargus — mažas Pet-1 
rūkas buvo jos vienintelis 
džiaugsmas.

Vieną dieną Albinas pa-! 
rėjo negirtas, linksmai su-! 
šuko — J 
dirbs! Fabrikas rytoj 
dirbs! Valerijai ašaros pra
dėjo riedėt iš akių. — Al-' 
binai, nešūkauk perdaug
— Petruką išgąsdinsi. — ;
— Kur jisai, noriu jį ap-l 

kabint.
— Dabar negali, nes jis: 

■ miega.
Ant rytojaus jis žengė į! 

darbą, kaip naujas žmo-Į 
gus, galvą aukštai pakėlęs,1 
švilpdamas linksmą daine-: 
lę. Dirbo porą mėnesių ir 

j vėl viskas grįžo į senąsias i 
vėžes. Bet tas džiaugsmas 
ilgai nesitęsė, nes fabrikas 
vėl sustojo veikęs — Albi
nas vėl liko be darbo. Pa
siskolinęs pinigų jis pra
dėjo gerti ir lėbauti. Prisi
klausęs klaidingos smuk
lės filosofijos. Jo troški
mas ir blogi draugai prive
dė jį prie pražūties.

Ant. Dranginis..

Man, rodos, kad dabar geriau 
gyventi Lietuvoje. Gyvenimas 
pagerėjo, kada buvo išskirstyti 
kaimai. Štai mano tėviškėje. 
Seniau neužtekdavo pieno na
miškiams, o sviesto buvo tik 
svečiui. Dabar mano brolis kas 
savaitę veža pieno produktus į 
Kauną. Neužilgo visai nereikės 
vežti į Kauną, nes pieninė jau 
pastatyta Penčiškėje. Seniau 
gyvenamuose namuose retai 
kur buvo grindys, o dabar jau 
sunku rasti kambarius be grin
dų. Taip pat žmonės yra geriau 
apsirengę. (Bus daugiau.)

Southbridge, Mass.

Greenfield, Massn

* I
'i 
'i

I
UNITED BREAD SALES COMPANYKlausimas— Išsiėmiau 

pirmas popieras 1913 me-j 
tais, bet nenorėdamas tar-į 
nauti armijoje pasaulinia
me kare, aš tas popieras 
sunaikinau. Dabar noriu 
tapti šios šalies piliečiu, 
ką turiu daryti?

Atsakymas — Pagal į-Į 
statymą, Kongreso priim
tą 1918 m., ateivis, kuris 
kaipo pavaldinys vienos iš 
neutrališkų šalių laike pa
saulinio karo, sunaikino 
arba atidavė jo pirmas po
pieras, kad tik jam nerei- Adams &. No. Adams, Mass.
ketų tarnauti armijoj, nie
kados negali tapti šios ša
lies piliečiu. Svarbiausios 
neutrališkos šalys buvo 
Norvegija, Švedija, Dani
ja, Olandija ir Šveicarija.

5 Meadovv Brook Farm
Z ERNEST L. JOHNSON
Z Pure Milk & Cream — From Our Own Farm
Z For Prompt Serviee CALL 21-3
Z Charlton City, Mass.

Perron & Co.
OMER L. PERRON 

Plumbing & Heating — Varnishes & Oils — Cernent & Lime 
Builders’ Supplies

175 Mechanic St. Tel. 990-W Southbridge. Mass.

X.X%XXXXXX%XXX’VX.XXXX.X.XXX%.X%.NXXXXX%%%X.XXX%XXX%XXXXX>

į

Bakers of 
HOLSOM BREAD

Ask Our Driver Salesmen for Our Delicious 
Bakery Products

Southbridge,

Profesionalai, biznieriai, pramonln- ■ 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- i 
ifft verti skaitytoji; paramos.

Visi skelbkitės “Ihirbininke”.

Southbridge, Mass.

Carrier Coke & Lumber Co.
Niagara - Hudson Coke — Dimension Lumber

39 Summer St. Tel. 2945 North Adams, Mass.

1
Joseph O. Lemoine <

Furniture. Parlor Suits. Chamber Suits. Mattresses, Etc.
Refrigerators — Raaios Z

S
98—162 North St. Tel. 186 Res. 719 Southbridge, Mass. S

I
I

I

Mass.

Adams & No. Adams, Mass.
r

LARRY’S GARAGE į
Complete Auto Serviee 5 

Gas—Oil--Lubrication Repairs į! 
Chevrolet Sales and Serviee 5 

Stafford Spring Rd. Tel. 1161-W į 
Southbridge, Mass. %

BOOTHMAN S FLOWER SHOPS

Flowers for Ali Oceasions

62 Main Street Tel. 1003-W 
North Adams. Mass.

Hoosac Valley Optical Co. z
Prescription Opticians Z

513—514 New Kimball Bldg. Tel. 2955 Z
North Adams. Ma««. Z

%X%X%XX%XX«XX*%XX*%XM%%XXX<IXX%V%%%XM»%%'XXXXXXXXXV’ 
g

l
IXXXXXXXXXXXXXXXX«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXą?

Earl’s Serviee Station
Mobile Gasoline and Oil—- Greasing. Washing. Miller Tires. 

Globė Batteries
Tel. 1322 North Adams, Mass.97 Ashland St.

Yarter Coal Co.
ANTHRACITE AND BITUMINOUS COAL

23 Ashland St. Tel. 9 North Adams. Mass.

z

l

Harvey A. Gallup Agency
Real Estate — Insurance Of every Description

516 — 520 New Kimball Bldg. North Adams. Mass.

I
i

We Hancile Our Own Milk and Cream Which Assures You Ž
That You Are Buving Quality — CALL 73-M3 Z

For Prompt Serviee J
West Dudley, Mass. " įt

New Modern Market /
O. STAVES. Prop. <

Only the Highest Quality Meats. Groceries and Provisions Sold 5 
At the Lovrest Prices Z

234 Hamilton St. Southbridge. Mass. /

Laurier A. Maynard ✓

X\\XXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY

HOOSAC SAVINGS BANK

North Adams, Mass.
1

Z D i/'ly Jį, f**

S

Sears Roebuck & Co.
Ahvays P.eliable

Tel. 2470 North Adams, Mass.

xxxxxxxxxxx«xxxxxxxxxxxS
47 Main StreetFitzpatrick’s Sandwich Shoppe

See Us For Variety — Alės. Wines. Liguors

880 Main St. Southbridge, Mass.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXV 

Southbridge Coal Co.
5 The Electric Fumace Man Gi ves You Heaithful Even Heat
i Automatic Anthracite Bumer
/ 47 Hook Street Tel. 252-W Southbridge. Mass.

I

>'W>

THE GREY BIRCH FARM į

Leu is O. Harris. Prop. c
VVhite Holland Turkeys 5

Fancy Roasters ?
Broilers. Breed Stock J

E. Deerfield. Mass.. — Tel. 6868 į
-.w.v^.v.,.".v.swaw^av

Compliments of a Friend

I

Richmond Hotel Grill
At Ali Times The Best Food and Liąuors - - Moderately Priced

Corner Main & Statė Sts. North Adams. Mass.

7
Fabrikas rytoj.

Fabrikas rytoj,
i

XXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV.

Clemence Lumber Corp.
Dealers in Lumber. Doors. Sash. Etc. — Builders" Materiafe

284 Elm St. Tel. 5 Southbridge. Mass.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ovide’s
DINE and DANCE — Pleasant Atmosphere Exceilent Food 

Banąuet Accommodations — Beer-Winc-Liquors
Hartford Rd. — Route 15 Tel. 74-W-3 Southbridge

<%XX%%XXXXXXXXXX%X'XXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXX’‘ 

XXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXX»XXXXXXXXXXXXXXį

NORTH ADAMS NATIONAL BANK

Member of Federal Deposit Insurance Corp.

Adams Wet Wash Laundry
‘•A Laundry Serviee Fcr Every Home”

18 Pearl St. Tel. 505-W Adams. Mass.

North Adams, Mass. J
z 
z 
z 
z
KI

C. C. PURPLE

We Sėli Only The Finest Grade 
of Merchandise

Installed By Only First Class 
Mechanics

156 Silver St. Tel. 5532 
Greenfield, Mass.

i CROCKER INSTITUTION
FOR SAVINGS

Turner ralis. Mass.

"The Bank With The Chimes" 
Deposits Received Daily and 
Put on Ir.terest The First of 

Each Month

Compliments of a Friend

*XXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*f

Hoosac Valley Coal & Grain Co.

1 Cook St. Tel. 163 Adams. Mass

i

VVestern Massachusetts Electric Company *
Z Serving The People of Franklin County :J
J GREENFIELD, MASS. ;jt

BOURBEAU’S PACKAGE

STORE

CONNIE'S SERVICE STATION

Mobihibrication — Mobil Gas

Firestone Tires—Exide Batteries

■

69 S-cond St. Tel. 565 J

Turner Falls, Mass. ?

South Main Street

South Deerfield. Mass. Tel. 28. Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiau! “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji; paramos.

Whitney Garage
Expert Auto Repair — Ali Work Guaranteed Expert Serviee On J 

Oldsmobile. De Soto fi

Southbridge. Mass. /

3 Chrysler. Dodge. Plymouth.

Z 58 Goddard St. Tel. 818-J
<XV%XAXXX.XXXXX%XXXVXXX>XXXXXS.X.X.X.X;XXXX.VX.XX.XX'*.XXXV<XXX%^
įpfXX^XXXVX.X.X%XXXX%VXXXXXX-%.XVX.XVXXX.X.XXXX%XVXX%VVX.X%.X7

,%XXXXVX.XXXXXXVVVXXVVXA.XX'».XX'XXXX.XNX.XXX%X%%%XMXX<XXX%/

!' McKinstry lee Company
Ice — Coal — Wood Oil Burners and Coolerators 8

Dupant St. Tel. 519-R-516 Southbridge. Mass. /
z z\\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV<

—1Hammond Baking Co.
Call Us For Quality Baked Goods Pure vViiolesome Nutritious 

\VE DELIVER
Adams. Mass.37 Park

4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXX*

XXXXXXXXXXXVXXXX\XXXXXXXXXXX\XXXXV>AXW»VkVr

Wade’s Garage z
Efficient Serviee On Ail Makes and Models Z

Official Brake & Light Station z

Dean St. Tel. 550 Adams. Mass. Z

XXXVXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXVAXXX\XXXXX\XXXXXX‘AXXXXXX)’

z 
z. -_ ___ fl'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXVXXXXXXXXXX\XXXXXXXX\XX\vi

/ Grace Flower Shop J
i i /! J “Pleasing You Means Our Success" Z

/ 399 Main St. Tel. 980 Southbridge. Mass. z
1 7 r

Z

Compliments of a Friend
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Naujosios Anglijos Metine Švente

1

Marianapolio Kolegijos (Thompson, Conn.) rūmai žaliumynuose. Šių 
Kolegijos rūmų fasadoje, liepos 4 d. (Lietuvių Dienoje) 10 vai. ryte (Dav- 
light Saving Time) Įvyks iškilmingos pamaldos. Iš šių rūmų garsiakalbiais 
bus skelbiama visa Lietuvių Dienos programa.

Liepos 4 d. visi keliai veda i Marianapolio Kolegiją, Thompson, Conn.

ėi

; KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 11 
" KOLONIJOSE I i
E 
i

Iš Dariaus • Girėno Pamink- būn) k“° ikki!m“-glaustai. Programos ir kitų di
desnių darbų rengimo komisijas 
sudaro komiteto pirm. adv. R. 
Wasalle. adv. C. Kai, “Draugo” i 
redak. L. Šimutis ir politikierių i

paminklo pietinių parkų užvaizdą Al. 
Jie pakvies garsųjį

lo Statymo Komiteto 
Susirinkimo

PHSLADELPHIA. PA
SERGA p. BARONIENĖ

LDS 2-ros kp. ilgamečio finan
sų sekretoriaus žmonai buvo pa
daryta sunki operacija. Opera
cija pavyko ir p-nia Baronienė 
eina geryn. LDS 2-ra kp. nuo
širdžiai linki ligonei greitai į- 
sveikti. J. Jeskeleviėius.

WORCESTER, MASS

Marianapoly Thompson, Conn
ANTRADIENĮ

Liepos-July 4,1939
Iškilmingos Pamaldos - Sporto Olimpiada * 

Grupių Parada-Dainu Šventė - Meno Valandėlė 
- Linksmus Šokiai
Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI

CHICAGO. ILL. — 
Dariaus - Girėno 

statymo komiteto susirinkimas Kumskis. 
įvyko Margučio svetainėje, bir- Sasnausko vyrų chorą ir Lietu-
želio 2 dieną, kuris nutarė kaip vos Vyčių mišrų chorą: be to. 
kasmet, taip ir šįmet rengti mū- miesto ir lietuvių įžymius kai
šų didvyrių metines žuvimo su- bėtojus. kurių vardai tilps spau- 
kaktuves, prie jų didingo Mar- doje kiek vėliaus. Ponas Micke- 
quette parke paminklo, šįmet liūnas ir Čaikauskas pakvies 
paminėjimas įvyks liepos 16 d., lietuvių legijonierius su jų vai
tai yra žuvimo išvakarėse, nes kūčių benais. \. Rėkus, komi- 
visame plačiame pasaulyje visi teto sekr.. ves visą tvarką biz- 
lietuviai žino, kad mūsų garbin- nio reikaluose,
gi didvyriai žuvo 17 d. liepos, tvarkys didvyrių 
1933 metais. Perskridę platųjį 
vandenyną, prie pat tėvynės 
Lietuvos slenksčio, žuvo Vokie
tijos miškuose. Dabar toji die
na pasidarė mūsų tautai gerbti
na ir amžinai atmintina. Ge
riausiai atmena tą dieną Ame
rikos lietuviai, ypač Chicagie- 
čiai, kurie didvyrių atminčiai 
pastatė didingą paminklą, ir 
prie to paminklo kiekvieni me
tai rengia iškilmingą paminėji
mą.

Šiame susirinkime 
vairias komisijas, 
buosis. kad tas

A. Bacevičius 
paveikslų ir 

paminklo atviručių pardavinė
jimą. Spaudos komisiją sudaro: 
L. šimutis. V. Rėkus. I. Saka
las ir I. Lukošiūtė. Kitos reika
lingos komisijos bus išrinktos 
kituose komiteto susirinkimuo
se. Be to. nutarė atspausdinti 
atatinkamus laiškus priduoti 
visoms lietuviškomis draugi
joms ir organizacijoms, užkvie- 
čiant jas į rengiamas iškilmes, 
ir jei kurios norės ta proga 
dėti ant paminklo vainikus,

išrinko į- galės padarui tą dieną.
kurios dar- V. Rėkus,

paminėjimas, Komiteto Sekretorius.

Birželio 8 d. mirė Ona Dusevi- 
čienė (Sabaitvtč). 65 m. am
žiaus. Palaidota iš Aušros Var
tų lietuvių par. bažnyčios Notre 
Dame kapuose.

Velionė pragyveno Amerikoje 
37 m. Paėjo iš Lietuvos, Daugų 
par., Papiškių kaimo.

Paliko nuliūdime savo vyrą 
Kristupą, du vaiku, du broliu ir 
tris seseris.

NEWARK,N.J

• 
Giedraitį ir džiaugėsi, kad Netv
arkas turi tokį gabų muziką. 
Taipgi kalbėjo atstovai iš abie
jų chorų (mažojo ir didžiojo). 
kurie pareiškė, kad jiems yra 
labai malonu turėti tokį darbš
tų vargonininką, ir trokšta, kad 
jis pasiliktų jų tarpe koilgiau- 
siai. Abiejų chorų vardu įteikta 
dovanos. Didžiojo choro vardu 
įteikta labai gražus Radio. o 
mažojo choro “Gentlemen’s tra- 
veling sėt”. Pavieni asmenys, 
kurie įvertino jo darbus, taipgi 
įteikė jam dovanas. Tas parodo, 
kad Newarke jis yra labai my
limas ir per tą trumpą laiką su
gebėjo įsigyti pagarbą.

Ponia p. žiugždienė paaukojo 
labai didelį ir gražų pyragą, 
gražiai išdekoruotas su soleni- 
zanto vardu. Visi svečiai juom 
buvo pavaišinti.

Labai gaila, kad tą vakarą 
negalėjo dalyvauti mūsų kleb. 
kun. I. Kelmelis, nes jis buvo iš
važiavęs svarbiais reikalais.

i Abu chorai palinksmino pub
liką sudainuodami keletą gra
žių dainelių. Vėliaus muzika 
grojo ir visi linksmai šoko iki 
vėlumos. Visi buvo patenkinti

Pranešimas Sąjungos 
Chorams ir Vedėjams

ūž
tą

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadwav. So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė. 
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkxvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 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 utamir.ką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažr.ytinėj svetainėj

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Veikėjų Dėmesiui!

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Si.xth St.. So. Boston, Mass. 

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

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

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

Gegužės mėnesį išsiutinėjau 
visiems chorams Chorų Sąjun
gos konstituciją, kartu ir pra
nešimą dėl antrojo Seimo. Jei-; 
gu. kurie chorai negavote, ma-j 
lonėkite man pranešti.

Chorų Sąjungos antrasis sei
mas įvyks rugs.-Sept. 11 d.. 
1939. Maspeth. N. Y. Atsimai
nymo Viešpaties Jėzaus parapi
joj. kur klebonauja Kunigų Vie
nybės pirmininkas kun. J. Bal- 
kūnas ir Varg. Muz. Visminas. 
Brooklyn ir New Jersey provin-, 
cijos smarkiai veikia, kad ant-' 
rasis chorų sąjungos seimas 
tikrai būtų sėkmingas. Rinkite 
delegatus į Seimą pagal konsti
tuciją. Chorai, kurie dar nepri- 
siuntėt metinio mokesnio SI.00. j 
malonėkite tai padaryti prieš; 
seimą, kad būtų galima išduoti 
tinkamas raportas. Taipgi pra
šau visų chorų vedėjų prisiųsti, 
man savo antrašus ir choro na
rių skaičių.

Konstancija Skelly, 
Centro Sekretorė.

DAR GALIMA SUSPĖTI 
DALYVAUTI EKSKUR

SIJOJ I LIETUVA

Mėgėjų (Amateur) Valanda 
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
rininga ir įvairi. Pirmininkas kun. P. Strakauskas ir 
tos programos vadovybė atsišaukia į visus Naujos 
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:

V ardas-Pa varde

Adresas

Kuo gali pasirodyti programoje

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

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Vargonininkas Antanas Gied
raitis pagerbtas jo varduvių 

dienoj.
Pereitą antradienį, birželio 13

d.. Šv. Antano šventėje pagerb- vakaro programa. New Jcrsey. 
tas mūsų parapijoje besidarbuo
jąs darbštus jaunuolis Antanas 
Giedraitis. Švč. Trejybės para
pijos vargonininkas. Parapijos Rugpiūčio mėn. pabaigoje rim- 
nenuilstančios darbininkės, p. čiausias Lietuvos savaitinis 
Laukžemienė, Krumienienė, Rič- žurnalas “Naujoji Romuva" iš- 
kienė ir Tamošaitienė, kartu su leidžia vieną specialų numerį. 
Šventos Cecilijos Choru suren- skiriamą Amerikos lietuvių da- 
gė jam supryzą. jo varduvių die- barties kultūriniam gyvenimui, 
noje. j Visą medžiagą, kas liečia A-

Tą vakarą po pamaldų mūsų merikos lietuvių mokyklas, or- 
Antanas buvo pakviestas į pa
rapijos salę, kartu su kun. A. 
Pauleku. C. S. S. R. Jiems įėjus 
į salę visi sušuko: “Suprise”.

Laike vakarienės buvo prog
rama, kurią vedė kun. Alfonsas 
Paulekas, C.S.S.R. Jis pirmiau- ; 
šia nušvietė mūsų Antano gra- j 
žius darbus, kuriais jis jau šio- i 
je parapijoje yra pasižymėjęs. 
Nežiūrint, kad tik keletas mėne
sių kaip jis čia lietuvių tarpe 
darbuojasi, bet to darbo vaisius 
yra didelis. Kalbas pasakė šie: 
I. Trečiokienė. Bujauskienė, Bo- 
reika, Boreikaitė, Tamošiūnie
nė. Laukžemienė ir visa eilė ki
tų. kurie sveikino p. Antaną

i

Išplauks liepos 1 d.
M. S. Gripsholm laivu

Jau tik dvi savaitės beliko 
ki išplaukimo skaitlingos eks
kursijos į Lietuvą, moderniš
kam Švedų Amerikos Linijos 
motorlaivy “Gripsholm” per 
Gothenburgą. Švediją. Nuo Go- 
thenburgo keleiviai vyks trau
kiniu apie 6 valandas laiko per

15 d. d. šiuo adresu: 
Antanas Skirius.

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago. III.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

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

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI IŠBAN-

Metodą,

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI

ganizacijas. spaudą, parapijas, 
chorus, jų fotografijas; ekono
minį lietuvių gyvenimą, prašau, 
pasiųsti iki šių metų liepos 10— gražiąją ir Lietuvai draugingą

Į Švediją į Stockholmą. Kelionėje Mes noriai
i visais kelionės reikalais rūpin- I/įirelf. 7 dienoms

r DMMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
sis patvręs ekskursijų palydo- daugiau, tą galėsit daryti už mažus 

■vas V. Mučinskas. Š. A. L. Lie- k^tus. kviečiame jus naudoti tą 
vaistą < dienas, DYKAI, mūsų kaš- 

tuvių skyr. vedėjas, ekskursiją 
lydės nuo New Yorko iki
no.

Dar ir dabar Amerikos
; čiai gali suspėti prisidėti

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Lietu-

Kau-
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau |
ROSSE PRODUCTS CO. Dept X-9

2708 W. Fanvell Avė. Chicago. 111.

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

II

pilie- 1 1 ■
prie vasarinės ekskursijos, neatidė-

VOS Gyvojo Rožančiaus Pa- sios ekskursijos, Amerikos pa- liojant kreipkitės į savo vietinį 
slaDČių lapelius. Kiekviena sui gauti ima apie 7 dienas, rei- agentą, arba į
tinkamai ir Gražiai 
truota 
veikslais. Kaina tik 25c.

atvaizduota pa-
įlius- kalui esant ir greičiau.

Jei manote aplankyti šią vasa- 
' rą Lietuvą prisidėkite prie šios

DARBININKAS STEAMSHIP 
AGENCY 

366 W. Broa<fway, 
So. Boston, Mass.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinal dėl visokių reikalų.
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$». Petro Lietuvių Parapijos išvažiavimas Puikiai Ir 
Sėkmingai Praėjo
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____

Sekmadienį, birželio 18 d., š. 
m., Šv. Petro lietuvių parapija 
turėjo savo išvažiavimą, Munch- 
back’s Darže, Roslindale, Mass. 
Išvažiavimas buvo vienas iš pa
vyzdingiausių ir gražiausių. Bu
vo juntama šeimyniška harmo
nija ir vieningas darbas visų pa
rapijiečių. Štai šalia milžiniško 
centralinio stalo, kuris buvo pa
rapijos veikimo komisijos parū-

DAKTARAI

Dr. J. Landžius

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

(■Įminti

Šalia tų visų mandagiai ir 
nuoširdžiai besidarbuojan č i ų 
grupių ir pavienių prie įvairausi 
turgaus dalių dar vyksta dailio- į 
ji išvažiavimo pusė, būtent, mu- 
zikalė bei programos dalis, 

j Kiek po antros vai. Stepono 
Dariaus posto benas gražiai su
grojo keletą muzikos kūrinėlių, 

pintas vyriaujančiam turgui, Taipgi išsirikiavo gražus būrys 
dirba visa eilė draugijinių stalų. 
Generalinis šio išvažiavimo glo
bėjas ir patarėjas bei nenuils
tantis parapijos šeimininkas 
Klebonas Kun. Pranciškus Vir
mauskis visus čia mielai sutin
ka ir pasveikina ir dėkoja ir ra
gina turėti malonumo iš rengė
jų triūso, kuris buvo taip iš ank
sto prirengtas. Šalia jo čia pat 
parke padeda tvarkos prižiūrėti 
jo pagelbininkas Kun. K. Jen
kus. Pati veikimo komisija ap
sikrovusi darbais, net įšilus bė
gioja. Štai veikimo komisijos 
pirmininkas p. V. Valatka, jam 
į talką atėję padeda — V. Širka, 
K. Šidlauskas, V. Brazauskas, 
ir visa eilė moterų ir kitų gera
širdžių darbininkų. Sužavėtas 
tokiu harmoningu darbininkų 
darbu, kurie triūsia lig bitės a-

■ vilyje pasidrąsinau pamatyti 
visus stalus, kad prisižiūrėti į 
tuos įkaitusius ir nušilusius

, veidus. Prie centrinio stalo ran
dama besidarbuojančius — pp. 
Barolienė. Siatkevičienė, Jeske- 
vičienė, Kaiindrienė. Navickie-1 
nė, Komičienė. Volungevičienė, 
Rudauskienė; pp. K. Šidlauskas. 
V. Valatka. V. Širka. V. Savic-i 
kas, J. Averka. p. Žuromskas.Į 
K. Neuronis, Fel. Zaletskas, p. 
Barolis, p. Janušonis.

Prie Tretininkų stalo — pp. 
Naujokienė, Jankauskienė. Kuz- 
mauskienė, ir J. Jeskevičius.

Marijonų Rėmėjų ir Blaivi
ninkų Stalas — pp. Nanartavi- 
čienė, Bernatonis. Brazauskie
nė. Šmigelskienė, Jagminienė.

Moterų Sąjungos kuopos Sta
las išsitiesęs gražioje paunksnė
je, prie kurio gražiai darbuojasi 
visuomet nuoširdžiai remiančios 

"Tisą parapijos veikimą: pp. Ki- 
burienė. Stravinskienė, Slaičiū- 
nienė, Marksienė. Juškienė. Ja- 
nušonienė, Siaurienė, Kohans- 
kienė. Kaunelienė, Pivariūnienė.

Štai ir Lietuvos Dukterų bū
rys su savo stalu — pp. Masiu- 
lienė, Ver. Songailienė. Raškau- 
skienė, Čiurlionienė. Švedienė, 
Virbickienė, Pašakarnienė. Jo
cienė.

Prie įžangos vartų darbuoja
si — Va’atkevičius. Griganavi- 
čius, Korsiukas, Sanda. Vaišno
ras. Slanina. Kleponis. ir P. Ver- 
večka.

Lazdelių biznio grupę sudaro: 
panelės L. Glineckytė, (jos 
priežiūroje ir vadovybėje). Če- 
plikaitė. Jankūnavičiūtė ir V. 
Glineskytė.

Štai ir jaunų vaikymų - choris
tų stalas. Čia dirba pp. Sakavi
čius. Taruška. Slatkevičius. Žar- 
deckas.

Prie centrinio stalo priklauso 
dar viena šaka saldumynų sta
las prie kurio dirba — F. Lūšys 

j ir V. Jakštas.
Štai ir L. Vyčių laukas. Čia 

dirba nušilęs Federacijos sky- 
• riaus pirmininkas adv. Jankau
skas su žmona ir visa eile pa- 
gelbininkų.

LDS kuopos išrinktieji darbi
ninkai dirba daugiausia prie

■ centrinio stalo ir įžangos vartų, 
i Laimėjimus bei dovanas gra-
žiai tvarko ir sunkiai dirba su 

j jų išleidinėjimu — pp. Marijo- tikrai garbė priklauso jos vy- 
Į na Kilmonytė, V. Brazauskas, riausiam šeimininkui kleb. kun. 
Šmigelskytė, Karlonienė. Žič- P. Virmauskiui su jo visa eile 
kienė, Rusienė ir k. 1 pagelbininkų. Rap.i

■s

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

<pagal sutartį)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA dviejų šeimy

nų namas po 6 kambarius su vi
sais “improvements”. Namas 
randasi 41 Wood Avė., Matta- 
pan. Mass. netoli nuo gatveka- 
rių linijos. Tyras eras. Parduo
dame labai pigiai. Atsišaukite 
pas J. Levon, 58 Conley Rd.. 
Avon, Mass. (16)

PARSIDUODA So. Bostone 
Dry Goods Store — drabužių 
krautuvė, kuri išdirbta per dau-- 
gelį metų. Gera vieta tinkama 
lietuviui. Dėlei platesnių infor
macijų teiefonuokite LIBerty 
8461, 31 Milk St., Room 805.

(16-20-23)

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS
KRiNTA?KODĖL PLAUKAI

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER'S CO.
412 W. BROADVVAY, 
SO. BOSTON. MASS.

PADĖKOS ŽODIS GRABORIAI
Šiuomi reiškiu gilų dėkingu

mą parapijos Veikimo Komisi
jai, šeimininkėms, draugijoms, 
komisijoms, aukotojams, dar
buotojams atsilankiusiems ir 
visiems, kurie kuo nors prisidė
jo prie taip sėkmingo mūsų pa
rapijos metinio išvažiavimo. A- 
čiū visiems.

Kun. Pranas A. Virmauskis.
P. S. Smulkmeniškas aukuoto- 

jų, darbininkų ir visų rėmėjų 
sąrašas ir padėkos žodis bus 
pareikštas lapeliuose, kurie bus 
atspausdinti ir išdalinti.

Kun. P. A. V.

Šv. Petro parapijos choro daini
ninkų. kurie vadovaujami muz. 
R. Juškos sudainavo gražių dai
nų. Parapijos didysis choras vi
suomet imasi ir atlaiko savo po
ziciją bet kokiuose parapijos pa
rengimuose. Jis buvo suprastas 
savo pasirodymais, ne vien šiuo 
atveju, bet ir visa parapijai dar
buote ir teisėjai savo iškilmin
game šio išvažiavimo posėdyje 
įvertino ir suteikė vieną iš gra
žiųjų dovanų.

I
Štai Radio bei garsiakalbio 

komisija — Muz. R. Juška, kun.' 
K. Jenkus. J. Kumpa, su kleb. 
kun. P. Virmauskiu priešakyj 
prirengus savo darbu, prašo 
teisėjų prie garbingo darbo. Čia 
užima vietas Garbingas svečias 
Prof. Kun. Vaitkevičius, MIC., 
iš Chicagos. adv. Cūnys, adv. 
Gailius. Dr. Landžius, p. Zalets- 
kas. p. Strakauskas. p. Dilis. p. 
Juškienė,, p. naspanene, ir Dr. Jokubas O-Brien į Ma
Pašakamis. rijona Kiburytė. Vestuvių pie-

Kun. K. Urbonavičius negalė- tus iškėlė jaunosios tėvai “Toli 
jo dalyvauti piknike, nes buvo House”, Whitman. Mass. Apart 
išvykęs į Hartfordą, kur dalyva- giminių ir pažįstamų svečių tar- 
vo prelato Amboto instalacijoj pe buvo kunigai: 
ir pasakė pamokslą.

Radio komisijos ir teisėjų aki
vaizdoje Įvyksta ir mėgėjų pasi
rodymai. Laimi dovanas. Pirmą 
dovana laimi p. Ivaškienės gru- 

| pė ir jai kaipo tos grupės vedė- i Birželio 18 d” taP° Pakrikšty- 
jai įteikta pirma gražiausioji Us Antanas - Jonas Antano-An- 
dovana — p. Mayoro Tobin do- Uninos < Tamkatonytės) Mato- 
vanota puiki taurė. Visi jos gru- Kūmais,_ buvo Frederikas 
pės dalyviai - vaikučiai apdova- j Kerwin ir Rožė Matonytė.
noti saldainiais. Antra dovana Tuo Pačiu laiku taP° P^krikš- 
pripažinta už nuoširdų visa-me- duk.tė KaZ10 * Liudvikos
tinį darbą parapijos didžia jam * Dunskytės ) 
chorui. Dovana įteikta choro 
vedėjui muz. R. Juškai. Ši dova
na — p. Kongresmano John Mc- 
Cormack. puiki taurė, kurią jis 
aukojo parapijos išvažiavimui. 
Trečią ir kitas dovanas laimėjo:
Rapolas Imondi, armonistas: m., piknike, Munchbacks’ Grove. 
panelės Frances ir Cecilia Pet- Roslindale. Mass. pamesta aki- 
reikiūtės. kurios dainavo, dėklą- niai ir “fountain pen”. Jei kas 
mavo. vaidino bei šoko: Petras rado prašome atsišaukti su ra- 
Lakauskas. armonistas. Visi ga- diniais į “Darbininko” 
vo įvairias gražias dovanas. Vi
si buvo apdovanoti. Dovanų tu
rėta daug. Dar jų ir liko. Nebu
vo tiek mėgėjų, kad tas dovanas

ŽINUTĖS
Birž. 17 d., kun. K. Urbonavi

čius grįžo Thompsonan. Sekm. 
rytą, atsilaikęs šv. mišias, va
žiavo Hartfordan pasakyti pa
mokslą prelato J. Amboto įvilk- 
tuvių pamaldose. Kun. Dr. Juo
zapas Vaitkevičius MIC. pava
davo kun. K. Urbonavičių. Tė
vas rektorius pasakė pamokslą 
penktadienio vakare, šeštadie
nio vakare, ir du pamokslu sek
madienio rytą.

• Tą šeštadienį Birutė Virmaus- 
kytė ištekėjo už Jono O’Brien.

S. Barasevičius Ir Sūnus i
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
80. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2690

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2637.

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
AKTAS

Birželio 18, j
Prasidėjimo parapijinės Mokyk
los užbaigimo programa. Ryte 
9 vai. viso6 mokyklos mokiniai 
gražiai sutartinai gregorioniš- 
kai giedojo šv. mišias. Šv. mi
šias graduantų intencijai atna
šavo klebonas kun. P. Juškaitis. 
Giedojime vadovavo kun. A. 
Baltrušiūnas. Pamokslą sakė 
kun. Dambrauskas. MIC.

Vakare 7:30, mokyklos 
tainėje įvyko graži programa, 
kurią išpildė mokyklos 7 ir 8 
skyriai. Įeinant svetainėn, var
gonininkas M. Karbauskas 
skambino Handel’io maršą. To- 
liaus, M. Raažiukynaitė kalbėjo 
apie Alma Mater. Graduantai 
giedojo “Stabas Mater”. Visus 
sveikino Alena Baigaitė. Apie 
Taikos Karalienę — klasos glo
bėją kalbėjo Genovaitė Žekevi- 
čiūtė. Septintas ir aštuntas 
skyrius dainavo “Kol dar švie
čia”. Labai juokingos ir įvairios 
buvo graduantams pranašystės, i 
kurias skaitė Albinas Jankaus
kas. Atsisveikinimą su mokyk
la sakė Paulina Venskauskaitė.

Po to sekė diplomų ir dovanų 
dalinimas. Aštuntą skyrių bai
gė ir diplomus gavo sekantieji: 
Alena Baigaitė, P. Paukštys, P. 
Burokas, Al. Jankauskas. J. 
Kuklevičius, Ed. Puzinas, A. 
Santackaitė. A. Skibauskaitė. 
P. Venkauskaitė, G. Zekevičiū- 
tė ir A. Zaveckaitė.

Sudainavus, graduantams 
“Sudiev” ir skambinant vargo- 

įvyko Nekalto p-inin^ui M. Karbauskui Han- 
.... . dels’ maršą mokyklos 1939 už

baigimo aktas užsibaigė.
Raporteris.

PARAPIJOS PIKNIKAS

J. Švagždys. 
Pr. Virmauskis. P. Juškaitis, K. 
Jenkus ir A. Baltrušiūnas. Jau
nieji išvažiavo atostogų į Pro- 
vincetown.

sve-

GERIAUSIAI PASIŽYMĖJO:

) Marcinkevičių | 
vardais Barbora Liudovika. Kū
mais buvo Antanas Ruseckas ir 
Adelė Moskevičiūtė.

KAS RADO?
Sekmadienį, birželio 18 d., š.

adminis
traciją. Gaus gerą atlyginimą.

PIKNIKAS PAVYKO
Sekmadienį, birželio 11 d. įvy-

būtų buvę galima visas išdalin- j-o §v Kazimiero R. K. draugi-I
ti. Parapijos Veikimo komitetas 
su klebonu kun. P. Virmauskiu 
priešakyj jas panaudos, kita 
proga per parapijos parengi
mus.

Vėliau p. Beleskio garsiakal
bių muzikos lydimi šoko, kaip 
jauni, taip ir suaugę.

Būryje dalyvių matėsi ir gar
bingų svečių - dvasiškių kuni
gų: Kun. P. Juškaitis. kun. A. 
Baltrušiūnas. kun. J. Skalandis, 
kun. S. Kneižis. kun. Dambraus
kas. MIC.. ir visa eilė klierikų. |

Parke žmonių nuotaika links
ma ir visi patenkinti džiaugėsi 
ta vieta, kuri jau buvo nuo ilgo 
laiko pamiršta.

Jau saulutė buvo pasakius sa
vo sudiev, o dar vis parke triūsė 
išvažiavimo darbininkai jaukio
je gamtos prieglaudoje.

Už tokį gražų ir sėkmingą pa
rapijos išvažiavimo surengimą

jos piknikas Kęstučio klubo 
parke. Piknikas pavyko ir drau
gijai liko pelno.

Draugijos valdyba ir pikniko 
rengimo komisija nuoširdžiai 
dėkuoja, visiems, kurie tik da
lyvavo mūsų piknike.

V. Paplauskas,
Šv. Kazimiero R. K. draugijos 

raštininkas.

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ. PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai

S11.50 už toną
Kodėl neužsisakyti šiandien!

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

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

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

$175.00 pilnai įrengtas
Maži mėnesiniai išsimokėjimai 

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

Service Plan

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Teiepho.ne COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BR0ADWAY,

Te!. SOUth Boston 936/ 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOUth Boston 1540

Užsisakykite anglis per

Perkins Markei
P. Baltruši'nas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. EOSTON, MASS.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininko” tik 
lai verti skaitytojų paramos, 

j Visi skelbkitės “Darbininke”.

Darbininkas
366 W. Broadvvay. So. Boston. 

Tel. SOUth 2680

Jau artinas 25 birželio diena, 
— Metinis Cambridge lietuvių 
parapijos PIKNIKAS, kurs į- 
vyks “Palangoje” visų mėgia
moje piknikams vietoje. Tikrai 
Lawrence Palanga yra puikiau
sia, tinkamiausia ir visų mėgia
miausia vieta. Ten yra viso
kiems žaislams užtektinai vie- 

j tos: gražus ežeras maudytis. 
Malonus pušynas pasivaikščioti 
ir tt. Šiame piknike bus visokių 
prašmatnybių: mėgėjų progra
ma. žaislų, 
Cambridge 
W. Lyons. 
rių svečių,
pakankamai.
visur į Cambridge metinį para
pijos išvažiavimą. Rengėjai vi
sus maloniai priims ir pavai
šins. Kvieslys.

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.

dainų, kalbų. Bus ir 
miesto Mayoras J. 

Bus ir daugiau įvai- 
Valgių. gėrimų bus 

Ruoškitės visi iš

VAIKŲ PIKNIKAS

Edw.V.Wanb»w
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Birželio 19, mokyklos vaiku
čiai turėjo gražų linksmą pikni
ką Blue Hills. Houghtons Pond. 

j Su vaikučiais dalyvavo ir Sese- 
; rys mokytojos, kurios vadovavo j 
jiems įvairiuose žaisluose.

Gero, klebonas apie pietus 
1 pribuvo su šaltakoše, saldainiais 
ir tonikų. Visi džiaugėsi gavę 
užgesint savo troškulį bei pavil- 
gyt išdžiuvusias burneles. Kun. 
A. Baltrušiūnas, vikaras, vado
vavo base bąli žaidime.

Visą dieną tyram ore. išbuvę, 
ežere pasimauaę, pilnai paten
kinti grįžo namo. Buvęs.

Edvardas Puzinas; 
Alena Baigaitė; 
kalboje: Albinas
Pasielgime: Ed-

į

Ka- I

Darata
Pasielgime:

I 
i

Lietu-
Ski-'
Ona

skyriuje:
Valerija Jankaus-

Jonas Šid-

Lietuviškoje kalboje: 
Kirklytė: Pasielgi- 
Baškis.
skyriuje:

Ona Marija Nova-

Pasielgi-

Sekmadienį, birž. 18 d., Ne
kalto Prasidėjimo par. bažny-. 
čioie svečias kun. Juoazs Danį-, 
brauskas. MIC. suteikė Mote-) 
rystės Sakramentą pp. Emilijai 
Jakutytei ir Vincui Sabui.

Liudininkais buvo šie: pp. Ci
ną Jakutytė (jaunosios sesutė) 
ir muzikas M. Karbauskas: Pau
lina Matulytė ir Steponas Jaku
tis (jaunosios brolis).

Kadangi abu jaunavedžiai 
buvo veiklūs parapijos choro 

I nariai, tai laike jungtuvių baž
nyčioje giedojo choras ir solis- 

; tas p. K. Samalis.
Vestuvių bankietas įvyko Jef- 

ferson klubo svetainėje. Dalyva
vo daug svečių ir viešnių. Jau
navedžiams pareikšta daug nuo-

• širdžių linkėjimų.
Jaunavedžiai išvyko atosto

goms į Virginia Beach ir Wa- 1 
į shington, D. C.

Linkime malonaus gyvenimo 
ir sukurti gražią lietuvišką šei
mą. Rap..

Jutkiūtė: ■ 
Albertas i

Marija I

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
PRAMOGA

1156 Washington St,
NORU’OOD. MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk* 
ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Ap3kaitliavimai ir patarimai dykai

Aštuntame skyriuje:
Gabumu: 

Katekizme: 
Lietuviškoje 
Jankauskas:
vardas Puzinas.

Septintame skyriuje:
Gabumu: Jonas Benušis; 

tekizme: Jonas Adomavičius;
Lietuviškoje kalboje: Jonas A- 
domavičius; Pasielgime: Jonas 
Petrušauskas.

Šeštame skyriuje:
Gabumu: Alena Žukaitė: Ka

tekizme: Jonas Žukas; 
viškoje kalboje: 
bauskaitė;
Matulytė.

Penktame 
Gabumu:

kaitė: Katekizme: 
lauskas: Lietuviškoje kalboje: 
Patricija Burbuliūtė; Pasielgi
me: Marija Ona Overkaitė.

Ketvirtame skyriuje:
Gabumu: Alena Radaitytė; 

Katekizme: Edmundas Bučins
kas;
Pranciška 
me: Jurgis

Trečiame 
Gabumu:

šinskaitė: Lietuviškoje kalboje: 
Ona Urbanavičiūtė: 
me: Povilas Žukas.

Antrame skyriuje:
Gabumu: Petronėlė 

Lietuviškoje kalboje: 
Strazdas: Pasielgime: 
Bakšytė.

Sekantieji svečiai kunigai pro
gramoje dalyvavo ir kalbas pa
sakė: J. Skalandis. K. Jenkus. 
Strakauskas. A. Baltrušiūnas. 
Dr. J. Vaitkevičius. MIC.. Lietu-, 
vių seminarijos rektorius iš. 
Hinsdale. Iii. ir vietinis klebo
nas. Kun. Dr. J. VaitkevičiausI 
kalba, ypatingai, buvo įdomi, 
pamokinanti ir įsidėmėtina. 
Vaizdžiai nupiešė, kad tik kata
likiškos mokyklos veda prie 
laisvės, tobulybės ir laimės. I

Birželio 11. Šv. Vardo draugi
ja per sumą bendrai ėjo prie šv. 
Komunijos. Po mišių, mokyklos 
salėje, turėjo bendrus pusry
čius. Gražus būrelis vyrų daly
vavo.

Kun. P. Virmauskas. So. Bos
tono klebonas kartu su vieti
niais kunigais dalyvaudami pa
sakė gražias kalbas.

Šia proga Šv. Vardo draugija 
minėjo šv. Antano, ir kun. An
tano Baltrušiūno. vikaro vardi
nes. Reikšdami pagarbą ir dė
kingumą įteikė labai gražų — 
“Desk sėt”.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS.
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Station

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9295, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trokus.

DIDELIS PIKNIKAS.
Rengia Stepono Dariaus Postas Nr. 317

Birželio-June 25, 1939
Brockton Fair Grounds, BMass°n’

Pradžia 1 vai. po pietų. Bus muzikalis koncertas, 
kurį išpildys Stepono Dariaus Posto Benas. Visa 
dieną bus traukiami judamieji paveikslai, kurie 
bus rodomi lietuvių kolonijose ir Lietuvoje. Bus iš
dalyta apie S200. prizais. Bušai išeis nuo Stepono 
Dariaus Namo 10 vai. ryte. Visus nuoširdžiai kvie
čia dalyvauti------- -------RENGĖJAI

Peter Pilvinis, Sav.

QueenAnnLaundry,lnc.:
7—9 Ellery St., :

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai J 

būtų švariai išplauti, 
paveskite šį darbą mums. J



Antradienis. Birželio 20.1939

Maletai

Statys Prieglaudą

Maletuose, balandžio 22 
d., š. m., vakare p. Janu
šausko mokytojo namuo
se. Maletų šv. a Paulio dr- nepatogu, 
jos skyriaus narių buvo 
surengta arbatėlė, tikslu, 
kad supažindintų su vieti
nio skyriaus veikimu ne 
vien narius, bot ir pašali
nius svečius, ir kad pasi
tartų apie tolimesnį veiki
mą.

Arbatėlė je dalyvavo viso•J v

Maletų miesto inteligen
tės. valdininkų mokytojų 
moterys ii- kelies panelės, 
taipgi Maletų nuovados 
viršininkas su žmona ir 
Bijutiškio klebonas kun. J. 
Zabulionis, kuris buvo at
vykęs į šv. Jurgio atlaidus. 
Laike arbatėlės Maletų 
gimnazijos kapelionas ir 
senelių prieglaudos vedė
jas kun. P. Bačinskas, pla
čiai raportavo ir informa
vo Dr-jos narius ir svečius, 
kas buvo veikiama ir daro
ma praeityje ir kas mano
ma daryti ateityje. Vi
siems dėkojo už paramą 
praeityje ir prašė dar la
biau neužmiršti ateityje. 
Pranešė, kad vietinis Šv. 
a Paulio skyrius išlaiko 
senelių prieglaudą su 12 
žmonių, esą prašymų daug 
į prieglaudą, bet dėl mažų 
patalpų, kaikuriems net ir 
su skaudančia širdimi rei
kia atsakyti: taipgi sky
rius dar užlaiko ir vaikų 
darželį su 40 vaikučių.

Kapelionas kun. Bačins
kas džiaugėsi, kad netik 
prieglaudą ir vaikų darželį 
gražiai išlaido, bet dar ir 
pinigų turi sutaupę kasoje 
4.000 litų. tai. sako visą tą 
padaro geros žmonių šir
dys. kuriomis galima pasi
tikėti ir drąsiai pradėti a- 
teičiai didesni darbai. To- 
liaus kapelionas sako, to
kiai padėčiai esant, mūsų 
būtinas reikalas verčia 
neatidėliojant tu o j a u s 
pradėti statyti senelių 
prieglaudą, kuriai plačioji 
visuomenė pritaria ir net 
keli esą pasižadėję po di
desnes sumas aukuoti. Sa
ko, yra jau projektuojama 
statyti prieglauda dviejų 
aukštų, kad galėtų patal
pinti apie 40 lovų. Tada 
pakyla p-lė E. Graužinaitė,

'• y

Maletų dvaro savininkė ir 
sako: “Aš aukuosiu prieg
laudai žemės sklypą”. Ka
pelionas padėkojo p-lei 
Graužinaitei už pažadėtą 
dovana ir sako: “Panelės 
žemė už miesto, kur lab- 

ypač tokiai į- 
staigai. Ji turi būti arčiau
sia bažnyčios, kad seneliai 
galėtų ateiti į bažnyčią. 
Taigi, ačiū Dievui, atsiran
da kitas geraširdis Maletų 
bankos iždininkas p. Ke
ras ir žada paaukoti žemės 
sklypą prie pat bažnyčios, 
o Tamstos auka taipgi bus 
nuoširdžiai priimta ir tam 
pačiam tikslui sunaudo- 
ta .

Taipgi kapelionas prar.c 
šė. kad Maletų valsčiaus 
Viršaitis p. Umbrasas jam 
prižadėjęs visą prieglau
dai medžiagą k. t. medžią, 
plytas, akmenys ir žvyrą 
dvkai suvežti ir dar kiek 
išteklius leis ir piniginiai 
paremti, visos ir visi gir
dėdami tokius džiuginan
čius pranešimus, visi pri
tarė neatidėliojant šią va
sarą pradėti statyti prieg
laudą. Šiam tikslui nutar
ta surengti du didelius lai
mėjimus Maletuose per 
Šv. Petro atlaidus ir per 

į Vardo Marijos rugsėjo 
’ mėnesį. Reikia pasitikėti.
• kad su Dievo padėjimu ir
• geraširdžių žmonių para- 
■ i ma. Maletų apylinkės se-
'neliai greitu laiku susi
lauks gražios prieglaudos.

1 'T
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Marianapolio Kolegijos didingi apšvietos rūmai, kuriuose šių mokslo metų užbaigoje gavo mokslo pažymius ištisa eilė 
mūsų lietuviškojo jaunimo. Šie rūmai mūsų išeivijoje yra lyg Vilniaus Gedimino pilis, iš kurios šviečia lietuvybės ateities 
viltis. Šiuose rūmuose uždegama meilė tėvynės Lietuvos ir tikrai su poetų žodžiais įgijamas palaiminimas mūsų išeivijos 
šios įstaigos rėmėjų, kurie savo visokeriopu prisidėjimu nejučiomis taria: “Tegul meilė Lietuvos, dega mūsų širdyse”. Mes 
visi džiaugiamės, kad turime didžiai garbingą progą atlankyti šiuos rūmus, nors kartą į metus, kiti dažniau, ir pajusti, 
kad ir mes savo centu pagrindėm vieną tvirtą išsilaikymo plytelę, per Lietuvių Dieną, kuri įvyksta Liepos 4. Taigi lai neša 

mus visi jausmai ir kūnu ir siela į Lietuvių Dieną, liepos 4-tą, į gražųjį Mariana-polį, Thompson, Conn.

elektri- 
vietiniai
Užside-

I

neatsargumas nunešė vie- ravičių šeimoje buvo gimę 
na gyvybę ir padarė už ke
lias dešimts tūkstančių li
tų nuostolių, o miestas li
ko be šviesos iki kitą stotį 
įtaisys.

Ex-Amerikietis.SUDEGĖ ELEKTROS 
STOTIS

Balandžio 24 dieną š. m. 
vakare apie 9:30. kaip ne
tikėtai, užsidegė 
kos stotis, kaip 
expertai aiškina,
gus, naktinis budėtojas 
tuojaus griebėsi išjungti 
generatorių, kad užside
gus elektrikai mieste neį
vyktų. katastrofa. Tik spė
jus išjungti generatorių, 
ugnies liepsna pagriebusi 
ir perbloškusi ant žemės. 
Nespėjo išbėgti, nes mo
mentaliai liepsna ūžtelė
jus visoje stotyje, kadangi 
viduje buvo kelios bačkos 
benzino ir visokiu aliejų 
tepalų. Žmogus kitus gel
bėdamas pats žuvo, kaip 
kaikurie kaltina, kad sto
tis buvusi nešvariai užlai
koma. gal iš tos priežas
ties ir kilo gaisras. Taigi

i
I

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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.

BROCKERT’S ALE

12 kūdikių. Motina Kava
liauskaitė - Petravičienė 
dabar turi 51 m. amž. Iš 
viso skaičiaus vienas kūdi
kis mirė, o 11 užaugo ir 
dabar sveiki tebegyvena. 
Petravičių šeimos 5 vai
kai jau turi sukūrę savas 
šeimas ir yra susilaukę sa
vo kūdikių. Petravičiai gy- 

ministras išsiuntinėjo apskričių vena gražiai.
Girkalnio vis

km., Dabašinskų 
žemės ūkyje trūkumo ir viešų- gimė 11 kūdikių.

mirė, o 10 užaugo, iš jų 6 
vyrai ir 4 mergaitės. Moti
na Birgiolytė - Dabašins- 
kienė dabar turi 60 metu 
amž., bet yra sveika ir tvir
ta. Dabašinskai valdo 12 
ha ūkį. yra blaivūs, darbš
tūs ir pavyzdingi. Jų 3 
vaikai jau sukūrę savas 
šeimas.

Girkalnio vis.. Monkūnų 
km.. Mačiulių šeimoje gi
mė 10 kūdikių, visi sveiki 
gražiai užaugo. Abu tėvai 
dar taip pat sveiki ir tvirti, 
ūkininkauja.

Raseinių vis
km., Mikalčių šeimoje už
augo 10 vaikų, kurių vy
riausias dabar yra 26 me
tų, o jauniausias 5 metu 
amž. Iš užaugusių vaikų 6 

; berniukai ir 4 mergaitės. 
Motina Mažinaitė - Mikal- 

■ čienė dabar turi 48 m. amž. 
Į sveika ir tvirta. Mikalčiai 
turi 10 ha ūkį, gražiai ūki
ninkauja, yra blaivūs ir 
pavyzdingi.

Ligonė Operuojama Daina
vo Kartu Su Gydytoju I

1
*

Verčia Dirbti Ūkio Darbus

KAUNAS — Vidaus reikalų

valdyboms ir miesto burmis
trams aplinkraštį darbininkų

jų darbų reikalu: aplinkraštyje 
nurodoma, miestuose, mieste
liuose ir kaimuose pasitaiko ne
mažai tokių darbininkų, kurie 
vasaros metu nesiima jokio rim
tesnio darbo, kurio galėtu gauti 
pas vietos ūkininkus. Dėl to 
ministras prašo savivaldybes 
prie vasaros metu vykdomų 
viešųjų ir kitų darbų nepriimti 
tokiu darbininkų, kurie gali ei
ti dirbti žemės ūkio darbų, o i 
nuo ateinančio nedarbo sezono 
Dradžios savivaldybės įnareigo- 
iamos priimti į viešuosius dar
bus tik tokius bedarbius, kurie 
irodys. kad vasaros metu dirbo 
žemės ūkio ar kitus darbus pas 
ūkininkus ir tokius, kurie dėl 
šeimos būklės ar dėl kitų rimtų 
nriežasčių nrie žemės ūkio dar
bų negali išvykti.

Kaunas — Žeimelio vi
suomenė Ginklu Fondui 
suaukojo anie 4.700 Lt. Be 
to. daug ūkininku aukojo 
javais ir kitais ūkio gami
niais. Valsčiaus savivaldv- 
bė paaukojo 375 Lt. Lauk
sodžio nieno perdirbimo 
bendrovė — 250 Lt, Žemės 
ūkio kooneratvvas — 130 
Lt. kun. Leiieris — 125 Lt 
ir kiti mažesnėmis auko
mis.

Keturios Motinos Pagimdė 
43 Kūdikius

IŠ KURIU 41 UŽAUGINO 
SVEIKAIS

'• •

Graužų 
šeimoje 
kuriu 1

Unikių

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

60 Ellsvcrth St. 
Worcester, Mass.

Raseinių apylinkėje yra 
gana daug gausių šeimų, 
kuriose suaugusiais žmo
nėmis išaugo tikrai džiugi
nančiai gražūs būreliai as
menų.

Raseinių vis., Krikšta- 
i niškės km., ūkininkų Pct-

Kaunas — Ligšiolinis 
“Eltos” direktorius Pranas 
Dailidė paskirtas Lietuvos: 

i įgaliotu ministru Latvijai; 
gegužės 31 d. išvyko į Ry
gą, kur perėmė savo pa
reigas. “Eltos” direkto
riaus pareigas laikinai pa
skirtas eiti “Eltos” vvr. 
redaktorius Viktoras Ka
mantauskas.

Kaunas— Subačiaus val
sčiuje mirė buvęs teisingu
mo ministras ir buvęs ilga
metis valstybės kontrolie
rius Vincas Karoblis. Ge
gužės 27, palaidotas Suba
čiaus kapinėse.

kas nedrįsta prisiartinti 
nelaimingojo gelbėti. Ne
trukus atsiradęs drąsus

prie salės, kurioje buvo 
koncertuojama. Koncertas 
tęsėsi tiek ilgai, kiek užsi
tęsė operacija. Operacijos vyras tvėrė eržilą už nasrų 
metu pacijentė neparodė 
jokio nervingumo, 
dainavo ir dainavo.
peracijos savaitę pagulė- j Nelaimingasis tuojau nu- 
jusi sveikutėlė iš ligoninės i gabentas pas vietos gydy- 
išrašyta.

I

Iš savo praktikos gydy
tojai dažnai papasakoja 
nuostabių istorijų, net to- 

i kių, kurias išgirdę žmonės 
nelabai nori tikėti. Užsie
nių spaudoje skaitome į- 
vairiausių nuotykių opera
cijos metu.

Šiomis dienomis buvo pa
žymėtinas gydytojų prak-, 
tikoje atsitikimas.

i į Biržų apskrities savi-i 
valdybės ligoninę buvo pri
statyta staigiai susirgusi 
vadinamuoju priepuolingu 
apendicitu mergina iš kai
mo. Reikėjo staigiai dary
ti operaciją. Mergina buvo 
labai nervinga. Ji tiesiog ; 
blaškėsi. Tos ligoninės ve- j 
dejas Dr. Mikelėnas, tar-1 
damas, kad tokiai nervin- J 
gai ligonei nebus galima j 

i padaryti operacijos be ap- 
marinimo, pacijentei paša- • 
kė, kad norįs įleisti į kūną 

i šiek tiek narkotikų. Ligo
nė dar labiau susinervino 
ir griežtai užprotestavo. 
Bet minutei ligonė aprimo

i ir švelniais žodžiais krei- Įsiutęs eržilas tvėrė ša
ipėsi j gydytoją: — Jok,l,Vimnkd “f rank<,’S I".-“ 
būdu nesutiksiu, kad ma-1

7

ne apmarintumėte. Saky
kite daktare, ar operacijos 
metu aš galėčiau dainuo- į 
ti?!

— Dainuoti ? — Gydyto
jas nustebęs paklausė pa- 
cijentę.

—Taip daktare. Kai da
rysite operaciją, aš norė
čiau visą laiką dainuoti.

— Prašau dainuoti. — 
Gydytojas leido dainuoti 

i ir pradėjo operaciją. Paci
jentė turėjo gražų ir stip- 
.rų balsą. Ji mokėjo daug 
dainų. O kas pažįsta Dr. 
Mikelėną, žino, kad jis taip 
pat moka daug dainų, tu
ri gražų balsą ir kiekviena 
proga mėgsta dainuoti. O- 
peruojama mergina daina
vo, o Dr. Mikelėnas, ją o- 
peruodamas pritarė. Tuo 
retu, pirmą kartą ligoninė
je pasitaikiusiu koncertu 
susidomėjo visi kiek stip
resni ligoniai ir susirinko

I

ir kietai juos sužnybo.
Ji tik'Tuomet eržilas paleido sa- 

Po o-Įvininko ranką.

;toją Švedą, kuris jam ran
ką dabar ir gvdo.I _____

' . Kaunas — Kuris metas, 
Premijuotas Eržilas Suža- Draugija Užsienio Lie- 

iojo Savo Šeimininką ,tuviams Remti kviečia už-
Obelių valsčiaus, Zarin-is^en^ lietuvių vaikus va- 

kiškio kaimo ūkininkas saroti Lietuvos krašte. To- 
Vlaaas Kulys turi gražų vaikų kolonija - stovy - 
juodbėrį bėgūną eržilą. draugija ruošia ir šiais 
Per šia žiema įvykusias metais. Vedamas susiraši- 

---- > su Anglijos ir 
Škotijos lietuviais, iš kur 
kviečiami atvykti vaikai į 
ruošiamą stovyklą. Kvieti
mą yra gavę ir Latvijos 
lietuviai ir šiomis dieno
mis nemažas lietuviu vai- 
kų būrys išvyksta į Nepri
klausomą Lietuvą.

Rokiškis

Obeliuose ir Dusetose ark- pejimas 
lių lenktynes savininkas 
Vladas Kulys už važiavi
mą gavo pirmaeiles premi
jas. Savo eržilą labai rū
pestingai laiko, nes yra 
labai didelis gražių gyvu
lių mylėtojas.

Ketvirtadienį Obelių tur
guje įvyko šiurpus atsiti
kimas. Vladas Kulys, atva- 

’žiavęs iš namų į turgų, ri
šo pr ie stiebo eržilą. Stai-

I

> ir taip 
Iją sukando, kad savinin
kas nepaprastu balsu su
riko. Subėgo daug žmonių, 
o eržilas laiko sukandęs 
ranką, nepaleidžia, ir nie-
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Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 

1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15

Įžanga (su taksais) Sėdynės 99c. 

Clubhouse $1.50—8 lenktynės kasdien

Parados Dalyvių Dėmesiui!
Artinantis metinei Lietuvių Dienai, liepos 4„ kuri 

įvyksta Marianapoly, Thompson, Conn., šiuomi nuo
širdžiai kviečiame visas draugijas— idėjinės ir pašai
pūnes, taipgi tikybines ruoštis ir dalyvauti Lietuvių 
Dienos Paradoje. Kad nebūtų didelio apsunkinimo su 

j draugijų bei organizacijų dalyvavimu paradoje pata
riama dalyvauti reprezentantams po keletą bei kelio- 

į lika atstovų. Būtų gražu, jeigu, kurios išsigalėtų drau
gijos pasirodyti ir keliasdešimties bei kelių šimtų bū
ryje su savo draugijų vėliavomis ir ženklais.

Būtų labai gražu, kad Chorai, kurie maršuos pa
rados eisenoje būtų tautiškais drabužiais uniformuoti.

Šiais metais parados maršavimas bus skaitlingas. 
Maršuos
bei religinių organizacijų grupės ir visi Chorai, kurie 
dalyvaus Dainų Šventės Programoje.

Šiuomi kviečiame ruoštis, uniformuotis ir vykti 
liepos 4 d. į Marianapolį, Thompson, Conn.

Parados Komisija ir Centro Valdyba.

Studentai, Skautai, Idėjinių ir pašelpinių


