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Prof. Šalkauskis Išrinktas 
Rektorium

Šiomis dienomis įvyko Vytau
to Didžiojo Universiteto, Kaune, 
vadovybės rinkimai. Rektorium 
išrinktas prof. Stasys Šalkaus
kis, įžymus mokslininkas, kata
likas.

Naujas rektorius gimė Ario
galoje geg. 16 d., 1886 m. Bai
gęs Šiaulių gimnaziją, ligi 1911 
m. studijavo teisės ekonomijos 
mokslus Maskvos universitete. 
Kurį laiką Rusijoje vertėsi ad
vokatūra. 1915 m. dirbo Lietu
vių Draugijos Nukentėjusiems 
Nuo Karo Šelpti Centro Komi
tete, o ateinančiais metais to 
komiteto buvo išsiųstas į Švei
cariją ir tenai dirbo Generali
niame Komitete Karo Aukoms 
Šelpti. Tuo pačiu metu studija
vo filosofijos ir pedagogikos 
mokslus Friburgo universitete 
1920 metais gavo filosofijos 
daktaro titulą už disertaciją 
“L’Ame dumonde dans la philo- 
sophie de Vladimir Soloviev 
(122 pusi.). Tais pačiais me
tais. kai buvo įsteigti Aukštieji 
Kursai, Ctasys Šalkauskis buvc 
pakviestas jų lektorium, o 1922 
m., susikūrus Lietuvos Univer
sitetui. buvo pakviestas ekstra
ordinariniu profesorium teolo
gijos - filosofijos fak-te. 1928 
m. gruodžio 2 d. pakeltas į ordi
narinius profesorius.

Prof. Stasio Šalkauskio moks
lo darbai sudaro apie 140 pozi
cijų sąrašą, įskaitant ne tik at
skirai išleistas stambesnes stu
dijas, bet ir didokus mokslinius 
straipsnius spausdintus “Logo- 
sc”, “Židinyje”, “Ateityje” ir 
visoje eilėje kitų žurnalų. Ligi 
šiol prof. Stasys Šalkauskis yra 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos pirmininkas. Nuo 1927 
ligi 1930 metų jis buvo Ateiti
ninkų Federacijos Vyriausias 
Vadas; 1930 metų kongrese pa
keltas pirmuoju Ateitininkų Fe
deracijos garbės nariu.

Ispanijoje Daug Daugiau 
Pamišėlių

/
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EINA NUO 1915 METŲ
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MASKVA, Rusija, birž. 26 — 
Pranešama, kad sovietų valdžia 
pasirašė prekybos sutartį su 
Kinija birželio 16 d. Dar nėra 
žinių ką pirks Sovietai iš Kini-
jos ir ką Kinija pirks iš Rusijos, 
bet spėjama, kad Rusija dau
giausia gabens į Kiniją amuni
ciją. karinius orlaivius, tankus 
ir kitokius karo reikmenis.

Bet ką Kinija gali parduoti 
Rusijai? Greičiausia ii turės 
lyginti Rusijai auksu.

at-
<

Pagerbė Kun. Pankų

i

A’etc Haven, Conn. — Birželio
18 d. įvyko Šv. Kazimiero para
pijos piknikas. Pulk. Jonas Bud
rys, Lietuvos Generalinis kon
sulas. ta proga įteikė kleb. kun. 
M. Pankui Šaulių Žvaigždę.
dr^Ant^BrnSs, Altamont LIETUVOS KŪNO KULTŪROS RŪMAI. Europos krepšinio (basketball) pir- 
seminarijos rektorius. menybių dienomis, (gegužes 21—28 d.) Rūmų fasadas papuoštas visų pirmeny-

Kalbas pasakė pulk. J. Bud- bėse dalyvavusių valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Ven- 
rys. miesto mayoras John W. grijos, Italijos ir Prancūzijos vėliavomis. Pro vartus kairėje į specialiai krepšinio 
Murphy. kun. dr. Starkus, kun.
J. Valantiejus ir kiti.

Dainavo parapijos choras.

rungtynėms pastatytą halę traukia žiūrovai

Mirė Darbo Inspektorius 
K. Dymša

Lietuva ■ Vokietija Laisvo Uosto 
Derybose

Japonų įžeidimai Sukrėtė 
Britaniją

—

KAUNAS, birželio 23 d. — 
Kaune pradėtos techninės Lietu
vos Laisvo Uosto derybos bai
giamos Berlyne.

“Temps” pranešimu iš Madri
do. po pilietinio karo Ispanijoje 
atsirado daug daugiau pamišė
lių. Šiuo metu visoje Ispanijoje 
pamišėlių būsiąs 25'< daugiau 
kaip prieš 1936 metus. Pačiame 
Madride pamišėlių dabar esą net 
dvigubai daugiau. Madrido pro
vincijoje šiuo metu laikomi už
daryti 1.857 pamišėliai: 859 vy
rai ir 998 moterys nekalbant a- 
pie laisvėje esančiuosius su pa
mišimo žymėmis.

Birželio 7 d. važiuodamas 
plentu Raseiniai — Kaunas, ne
toli Raitininkų km.. Girkalnio . 
valsč.. staiga širdies liga mirė 
Raseinių — Tauragės darbo ins
pektorius Konstantinas Dymša.

Velionis buvo kilęs iš Raseinių 
valsčiaus mažažemių ūkininkų 
šeimos. Raseinių aukšt. IV kla
sių mokyklą lankė prieš karą. 
Susikūrus Lietuvos valstybei, 
buvo Raseinių valsčiaus sekre
torius, 
kariūnas, kovų dėl nepriklauso
mybės dalyvis, vėliau pradžios 
mokytojas, o paskutinius 10 
metų Raseinių — Tauragės apy
gardos darbo inspektorius.

Ryga — Tikslu pakelti 
Latvijos krepšininkų kla
sę, nutarta esant naudin
gu nuvažiuoti į Ameriką 
išmokti tų metodų, kuriais 
paruošiamos Amerikos ko
mandos. Vyriausias Latvi
jos sporto vadas, visuome
nės reikalų ministras A. 
Berzinš davė sutikimą ko
mandiruotei į Ameriką 
Latvijos treneriui vyr. ltn. 
V. Baumaniui ir žaidėjams 
Melderiui su Kazaku. A- 
merikoje jie išbus apie 6 
savaites.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 
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Tientsin, birželio 26 d. — Ja
ponai kareiviai terorizuoja sve
timšalius šiame mieste. Pereitą 
savaitę japonai nurengė Angli
jos pilietį ir darė kratą. Sekma
dienį japonai nurengė Anglijos 
piliečius — vyrą ir jo žmoną ir 
krėtė. Jau 13 dienų kaip japonai 
uždėjo blokadą. Neįleidžia An
glijos ir kitų šalių piliečių įva
žiuoti į Tientsiną. neleidžia i- 
vešti maisto, ir ten gyvenančius 
terorizuoja.

Anglijos valdžios atstovai ve
da derybas su Japonijos civile 
valdžia, bet kol kas negali susi
tarti.

Japonų Karas Su 
Raudonaisiais

Hsuiking, Manchukuo, birž. 
26 d. — Japonų Kwantung ar
mijos vadovybė praneša, kad 
per pastarąsias 5 dienas japonų 
lakūnai nušovė 134 sovietų Ru
sijos orlaivius prie Manchou
kuo rubežiaus.

Vadinasi, japonų ir rusų ka
ras eina ore.

Japonai reikalauja, kad An& 
lija neduotų pašalpos kinie- Mongolijos

O--

YD SEIMAS UŽSIBAIGĖ IŠ
KILMINGOMIS PAMALDOMIS
------------------------------------------ ____________________

HARTFORD. Conn.. birž. 26,
Vakar užsibaigė Yankee Divi-

KAUNAS, birželio 23 d. pra-Įsion Veteranų organizacijos 20
' *• ’ .........  ” ' ■' —seimas iškilmingomis

šv. mišiomis ir pamokslu Bush-!
neli Parke.

Dalyvavo 12.000 veteranų, jų
! seimų nariai ir kiti.
; Kun. George L. F. Connor iš . n. .. . ,
j Springfield. Mass. pasakė pa-1 UlIljOS VirSiniIlKŲ ninkimdl 
Įmoksią. Pamokslininkas ragino
melstis už taiką pasaulyj.

I
I
I

i
j

40,000 Šaulių Kaune

sidėjo Šaulių Jubiliejinė Šventė, metinis 
į kurią suvažiuoja per 40.000 
šaulių iš visos Lietuvos.

Atvykstąs Iš Lietuvos 
Prof. Bacevičius

Pranešama, kad iš Lietuvos 
atvykstąs liepos mėnesy prof. 

i muz. Vytautas Bacevičius kon- 
vėliau Karo Mokyklos ' certuoti Amerikoje ir Pietų A- 

merikoje.
Prof. Bacevičius yra jaunas 

muzikas. Jis yra gavęs Belgijos 
i karaliaus ordiną už pasižymėji- 
Imus muzikoje.

Goebbels Pavadino Britaniją 
"Idiotu"

Rašytoją Apipylė Smala 
ir Plunksnomis

MASKVA. Rusija, birž. 26 d. 
— Maskvos radio praneša, kad 
karas tarp Manchoukuo — Ja
ponų kareivių ir Mongolų prie 

; rubežiaus eina per 
6 savaites.

Sovietų žinios paduoda, kad 
82 orlaiviai nušauti, iš kurių e- 
są 59 japonų, o kiti rusų.

Sovietų - Mongolų kareiviai 
susikoncentravo prie Bor ežero, 
ir esą pasiruošę karui, jeigu tik 
japonai jį pradėtų. Bet karas 
jau pradėtas.

"Narrenton, Va., birž. 26 —

LOZORAITIS IŠVYKO Į ROMĄ

Lenkams įsakė Kasti Apka 
sus Miesteliuose

VARŠUVA. Lenkija, birž. 26. 
— Visų didesnių miestelių gy
ventojams įsakė kasti apkasus 
viešuose parkuose ir kryžkelėse, 
kad karui kilus ir pradėjus bom
barduoti iš oro, gyventojai turė
tų kur pasislėpti.

Taipgi oficialiai praneša, kad į 
yra įsakyta visiems, kurie sta^ j 
tosi naujus namus, kad įsireng
tų apsaugą nuo bimbardavimo 
iš oro, ir kad tą patį padarytų 
senuose namuose.

KAUNAS, birželio 23 d. Bu
vęs Užsienių Reikalų Ministras 

I Stasys Lozoraitis šiomis dieno
mis išvyko į naują paskyrimo 
vietą Romą Lietuvos Pasiunti
niu ir Įgaliotu Ministru Italijai.

Japonų * Rusų Karas Didėja

TOKIO. Japonija, birž. 26 — 
Tarp japonų ir sovietų mūšiai 
didėja Manchoukuo parubežyj.

Japonai ir sovietai jau pradė
jo šaudytis ne tik ore, bet ir ant 
sausžemio.

NEPRIIMTINAS NEUTRALU 
MO BILIUS

ROYAL OAK, Mich.. birž
Vakar kun. Charles

26.
E.

Konsekruojamas Naujas 
Vyskupas

TOKIO. Japonija, birž. 26 — 
Japonijos žinių agentūra prane-: 
ša iš Swatowo. kad Japonijos • 
laivyno viršininkai neįleido • 
dviejų Anglijos laivų, kuriais Trys jaunuoliai sugavo rašyto-
atvežė pasažierius ir prekes į ją kunigaikštį Igor Cassini. 22 
Pietinę Kiniją. . m amž., kuris veda kolumną j

___________ |“Washington Post” laikraštyj.' 
‘_______________________ 1 apipylė JĮ smala ir plunksnomis.

sakoma, už tai. kad jis savo ko- 
_______lumnoje paminėjęs tūlą Mont- 

gomery. kuris nebuvęs pakvies-
Westville, III— Birželio 27 d., tas į Anglijos karaliaus priim- 

š. m.. įvyksta angliakasių unijos tuves 
— United Mine Workers of A- 
merica lokalo 5509. viršininkų 
rinkimai. Šios apylinkės anglia
kasiai yra labai interesuoti rin- 
kimais. nes jie žino, kad nuo 
viršininkų vadovybės priklauso I 
jų gerovė.

Darbininkai kasdien turi

ESSEN, Vokietija, birž. 26 — 
Vokietijos propagandos minis
tras Goebbels, atsakydamas An
glijos premierui Chamberlainui. 
pareiškė, kad Anglija “negali 
lygintis su mūsų galybe“. Jis

Užmušė 18 Žemės 
Drebėjime
40 Sužeidė

LIMA. Peru. birž. 26 —

BOSTON. MASS. —
Birželio 29 d.. 9 vai. ryte. Šv. 

Kryžiaus Katedroje. J. E. Kar
dinolas O’Connell konsekruos 
kun. R. J. Cushing į vyskupus. 
Jis yra Popiežiaus paskirtas už
imti vyskupo Spellmano vietą 
prie Kardinolo. Jis yra talentin
gas kalbėtojas ir uolus misionie
rius. Per 18 metų buvo direkto
rium Tikybos Platinimo Drau
gijos šioje diecezijoje.

Konsekracijos pamaldose da
lyvaus Manchesterio vyskupas 
Peterson ir misionierius Jėzui
tas vyskupas Emmet. Šiose re
tose iškilmėse dalyvaus daug 

! vyskupų, prelatų, kunigų ir pa- 
saulionių.

I

Ma-
grumtis su priešais ir išnaudo- žame Andean miestelyj įvyko 

pakartojo reikalavimą, kad An- t0Jais- 
glija gražintų kolonijas, kurias 
“pavogė” nuo Vokietijos.

“Anglija statosi kaipo
tas”, sako Goebbels.

Neabejokite

žemės drebėjimas. 18 žmonių 
užmušta. 40 sužeista, pereitą 
penktadienį, birželio 23 d.

jr | Padarė daug materialių nuos-

Unija geroje vadovybėje yra 
didelė pajėga kovoje. Ji apgina 
darbininkus nuo išnaudotojų ir 
veidmainių, kurie labai dažnai f°hų. 
prisidengę draugiškumo ir bro
liškumo skraiste, išnaudoja dar- PREZIDENTAS NORI PASKO 
bininkus.

Angliakasiai supranta, kad 
dabartinė politinė ir ekonominė 
būklė Amerikoj reikalauja visų 
darbininkų vieningos jėgos, kad 
atlaikytų reakcionierių puolimą. WASHINGTON, D. C. — į Prez. Roosevelt savo pareiški- 
Taigi labai svarbu, kad į unijos Prez. Roosevelt karštai gina sa- me nutyli, kad dauguma tų ša- 
vadovybę išrinktume 
sąžiningus ir darbščius vadus.
Birželio 27 d. visi unijistai da- daugiausia Pietinės ir Centrali- lų negali arba nenori atmokėti 

gyvaukite rinkimuose. i

į
idio-

LINTI $500,000,000 
UŽSIENIUI

“Darbininko" No 39 (birž. 6 
d.) tilpo abejojantis pareiški
mas apie vice-prezidento Garne- 
rio kandidatavimą į prezidentus 
1940 m.

Rašo:
“Labai abejojama, kad Garner 

būtų išrinktas kandidatu".
Bet dar labiau abejojama, 

kad prezidentas Rooseveltas 
i būtų išrinktas prezidentu tre
čiam terminui.

Taigi gali abejoti kas ir kaip 
nori. Buvo abejojimų ir prieš 
pereitus rinkimus.

i Chicagoj taip vadinami lietu
vių diplomatai abejojo, balsavo 
ir kitus ragino balsuoti už res
publikonų kandidatą.

Rooseveltas beabejonės bus iš
rinktas trečiam terminui. O jei
gu ne. tai jis ar kas kitas liks 
diktatorium. Tikrai taip bus ar 
kam. patinka, ar ne. Reikia pa
žinti politika, o tada sužinosime 

J. K. Mikas.

i

i

rimtus, vo pasiūlymą paskolinti užsie- lių yra skolingos Amerikos pri- 
nių valstybėms (spėjama, kad vačioms įstaigoms ir jos tų sko-

z?

-----------------------------------------
■ ko kun. Coughlin, “tai kaip 
• prez. Rooseveltas gali pataisyti

Coughlin smarkiai kritikavo į- pa(jėtį Azijoj”, 
neštą į Jung. Valstybių Kongre
są neutralumo bilių. Šį bilių; Tikra tiesa. Jung. V alstybėse 
kun. Charles E. Coughlin vadi-1 
na “avies kailiu apvilktas vilkas 
— diktatorius”.

Kun. Coughlin ragina Ameri
kos piliečius siųsti laiškus ir te
legramas Senatoriams ir kon
gresmenams, kad jie tą neutra
lumo bilių atmestų, nes jis ne
pritaikomas šios šalies idealams 
ir priešingas konstitucijai. Tas 
neutralumo bilius suteiktų pre
zidentui diktatoriškas teises pa
skelbti karą ir jį vesti.

“Jeigu jis (prezidentas) nega
li pataisyti reikalų viduje”, sa-

yra apie 12 milijonų bedarbių. 
Prez. Roosevelt nesirūpina be
darbiams surasti darbus, bet 
rūpinasi Anglijos imperialisti
niais reikalais, bendradarbiavi-
mu su Prancūzija ir bolševikiš- . siekius 
ka Rusija.ka Rusija.

Išlaikykime demokratiją Jun-. 
gtinėse Valstybėse.

Siųskime Senatoriams ir Kon-1 
gresmenams laiškus ir telegra
mas. kad jie pasiūlytą neutra
lumo bilių atmestų.

Prezidentas turi tarnauti pi
liečiams, o ne diktuoti.

RED PRIERAŠAS. Jung. Val- 
■stybių piliečiai labai dažnai nu
stebina ir geriausius politikus. 
Bet labai gerai, kad gerb. skai
tytojai interesuojasi politika.; 
Būtų gpraL kad ir kiti rašytų a-, 
pi< prezidento rinkimus ir ben- Į 
drai Amerikos piliečių pareigas. Į

nes Amerikos šalims) $500,000, ir neatmoka. 
Unijistas. 000 dviejų metų laikotarpvj. , . .____ .__________ __ Jeigu tos saus negali atmokėti 

"T"1"""""™"""""*"_______ skolų privačioms įstaigoms, tai
jos negalės atmokėti ir Jung. 
Valstybių valdžiai.

Reikia žinoti, kad veik visos 
Pietinės ir Centralinės Ameri
kos valstybės yra valdomos dik
tatorių.

Sakoma, kad Jung. Valstybių 
įstaigų paskolintus pinigus su
naudoję tų valstybių politikie
riai. Tai kokią garantiją gali 
duoti prezidentas, kad politikie
riai nesunaudos ir tų $500.000. 
000.

Be to, prez. Roosevelt turi 
prisiminti, kad Europa yra sko
linga Jung. Valstybėms apie 
$11.000.000.000. Skolų nemoka.

Jung. Valstybėse yra ekono
minė krizė. Apie 12 milijonų be
darbių skursta ir vargsta. Prez. 
Rooseveltas turėtų susirūpinti 
bedarbiais ir šios šalies reika- 

^l.lais, o ne užsieniais.

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

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

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

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

Kun. J. Švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.



Antradienis, Birželio 27, 1939

ĮVAIRIOSŽINIOS
Latvija Nutraukė Sporto Santy 

kius Su Lietuva

Prof. Šalkauskas Išrinktas Szeptyckis—ArkivjęįiĮijras
Rektorium

KAUNAS — III Europos vy
rų krepšinio pirmenybės, davu
sios naują pergalę Lietuvai, su
silaukė ir gana netikėto atgar
sio: kaimynė Latvija nutarė nu
traukti su mumis sporto santy
kius.

Ši žinia tilpo latvių spaudoje 
jau kiek laiko atgal, bet iš Lie
tuvos nebuvo žinių.

Kad išaiškinti tikrąją padėtį 
Lietuvos spaudos atstovai krei
pėsi į Kūno Kultūros Rūmų dir. 
V. Augustauską, kuris paaiški
no kaip yra. Jis patvirtino, kad 
Latvijos sporto vadovybė tikrai 
nutarė nutraukti visus sporto 
santykius su Lietuva.

Iš oficialaus latvių rašto ma
tyti, kad i'isa priežastis — ne
draugiškas mūsų žiūrovų elge
sys latviams per III Europos 
krepšinio pirmenybių rungtynes 
Kaune. Šito nedraugiškumo nu
rodomi trys svarbiausi punktai: 
1. žiūrovai apšvilpė latvių žaidi- 
kus. ypač per rungtynes su Lie
tuva ir Estija, trukdę baudų 
mėtymus: 2. po Lietuvos — 
Latvijos rungtynių kai kurie 
latvių žaidikai (Melderis. Šmi
tas i buvę įžeisti veiksmu: 3. 
Kaune per pirmenybes buvę pa
skleista gandų, esą. Lietuvos 
žaidikai po Lietuvos — Latvi
jos krepšinio rungtynių Rygoje 
šiemet buvę apmėtyti akmeni
mis: šitie gandai net pasirodę 
užsienio spaudoje.

Toliau rašte nurodoma, kad 
visi šitie įvykiai prieštaraują 
1938 m. gruodžio 20—21 d. Ry
goje tarp Lietuvos ir Latvijos 
sporto vadovybių pasirašytam 
protokolui ir sukelią savitarpio 
neapykantą. Be to. Latvijos

Kaunas — Birželio 4 d. 
1 įvyko Vytauto Didžiojo U- 
(niversiteto vadovybės rin
kimai. Rektorium išrink
tas prof. Stasys Šalkaus- 
i kis, prorektorių studentų 
raiValamc nrnf PurAnas, 
prorektorių ūkio reika
lams prof. Jodelė ir Uni
versiteto sekretorium pro
fesorius Mykolaitis - Puti
nas.

Pefer F. Carroll
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public
10 Vernon St.

VVorcester. Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį

Tel. VVorc. 4-6757

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

sporto vadovybę atsisako lai- Į reikalams prof. Purenąs, 
duoti ir latvių žiūrovų korektiš
ką elgesį lietuvių sportininkams

■ Latvijoje.
Ir pagaliau išvada: Latvijos 

sporto vadovybė su apgailesta
vimu esanti priversta nutraukti 
visus sporto santykius — iki to1 
laiko, kol Lietuvos sporto vado
vybė pilnai ir tikrai galės lai
duoti korektišką ir nuoširdų pu
blikos elgesį Latvijos sportinin
kams Lietuvoje.

Dir. V. Augustauskas pareiš
kė. kad visi latvių priekaištai y- 
ra nepagrįsti. Jis į visus prie
kaištus štai kaip atsako:

— Imkime atskirais punktais, 
Pizmajame — žiūrovų švilpi
mai. apskritai visas susierzini
mas buvo sukeltas greičiau vei
ksnio. kurio čia nenoriu minėti, 
bet kuris visiems žinomas. Švil
pimai nelietė dėl to vien latvių 
žaidikų. Pagaliau rimčiai palai
kyti buvo daryta pastangų — 
per spaudą, per garsiakalbius 
halėje ir dar atskirais lapukais, 
kurie buvo paskleisti tarp žiū
rovų. Pasekmė buvo gera, kaip 
visi galėjo matyti: po pirmos 
dienos įsijaudinimo žiūrovai ap
rimo. pasidarė be priekaišto, o 
pabaigoje gėlės ir entuziazmas 
visiems krepšininkams buvo ly
gi pagarba ir įvertinimas.
— Kad latvių žaidikai buvo į-, 

žeisti veiksmu, tai netiesa, nes 
patys tariamai nukentėję, mūsų, 
pareigūnų klausiami, griežtai 
paneigė dar Kaune.
— Dėl gandų — kągi: kas gali 

būti atsakingas už kažkieno pa
sakojimus. prasimanymus? Ir ar 
jais galima rimtai remtis?
— 1938 m. susitarimas? Jame 

sutarta užmiršti praeitį ir sten
gtis kuo palankiau nuteikti vi
suomenę. Mūsų pastangas jau

. minėjau, ir jos davė visai gerą 
‘vaisių. Tad mes esame viską te
sėję.
— Taigi: latvių iškeltos prie

žastys nėra pagristos, ir dėl to 
mes galime tik apgailestauti, 
kad iš jų pasidaryta tokia griež
ta išvada — santykių nutrauki-

l mas.
— Dėl suprantamų priežasčių 

negali būti kalbos ir apie pilną 
ir tikrą laidą dėl mūsų žiūrovų 
elgesio latviams sportininkams 
Lietuvoje. Mūsų sporto vadovy
bė darė ir daro pastangų šia 
linkme, ir to visiškai pakanka. 
Tolesnius sporto santykius ar 
nesantykius su Latvija mes pa
liekame ateičiai, kada pirmieji 
įspūdžiai bus atslūgę. — baigė 
Kūno Kultūros Rūmų dir. V. 
Augustauskas.
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BROCKERT’S ALE
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Kaunas — Pagal jau tu
rimus praėjusiųjų metų 
duomenis, rankiniais bū
dais pernai buvo pagamin
ta durpių 71,000 to ir ma
šinomis — 110,000 to. Tuo 
būdu pernai iš viso durpi
nio kuro buvo pagaminta 
180,000 to, maždaug už 4 
mil. Lt. Praėjusį vasaros 
sezoną iš viso dirbo apie 
50 garo ir elektros jėga va
romų mašinų. Apskaičiuo
jama, kad į durpių eksplo
atacijos įrengimus šiuo 
metu jau yra investuota 
apie 2.500,000 Lt.

darbininkas 
Kaunas — Birželio 4 d. 

Kaune, Karininkų Ramo
vėje, įvyko Sąjungos Gin
kluotoms Krašto Pajė
goms Remti apygardos at
stovų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo per 40 ats
tovų. S-gos pirm. Gužas 
padarė pranešimą, pareik
šdamas, kad visoje Lietu
voje Ginklų Fondui aukos 
plaukia labai gerai. 1935 
m. surinkta 229,563.29 Lt,
1936 m. — 1,078,880.96 Lt.,
1937 m. — 335,422.49 Lt.,
1938 m. — 2,450,961.45 Lt. 
Viso per tuos metus su
rinkta 4,094,828.19 Lt.
1939 m. jau yra surinkta 
per 2 mil. litų. Suvažiavi
mą raštu pasveikino Mi
nistras Pirmininkas brig. 
gen. Raštikis, Šaulių Są
jungos vadas pik. Sala- 
džius ir kt.

VARŠUVA — Spdnda prane
ša, kad Ukrainos metropolitą 
Szeptyckį popiežius pakėlė į ar
kivyskupus jo keturiasdešimties 
kunigavimo metų proga.

Vilnius — Kurį laiką Vil
niuje nebuvo jokios viešos 
lietuviškos skaityklos. Da
bar jau yra trys: 1) Lietu
vių Mokslo Mylėtojų Drau
gijos, 2) “Kultūros” Drau
gijos ir 3) Lietuvių Inteli
gentų “Romuvos” klubo. 
Šiose skaityklose galima 
pasiskaityti ne vien Vil
niuje, bet ir kitur leidžia
mų lietuviškų knygų, laik
raščių ir žurnalų.

Vilnius — Gegužės 30 d. 
grįždami iš svečių iš gra
fų Potockių nukrito ir už
simušė 2 lenkų grafai — 
Zamoiskis ir J. Tiškevi
čius; pastarasis buvo dide- 

' lių dvarų savininkas Vii-1 
.niaus krašte.

Tverečiaus Valsčiaus Tary 
bą Sudaro Bemaž Visi 

Lietuviai

ii
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
J

i

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuves parvežtų 
miežių, atėję j tavernas ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

I

■

60 Ellsrvcrth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271I

II

A.

2

Vien Motery Miestas

Paskyrė Pensijas

Už nuopelnus

Australijos Lietuviai Jaudi
nasi Dėl Klaipėdos

Kaunas
Lietuvai Ministrų Tarybos 
teikimu Respublikos Pre
zidentas paskyrė pensijas 
ligi gyvos galvos kun. Vla
dislovui Mironui po 800 Lt 
mėnesiui, ats. brig. gen. dėl Klaipėdos nuo Lie- 
Kaziui Ladygai po 750 Lt, tuvos atskyrim0. Drauge 
skulptoriui Petrui Rimšai atsjuntė australiškųjų lai.

I

Kaunas — Iš tolimos Au
stralijos A. Bauža Trimito 
redakcijai atsiuntė laišką, 
kuriame aprašo tenykščių 
lietuvių didelį susijaudini-

tuvos atskyrimo. Drauge

ir literatui Kaziui Puidai 
po 500 Lt, Jonui Vanagai
čiui ir jo žmonai po 250 Lt 
ir operos solistui Juozui 
Babravičiui po 200 Lt.

kraščių iškarpų, kuriose 
nušviečiami Klaipėdos į- 
vykiai ir užjaučiama Lie
tuva dėl ištikusios nelai
mės. Paduodame kelias A. 
Baužo laiško ištraukėles: L 
“Šiandien mus pasiekė liū- i' 
dna žinia... Visi Sydejaus 
laikraščiai, teleg r a m o s 
pripildytos: Klaipėda, Kau
nas ir Berlynas. Visuose 
reiškia palankumą ir užuo
jautą Lietuvai... Tai antras i liūdnas įvykis, kuris pla
čiai plačiai pasaulio žmo-
■ nes supažindina su Lietu- i va ir kur ji yra. Pirma tai 
buvo lenkų ultimatumas, 

| kuris mus labai sujaudi
no”. “Mes, lietuviai, toli
moje Australijoje gyven
dami, išgirdę apie tokius 
Lietuvos sukrėtimus, dar 
labiau prisirišame prie

■ mūsų senos Tėvynės. Ne- 
' vienam iš mūsų tikrų He

muos Valstybės sekreto-! tuvių, skaitant paskutines

Parsitraukimas Tėvų

I

Klausimas — Kaip galiu; 
parsitraukti savo tėvus iš 
Europos?

Atsakymas — Jung. Val
stybių pilietis virš 21 metų 
amžiaus, gali tėvui ir mo
tinai reikalauti pirmeny
bės kvotoje.

Pirmas žingsnis yra pa
duoti prašymą Commissio- 
ner of Imigration and Na- 
turalization. Form 633 yra 
aprūpinta tam tikslui. Ko- 
misijonierius užtikrinda
mas tavo pilietybę ir teisę

Kinijoj yra didelių į mie
stus panašių moterų vie
nuolynų, o Kanadoje yra 
tikras moterų miestas 
Braitonas. Jame gyvena 
vien tik moterys ir nėra nė 
vieno vyro. Šį miestą prieš 
21 metus įkūrė p. Leveli- 
nė. Ji buvo du kartu ište
kėjusi, bet abu kartu ne
laimingai: pirmasis vyras 
dėl nešvarių biznių pateko 
ilgiems metams į kalėji
mą, o antrasis pabėgo, pa
grobęs dalį jos turimo tur
to. Nusivylusi vyrais, ji iš 
Amerikos atvyko į Kana
dą, čia nusipirko didelį že
mės plotą, pastatė keletą 
namų ir į tą naują sodybą 
priėmė gyventi tik mote
ris. Braitonas pamaži ėmė 

i augti, gyventojų skaičius 
didėjo. buvo pastatyta 
daug naujų namų ir iš ne
didelės sodybos išaugo 
miestelis. Bet visą laiką 
čia veikė ir veikia įstaty
mas, draudžiąs vyrams ta
me mieste įsikurti ir gy
venti. O kadangi visa žemė 
aplinkui priklauso poniai 
Levėlinei, tai ir šio įstaty
mo niekas negali apeiti.

Šiuo metu Braitone yra 
per 1030 gyventojų mote
rų, kurių tarpe yra nemaža 
raudonodžių indėnių. Mie
stelis pavyzdingai tvarko
mas, turi savo telefono 
stotį, paštą, rotušę, polici
ją, teisėją ir burmistrą. Ži
noma, visi valdininkai yra 
moterys. Burmistru yra 
aukštąjį mokslą baigusi 
indėnė Sunbeamienė. Net 
laikraščių korespondentų 
vyrų į miestelį neįsileidžia. 
Jei kuris laikraštis nori ką 
apie tą miestelį parašyti, 
turi atsiųsti bendradarbę 
moterį. Yra ir pora fabri
kėlių, kuriuose dirba tik 
moterys, jos vienos be vy
rų pagalbos tvarko kelioli- 
ką gražių ūkių , sodinin
kystės ir daržininkystės į- 
mones. Tačiau jaunų mer
ginų Braitone beveik nėra, 
nes vienišas gyvenimas į 
čia jų netraukia. Miestelio 
gyventojos daugumoje yra 
našlės, gyvanašlės arba 
senmergės, senesnio am
žiaus moterys (tarp 40 — 
60 metų amž.). Daugelis 
jų yra gana turtingos, to
dėl savo turtais prisideda 
prie to moterų miesto 
tvarkymo ir išlaikymo. 
Jau keletą kartų vyrai, net 
žymūs visuomenės veikė
jai. buvo padavę pareiški
mus vyriausybei, kad pa
naikintų išimtinas moterų 
teises Braitone ir leistų 
čia apsigyventi ir vyrams, i 
Tačiau nieko nelaimėjo. 
Visa miestelio žemė, na
mai, įmonės yra moterų 
nuosavybė ir valstybės į- 

t statymai negali kištis į 
i miesto tvarkymo reikalus. į 

“A.”

Į

Pernai prasidėję Vilniaus) 
krašte savivaldybių rinki
mai dar nepabaigti. Seniū
nijų tarybos jau išrinktos, 
taip pat jau beveik visur 
išrinkti ir seniūnai (šalty- 
šiai). Bet dar daugelis se
niūnų nepatvirtinta. Aps
kričių Storastos daugiau
sia netvirtina tų seniūnų, 
kurie yra buvę lietuviškų 
organizacijų nariais ir ku
rie yra pasižymėję drąses
niu lietuvišku veikimu.

Valsčių tarybų rinkimai 
taip pat dar nepabaigti, 
nors senų tarybų kadenci
jos jau seniai yra pasibai
gusios. Naujos tarybos y- 
ra išrinktos tik viename 
-ritame valsčiuje.

Balandžio 30 d. buvo 
Tverečiaus valse. (Šven- 

I čionių apskr.) tarybos rin
kimai. Visas valsčius buvo 
suskirstytas į keturis ra- 

I jonus, kur išrinkta po 3—5 
atstovus. Iš viso visame 
Tverečiaus valsčiuje į val
sčiaus tarybą išrinkta 16 
žmonių — jų tarpe 14 lie
tuvių, 1 lenkas ir 1 rusas. 
Jų pavaduotojais išrinkti 
visi lietuviai. Kadangi 
Tverečiaus valsčių yra be
veik vienų lietuvių gyve
namas, tai net valsčiaus 

i valdybos sudarytuose ats- 
rų rajonų kandidatų sąra
šuose buvo įtraukti lietu
viai.

l

Kaunas — Užsienio pre
kybos departamentas ne
trukus pradės statyti Kre
tingoje patalpas ir sandė
lius muitinei, nes Kretinga 
virtusi svarbiu prekių įve
žimui punktu neturi jokių 
patalpų muitinei.

Gegužės 31 d. Vilniaus 
universitete dr. Pr. Ance- 
vičius gynė savo darbą 

; tarptautinės teisės dakta
ro vardui gauti. Jam su
teiktas tarptautinės teisės 
daktaro diplomas.

Kaunas — Iki šio laiko 
Šventojoje nebuvo nuola
tinių prekymečių, kas vie
tos gyventojams sudary
davo nemažų sunkumų 
perkant maisto. Prekyme
čiai nuo š. m. birželio 15 d. 
įvedami kiekvieną ketvir
tadienį. I

i Kaunas - Gegužės 16 d. Parsitraukti tėvus po pir-
studentų organizacijos 
“Jūros” surengtoje pas
kaitoje prof. K. Pakštas iš
kėlė lietuvių tautos jūrinės 
veiklos sekamus 10 punk
tų: 1) 10 km pajūrio ruože 
turi būti taip tvarkoma, 
kad ten įsigalėtų tiktai lie
tuviai, 2) Šventojoje tuo
jau steigti modernišką uo
stą, 3) pagreitinti žvejų 
uosto statybą, 4) įsteigti 
prekybos laivyną iki 60,000 
tonažo, 5) steigti jūrinin
kų mokyklą su žvejybos 
skyriumi ir Šventojoje su
koncentruoti visus mūsų 
jūrininkus, 6) žvejybą mo
dernizuoti ir išplaukti į 
Atlantą, 7) įsteigti navi
gacijos institutą, 8) vasa
rotojus kreipti į mūsų pa
jūrį, 9) kas metai ruošt 
jūros dienas ir 10) propa
guoti vandens sportą, o 
mokyklos programoje į- 
traukti jūrininkystės klau
simą.

menybe kvotoje, painfor
I rių, kuris tada perduos už- žinias apie Tėvynę, riedėjo 
girtą prašymą tinkamam!iš susijaudinimo ašaros.
Amerikos konsuliniam vir
šininkui.

Mes tikrai žinome, kad 
mūsų broliai ir sesutės 
Lietuvoje šventai gina sa-

Sekantis žingsnis yra pa- vo paveldėtą teisės laisvę. 
1 . tėvams uz.aikymoi j3roiįaį sesutes! Mes su ju-

Kaunas — Antra Lietu
vos sklandymo mokykla 
numatoma įrengti netoli 
Vištyčio, kur yra aukš
čiausi Lietuvoje Pajavonio 

'kalnai. — Lietuvos Aero 
Klubas gavo pakvietimą 
dalyvauti Wak e f i e 1 d o 
sklandymo rungtynėse, 
kurios rengiamos New 
Yorko pasaulinės parodos 
proga.

siųsti 1 
afidavitą su įrodymu, kad 
tamsta galėsi juos tinka
mai užlaikyti, kuomet jis 
atvyks. Tavo tėvai irgi pri
valo kaikuriuos dokumen
tus pristatyti Amerikos 
konsului. Smulkmeniškas 
informacijas apie šitą da
lyką galima rasti atspaus
dintame straipsnyje, ‘How 
to Bring Alien Relatives or 
Friends Into the United 
Statės”, kurį galima gauti 
už dešimtuką iš Foreign 
Languoge Information 
Service, 222 Fourth Ave- 
nue, New York City.

Jeigu tamsta ateivis, ta
vo tėvai neturi jokių spe
cialių privilegijų pagal na
tūralizacijos įstatymų, bet 
turi atvykti čia kaipo ne- 
pirmenybės kvotos imi
grantai, arba paprasti imi
grantai. Viršminėtas strai
psnis paaiškina visą proce
dūrą. FLIS.

mis kartu pergyvename 
sielvartą, kartu mes ir di
džiuojamės jūsų tokiu did
vyriškumu, kaip vietiniai 
laikraščiai rašo: lietuvių 
visa tauta yra tokioj pat
riotiškoj dvasioj, kad... to
liau tiktai galės eiti per ne
gyvus lietuvių kūnus”... 
‘“Mums garbė ir pasidi
džiavimas... Lietuva Tė
vynė mūsų, Tu didvyrių 
žemė”. Mes . galime tik 
džiaugtis, kad mūsų išei
viai tolimuose pasaulio 
kraštuose nuoširdžiai rū
pinasi Tėvynės reikalais.

— Neseniai grįžęs iš ke
lionės aplink Afriką gen. 
Nagius Kaune suruošė ke
lintą paskaitą apie Afrikos 
lietuvių gyvenimą. Paskai
tos sukėlė didelį susidomė
jimą ir jas lanko šimtai 
klausytojų.

Mėgėjų (Amateur) Valandė 
lė Lietuvių Dienoje

SESUTĖS RAUDA
Vai gi, sesute, vai gi jaunoji, 

Ko taip nuliūdus, ko nedainuoji!

Liūdna, oi liūdna, paliksiu viena, 
Reikės vargeli man vargti kasdieną. 

Tėvas pragėrė mano dalelę, 
O man paliko vargti vargeli.

Liūdna, oi liūdna...
Motutė serga, džiova kankina. 

Ar bepagis ji, tik Dievas žino.

Liūdna, oi liūdna...
Kaip ta liepelė, kaip ta žalioji. 
Vėtros palaužta liūdnai vaitoja.

Liūdna, oi liūdna...
Dar gi nors kartą, nors paskutinį 

Priglaus močiutė man’ prie krūtinės.

Liūana, oi liūdna... 
žaliam daržely gėlelės žydi. 

Mano močiutę į kapus lydi.
Liūdna, oi liūdna...

Mielas tėveli, tu girtuoklėli. 
Pragėrei turtą ir motinėlę.

Liūdna, oi liūdna...
• Liūdna liaudies dainelė 

dainuoti Lietuvoje. Saločių 

jei. Iš

mėgiama 

apylinkc- 
•C.-V.ž.'

Kun. P. V. Strakauskas, Lowellio lietuvių par. 
klebonas, Lietuvių Dienos (Marianapolyj) pirminin
kas, praneša, kad Lietuvių Dienoje, liepos 4, Mariana-;y 
poly j, 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:

Vardas-Pavardė

Adresas

Kuo gali pasirodyti programoje

' 1Šią aplikaciją išpildę, iškirpkite ir siųskite adresu:
A. F. Kneižys,

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

—L-
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K. Baras

Civilinė Metrikacija’
kuri gal dar labiau jį suža
vės, norės tikrąją .žmoną 
mesti ir vesti sutiktąją. 
Va, lepšiškas kūnas reika
lauja palikti pirmąją pa-
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Lietuvių Diena-Mūsų Švietimo
i

Visos stambesnės lietuvių kolonijų grupės kas 
vasarą stengiasi suorganizuoti Lietuvių dieną įvai
riais patriotiniais bei labdaringais tikslais. Nevv Yor
ko, Chicagos, Pennsylvanijos, Clevelando ir Detroito 
grupės yra tiek skaitlingos, kad sudaro didingus išva
žiavimus ir jų pelną skiria dažniausiai švietimo reika
lams. Toks paprotys labai girtinas, nes jis iškelia idea- 
lingą mūsų išeivijos nusiteikimą. Ir Naujoji Anglija 
nuo jų neatsilieka. Ypač kuomet įsisteigė Marianapo
lio Kolegija, Naujosios Anglijos lietuvių kolonijų gru
pė nepaprastu uolumu remia mūsiškę Lietuvių dieną, 
kuri kasmet įvyksta Thompsone liepos 4-tą dieną. Ku
rie yra toj iškilmėj dalyvavę, gerai žino, kad skaitlin- 
gumu dalyvių, kilmingumu pamaldų, programos įvai
rumu ir kitokiais atžvilgiais mūsiškė Lietuvių diena 
garbingai pasižymi. Tas gražus mūsų paprotys jau 
tiek įsigyvendino, kad rengimas Lietuvių dienos virto 
pastovia tradicija, kurią laužyti būtų tiesiog neįmano
ma.

Švietimo reikalu jau seniai esame susirūpinę. 
Kuomet dar nebuvom turėję savo lietuviškų aukštes
niųjų mokyklų — Kolegijų ar Akademijų — mums at
rodė, kad jeigu jas turėtume, tai nesigailėtume lėšų 
joms išlaikyti. Dabar jau esame jas įsigiję ir matome, 
kad jos neša didelę mums naudą, nes yra vieninteliais 
ramščiais, ant kurių laikosi katalikiška ir lietuviška 
išeivijos kultūra. Mūsų jaunimas labai trokšta moks
lo. Net mažesnės kolonijos turi po keliasdešimts stu
dentų, kurie lanko aukštesnes mokyklas, o didesnėsės 
šimtais jų priskaito. Mūsų uždavinys patraukti nors 
dalį tų moksleivių į savo švietimo įstaigas, kad jie ne
sutirptų ištautėjimo katile. Mūsų švietimo įstaigos 
labai neskaitlingos ir toli gražu ne tokios tobulos kaip 
kitataučių, bet jos yra mūsiškės ir todėl visomis pas
tangomis remtinos. Jei būtume savo tautai lojalūs bei 
ištikimi ir siųstume vaikus į savo įstaigas, tai jos grei
tu laiku sustiprėtų, išaugtų ir patobulėtų ir pačios sa
vaime be pašalinės pagalbos išsilaikytų. Kol kas mūsų 
mokyklos dar tos laimės nesusilaukė. Mūsų žmonės 
dar tiek nesusiprato, kad įvertintų savąsias mokyklas, 
tad joms tenka skursti ir lūkuriuoti pagalbos iš kitur. 
Lietuvių diena kaip tik tą uždavinį atlieka: ji suteikia 
paspirties ir skurstančiai mūsų spaudai, ir tebevargs- 
tančioms lietuvių katalikų mokykloms. K.

Prie kokios kuopos, sky
riaus tu priklausai. Koks 
tavo numeris. Apsakyk 
būdą ir vietą savo kuopos 
veikimo. Ar buvai atsto
vas j partijos kongresą ar 
suvažiavimą. Kokiu veiki
mu tu dabar užsiimi ir kas

apie moterį. Taigi kūno už
gaidos nori moterystės su- 

mu”. Ką Dievas sujungė, ardomumą; nori, kad mo- 
žmogus teneperskiria. terystėje būtų galimi išsi- 
“Moterystės nesuardo- skyrimai.

mumas yra lyg šeimos Moterystė yra vyro ir 
kuri saugoja ir moters nesuardoma sąjun- 

— Jie turi abu sukurti 
amžiną vienybę. Ir toji vie
nybė turi reikštis viens ki
to supratimu, atjautimu, 
dalinimosi džiaugsmais, 
nepasisekimais, garbe, 

i skaistybe, sveikata, gyvy
be, šeimos laime ir tt. Bet 
nelaimė, kai į moterystę į- 
siveržia tik savo asmens 
reikalų paisymas, o kito 

: visai jisai ar jinai nežino, 
ar net nenori žinoti. Tik 
savo mintis, norus ir kap
rizus tenori pravesti. Tai 
išdidi puikybė. Ir toji pui
kybė dažnai pasako: skir-

gina nuo visų moterystės ga 
priešų ir nusikaltimų, ku
rie grūmoja vyrui, žmonai 
ir vaikui. Dievas sujungė! 
Dievas nori, kad tiedu, ku
riuos Jis sujungė būtų

i

40-47. Koks buvo tavo 
nusistatymas partijos kri
zės metu. Ar nebuvai pri
sidėjęs prie priešingos ko
munistams srovės ir ką 
veikei. Kodėl iš ten pasi
traukei. Ar neprisidėjai 
prie Trockistų. Ar kada tu
rėjai santykius su Troc- 
kistais, ar gal turi draugų 
tarp jų. Kokius aktyvius

“Nemirtingas Bažnyčios 
nuopelnas visuomenei yra 
tas, kad ji visuomet gina 
moterystės nesuardomu- 
mą, net prieš šio pasaulio 
galinguosius. Bažnyčia 
perkentė visą žmonijos ne
apykantą ir pašaipas, pasi
tyčiojimus, bet šiame da
lyke nenusileido.

“Prieš 400 metų gana bu- k i mės. Taigi nenoras su- 
vo ištarti tik vienas žodis prasti kito reikalų, išdidi 
ir Bažnyčia, netekusi Vo- puikybė reikalauja išsis- 
kietijos, nebūtų nustojusi įkyrimo. Trumpai, 
ir Anglijos. Bažnyčia bet- 

prieš mote- gi to žodžio neištarė ir ne-;
leido Henrikui VIII išsi
skirti. Tada Bažnyčia ne
teko Anglijos. Bet išgelbė
jo moterystę”. (R. Maede-

48-50. Ar buvai kada or-

Prancūzijos komunistų 
partijos viršininkai nese
nai išsiuntinėjo visų kuopų 
vadams laiškus reikalau
jant juos išdalinti na
riams. Laiškuose pasako
ma, kad kiekvienas komu
nistas privalo teisingai at
sakyti į visus klausimus ir tau tai paskyrė, 
juos grąžinti kuopų pirmi- i 
ninkams. Už neteisingus 
atsakymus nariams gru- 
mojama bausme. Paduo
tieji klausimai nušviečia 
kokio tipo žmonės priklau
so prie komunistų kuopų, 
ir kad jie nebeturi laisvės, 
bet priversti aklai pildyti 
įsakymus. Štai tie klausi
mai:

1-6. Vardas ir pavardė, Trockistus, ar jų pritarė- 
antrašas, pasisavintas var- jus tu pažįsti. Ką tu manai 
das ir pavardė. Amžius ir apie Trickistus? Ar buvai 
gimimo vieta. Kokius dar- kada pašalintas iš partijos, 
bus dirbi. Kiek uždirbai ar kitų revoliucionierių or- 
pirmiau, kiek dabar uždir- ganizacijų, ar buvo tau ka
bi ir kokias įeigas turi. Die da uždėta bausmė, kada ir 
na ir metai kada pradėjai už ką. 
dirbti.

7-9. Tėvo ir motinos už- ganizacijos iždininkas. Ar 
siėmimas. Kokias jie turi ėmei dalyvumą riaušėse ir 
įeigas, kokius sąryšius su streikuose, 
organizacijomis.

10-20. Žmonos, arba 
draugės vardas ir pavardė, 
jos užsiėmimas, kiek ji už
dirba, kokiu veikimu užsi
ima, kokios jos nuomonės, 
kokius turi sąryšius. Kiek 
turite vaikų. Ar jie pri
klauso prie partijos, jos tė
vo ir motinos vardai ir pa
vardės, jų užsiėmimai, pa
jamos, sąryšiai. I

21-24. Ar yra tavo, ar ta
vo žmonos šeimos narių, 
kurie policininkais, kari
ninkais, ar priklausą prie 
organizacijų priešingų ko
munistams. Koki yra tavo 
santykiai su tokiomis or
ganizacijomis, 
kariuomenėje, 
užėmei ?

25-27. Ar esi
miau kitos partijos nariu 
ir kaip ilgai. Ar buvai koks 
viršininkas. Kodėl pasi
traukei iš tos partijos. Ar 
buvai komunistų, socialis
tų ar krikščionių jaunimo 
organizacijų nariu, ar bu
vai jose viršininkas. Ar 
priklausei prie masonų ir Į 
ar buvai viršininku.

28-39. Kada prisirašei 
prie komunistų partijos. 
Kokiu būdu prisirašei. Kas 
tave rekomendavo. Kas y- 
ra tavo artimiausias ko
munistų partijos draugas.

pinigas, nesuvaldytas 
kūniškas jausmas ir pui
kybė yra šalininkai su
ardyti, sugriauti mote
rystės šventovę.
Katalikai yra už tvirtą, 

nesuardomą moterystę ku
ri yra jiems sakramentu ir 
kurį turi teisę adminis
truoti (tvarkyti) tik Baž
nyčia.

Jei kas yra pakrikštytas 
ir sutuoktas Katalikų Baž
nyčioje, ir palaidotas Ka
talikų Bažnyčios apeigo
mis ir Valstybė panorėtų, 
kad šie įvykiai būtų įregis
truoti valdžios įstaigose, 
tai būtų, tūla prasme, civi
linė metrikacija (kuri ir 
dabar pas mus yra, nes 
klebonai turi pranešti apie 
gimimą, mirimą ir jungtu
ves valdžios įstaigoms). 
Bažnyčia prieš tokią civi
linę metrikaciją nieko

51-56. Kur ėjai mokslus, 
kaip ilgai, ar užbaigei pas
kirtus mokslus. Koki yra 
tavo politiniai nusistaty
mai. Ar skaitei Markso, 
Engelso, Lenino ir Stalino 
raštus, ir ar į juos įsigili
nai. Ar rašai į laikraščius, 
ar vedi propagandą. Ar esi 
parašęs kokią knygą ar 
brošiūrą. Kokias kalbas tu 
moki. Ar ėjai į partijos 
mokyklą. Ar skaitai komu
nistų partijos laikraščius 
ir knygas apie bolševizmą. 
Kokius socialistų laikraš
čius tu skaitai.

• 57-66. Prie kokių draugi
jų, unijų, sąjungų tu pri
klausai, ar priklausai, ir 
kokias vietas jose užėmei. 
Ar buvai fabriko komisi
jos nariu, kokius santy
kius tu turi su fabriku ? Ar 
tu priklausai prie bendro 
fronto. Koki yra tavo san
tykiai su darbininkais. Ko
ki yra tavo santykiai su 
vietine valdžia, ir koks ta
vo veikimas.

I
67-76. Ar tu buvai kada 

areštuose, kada, kur ir už 
ką. Ar tu buvai nuteistas, 
kaip ilgai buvai kalėjime 
ar ištremtas. Kokiu būdu 
buvai išlaisvintas. Ar ne
buvai kankintas. Ar tuo 
metu turėjai susinešimus 
su partijos organizacija ir 
kaip. Koki partijos nariai 
su tavimi buvo sykiu kalė
jime, ar ištrėmime.
77-78. Koki partijos virši
ninkai gali paliudyti apie 

išsiskyri- teisingumą čia tavo paduo- 
mai mūsų mintyse, mū- tų atsakymų ir apie tavo 
su įstatymdav y s t ė j e, 
mūsų visuomenės papro
čiuose neturi turėti vie
tos ir turi būti neįmano
mas dalykas”. (R. Mae- 
deris). 
Dėl to skelbiame drauge 

su Šv. Tėvu ir tie žodžiai 
tebūna mūsų šūkis ir išsi
rašykime juos ant savo na
mų durų:

“Bet prieš visas šias be
protystes kyla nesulaužo
mas Dievo įstatymas, labai 
pilnai patvirtintas Kris
taus, įstatymas, kurio joks 
žmonių dekretas, joks tau
tų ediktas, jokia įstatvm- 
davių valia negalinti su
silpninti ‘Ką tat Dievas su-

Su pašėlusiu įnirtimu 
griaunama viskas, kas yra 
pastovu, amžina. Pasta
ruoju laiku pradėta visu 
karščiu pulti galingą ir pa- tvirtovė, 

j stovią tvirtovę — moterys
tę, šeimą. Sakau, šiandien 

i pradėta ardyti pastovi ir 
galinga tvirtovė. Taip! Dar 

'sykį kartoju tvirta ir pas
tovį! Kai iškilo prancūzų
revoliucija — viskas griu- drauge visada, 
vo. “Žmogiškasis majesto-1 

: tas krauju sutepė giliotiną, 
o dieviškasis Majestotas 
buvo išvarytas iš Prancū
zijos ir jos šventyklų. Vi
suomenė virto griuvėsiais.

| Šeima betgi pasiliko.
Kai žlugo pasaulį valdan

čioji Romos valstybė, vis
kas žuvo, kas buvo parem
ta Romos gyventojų didy
be. Bet šeima nežuvo. “Šei
ma yra nemirtinga”. (R. 
Maederis).

Visuose amžiuose buvo 
nusižengimų
rystę. Tačiau ir didžiausio 
puolimo laikais žmonės 
dar būdavo tiek dori, kad 
blogu vadindavo tai, kas 
buvo bloga. Ir moterystė ris),
išlikdavo! j Kodėl kai kas nori, kad

i Kai tik moterystei gręsia moterystė būtų išardoma, 
pavojai, Bažnyčia tvirtai ir Išsiskyrimų šalininkai turi 
galingai pakelia balsą politiką.
prieš jos griovėjus ir ardy- savanaudiškumas. Kai kas 
tojus. 1930 m. gruodžio 31 pasirenka sau gyvenimo 
d. Šv. Tėvas išleido raštą draugę ar draugą dėl pini- 
(encikliką) apie krikščio- go, dėl turto, bet kai pama- 

I nišką moterystę. Šis raš- to, kad turtų nėra, arba jie 
tas yra rimtas įspėjimo išsisekė, tai tada 
balsas. Žemės gyventojai, žūsta.
saugokite savo pagrindus! norsta kito, kitos, ten kur 
Žmonių giminė, gink savo 
gyvybės šaltinį! 
drąsius žodžius 
Bažnyčia ir tik 
Bažnyčia įgijo 
nemirtingą nuopelną, nes 
ji pasipriešino tiems, kurie 
nori išplėšti iš moterystės 
nekintamas teises: vieny
bę, nesuardomumą ir skai
stybę.

Doros srity siaučia nepa- 
! prasta audra. Žmonės ne
begali bemaž susikalbėti. 
Katalikų Bažnyčia itin ta- tėję. Kūnas turi būti išau- 

! da ateina žmonijai į pagal- kietas 
bą ir taria: 

• minkite, kad moterystė, 
j tai šventovė paties Dievo 
pašventinta, o ne kokia 
prekyvietė, kurioje viešpa
tautų vien žmonių sauvalė. 
Moterystė yra vyro ir mo
ters sąjunga ir ši sąjunga 
yra viena, skaisti ir neišar
doma. Toji vyro ir moters 
sąjunga yra vadinama sa
kramentu. Ir

“ši sąjunga, — kaip sa- žmogus, 
ko šv. Tėvas Pijus XI, — jaunystėje save tvirtose 
kol Kristus gyvens ir kol rankose laikyti, apsivedęs, 
per Jį gyvens Bažnyčia, pagyvens kiek laiko mote- 
niekada negalės būti pa- rystėje, bet sutikęs gyve- 
liesta jokiu persiskyri- niko kelyje kitą moterį,

Jos šaltinis yra

ir meilė
Po to jis ar ji pa-

i

Už tokius
Katalikų
Katalikų 
žmonijoj

turtas ir gražūs namai yra. 
Ir dėlto nori skirtis. Štai

pinigo politika reikalau
ja išsiskyrimų.

Mes turime ne tik sielą, 
bet ir kūną. Dievo planuo
se jis turi atlikti uždavi
nių, turi ir teisių. Bet kū- prieš neturi ir pripažįsta 
nas turi pareigų. Jo vaid- tokią teisę Valstybei, nes 
muo — namų tarno vaid- ji turi turėti tikslias žinias 
muo. Jis turi tai žinoti ir apie savo piliečius, 
kiekvieną dieną tai žinoti 
ir kiekvieną dieną tai atsi- nius ir religinius reikalus 
minti. Taip pat ir moterys-

Jei buvai 
kokią vietą

buvęs pir-

Bažnyčia tvarko dorovi-

Pasaulio akys staiga nukrypo į japonų - anglų ki
virčą, kurs iškilo Kinijoj ir tiek paaštrėjo, kad gręsia 
išsivystyti į karą. Rašant šiuos žodžius, krizė atrodo 
kiek atslūgusi, bet padėtis dar tebėr labai pavojinga. 
Jei Anglija pradėtų karingus prieš Japoniją žingsnius, 
tai ir Amerika vargu neutrali beišliktų, nes pastaruo
ju laiku tarp šių dviejų valstybių užsimezgė labai nuo
širdūs santykiai.

Kivirčus pradėjo japonai. Jie jau kelinta diena 
blokuoja britų koloniją Tsien-tsine ir neįleidžia ten 
maisto. Anglai smarkiai protestuoja, bet japonai sako
si turį pakankamai priežaščių neprietelingai prieš bri
tus nusistatyti, nes jie (britai) teikią kiniečiams pa
šalpos ir šnipinėją japonų kariuomenės veiklą. Ir, iš 
viso, japonai teigia, kad jau metas likviduoti svetim
taučių kolonijas Kinijos uostuose, kurie dabar jau ja
ponų rankose. Amerikiečių japonai kiek daugiau pri
vengia, bet ir jų laivui liepė kraustytis iš uosto, nes 
tuoj pradėsią ten kariškas operacijas. Amerikiečiai 
griežtai atsisakė savo laivą atsiimti, ir atrodo, kad da
lykai gali nueiti labai rimta kryptimi. Prie to atkak
laus žygio japonus privedė ne kaip vykstanti karo eiga.

Jau lygiai du metai sukako, kai japonai mušasi 
su kiniečiais, ir nežinia, kada užbaigs. Japonai padarė 
stambią klaidą, manydami, kad į 3—4 mėnesius Kini
ją visiškai suklupdys. Išėjo kitaip. Kinų armijos leng
vai buvo nugalėtos, bet visa šalis ne tik ką nepavergta, 
bet nė nesuklupdyta. Kiniečiai ginasi ryžtingai, vis 
traukdami japonus į milžiniškos savo tėvynės vidų. 
Japonai jau mato, kad neapdairiai įsivėlė į ilgą karą, 
kurs baigia čiulpti paskutinias jų pajėgas. Ypač ken
čia finansai. Japonų pinigai smarkiai krinta, gi kinie
čiai gauna iš visur paskolų, kurios stiprina jų valiutą. 
Japonams nesiseka įvesti savo pinigus kinų apyvarton.

v •

sąžiningai parei- 
Žmonės, atsi- goms eiti ir turi mokėti 

savęs atsižadėti”. (R. Mae- 
deris). Žmogus turi būti 
taip išauklėtas, kad kūnas 
būtų paklusnus proto ir 
valios reikalavimams. Jei 
žmogus iš jaunystės patai
kavo kiekvienam žemam 
jausmui, 
tvarkyti, 
pavojų, 
nelaimė.

nesistengė save 
tai yra didelių 

kad jį gali ištikti 
Yra pavojų, kad 
kuris nemokėjo

Už tai kaltinami svetimtaučiai, į kuriuos nukrypo ja
ponų tautos pagieža.

Kai kas teigia, kad tuo atkakliu poelgiu japonai 
daro tautos saužudystę (harakiri), bet kiti spėlioja, 
kad jie čia ką gudraus sugalvojo: paspausti Angliją 
pirmiau, negu ji padarė sutartį su sovietais. Anglija 
tokioj padėty, kad kariauti nenorės, ir japonų reikala
vimus išpildys. Bet kaip gi su Amerika? Japonai turi 
gerą žvalgybą ir žino, kad ir Amerika kariaut nenori. 
Ar jie nebus tik atspėję. Viens Amerikos laikraštis 
taip išsireiškė: “Ar dėl 40 amerikiečių, apsigyvenusių 
Tsien-tsine, kurių be to japonai dar nenuskriaudė, išsi
moka pradėti pasaulinį karą, kurs gali sunaikinti visą 
civilizaciją”? Šokdami prieš pačias galingiausias pa
saulio valstybes, japonai, be abejo, daug rizikuoja, bet 
jie tur būt apsiskaičiavo, kad šiuo atveju rizikuoti vis 
dėlto išsimoka. K.

• v

Moterystės klausimas yra 
tikėjimo ir doros klausi
mas. Todėl katalikų mote
rystės reikalus tvarko 
Bažnyčia. Jei žmogus nėra 
krikštytas, nepripažįsta 
jokios religijos ir nepri
klauso jokiai religinei ben
druomenei, tai tada tokio 
žmogaus krikšto, jungtu
vių ir mirimo reikalus gali 
(o kartais net ir turi) 
tvarkyti valstybė.

Dabar kalbama, kad Lie
tuvoje greitai bus įvesta 
civilinės jungtuvės. Kata
likai yra nepalankūs civili
nėms jungtuvėms, nes jo
mis labai dažnai siekiama 
išardyti, perskirti mote
rystę. Bet katalikai, pripa
žindami kitiems sąžinės 
laisvę, pripažįsta teisę su
tvarkyti jungtuvių reika
lus valstybinėse įstaigose 
tiems, kurie nepriklauso 
prie Bažnyčios ir jokių ry
šių su ja neturi. Bet nieku 
būdu negalima prileisti, 
kad bažnytinės sutuoktu
vės galėtų išardyti ar tvar
kyti pasaulinės įstaigos, 
nes katalikams jos yra sa
kramentas. Jei bus įvestos 
civilinės jungtuvės, tai 
žmonių daliai, kuri nieko 
bendro neturi su Bažnyčia, 
tai jos turėtų būti neišar- jungė, žmogus teneperski- 
domos, kaip kad yra Itali-Iria”. “M. L.”

joje. Reikia užtrenkti išsi
skyrimo vartus, vartus, 
pro kuriuos veržiasi puvi- 

: mo elementai, arba godu
mas, jautulingumas ir pui
kybė.

“Moterystės

i

.t veikimą partijoje?
Didesnės inkvizicijos nie

kas nėra padaręs. Šiame 
dalyke komunistai pralen
kė visus. Komunistai, pri
traukę žmogų prie savo or
ganizacijos, atima jam vi
są laisvę ir padaro jį par
tijos vergu. T.

Aš skelbiu visur opti
mizmą, ir šito optimizmo 
pasisemtų tyriame šv. 
Pranciškaus dvasios šalti
nyje... Dažnai esu sakęs, ir 
nepaliausiu niekuo m e t 
kartojęs: pasaulio išgany
mui yra būtinai reikalin
gas supratimas ir papliti
mas pranciškoniško idea- |lo”.
Kard. Verdier, Paryžiaus Arkiv.
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Dėl Paramos Lietuvių Dienai

PROYIDEHCE, R. I.
PIRMOSIOS UŽBAIGTUVES

EAST ST. LOUIS, ILL
Šio mėn. 11 d. įvyko lietuvių 

parap. mokyklos mokslo metų 
baigimo aktas. Su ypatingu at- 
sižymėjimu baigė Felicita Pa-

Biiželio 16 dieną. Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklą gražiai 
baigė savo pirmų metų darbą.! plauskaitė ir Rafaelis Kimutis. 
Programa buvo turininga. įvai- Jiems už atsižymėjimą moksle 
ri. gyva ir žavėjanti. Pirmiausia įteiktos dovanos, 
pasirodė mažyčiai, kurie atvaiz
davo savo ateitį. Visus ypatin
gai sužavėjo Marytė Cironkaitė. 
šešių metų amžiaus mergytė, 
kaipo Šv. Kazimiero Seselė. Be 
to buvo kunigėlis, duonkepys, 
slaugė ir kiti. Antras numeris 
“Stebėtinas švilpukas” buvo y- 
pač turiningas. Čia buvo daine
lių. šokių ir visokių kitokių pa- 
marginimų. Alena Avižinytė. 
savo rolę puikiai išpildė. Dara
ta Oniščikaitė. savo švelniu bal
seliu solo daineles puikiai atli
ko. Stasė Alukonytė. kuriai te
ko net kelios rolės išpildyti, 
viską atliko kogeriausiai. Šoki
kės. Ona Uždavinytė ir Birutė 
Kapickaitė. tikrai holandiškai 
savo kojutes išmiklino. Rūta 
Savickaitė, gryna-graži lietu
vaitė. savo gėlių darželį įspū
dingai apdainavo. Na. o ką sa
kyt apie lietuvaičių molinėlį 
puodą! Šiame veikalėlyj pasižy
mėjo Stasė Alukonytė. Valerija 
Stonytė. Pranė Romanaitė ir A- 
lena Avižinytė.

Publiką tiek prijuokino, kad 
šonus skaudėjo, komedija — 
“Dėdės 
vaidino: 
dzeika.
Straznickas. Rapolas Vasiliaus
kas. Vytautas Kapickas ir Mo
tina — Alena Avižinytė.

Programą baigė Choras su
dainuodamas ir dramatizuoda
mas “Jurgis Verkė”. “O Kas 
Te" ir “Ačiū Jums Sveteliai” a- 
kompanuojant Juzei Vaitkūnai- 
tei.

Šis pirmas mūs mokyklos vai
kučių pasirodymas ne tik, pa
linksmino. bet ir nustebino žiū-, 
rovus.

Šia proga tenka padėkoti mūs j 
klebonui kun. J. A. Vaitekūnui] 
ir Seselėms Kazimierietėms už 
jų gerą darbą Providence. Ypač 
mūsų klebonui už Jo rūpestį ir 
mokyklos globą. Jis dėjo ir deda' 
pastangas, kad parapijoje būtų 
sava mokykla. Jo dėka pakvies
tos Šv. Kazimiero Seserys, ne
nuilstamai ir gražiai darbuojasi 
vesdamos mūsų vaikučius reli
giškoj ir lietuviškoj dvasioj. Šis 
pirmas pasirodymas visuomet 
pasiliks mūsų mintyse.

Vakaro programą išpildė mo
kiniai. Suvaidinta “Stebūklin- 

j goji Radasta”. Programos įvai
rumas žiūrovo akį patenkino i- i 

į ki linksmaus juoko per ašaras, 
j Vaidinimas atliktas su teatra- 
į liškumu. Scenos darbo bei reži- 
j suros garbė priklauso mokyto- 
' joms Seselėms Pranciškietėms.
Bravo!..

Birželio 14 d. vyresniųjų sky- 
' rių mokiniai turėjo automobi
liais iškilą į “Forest Park". Čia 
ištisą dieną praleido zoologijos 
sodo įvairumynuos ir jaukioj 
gamtos aplinkumoj. Šios iškilos 
garbė priklauso poniai St. Sle- 
soraitienei, nes ji netik kad iš
kilai parūpino automobilius, bet 
taip pat apmokėjo ir visų iškilos 
dalyvių maisto išlaidas. Rap.

WORCESTER, MASS.

Ūsai”. Veikalą gyvai 
Dėdė — Juozas Na- 

brolvaikiai: Algirdas

4.DARBININKAS ‘

1 sąrašai. Rinkimui tų rėmėjų 
i knygutės atspausdintos ir ko-
; lonijosna išsiutinėtcs per komp. 
J. Žilevičių. Kas dar negavote,

i kreipkitės į programos komisi-
: jos pirm. Dr. M. Viniką (307 W.
|30th St.. N. Y. C.).
iI
I

Įėjus kun. dr. V. Martusevi- 
čiui ir svečiams kunigams į sve
tainę, parapijos choras jausmin
gai sudainavo “Pasveikinimo 
Dainą”. Klebonui kun. I. Valan- f 
čiūnui atkalbėjus maldą, visi 
sėdo prie stalų vakarieniautų. 
Po vakarienės Klebonas persta
tė šios parapijos jauną veikėją 
p. Z. Krivinską, kaipo vakaro 
vedėją. Programa buvo įvairi: 
susidėjo iš kalbų, sveikinimų, 
dainų, kurias choras gražiai su
dainavo, ir taipgi vaikučių pers
tatymų, kuriuos prirengė šios 
parapijos Seselės mokytojos. 
Tarpe svečių buvo kun. I. Zim- 
blys. kun. B. Verbickas iš Cam- 
den. N. J., kun. J. Bagdonas., ... .......
kun. K. Batutis, kun. A. Alaus- f . . .r. ?
kas iš Reading. P., kun. V. Ve-!kal ncs,ga11’la,ka'r s’z‘- 

ižis iš FrackviUe, Pa., klier. s;, ne savo darbu prisideda pne 
Buivydas iš Palmyra, N. J. ir J. i _ . . . . . , _
„ , t- _x- • ... i Taip pat ir visi Šv. Prancis-Burokas. Is artimųjų giminių , L. -■, , , „ kaus Seserų Rėmėjų skyriai perbuvo atvykus tėvelio sesute T
Martusevičiūtė.

I
Baigiant programą, visi laukė | 

iššaukiant šio vakaro kaltinin-! 
ko. Perstatytas kun. dr. V. Mar-1 

' tusevičius, širdingai visiems dė
kojo už dovanas ir ypatingai už i 
surengimą jam tokio puikaus 
“Surprise”.

Nors jau buvo programa pasi
baigus. klebonas prašė, kad pu
blika palauktų, nes tuoj atvyk- 
sęs Prof. Pakštas (kurs turėjo 
kalbėti per radio ir iš tos prie
žasties negalėjo dalyvauti va
karienėje). Apie 10 vai. Prof. 
Pakštas atvyko drauge su Prof. 
Senn. Prof. Senn. gerai žinomas 
mūsų tarpe, profesoriauja Uni- 
versity of Penna.. perstatė prof. 
Pakštą. Prof. Pakštas nors 
trumpai, bet įspūdingai kalbėjo 

HIGH SCHOOL GRADUANTAI apie Lietuvą. Kadangi taip ma-
Pereitą sekmadienį mūs baž

nyčioje, per 9 vai. šv. mišias, ė- 
jo prie Komunijos apie 80 High 
School’ės graduantų. Tame 
skaičiuje buvo apie 46 berniu
kai ir mergaitės mūsų parapi
jos. Jie turėjo dalyvauti bažny
čioje su mokslo užbaigimo uni
formomis, kaip Klebonas buvo 
pranešęs, bet gaila, kad unifor
mos laiku neatėjo. Vienok labai 
gražų įspūdį darė, kada jie visi 
ėjo prie Šv. Komunijos, ir Ko
muniją priėmė už grotelių prie 
pat altoriaus. Klebonas pasakė 
pamokslą: pažymėjo mokslo
naudą ir ragino tėvus, kad ir to
liau. jei išgali, leistų savo vai-; 
kus į aukštesnius mokslus.

Tarpe baigusių buvo keli lie
tuviai, kurie užėmė pirmas vie
tas kaipo garbės mokiniai, už

piknikas toks smagus, toks 
svarbus.

Pirm negu rengėjai suspėjo 
pakviesti Pittsburgo lietuvius 
Klebonus, kad paskelbtų Lietu
vių Dieną, visi vienbalsiai nuta
rė pikniką remti, savo parapijo- 
nis paraginti ir patys pikniko 
iškilmėse dalyvauti.

Katalikų Federacija, kuri uži
ma pirmą vietą viešame katali
kiškame veikime, rūpestingai 
darbuojasi, kad būtų skaitlinga 
ir sėkminga Lietuvių Diena 
Pittsburge.

Garbinga LRKSA pagimdė 
šią didžią šventę. Net ir dabar 
visomis jėgomis ją remia. O y-

New Yorko Pas. Parodos Lie- tiek yra, suskubus reikalą gali 
tuvių Dienos Komitetas prade- ma pravesti tinkamai, tik reika 
da pajusti, kad jo darbas ir pa
stangos ne visos lietuvių visuo
menės teisingai suprantamos ir 
įvertinamos. Lietuvai atsisa
kius atsiųsti V. D. Universiteto 
chorą ir žadėtą “Pabaigtu
vėms” ruošti dirigentą, visas 
komiteto darbas daugiau susi
komplikavo ir pasunkėjo. Šis 
reiškinys žymiai paveikė ir į 

. visą visuomenės ūpą. nuo ko 
daug pareina moralis ir mate- 
rialis Lietuvių Dienos pasiseki
mas.

Komitetas susiduria su įvai
riomis išlaidomis vykdant pasi
ruošimo darbą: gaidų (tūkstan
čiais egzempliorių) spausdini
mas ir išsiuntinėjimas įvairus 
susirašinėjimas; specialių Lie
tuvių Dienai paminėti metali
nių ženklelių pagaminimas, ku
ris apsėjo per $400.00. Kompoz. 
J. Žilevičiui vykstant į koloni
jas tikrinti chorų, jis turėjo bū
ti avansuojamas, nes jis ir taip 
yra pasidarę nemažą išlaidų są- 
ryšyj su šia Lietuvių Diena; bet 
komitetas neturėjo savo kasoj 
lėšų p. Žilevičiaus kelionei. Pa
gamintieji ženkleliai yra išsiun
tinėti į kolonijas, daugiausia 
chorams, už kuriuos iki šiol nė
ra gauta nė dolerio. Kaikuriose 
vietose yra net atskiri rėmėjų 
komitetai, kurie tačiau rūpinasi 
savo apylinkės chorų atgabeni
mu į New Yorką. Tai yra gražu, 
kad tos kolonijos rūpinasi skait
lingai pasirodyti, mes tuo džiau
giamės. bet be atskirų kolonijų 
paramos centralinis komitetas 
nepajėgs tinkamai reikalo pra
vesti. Juk vietoje negalima tiek 

■ pinigų sukelti, kad ir tūkstan-j

linga daugiau nuoširdumo iš vi
suomenės. Atsiminkite, malonūs 
lietuviai, jei ši didžioji istorinė 
Amerikos Lietuvių Pasirodymo 
Šventė nepasiseks, bus gėda vi
siems lietuviams, ir visi būsime 
kalti. Taigi nelaukime, kad 

į kiekvienas asmeniškai būtume 
paprašytas, o savo iniciatyva 
pasisiūlykime su darbu ir para
ma.

Šia proga noriu priminti, kad 
komitetas yra numatęs išleisti 
specialę L. Dienos programą, 
kurioje be informacijų apie Lie
tuvą ir tos šventės eigos apra
šymo. bus ir Lietuvių Dienos 
rėmėjų — aukotojų atitinkami

Šiuomi visi chorai, organiza
cijos ir veikėjai prašomi sku
biausiai atsiteisti už paimtus 
Lietuvių Dienos ženklelius. Jei 
kas negalite jų išplatinti, grą
žinkite komitetui, nes mums jų 
jau trūksta.

Laukiame taipgi daugiau ir 
pavienių asmenų ai- draugijų 
rėmėjų, kuriems už suteiktą 
Lietuvių Dienai paramą bus iš
duoti garbės rėmėjų ir garbės 
globėjų istorinės vertės liūdy- 
mai — diplomai.

Kazys P. Vilniškis.

i

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

DARBAI
Darbai buvo pagerėję, dabar 

i vėl pablogėjo. Bet yra viltis, 
kad kelios kasyklos, kurios jau 

jkeli metai kaip uždarytos, da
bar yra rengiamos prie atidary- 

imo. Nauja kompanija paėmė; 
įsakoma, kad yra labai atsako- 
minga. Jeigu tas kasyklas pil- 

t nai atidarys, ten gaus darbus 
'!

Birželio 9. Šv. Kazimiero 
rapijos bažnytinis ir moterų 
chorai, vadovaujami muziko J. 
Žemaičio, išpildė koncertą, ku
rio programa susidėjo iš liau
dies dainų ir kantatos, parašy
tos J. Žilevičio — “Vytautas Di
dysis”. Chorams talkininkavo 
svečiai: artistas R. Juška. Dr. čius atvykstančių choristų būtų 
J. Antanėlis, p-lė J. Mitrikaitė. galima priimti — pavaišinti, ir 
kurie sudainavo keletą solų ir, tinkamą programą atspausdinti, 
įduetų. Iš muzikalio atžvilgio !jr už padarytus ženklelius ap- 
; koncertas pavyko, nes visos1 mokėti ir dargi dirigentą pas

pa- 
l

i

mėnesių mėnesius rūpinasi Lie
tuvių Diena. Rengia programą, 
nustato tvarką, kad atsilankiu
sieji nesigailėtų ir tuo pačiu sa
vo aukele paremtų mūsų Sese
les.

Visos kitos draugijos, klubai 
ir pavieniai asmenys parodo sa
vo didį prielankumą ir teikia 
pagalbą. Aiškus faktas, kad 
Pittsburgo lietuvių dvasia tik
rai kilni ir pastovi. Jie žengia 

j kartu su kitais, savo tautą my
linčiais lietuviais, parodydami 
norą paremti savuosius.

kelti pinigų, kad apmokėjus 
mergaičių iškaščius nors vienos 
savaitės camp’ėse.

Užpereitą sekmadienį, mūsų 
bažnyčioje viso miesto berniu
kai skautai dalyvavo pamaldose 
ir ėjo prie Šv. Komunijos, kas 
darė gražų įspūdį. Prie Komu
nijos bendrai ėjo ir mergaitės 
skautės.

Berniukai yra rengiami prie 
iškilmingų įvilktuvių, prie iškil
mingo skautų priėmimo bažny
čioje. Tose skautų pamaldose ir 
apeigose mūsų bažnyčioje da
lyvaus visi šios apylinkės vadai 
ir skautai. Tikimasi, kad bus 
keli šimtai skautų.

i

suviršum 1000 angliakasių.
Nuo viešųjų darbų daugelį at

leidžia. Taip žmonės ir vėl pra
deda knistis į žemę ieškodami 
anglių, ir suradę kasa ir par
duoda. kad iš to sau duoną už
sidirbti. Jų darbas yra labai pa
vojingas. nes jie neturi jokių 

, prietaisų ir priemonių apsisau- 
I goti nuo griuvimo. Per pastarą
sias tris savaites tris tokius 
angliakasius žemė užgriuvo. Ki
ti išbuvo po žeme arti trijų die
nų pakol iškasė. Vienas iš jų 
lietuvis buvo tris dienas žemėje 
kol atkasė. Atkasus dar rado 
gyvą, bet ligonbutyj mirė. Ant
ras buvo airis, kuris ir tiek die
nų po žeme išbuvo, bet atkasę 
rado jį gyvą ir jis pasveiko. O 
pereitą dieną tai lenką užgriovė, 
kurį išėmė net į trečią dieną, 
bet jau negyvą.

i

o O JT

dainos ir kantata buvo išpildyta i chorus pasiųsti. Tam darbui rei-' 
gana gerai. Žinoma už tai garbė kalinga visų lietuvių, visų kolo- 
tenka energingam chorų vadui nijų ir visų organizacijų para- 

|J. Žemaičiui, kurio matyt buvo 
; įdėta daug darbo ir pasišventi

šios koloni

mą. Komitetui tenka atlikti kai- 
kurių formalumų, reikia rūpin-

mo, kad tokį didelį, skaitlingą į tis viso reikalo tvarkymu, ats- 
chorą taip gražiai išlavinti ne ’ kirų kolonijų judinimu. Bet argi 

j vien dainų, bet ir tokį sunkų šis visas užsimojimas ir komite- 
■ veikalą kantatą.

Taipgi noriu pareikšti ypatin- mo ir ar Amerikos lietuviai už- 
gą pagarbos žodį moterų chorui, sitamaus tinkamo įvertinimo 
ne vien už jų dainavimą, kurs praėjus Lietuvių Dienai, jei ko- 
buvo gražus ir švelnus, bet la- lonijos. asmenys ir organizaci- baigė mokslo metus. 

• biausia už tai. kad moterys a- jos nereaguos į komiteto atsi- tais aštuntą skyrių baigė, ketu- 
I part namų ruošos darbo, kurs
niekad nėra užbaigiamas.
suranda laiko veikt ir dailės
srvty. išpildydamas lygią dainų 
programos dalį su mišriu choru.

Klausant moterų choro daina
vimo. man atėjo mintis: ar ne
galėtų ir vyrai senesnieji, kurie 
kadaise yra dainavę choruose 
sudaryt savo grupę ir parodyt 
moterims konkurenciją? Na.

Moksle labiausiai pasižymėjo vyrai, pagalvokit, 
ir gavo dovanas sekanti: Stasė mums taip užsileisti. 
Alukonytė.
Vytautas Kapickas, Vilius Mo
lis. Alena Balkonytė. Ona Mo-1 
lyte. Antanas Kalauskas. Ma
rytė Cironkaitė. ir Ambrozas 
Gumauskas. J. M. M.

to gražūs norai turės pasiseki-
PARAPIJOS MOKYKLA

MOKSLE

Šv. Jurgio Parapijos Mokykla 
Šiais me-

šaukimus spaudoj, neprisidės 
dar savo parama. Laiko dar šiek

pą prakalbėlę. Publikos buvo 
' mažokai. Gal šiltas vasaros o- 
ras sulaikė nuo atsilankymo. At
silankiusieji nesigailėjo, nes 
koncerto programa buvo labai 
gerai išpildyta. S. B-tis.

rioliką mokinių, dvi mergaitės
ir dvylika berniukų. Mokyklos geriauį '^sižymėjimą’’moksle 
užbaigimo programa įvyko sek 
madienį. mūsų parapijos svetai-

ar verta 
kad visi 

Alena Avižinytė. garbės liaurai tektų vien mote
rims. o mums vyrams nieko!

Publikoje matėsi ir kantatos 
autorius p. J. Žilevičius, kurs 

■ pasibaigus programų:, pakvies
tas p. J. Žemaičio, pasakė trum-

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys”

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

LIETUVIŲ DIENOS PROGRA- 
; MA SUSIDĖS IŠ SEKANČIŲ 

NUMERIŲ:
12 vai., pietų metu, bus iškil- 

i mingos šv. mišios lauke, kad vi- 
I si pikniko dalyviai galėtų daly- 
‘ vauti.
i Ketvirtą valandą krepšinio 
rungtynės tarp Duąuesnes Uni
versiteto komandos ir lietuvių 
meistrų sportininkų, kurie pra
eitais metais dalyvavo rungty
nėse Lietuvoje. Čia ištikrųjų 
bus įdomus numeris. Valio mū- 

i sų komanda.
i PETE BENNETT, įžymus A- 
į merikos lietuvis šokikas, paro- 
‘ dys savo miklumą, savo gale 
peršokdamas per aukštai iš
temptą virvę. Retas reginys 
mūsų lietuvių tarpe.

Lietuviški šokiai, vadovybėje
lietuviai sako: p-lės M. BARONAITĖS iš Kau

no. Lietuvos.
Prakalbos, įvairūs žaidimai, 

kuriuose visi pikniko dalyviai 
galės dalyvauti ir parodyti savo 

i gabumus sporte, rungtynėse ir 
■ 1.1. Visą programą ves žurnalis
tas, ponas V. Uždavinys, svečias 
iš Lietuvos.

Todėl visi Į LIETUVIŲ DIE
NOS PIKNIKĄ, kuris įvyks lie
pos 4 dieną. Šv. Pranciškaus Se
serų Vienuolyno parke.

I Rengėjas.

i 
i

iškilmingas 
kurį netik

žai laiko buvo , Prof. Pakštas 
prižadėjo atvykti rudenį ir ge
riau susipažinti su 
jos lietuviais.

Ir taip baigėsi 
vardinių vakarėlis,
kunigas Vitas linksmai pralei
do, bet taipgi ir visi, kas tik bu
vo atsilankę, turėjo gerą laiką. 

' ir sakė, lauksią kitų “Linksmų 
Vardinių”. Parapijietė.

PITTSBURGH, PA.

užbaigimo programa įvyko sek 
madienį. mūsų parapijos svetai
nėje. Žmonių susirinko pilna 
svetainė. Programa buvo įvairi 
ir graži. Suprantama, kad daug 
darbo turėjo Seselės tuos vaiku
čius prirengiant. Programai pa-! yra ypatingai minima Šv. Kazi- 
sibaigus. Klebonas išdalino dip
lomus ir dovanas pasižymėju
siems moksle.

SKAUTAI
Mūsų parapijoje labai gražiai 

veikia būriai mergaičių skaučių 
ir du būriai berniukų. Moterų 
draugija, kuri rūpinasi mergai
tėmis, deda pastangas, kad su-

KUPRAITIS

DARBAS IR SOCIALINĖ LYGYBE
(Tęsinys)

f. Žemės teisingas padalinimas reiškia, 
kad žemė nebūtų mažo skaičiaus žmonių ran
kose, kuomet krašte yra daug bedarbių ir 
kuomet tas mažas žmonių skaičius turi dide
lius žemės plotus. Tokiuose kraštuose žemės 
reforma yra būtina. Žemės reforma turi būti 
pravedama taip, kad pirmenybė gauti žemės 
būtų skiriama tiems, kurie yra geri darbi
ninkai ir geri tėvynės mylėtojai. Šis būdas 
išspręsti darbo klausimą yra galimas tik tuo
se kraštuose, kuriuose yra daug dvarų ir 
daug bedarbių ar šiaip neturtingų žmonių.

g. Naujų darbo planų ruošimas ir vykdy
mas yra susijęs su viešųjų darbų tvarkymu, 
bet yra ir skirtumas. Didžiausias skirtumas 
yra tame, kad viešųjų darbų sutvarkymas 
reiškia būtinų valstybės darbų vykdymas.

kuriuos iššaukia pats gyvenimas, pav. kelių 
tiesimas, laukų sausinimas, miškų eksploata
vimas ir kit. Naujų darbo planų ruošimas ir 
jų vykdymas reiškia, kad darbai, kuriuos 
valstybė imasi vykdyti yra nebūtini, bet dėl 
darbo parūpinimo būtinumo šie darbai pra
dedami vykdyti. Valstybė šiuos darbus pra
deda vykdyti ateičiai. Pav. valstybė pradeda 
eksploatuoti didelius durpynų plotus, nors 
durpės gaminti tuo laiku jai nėra jokio inte
reso. Naujų darbo planų vykdymas reikia 
suderinti su viešaisiais darbais ir visos vals
tybės ateities planais.

h. Darbininkų siuntimas į kolonijas ar ki
tas valstybes yra labai geras būdas išspręsti 
darbo klausimą kaikurioms valstybėms, nes 
darbo jėga, kaip ir žemės turtai yra labai ne
vienodai pasiskirstę žemės rutulyje. Žemės 
kraštuose darbo klausimas paprastai būna

Raidas.

SOUTH PHILADELPHIA
Šv. Vito diena (birželio 15)

LIETUVIŲ DIENA
Pittsburgo

“Pikniko dienos malonios ir lin
ksimos, bet lietuvių dienos pik
nikas yra maloniausias ir links
miausias. nes vieta gražiausia ir 
diena iškilmingiausia ir todėl 
negalime jos apleisti".

Tiesa, kaip jie pasako, taip ir 
daro. Kodėl ? Todėl, kad kiek
vienas Pittsburgietis lietuvis ne 
tik. kad dalyvauja pikniko pasi- 

, linksminime, bet svarbiausia, 
kad prisideda prie pikniko pa
rengimo, ir todėl šios dienos

miero parapijiečių, nes to gar-. *
bingo vardo nešiotojas yra šios Piknikas! PIKNIKAS Piknikas! 
parapijos visų mylimas kun. Dr.
Vitas Martusevičius.

Kaip kasmet, taip ir šįmet bu
vo surengta vardinių vakarienė. 
Nors buvo šiokis vakaras, bet 
vistiek žmonių susirinko pilna 
svetainė pasveikinti kun. dr. Vi
tą Martusevičių.

LIEPOS 9 d. (July 9) visi Philadelphijos ir apy
linkės Lietuviai esate nuoširdžiai kviečiami į VILĄ 
JUOZAPO MARIJOS, Newtown, Pa. šaunų pikniką. 
Bus šokių, skanių valgių ir gardžių gėrimų, kas tik 
kokių panorės. Atvažiuokite anksti. Įžanga 25c.

Jus kviečia, RENGĖJAI.

mažesnis, kaip pramonės kraštuose. Koloni
jos yra pats geriausias būdas darbo klausi
mui išspręsti, nes darbo jėgos perteklius vi
suomet galima eksportuoti ir apgyvendinti 
bedarbius retai apgyventose vietose. Bet dar
bo jėga dažnai galima parduoti kaimyninėms 
valstybėms. Pav. Lietuva savo darbininkus 
siunčia į Latviją vasaros darbams, Ispanai ir 
Portugalai į Pietų Ameriką ir t. t. Taigi tei
gimas, kad darbo klausimas yra visuomet iš
sprendžiamas valstybių viseto, pilnai pasi
tvirtina.

i. Ar karas yra darbo parūpinimo būdas? 
Jeigu kalbėti apie karą, kaip darbo parūpini
mo būdą ir imti jį visai atitrauktai nagrinėti, 
galima sutikti, kaip teigia ir kai kurios vals
tybės, kad karas yra darbo parūpinimo bū
das. Bet ar karas yra geras parūpinimo bū
das, tai jau visai kitas klausimas. Karas nė
ra geras darbo parūpinimo būdas, jeigu ji 
galima skaityti iš viso darbo parūpinimo bū
du. Kodėl karas nėra geras darbo parūpini
mo būdas, kaip teigia militaristai. Dėlto, kad

karas yra tik dviejų ar daugiau valstybių 
ginčo sprendimas ginklu. Karo metu vyksta 
valstybių ir tautų pavergimas ir išžudymas. 
Karas nėra kūryba tikra prasme, nes karo 
metu darbininkija įtraukiama į darbą prie
vartos būdu ir karo metu tinkamo pragyve
nimo ar ateities darbininkai sau nesukuria. 
Todėl karas yra tik negatyvus darbo parū
pinimo būdas, jeigu jį laikyti darbo parūpi
nimo būdu.

k. Prie kitų socialinių reformų galima pri
skirti visi kiti darbo parūpinimo būdai, ku
riuos valstybės vykdo gerindamos socialinį 
visuomenės gyvenimą. Pav. Rusijos sociali
nės reformos (Ekonominės lygybės vykdy
mas), Vokietijos socialinė reforma (Išlygi
nimas ūkininkų, darbininkų, amatininkų ir 
inteligentų luomo), Turkijos socialinė refor
ma (Valstybės modernizavimas ir panaikini
mas senų gyvenimo formų bei papročių) ir 
kitų valstybių įvairios socialinės reformos.

(Bus daugiau)
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DARBININKAS

I

H u. iiVUtSu < KAIP IŠEINAMA Iš 
KELIO

Gloversville, N. Y Gloversville, N. Y.

Kingston, N. Y,

59 East Strand St.

— Tamsta, rodos, buvai 
blaivus žmogus; sakyk, j 
kaip įpratai girtuokliauti?
— Šeimos sąlygos priver

tė.
— Kas atsitiko? Nelai

mingos vedybos?
— O, ne! Visi trys broliai 

yra restoranų savininkai.

Wm. Paine <& Son
Plumbing — Heating Fixtures — Repairs

3 Lincoln St. Tel. 4252-J Gloversville. N. Y.

William Singer
COAL

Tel. 709 Kingston, N. Y.
I Naujasis Cunard White Star Laivas Mauretania

Čia Birželio 23 d.
*

M. Reiną /
Kingston’s Largest Refrigerator Dealer £

General Electric Home Appliances 3

240 Clinton Avė. Tel. 605 Kingston, N. Y.

Išplaukia Iš Liverpolio 
Birželio 17 d.

Pagal Cunard Viršininkus, Tre 
čioj Klasėj Daug Naujų 

Patobulinimų

xx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

Quality Dairy ’
Dependable Home Service ;

”TRY Ol’R DELICIOUS CHOCOLATE MILK ’

23 Montgomery St. Tel. 4890 įtTel. 4890

>XXXXXXXI
Frank L. Brown

Battery and Electric Service — Automobile Repairing 
Repairs on all Makes of Electrical Eąuipment

9—15 East O’ReilIy St. Tel. 1111 Kingston, N. Y.

Tel. 463Hurley Avė. Kingston, N. Y.

Beatty Farm Dairy
Electro — Pure Pasteurized Hy-Grade Dairy Products

MILK CREAM

Broadvvay, Henry & Van Deusen Sts. Tel. 234 Kingston, N. Y. į 
»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

Byrne Brothers
Mausoleums. Monuments. Markers

,XXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Forsyth Park
R. K. FORSYTH. Ovvner & Developer 
Kingston’s High Grade Development 

Lucas Avė.
Office 41 Pearl St. Tel. 307

!fakXXX%XX%XX%XXXXXX,XX'XXXX%XXX%XXXXXXX%XXXXXXX%XX%XXXXi

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ, PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai

Pedrick’s Restaurant 
BEVERAGES

”Our Aim Is To Make This Your Favorite Restaurant” 
Air Conditioned

48-50 N. Main St. Tel. 4083 Gloversville, N. Y.

C. ir D denių, visi aukštai virš 
vandens. Kambarių ventiliacija 
galima kontroliuoti pačiam ke- 

i leiviui. Visoj treciojoj klasėj 
galima sutalpinti 412 keleivių.

Trečiosios klasės keleiviams 
bus nemažiau kaip penki skir- 

!tingi viešieji kambariai: valgo
masis. vaikams žaisti kamba
rys, rūkomasis ir du dideli poil
sio kambariai, kurių vienas bus 

i naudojamas kaip filmų teatras.

S11.50 už toną
Kodėl neužsisakyti šiandieni

X%MkXMk*XXX%imWlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,'X'.X'.X'.\

j

>XX%XXXXXX%XXX%%XXXXXXX%%XX%XXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXX^

Compliments of a Friend♦
Cunard naujasis laivas pir- 

1 mam plaukime j vakarus. į New 
Yorką išplauks birželio 17 d. Jis 
pavadintas senu, puikaus laivo 
praeity, vardu Mauretania, pa
gal Cunard viršininkus, bus 
daugiau negu pateisinąs tradi
ciją plaukti: švelniai, greitai, 
maloniai, ką su patobulinimais, 
perima iš senojo Mauretania.

Ir ką kaip tik galima tikrinti 
kalbant apie trečiosios klasės 
keleiviams patogumus.

Naujajam Mauretania, pasi
remiant Cunard White Star li
nijos pranešimu, trečioji klasė 
pasiūlys daug naujo transatlan
tiniame patarnavime. Pasire
miant pranešimu, ypatingas pa
tobulinimas bus, tai sporto a- 
rena, uždengtas dėris ir veran
doj cafe, pačiam laivo viršuj, 
prieky pirmosios klasės sporto 
arenos.

Ši naujoji trečiosios klasės 
aikštė yra tarp dviejų didelių 
kaminų, visai apsupanti pirmą
jį. Ant šio denio taip pat yra 
trečiosios klasės keleiviams ve
randa ir cafe.

Visa tai skaitoma trečiosios
klasės keleiviams ypatingu pa- j**xxxxxxa 
togumu. "*

Paprastaią trečiosios klasės 
keleiviams sporto aikštelės bū- i 
na pačiam laivo priekyje ar vi-. 
sai gale. Mauretanijoj. iš laivo 
pačios geriausios dalies vietos 
aukščiausiam deny skiriama! 
trečiajai klasei.

Į sporto ir kitus denius kelei-] 
viams patarnaus keltuvas-liftas.

Šis laivas pradeda aptarnavi
mą vienu rekordu: didžiausias J 
Anglijoj statytas laivas. Jis yra 
772 pėdų ilgumo, 89'2 pėdų pla-; 
tumo, turi 10 denių ir yra 34.000 
gross tonų su patalpomis 36,,' 
000 tonų.

Mauretania į New Yorką at
plaukė birželio 22 d. Atgal į ry
tus pirmą kartą išplauks liepos 
1 d.

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

$175.00 pilnai įrengtas
Maži mėnesiniai išsimokėjimai 

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

Service Pian

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOUth Boston 1540

Utica, New York Utica, New York

Bennington, Vt.
Užsisakykite anglis per

>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvy

1The Utica Brevving Co.
610 Jay St. Utica, N. Y.

Brevvers & Bottlers — FORT SCHULER — Alės and Lagers
,XXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

R. L. Richards
Motor Freight Lines — All New York City. Boston. 

Philadelphia & New Jersey Points
All Loads Insured

1200 Broad St. Tel. 2-4017 Utica, N. Y.

I 

į 
‘ ^AVVAV.VAV-’A-V-V

BEECHER’S DRUG STORE

103 South St. Bennington, Vt.

Tel. 1134

Darbininkas
366 W. Broadvvay, So. Boston.

Tel. SOUth 2680

Bennington, Vt.

202 Pellettiere Avė. Call 2-8511 Utica. N. Y.

Authorized — Auto-Lite & Delco-Remy SALES ar.d SERVICE

221 W. Oriskany

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5<

Tel. 735 Kingston, N. Y.55—63 Deyo St.

John F. Frederick Jr., Ine.
Formerly Singer & Frederick. Ine.

LONG DISTANCE HEAVY HAULING COAL

23 Shufeldt

Jonės Dairy
Pasteurized Milk From T. B. Tested Cows 

ADDISON JONĖS, Prop.

Tel. 1484 Kingston, N. Y. 239 Main St.

W- H= Eddington
Chevrolet Sales & Service

Tel. 1005 Bennington. Vt.

;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\-

f
Kingston. N. Y. 3

ixx-M£X%.xxxxxxxxxxx.x%xxxx%x%xxxxxxxxxxxxxxxx%xxx%xx%x<

Automotive Dealers
OF

-Vr1

*/•

SUSISIEKIAMIEJI KAMBA
RIAI TRECIOJOJ KLASĖJ

U

428 Main St.

Compliments of a Friend

Poughkeepsie, N. Y. Poughkeepsie, N. Y
♦^XXXXX%%XXX%XXMŠXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXX%X%XSXXXXV%%Xr3 *
3 S1
J Swan Engraving Co. /
X
g Photo Engravers of Quality — Printing Platės £

S 16 Wood Lane Phone 3335 Poughkeepsie, N. Y. g
Zx%%xxxxxxxxxx%%%%x%x%xx.xxxx%xxx%xxx%%xxxxxxxxxxxx%%5 !

Phone 2508331 Mill St. Poughkeepsie, N. Y.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Packard Poughkeepsie, Ine.
“ASK THE MAN VVHO OWNS ONE" 

John B. Marian. Pres.

,xxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1

Kitas naujojoj Mauretanijoj 
svarbus patobulinimas, tai tre
čiosios klasės keleiviams susi- 
siekimieji kambariai, kuriuose 
šeimos gali keliauti drauge.

Kaip ir laive Queen Mary. 
Mauretanijoj trečiosios klasės 
kambariai bus laivo priekyje. 
Laivo trečiosios klasės skyriuje 
prieky bus 61 išlaukinis kamba
rys. Juose galima sutalpinti 160, 
keleivių, šioj klasėj visi kamba
riai turi bėgamąjį šiitą ir šaltą' 
vandenį. Kambariai bus ant B,

iŽodynai - Dictionaries

Stark Restaurant
Tel. 332 Bennington. Vt.

5 Good Food Sea Food our Specialty 2
3 8
/,XXXXXXXXXXXXXXXX*.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'<

AMERICAN COFFEE SHOP
In the Heart of the Business 

District
336 Main St. Bennington. Vt. 

Tel. 892

wv«’z^z^-^-vavj,aw,av. į
ė MARSHALL’S GARAGE J 

J I 5 Buick Mack Trucks f 
? c Bodies and Fenders Straightened į
į 106 Park St. Bennington Vt. 5
J / Tel. 740 5

Heath Motor Service, Ine

Tel. 4-2523 Utica. N. Y.

>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
For įAsk Your Grocer

WINDS
BUTTER CRUST BREAD

Greater Food Value At No Extra Cost
Utica 6-212 VVHITESBORO

Aunt Martha
Mayflower Doughnuts

I
Compliments of a Friend

£%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XVXXX.%X%XXXXXXXXXXXXXXX^

Brenner’s Milk Company
fi Superior Quality Milk J

Poughkeepsie's Largest Producer and Distributor

Salt Point Rd. Tel. 1362 Poughkeepsie, N. Y.

The Smith Frederick Studio
Portraits of Distinction

XX%XX%XXXXXXXXXXXXXXXX'XXW»XX^
2

4 Liberty St. Tel. 2894 Poughkeepsie £

,.iXX1^XXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXX':* 

'£X%%XXX%%%XXXXXXXXXX-XVXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus-j 
lapių, popieriniais apdarais —1 
$2.25, gerais audeklo apdarais: 
S3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na S3.00: gerais audeklo apda
rais — S3.75.

‘ Užsakymus su money orderiu 
siųskite:
“Darbininkas”. 366 W. Broad

vvay. So. Boston. Mass.

I

Compliments of a Friend

A. Martell’s Garage
Repairing on all Makes of Cars S
"LEAVE IT TO MARTELL”

St. Phone 2656 Poughkeepsie

SUFFOLK 
D0WNS

DABAR IKI LIEPOS 22
Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas

1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 

Įžanga (su taksais) Sėdynės 99c. 

Clubhouse $1.50—8 lenktynės kasdien

XXXXXXXX%XXXXXXXXXXX\VmXVXXXXXmXXXM>VAXXXX7 į Saratoga Springs, N. Y Saratoga Springs, N. Y
Twin Statė Gas & Electric Company

465 Main St. Sennington. Vermont

X%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%NXXXXXXXXXXXXXXXX%X

iCompliments of a Friend

I ltįxX%XXX%XXXXXXXXXXXXK%XXXXXXXXX,XXXX%XXXXXXXXX>XXX%XXSC$

T. A. DAVENPORT

121 Gage St. Bennington, Vt.

Quality Bakers Tel. 299 i
•vavj’.-a-.-. vwv-“-v.v

403 Main St. 497 Main St. Bennington. Vermont

For the Finest Moving Picture — Entertainment Tel. 1170
£XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

H. W. MYERS & SON, INC.
324 County St. Tel. 350 

Bennington, Vermont 
Coal — Wood

Farm Eąuipment 
Grain

497 Main St.

I
MOORE FLOWER SHOP and 

GREENHOUSE 
FLORIST

Flovvers for all Occasions
325 School St. Bennington. Vt.

>XXWKXXXXXXXXX‘AXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXVV

* 5
/ Saratoga Cement Sidewa!k Works 8
/ Manufactures of Sidevvalks. Stepe Santiary Flooring. Curbing
5 Cellar Floors. Ele. — ‘ Fine Drivevays a Specialty”

Tel. 58 Saratoga Springs, N. Y. 830 Waterbury St.

r

Coke J
Fertilizer J 

Poultry Feeds į

vav.’,ab.,wz.xvzav^.vaxv C

\ CARVER S TAXI <

J
 334 Main St. Bennington. Vt. į

Our Service and Eąuipment is 5 
5 Unexcelled J
< Tel. 68-69 į

Paradise Restaurant
”Excellent Food Served Properly”

431 Main St. Tel. 770 Bennington, Vermontį
<XXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXVAXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXX^

NICHOLS ELECTRIC SHOP

111 North St. Bennington. Vt.

Te! 203

,/iElectrical Contracttjrs
* v

.XXXXXWXX%XX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXį

Ellsvvorth Bros. Ice Cream Co.
Phone 2399Cor. Cherry and Marvin Sts.

Saratoga Springs. New York £

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXX

Spa Riding Club
B. BURK E.

Saddle Horses
Prop. 
for Hire

Saratoga Springs. N. Y.

Saratoga Springs, N. Y

► 247 East Avė. Tel. 813
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXY

I
/ 211 Maple Avė. Tel. 259 Saratoga Springs. N. Y. £

Saratoga Ice Distributors
BETTER ICE Better Service

t
Compliments of a Friend

rxxxxxxxxxKxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxw^

Hickey’s Service Station |
S Tires and Battery Service 3
3 "We Call For and Deliver Your Car” g
? A

31 Lake Avė Tel. 1727 Saratoga Springs. N. Y. g
*X'XXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXV

r|
 XXXJSXXXX%XXXXXXX%XXXXXXXXXXVX.%X.VXXXXXXVXXX- XXXXXXXVI

Thompson Laundry J
QUALITY — SERVICE <

55-57 Putnam St. Phone S26 Saratoga Springs. N. Y. Ss S
«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV\t
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NEW YORK
Plattsbu rgh.N.Y

AL’S CLEANING WORKS

Reliable Cleaners and Dvers

Albany. N. Y Albany, N. Y
Moffit Rd. Tel. 11-F-2

Plattsburgh, N. Y Plattsburgh, N. Y Glens Falls, N. Y Glens Falls, N. Y

kVXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXVXVXXWXVXXXXXX>Į

Chartered in 1811 1F

g 
Albany Insurance Co. «

> of Albany, N. Y. 112 Statė St. /
<xxxwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

Plattsburgh. N. Y.
v,v^,v,v.v.wzZAV.SWAr»

Albany, N. Y

• M J L "•* ■'ic »**

^<%»%%WX!«X'X«XXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXVXXXXXX  ̂
I 

ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXX

♦ wxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxxxx%xxx%xxxxvxxxxxxxxxxxx 

<%xxxxxxxxxxxxxxxxxx%xxxxx%xxxxxx%x.xxxx%xxxxxxxxxxxx5

FARLEY'S TAVERN

P. J. Merrill Co
Plumbing - Heating — Autoniatic Firing — Supplies of All Kinds

319 Cornelia St. Tel. 1560 Plattsburgh. N. Y.

W. M. F. F. Radio Station
The North Country s Own Station

Cumberland Hotel Tel. 802
NATIONAL BROADCASTING CO. STATION

Building Supplies. Lumber. Paints — Plumbing & Heating Mill Work

52—54 Lavvrence St. Dial 2-3184 Glens Falls, N. Y.

Kendrick &. Brown Co

XXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1LXXXXXXXVXX%XXXXXXXXXXXXXX-

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt

£XXXXXXXXXXXXXX%XXX%%XX*.1VMŠX%%%

Compliments of a Friend

FLICK TRAVEL SERVICE INC.

Stearr.ship Tickets On All Lines

Hotel Reservations

Expert Travel Advice

«WwV^Z-Vb*.WbV^ASV.SV»V

83 Statė St. Albany. N. Y. 
Tel. 4-8911

PATRICIAN ALLEYS

Open to the Public

Ample Parking Space 
Eight Alleys 

Afternoons and Evenings

340 First St. Albany. N. Y.

♦pesx%xxxxxvxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxvxxy  

y Compliments of a Friend £

wv'.«wwwuwu%xrww^vwwj- N
J ALBANY CONSTRUCTION 5
5 EOUIPMENT COMPANY J
5 New and Used Eauipment For y
? Contractors & Municipalities ?
J 12 Pine St. Albany. N. Y. J
5 Tel. 3-4726 į
5

Finest BEERS LIQUORS

39 So. Pearl St. Albany. N. Y.

Tel. 5-9364

THE ROXY CLEANERS

AND DYERS

152 Statė St. Albany, N. Y.

i
Wm. M. LANGE — Ph. G. !'

The Apothecary Į i

Prescriptions Called For 
Delivered S

57 Dove St. Albany. N. Y. Į'
Dial 3-3348 J

!' JOSEPH J. BASTIAN, JR.

Contractor — Painter — Interior 
Exterior Painting 

567 Morris St. Albany, N. Y. 
Tel. 2-2267

>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

X 
J Wm. Sayles & Son /
£ * 
£ General Contractors and Builders £

y 266 Hudson Avė. Tel. 3-2164 Albany. N. Y.
z B
AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Wm. Sayles & Son
General Contractors and Builders

KENNEDY GARAGE

266 Hudson Avė. Tel. 3-2164 Albany. N. Y. In The Heart Of The
Hotel — Theatre — Business

District

PITTSBURGH PLATE GLASS 
CO.

A. R. WATSON. Manager
Mfg. of Carrarastructural Glass 

Duplate Safety Glass

"Bowl Your Cares Avvay“
Phone 5-9216

43—47 Columbia St. Albany, N. Y. 
Tel. 4-8980

IVallhide and Sunproof Paint

47 No. Ferry St. Albany. N. Y.

SCHADE S B0WLING 
ACADEMY

328 Centrai Avė
Open Afternoons — The Most 

Perfect Eight Alleys In the City 
B. SCHADE. Prop.

Rice Downtown Alleys

ALBANY SPRING SERVICE

408 No. Pearl St. Albany. N. Y.

Tel. 5-1123 5

J ORANGE AUTO BODY CO. ?

I
 A Complete Service For J

Damaged Cars 2

Bodv and Fender Work 5
75 Orange St. Albany, N. Y. ?

Tel. 4-1819 <
Albany Paint & VVallpaper Co.

Dealers In tVashable — tVallpapers & Paints

Compliments or a Friend

;! EMIL J. NAGENGAST 
!1 FLORIST

5 JIM’SGRILL

"Euy Where the Flowers Grou-” 
Ontario St. at Benson Albany 

Tel. 2-3319 or 2-3318

Sea Food Our Specialty

<
297 Ontario St. Tel. 3-9527 

Albany, N. Y.

» %MWX.XX«XX*3kXXXXXX%X%XX%X%XXX%%.X3Wk%%XX%XXXXXXXXXXXXx

i iThe Savage Studio
Portrait and Commercial Photographers

52 Margaret St. Tel. 1175 Plattsburgh, N. Y.
<XX'%XXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

The Savage Studio

I .

'! FADDEGON’S NURSERY

"For Better Landscaping”

24'/2 Troy Schenectady Rd. 
Tel. 5-3844 Albany, N. Y.

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXS

VViIliam J. Derocher
PLUMBING & HEATING OIL BURNERS

g
ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5 First St. Tel. 2-3245 Glens Falls, N. Y.
♦

K. k. Chase & Son Express
t

____ I
g
£

!• RYAN’S GRILLE
'I BEER and ALE
i' Come Down and Join
'[ The Happy Crovvd

Tupperlake Saranac Iuike

Local and I.ong Distance — Albany - Ticonderoga-Malone

9 Miller St. Tel. 1189 Plattsburgh, N. Y.

Leo W. VVest
CONTRACTOR and BUILDER

2 Grace Avė. Tel. 726 Plattsburgh, N. Y.

XXXX»*j

Boulevard at Feeder Street — Tel. 4-5522 — Hudson Falls, N. Y.

Spaulding Duco & Auto Body Shop
“We Make 'Em Look Likę New"

Hovey Ice Co.
FRED J. HOVEY. Prop.

“Keep Your Holiday Beverages Cool With Hovey’s Ice”

Glenvvood Avė. Dial 2-5424 Glens Falls, N. Y.

103 South St. Dial 2-9719 Glens Falls, N. Y.

»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

5 Commercial Hotel

> W. J. LAVOY. Prop.
ZX%XXXXX'X-XXVXXXXXXXXXX'X3kXXXX*3Š3»3SX*

~%XXXXXXXXX'X%1VXX«X.'X’X»XX

s

Glens Falls Insurance Building — Tel. 2-1737
AX'XXXXXXXXX.VX

/;XXXXXXX%XX*XXXXXX%'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

' 0‘Neill’s Funeral Home
£ FUNERAL DIRECTOR
£ 24-Hour Ambulance Service
F 72 Brinkerhoff St. Tel. 106 Plattsburgh, N. Y.
£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

16 Thatcher St. Albany, N. Y.

w^wfvw1wwvwxixx^ivwwwvx

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
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y
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r
Selfridge & Langford

STORAGE — For Household Goods — Low Insurance Rate 
Onlv Fire Proof Building

97 Centrai Avė. Tel. 3-2042 Albany, N. Y.

72 Brinkerhoff St. Tel. 106

>3«k3H«XX%MXMXXXXXX%3fc%X%%%XXXXX%%XXX%%XXXXXXXXXXXXX'XX?‘

A. MASON &SONS, INC

ARCHITECTURAL MILLWORK

________ J
Lumber Building Supplies

FORT ORANGE HUNT &

RIDING CLUB

Expert Instruction 
“We Hunt Every Sunday”

<! VVALTER S. WRIGHT

WASWZZ^VAVZAVAWW

£

PINE ST. TEL. 227 PLATTSBURGH. N. Y.

JW»3kX3C*.%SkXXX%3CX%X%%XXXXXX%%XX3fc%X%%XXXXXXXXXXXXXX%%%X^

< Cooke’s Greenhouses
> FLOVVERSJ Plants Shrubbery Grass Seed
/ Largest Greenhouses in Northem New York
i 100 S. Peru St. Tel. 21 Plattsburgh, N. Y. I
/.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

No. Delmar, N. Y. Tel. 9-1663

"Ride For Your Health” 
Expert Instruction 101 Acre Ranch

Western Turnpile Tel. 2-9780 
Albany, N. Y.

VAVAVWWAVAVA"AVZZ.

i shaker tavern <!
Refresh Yourself With Our 
Ale Beer Wines Liquor 

Shaker & Osborne Rd.
Albany, N. Y.

I
ED KOONZ h

BAR & RESTAURANT J

Delicious Food and The Best of ? 
Liquor and Wines 5

234 Washington Avė. Tel. 3-9813 2 
Albany, N. Y. į

Scotty s
Gasoline —

189 Ridge St. Dial 2-3744

Glens Falls Savings & Loan Association
A STRONG PLACE TO SAVE YOUR MONEY

Mark C. Doyle
J Bulbs. Shrubbery. PlanLs. Seeds
£ “Everything For The Garden”

194 Glen St. Dial 2-3082 Glens Falls, N. Y.
<xxxxxxx

Duer’s Service Station
5 Gasoline & Oil — One Stop Service

28 Bay St. Tel. 2-2915 Glens Falls, N. Y.

£(.%%%X%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXX5SXXX%XX56X3«.5SS»SS  ̂

Albany Lumber & Planing Mill Company, Ine * 
įr Builder’s Supplies — Lumber - Milhvork
S Mason's and Roofer's Materials

;! MENAND’S GRILL
<[ Beer & Ale
'i Enjoy The Fine Atmosphere 

Dine & Dance

Menands Albany, N. Y.

Bridge and Mill Sts. Tel. 4-8151 Albany, N. Y.
.*W»*»««WOSXXXXXXXXXX’XXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXWXSeSCS65SX«SSX«

PAUL GREGORIAN

Sports Promotor

J C. M. ROBINSON <

i Electrical Contractor c
C Light Mat Power į
? 201 N. Lake St. Albany. N. Y. i
? Tel. 5-1611 <

Jtvventieth century DINER

Breakfast — Lunches — Dinners 
Quick Service

446 Centrai Avė. Albany, N. Y.

Capital Arena Albany, N. Y.

ir
I

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYff
/

f
«

School of Cookerv Training 
Demonstrations

Jennie N. Parkinson
Advanced and Beginners' Cooking

Lessons — Lectures Broadcasts

Tel. 2-8779 Albany. N. Y.

Bouyea Baking Company I
Pastry J

3
Plattsburgh. N. Y. /

Breads

DeLord St.

Complete Line 
Cakes

Tel. 429

z The Queensbury i!
Z UP TO DATE RENDEZVOUS
> Commercial Travelers and Tourists
£ 50 Maple St. Glens Falls, N. Y£ 50 Maple St. Glens Falls, N. Y. £
y R o bert F. Collamer, Mgr. į
M^%^^6X%%XXX96%XX!K9OSXXXXX369S9SX9atXX9SXX9SXX9a6KXXXXXXXX3S3S^

iX%SW5S%XXXXX%%«%%.%*%%.XXX*%*%%%Sk%%%«XXXXXX%XXXXX%«-y

W. G. Wilcox & Son
COAL — FUEL OIL — ICE

Distributors of GULF PRODUCTS

y 44 Clinton St. Tel. 35 Plattsburgh, N. Y.
£%XXX.X'%XXXXXXTSXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1
Adirondack Distributing Co., Ine

Basin & Mohican Sts.

Glens Falls Tel. 2-4725
XXXXXXX'XXXXVXXXXXXXXX^CXXXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXXXXXXXXS

Plattsburgh, N. Y Plattsburgh, N. Y

52 Boynton Avė. Tel. 180 Plattsburgh, N. Y. 8
^.XXX'XX'XX'XXXXXX%X'XXX'XXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XVXXX;» 

JMXXXXXXXXXXXXXX%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7 

/ Connors Pharmacy
£ Finest Quality Drugs
£ Prescriptions

141 Margaret St. Tel. 334 Plattsburgh, N. Y.
! £j0«MStXXXXXX1OSSXJXXXX.-XX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXX

ZAWAWVWAWWZ.VA-A-,

!' FOLEY'S GRILLE

Come In And Try
The Best Food. Beer and Alės

89 So. Hawk St. Albany, N. Y.

VAVrtVAVAVVVAVVVVAV.

HIGH HAT CAFE

Tel. 180

2

.VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I_______Compliments of a Friend

>JMS%XXXX%XXXXX»6%%XX%X%XXXXXXXX%XXX%%%X%X%*%*****'*’«ilI
NEW YORK STATĖ ELECTRIC & GAS

CORPORATION

30 City Hali PI. Tel. 209 Plattsburgh, N. Y

McMartin Furniture Co.

^XXXXX%'*%%XXXXX%XXX3Ll

S
“The Friendly Store”

29-31 Bridge St. Tel. 581 Plattsburgh, N. Y.
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3C9CXXXS£XX3«SCS£»SS£»£XXXXSCXXXS£5

į G. W. BOUCHARD

Canada Dry Ginger Ale — White Rock
F 46 Riley Avė. Tel. 206 Plattsburgh, N. Y.
^^^^XXT^^X^£XXXWXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DISTRIBUTORS
SCHLITZ — “The Beer That Made Mihvaukee Famous” 

Hoffman Beverages — Burke’s Stout-Schreiber's Ale and Beer 
Standard Alės Dotterwyck

![ QUINN BATTERY &
I' TIRE SERVICE

487 Margaret St. Tel. 917 

Plattsburgh, N. Y.

North Margaret St.

<; TYLER 4 BROWN, INC. '

OUR JOB IS AUTO WRECKS

5 Lafayette St. Tel. 884 
Plattsburgh, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXX%X.XXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXVWXXXXX;

Peru Bottling Company
BEVERAGES OF ALL KINDS

Tel. 1375 Plattsburgh, N. Y.

Gala Floor Show Every Night
%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Spend A Pleasant Evening
Pombrio’s Band Box Cleaners

Albany. N. Y.Tel. 2-3721242 No. Allen St. Tel. 1503 Plattsburgh, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'J XXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5

*:XXXXXXXXXXXXXX'%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXy

Continental Baking Co.
Call and Delivery Service

40 Brinkerhoff St. Tel. 660 Plattsburgh, N. Y.

Enjoying Our — Food—Beer 
Liquor

283 Green St. Albany, N. Y.

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX 

į Tri - Gable Dairy
Golden Guernsey — America's Table Milk — Cottage Cheese

Chocolate Milk

y 317 Margaret St.

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

• .* * « •. X, .



Antradienis, Birželio 27, 1939 DARBININKAS

[vietines žinios!
^1 ................................................... •*•............-..............—........ —--------------------- ---------.......................

Iš Vyčių Veiklos //

ŽINUTES

So.Birželio 24 d., atvažiavo 
Bostonan Edvardas Oečys. Jis 
penktadienį atvyko laivu į New 
Yorką iš Austrijos, kur lanko 
Viennos Universitetą. Edvardas 
yra gimęs Lawrence, Mass. Trys 
metai atgal jis yra gyvenęs So. 
Bostone.

•i
Birž. 25 d., priėmė Moterystės 

Sakramentą Pranas Ambrožiū- 
nas su Ona Strokaite, gyv. 5 Lo- 
ring St. Liudijo Robertas Ken- 
nedy ir Karolina Žukauskaitė.

i 

i

Porą valandų vėliau apsivedė 
Danielius Lingevičius su Alena 
Grigaliūnaite, gyv. 312 E. 9th 
St. Liudytojais buvo Jonas Ba- 
rolis ir Alena Pieškaitė.

DAKTARAI
Tą dieną vietiniai kunigai, 

bažnyčioje, dėkuojo žmonėms už 
gražų parėmimą parapijos išva
žiavimo. Jie reiškė padėkos žodi 
visiems darbuotojams, aukuoto- 
jams ir dalyviams. Pelno liksią 
apie $700.00. Paskelbė ir kitų 
išvažiavimus.

Parapijos išvažiavime, prie 
stalų draugijos pelno lenktynė
se sudaro šiokį eiliavimą: Mote
rų Sąjungos kuopa, Lietuvos 
Dukterų Draugija po globa Die- 

j vo Motinos, Amžinojo Rožan- 
I čiaus Draugija, Blaivininkų 
kuopa su Marijonų Rėmėjais, 
Tretininkai su Maldos Apašta
lyste, L. Vyčių kuopa.

Sekančios draugijos davė dar
bininkų: Šv. Petro ir Povilo, L. 
R. K. Saldž. Šird. V. J. Draugi
ja, ir LDS Kuopa. Choras dai
navo.

{VAIRŪS skelbimai

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.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me 
todą nuo Reumatizmo, 
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 i im- 

pasiųsim Jums PILNA 
DYKAI IŠBAN- 

naudoti

pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai 
Pakeli. 7 dienoms 
DYYMUI, ir jeigu norėsite 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 

2708 W. Fartvell Avė. Chicago. 111.

Birž. 28 d., 7:30 vai. vak.. į- 
vyks birž. mėn. ir Tretininkų 
pamaldos. Tą vakarą, kas norės, 
galės prieiti išpažinties 
parapijos Patrono šventę.

prieš

Švęsime Petrines dvi dienas.
Birž. 29 d., 8 vai. ryte. Šv. Pet- 

' ro bažnyčioje, bus giedamos su 
asista šv. mišios už parapiją ir 
sakomas pamokslas apie jos 
Patroną. Visi, kas tik gali, yra 
Kviečiami — ypač jaunimas da
lyvauti šiose pamaldose.

4 vai. p. p., bažnytinėje salėje, 
W. 5th St., parapijos berniu
kams - mergaitėms bus rodomi 
judami paveikslai ir duodama 
Ice Cream dykai.

7:30 vai. vak.. bažnyčioje bus 
trumpos pamaldos. Po pamaldų, 
salėje, kun. Steponas Kneižis 
rodys Popiežiaus vainikavimo ir 
kitus paveikslus. Suaugusiems 
įžanga 15c.

Liepos 2 d.. 9:30 vai. ryte, 
giedamos šv. mišios intencijai 
Šv. Petro ir Povilo draugijos. 
11 vai. ryte, bus iškilmingos šv. Į 
Petro šventės mišios už parapi- i 
ją.

L. Vyčių 17-ta Algirdo kuopa 
turėjo savo, mėnesinį susirinki
mą, birželio 21 d., savo kamba
riuose. Nors diena buvo karšta, 
bet jaunimo prisirinko pilnutė 
vyčių sąlė.

Kaip paprastai, taip ir šį kar
tą. įvairios komisijos išdavė vei
kimo raportus. Pasirodo, kad 
veikimas eina gražioje tvarkoje. 
Gautas laiškas nuo kleb. kun. P. 
Virmauskio, prašant paramos 
vasarinei mokyklai. Šiam tiks
lui paskirta $10.00. Kitas pra- 
šimas buvo gautas nuo kun. K. 
Jenkaus per p-lę N. Marksaitę, 
kad Vyčiai suteiktų auką ber
niukams altoristams, kurie va
žiuoja atostogų. Paskirta $5.00.

Gauta laiškas nuo skulp. P. 
Rimšos dėkojant už $10.00 au
ką. Taipgi gautas laiškas nuo 
Seimo rengimo komisijos iš Ha- 
rrison - Kearney, N. J. Į seimą 
išrinkta keturi apmokami atsto
vai ir, keli savanoriais paąiža- 

' dėjo važiuoti. Išrinkti šie: F. 
Grendelytė, Ona Razvadauskai- 
tė, Eugenija Razvadauskienė ir 
A. Gaputis. Savanoriais važiuo
ja šie: M. Matūazitė, G. Zovytė, 
S. Mickevičius, J. Varnas ir, ti- i
kimės, kad ir daugiau važiuos. 

Į MŪSŲ KUOPA PIRMOJE 
VIETOJE

Centro finansų raštininkei pa
skelbus naujų narių vajaus re- 

I zultatus. pasirodo, kad 17-ta So. 
Bostono kuopa laimėjo pirmą 
vietą, gaudama 140 pointų dau
giau už kitą. Antrą vietą laimė
jo 12 Vyčių kuopa New York’e 
ir trečią — Indiana Harbor, Ind.

LAIMĖJUSIEJI ASMENYS
Petras Vaidelis iš New Yorko 

— pirmą vietą; Antanas Gapu
tis iš So. Bostono — antrą vie
tą; Marytė Rusas iš Great 
Neck. L. I. trečią vietą. Kontes- 
tantų skaičiuje buvo daugiausia 
iš So. Bostono, būtent: J. Var
nas. Ona Razvadauskaitė, J. 
Petrauskas ir J. Lesčinskas. 
Kuopa ir jos valdyba, laimėju- 

■ sius pirmą vietą širdingai svei
kina!

JUBILIEJINIAI METAI
Šįmet sukanka dvidešimts 

penkių metų jubiliejus nuo įsi- 
I kūrimo 17-tos vyčių kp. So. 
Bostone. Vyčiai šias iškilmes 
rengiasi puikiai paminėti. Ta 

, proga išleido birželio mėnesio 
I “Vyties” laidą su trumpa kuo
pos veikimo apžvalga. Ši “Vy- 

i čio” laida išėjo gan lietuviška ir 
' įdomesnė. Kiekvienam pravartu 
pasiskaityti.

Kuopa, švenčiant dvidešimts 
penkių metų jubiliejų širdingai 
sveikinu. P.

BAIGĖ HIGH SCHOOL

Svarbus LDS 8 Kuopos
Susirinkimas

28 d.,
sa-

Trečiadienį, birželio 
7:30 vai. vakare, parapijos 
Įėję, Windsor St., Cambridge. 
Mass. įvyks svarbus LDS 8-tos 
kuopos susirinkimas. Prašome 
visų narių dalyvauti.

P. Rudaitis, Pirm.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Liepos 2 d. įvyksta metinis 

Cambridge lietuvių parapijos

pamergė p. Anelė Genevičiūtė; 
patarnautojas: — p. Juozas Ki- 
bartas.

Vestuvių bankietas įvyko Lie
tuvių svetainėje, So. Bostone.

Jaunavedžiai buvo išvykę a- 
tostogų į Maine valstybę.

Grįžę apsigyveno jaunojo Al
berto Bernoto tėvų namuose, 81 
Mercer St.

pp. Bernotai yra “Darbininko” 
skaitytojai ir rėmėjai. Rap. j

PIKNIKAS, “Palangoje”, visų 
mėgiamoje piknikams vietoje. 

.Tikrai Lawrence Palanga yra 
j pikiausia, tinkamiausia ir visų 
mėgiamiausia vieta. Ten yra vi
sokiems žaislams užtektinai vie
tos : gražus ežeras maudytis. 
Malonus pušynas pasivaikščioti 
ir tt. šiame piknike bus visokių 

Į prašmatnybių: mėgėjų progra
ma, žaislų, dainų, kalbų. Bus ir 
Cambridge miesto Mayoras J. 

įW. Yyons. Bus ir daugiau įvai
rių svečių. Valgių, gėrimų bus 
pakankamai. Ruoškitės visi iš 
visur į Cambridge metinį para
pijos išvažiavimą. Rengėjai vi
sus maloniai priims ir pavai
šins. Kvieslys.

' zijos karalius Liudvikas 
Pilypas visados nešiojo su 
savimi skėtį. Tarp kitko 
tenka pažymėti, kad skėčio 
kilimo vieta yra Kinija. 
Ten skėtis buvo vartoja
mas labai senais amžiais. 
Taip pat ir graikai su ro
mėnais vartojo skėčius. 
1738 metais pirmą kartą 
skėtis pasirodė Paryžiuje 
žinomo prancūzų filosofo 
ir rašytojo Voltairo ranko
se. Pradžioje daugelis Pa
ryžiaus gyventojų stebėjo
si ir net juokėsi, o vėliau 
pradėjo patys nešioti. O po 
šimto metų skėtis visai ne- 
beišslido iš rankų prancū
zų karaliui Pilypui, O po to 
skėtis labai plačiai paskli
do po pasaulį.

GRABORIAI

i S. Barasevičira Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadwav,
SO. BOSTON, mass'. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyveu. vieta: 838 Dorchester Avė- 
TeL COLumbia 3637.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBUC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

LDS1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

d..Antradienį, birželio 27 
7:30 vai. vakare, “Darbininko 
salėje, 330 E St., So. Bostone į- 
vyks svarbus mėnesinis susirin
kimas. Prašome visų narių 
skaitlingai dalyvauti. Valdyba.

MIRĖ
Birželio 25. po sunkios ir ilgos 

ligos Šv. Sakramentais aprūpin
ta mirė Pranciška Januškienė, 
gyvenusi 7 Cherry Court. Iškil
mingas laidojimas įvyks birže
lio 29. 9 vai. ryte. Bus kartu at

našaujama trejos šv. mišios už 
jos vėlę. Laidojama šv. Mykolo 
kapuose Forest Hills. Laidotu
vių patarnavim. teikia D. A. Za- 
ietskas graborius. Rap.

Naturalizavimas Mirusio 
Amerikos Piliečio Žmonos

LANKĖSI

Pereitą penktadienį “Darbi
ninke” lankėsi kun. dr. Jagmi
nas, MIC., Marianapolio Kolegi
jos viršininkas ir Lietuvių Die
nos vyriausias vedėjas. Lietuvių 
Dienos reikalais.

šeštadienį, birželio 24 d. lan
kėsi medicinos studentas Edvar
das Ceris (Gečys), kuris perei
tą savaitę atvyko' laivu iš Vien
nos (Vokietijo6- - Austrijos), 
kur jis mokėsi medicinos moks
lus.

Stud. Ceris (Gečys) planuoja 
baigti aukštuosius mokslus šio
je šalyje, nes jis^yra šios šalies 
pilietis.

Parapijos Choro Veikla

Skėčiai Žymiūjy Žmoniy 
Gyvenime

Kaip žinome, anglų mi
nistro pirmininko Cham- 
berlaino skėtis yra atkrei
pęs viso pasaulio dėmesį. 
Net moterys neaplenkė 
Chamberlaino skėčio, pri- 
taikydamos naujoms skry
bėlių madoms. Ant puoš
nios skrybėlaitės, kaip iš
kėstas juodo skėtelio silu
etas.

Tačiau ne vien Chamber- 
lainas yra nešiojęs skėčius. 
Yra ir daugiau istorinių 
asmenų, kurie per savo gy
venimą neatsiskirdavo sui 
skėčiu. Taip, pv., Prancū-*

Klausimas — Mano vy
ras mirė pereitą sausio 
mėnesį. Jis tapo šios šalies 
piliečiu 1925 m. Mes apsi- 
vedėme 1920 m. Kokia yra 
mano pilietystė? Ar mane 
skaito Amerikos piliete? 
Jeigu ne, ar galiu paduoti 
prašymą dėl antrų popie- 
rų, ir ar turiu išgauti pir
mas popieras pirmiaus?

Atsakymas — Nuo rug
sėjo 22 d., 1922 m. vyro 
žmona, kuris tapsta pilie
čiu, neįgija Amerikos pi
lietybės automati š k a i. 
Tamstai nereikia turėti 
pirmų popierų, tuoj pa
duok prašymą dėl antrų 
popierų.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Edw.V. Warabow
CVVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St, 
NORVVOOD. MASS. 
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Širdis

— Tėveli, kaip tu žiauriai pa
sielgei su Jonu, jam duodamas 
su keliu. Juk tu jo širdį užga- 
vai! — skundžiasi duktė dėl sa
vo išvaryto mylimojo.
— O ar aš galėjau žinoti, kad 

jo širdis ten yra.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodesvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU.
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St, So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadv.-ay. So. Boston, Mass. Vice-Pirm. Albinas P. Ncvicra. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė. 1fi vvinfioiri st s<-> Ftnstnn v

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St.. Rosiindale,
Tel. Farkivay 0558-Vv 

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

Tvarkdarč — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd.,. So. Bcston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienft,
111 H St.. So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
a#trų utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolu raštininke.

i

Pereitą penktadienį, Įvyko šv. 
Petro par. Didžiojo choro susi
rinkimas. Nutarta turėti priva
tinį išvažiavimą trečiadienio va
karą. birželio 28. laivu į Nantas- 
ket Beach. Visi choristai susi
rinks prie Rowe’s Wharf šeštą 
valandą ir laivu vyks į pajūrį, 
ir tenai linksmai laiką praleis 
Paragon parke.

Taipgi nutarta, kad visas cho
ras važiuos šeštadienį į Worces- 
ter, kur įvyks pirmas Naujos 
Anglijos Chorų Sąjungos išva
žiavimas. Šis įvykis bus prie 
Quindsigmund ežero Maironio 
parke. Per visą dieną ir iki va
karo bus proga jaunimui susi
pažinti su choristais iš visų kitų 
kolonijų. Mūsų choras jau pa
samdė busą, kuris išvyks į Wor- 
cesterį nuo kampas E St. ir 
Broadvvay, Darbininko Namo. 
2:30 po pietų.

Taipgi jau pasamdytas busas 
vežti chorą į Marianapolį. liepos 
4, kur jaunimas dalyvaus Dainų 
Šventėje. Taigi iš ti galima ma
tyti, kad mūsų choras nesnau
džia. Kur tik geras tikslas, ten 
ir rasi parapijos chorą. Mūsų 
choras yra vienas iš veikliausių 
organizacijų parapijoj. Dėka 
jaunimui ir jų vadui muz. R. 
Juškai.

Per vasarą choras nenuleidžia 
rankų, bet 
spektaklio 
kuri įvyks 
So. Boston
Bus kostumai. orkestras ir sce- > 
nerija. Neužilgo bus galima | 
pirkti bilietus, ir tada bus proga , ■ 
gauti gerų vietų, nes tie kurie jį 
atsimena pereitų metųį operetę. ) 
gerai žino, kad bilietai buvo ga- į 
na sunku*gauti vaidinimo*clfefi* - 1

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

t-*; — — a iu:_v*
16 VVinfield St., So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth 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 nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS <KAY)

Nelauk vasaro; — 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.

Šį mėnesį Boleslovo ir Kotri- 
nos Masiulių sūnus Algirdas 
Jurgis Masiulis su pagyrimu 
baigė South Boston High 
School. Jis tarp nedidelio skai
čiaus už gabumus buvo įrašytas 
į “Schoolarship Honor Roll”

Parapijiečiai yra kunigų ragi
nami per tas dvi dienas kaip ga- Į 
Ii, iškilmingai minėti savo para-, 
pi jos Patrono šventę. Taip pat' 
yra raginami pasimelsti už šios 
diecezijos naują vyskupą padė- 

kurs, 
ljUg skaičių. Algirdas buvo šios mo-

jėją Rikardą Cushing. 
ketvirtadieni. Katedroje, 
konsekruojamas.

Uždarė Saliūna

kyklos gimnastikos kapitonas ir 
į vienas iš gabiausių sportininkų. 
| Alg. Masiulis žada siekti aukš- 
; tųjų mokslų. Sveikiname Algir
dą ir linkime geriausio pasiseki- 

su* mo.
Pp. Masiuliai taipgi augina

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

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

Bostono Licensing Board 
spendavo leidimą saliūnui, 883
E 2nd St.. kurio savininku buvo dvi dukteris - Adelę ir Aldoną. 
Joseph A. Reis. po to kada iš- ■ Juodvi jau yra baigusios komer- 
klause skundų, ypač kun. M'a-[eijos mokslus ir dirba, padėda- 
ters. Šv. Brigidos par. klebono. •, mos savo tėveliams. Pp. Masiu-

Policijos komisijonierius Ti- liai yra ilgamečiai “Darbininko” 
milty įsakė supt. Fallon ui pa-i skaitytojai ir rėmėjai. P-nia K. 
daryti tyrinėjimą ir jam rapor-1 Masiulienė su dideliu pasišven- 
tuoti. ; timu visuomet dirba įvairiuose

Į“Darbininko” parengimuose.

I APSIVEDĖ

1939 Nauji Nash Automobiliai

♦

♦

Povilas Brahmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

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

parengimams.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Kilnga, Sav. 
753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
ini verti skaitytoji} paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

Birželio 18 d. š. m., apsivedė 
p. Albertas Bernotas, sūnus A- 
leksandro ir Katrinos Bernotų, 
gyv. 81 Mercer St.. So. Boston. 
su p. Eleonora H. Rinkevičiūte 
iš Hyde Park.

Moterystės Sakramentą priė
mė Šv. Adalberto par. bažnyčio
je. Hyde Park. Mass.

Liudininkais buvo p. V. Paš- 
kauskaitė ir Pranas Bernotas;

rengiasi prie didelio 
operetės “Pinafore”. 
rugsėjo 24 ir 25 dd. 
High School salėj.

je arba prieš pat vaidinimą. -4š.

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. AutomobilioAkaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

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

So. Boston, Mass. !
Tel. ŠOU 2939 !

Jei norite, kad Jūsų drabužiai Ji
būtų švariai išplauti. Ji

paveskite ši darbą mums. J>



Antradienis. Birželio 27. 1039

Į Marianapolį Vykstančiu I 
Dėmesiui!

Liepos 4 d., Marianapolio Ko
legijos puikiame parke įvyks 
Lietuvių Diena ir Dainų šventė, 
kurioje dalyvaus net 13 parapi
jų chorų. Bostoniečiai, norėda
mi važiuoti bus’ais, prašomi į- 
sigyti tikietus iš anksto. Tikie- 
to kaina ten ir atgal — round 
trip SI.75; vaikams iki 12 metų, 
kurie sėdynės neužima 90c. Ti- 
kietų galite gauti “Darbininko” 
administracijoje ir pas vietinius 
veikėjus, būtent pas: A. Sandą. 
P. Kazmauskienę. O. Siaurienę. 
D. Januškevičienę. K. Šidlaus
ką. M. Kilmoniūtę. V. Valatką. 
F. Tuleikį. A. Tilėnienę. K. Neu- 
ronį. Valeriją Palionį. J. Vaišno
rą, V. Brazauską, ir kitus veikė
jus.

Paieškojimas Nr. 101

Lietuvos Konsulatas Chicago- 
je paieško sekamų asmenų:

Balkausko. Jono. kil. iš Skau
dvilės miestelio ir vaisė., Taura
gės apskr. Amerikon išvyko 
1913 metais. Gyveno 545 — 
154th place. Harvey, III. Sako
ma tarnavo Jungt. Amerikos 
Valst. kariuomenėje.

Globio. Prano, prieš keliolika 
metų gyvenusio 133 West 15th 
Street. Chicagoje. Konsulatui 
labai reikalingas jo atsiliepimas 
arba adresas.

Juščiaus - Juščiūno. Stasiaus. 
Kilusio iš Vilaičių km.. Žigaičių 
vaisė.. Tauragės apskr. Buvo 24 
m. amžiaus kuomet atvyko A- 
merikon.

Kazulio, Jurgio. Amerikon at
vyko 1913 m. Gyveno Bessemer. 
Michigan.

Kibartų. Pranciškaus ir Kazi
miero, iš Telšių apskr. Pranciš
kus pirmiau gyveno Worcester. 
Ohio, o Kazimieras Philadel- 
phia. Pennsylvania.

Noreikų. Kazio ir 
lūšių iš Kvėdarnos 
Atvyko Amerikon 
karą, gyveno įvairiuose Ameri-; 
kos miestuose — su giminėms į 
Lietuvoje visus ryšius esą nu-Į 
traukę: jam priklauso brolio j 
Liudviko palikimų dalis.

Podolskio. Jono, kilusio iš Vir
balio miestelio. Apie 67 metų; 
amžiaus. Amerikon atvyko apie Į 
1897. Priklausė prie siuvėjų 
kompanijos.

Skinkio, Vytauto. Amerikoni 
atvyko prieš pat didįjį karą, j 
Sakoma Chicagoje turėjęs batų 
fabriką.

Stankevičių. Felikso ir Juozo. 
Prieš karą atvyko Amerikon. 
Abu gyveno Chicagoje.

Strepinskio. Prano. Gyveno 
Chicagoje. Neva miręs.

Urbučio. Jono, iš Lietuvos at
vykusio prieš karą, ilgą laiką 
gyvenusio Chicago Heights. 
Pažinusieji p. Urbutį prašomi 
skubiai atsiliepti į Konsulatą.

Vaičikausko. Leonardo. Sako
ma gyvena Chicagoje, užsiima 
kokia nors prekyba.

Vaitkų. Kazio. Petro. Prano ir 
Jono, ir Petronėlės Vaitkiūtės- 
Mažeikienės, Amerikon atvyku
sių apie 1909 m. Kazys ir Pet
ras 1910 metais gyveno Balti- 
more, Marvland. Pranciškus, ir 
vėliau Petras, gyveno Detroit. 
Michigan.

Aukščiau suminėtieji asmenys 
arba apie juos žinantieji prašo
mi tuojau atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place 

Chicago. Illinois.

Jokūbo, ki- 
apy linkės, 

prieš didįjį

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI

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.

darbininkas

Švente

ANTRADIENI

Iškilmingos Pamaldos, 
Meno Valandėlė, Grupių

Paroda, Dainų Švente, 
Linksmus Šokiai, Sporto

Olimpiada.

Kviečia RENGĖJAI

Thompson, 
Conn.

Marianapolio Kolegijos Rūmų Veranda,kur įvyks pamaldos
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LIEPOS 4

Anglija Taikosi Su Japonais

v •

v.

i

birž

Ispanijoje Nužudyta 17,000
I

A- I

<4v_
• v 1

Tokio, Japonija, birž. 29, 
- Japonų vyriausybė ura-

j
i

Sveikiname L. K. Stu
dentų ir Profesionalų Sei
mą, įvykstantį liepos 1 ir 
2 d.d., Marianapolio Kole
gijoj, Thompson, Conn.

Į 
!

Popiežius Išvažiuoja Į 
Castel Gandolfo

Nupeikė Diktatorių 
Kariuomenes

Tūkstančiai Darbininkų Gau
sią Darbus Kasyklose

Šimtai Dalyvavo Vyskupo 
Konsekracijoje

Kun. P. V. Strakauskas,
Lowellio lietuvių parapijos klebonas, Lietuvių Dienos 
komiteto pirmininkas, daug dirba, kad Lietuvių Diena 
pavyktų; nuoširdžiai kviečia visus liepos 4, vykti į Ma
rianapolį.

Naciai Nuteisė Kunigą 
{ Kalėjimą

Lietuvių ■ Lenkų Draugija 
Poznanėje

Arabai Nori Būti 
Nepriklausomi

Gavęs Laivakortę Grįžo 
(Lietuvą

atsi- 
ir

Pijus XII Paskyrė Du Naujus 
Vyskupus

Naciai Varžo Bažnytines 
Apeigas

ir Prancūzijos 
būti nepriklau- 

ir ieško Vokietijos

Prisistatė Lietuvos Prezi
dentui Japonijos Pasiunti

nys

Parduoda Lietuvos
Išdirbinius

Liepos 4 d. laikraštis 
“Darbininkas” neišeis. Ki
tą savaitę išleisime tik 
penktadienio numerį.

jį

Amerika Nepirks Sidabro Iš 
Svetimų Kraštų

birže-i

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Laivakorčių

i
EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2-oU

I

viŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

' JK PATARNAVIMAV

DABARTIES \ 
BILDESIUOS \

minime Jung. Valstybių 
nepriklausomybės šventę. 
Dėkuokime Dievui, kad e- 
same nepriklausomi ir lai
svi, kad galime laisvai mel
stis, organizuotis ir susi
rinkti. Prašykime Dievo, 
kad jis mus apsaugotų nuo 
komunizmo ir nacizmo — 
fašizmo, kurie organizuo
tai siekia šios šalies nepri
klausomybę ir laisvę pa
naikinti iš įsteigti barba
rišką režimą.

Mes Naujos Anglijos lie
tuviai. liepos 4 d., suva
žiuokime į Lietuvių Dieną. 
Marianapolį, Thompson, 
Conn. Dalyvaukime pa
maldose ir tos dienos viso
je programoje.

Lietuvių Diena yra mūsų 
kaipo šios šalies ištikimų 
gyventojų. katalikiškai 
tautinis sąskridis. Čia mes 
atnaujiname pažintis ir 
dvasiniai atsigaiviname.

Visiems lietuviams linki
me malonių ir laimingų 
švenčių.

Kaunas, birželio 29 d. — 
Valstybės Prezidentui pri
sistatė naujasis Japonijos 
Pasiuntinys Ohtaka. Bir
želio 27 d. jis buvo priim
tas Ministro Pirmininke 
Černiaus.

Havana, Kuba, birželic 
29 d. — Lietuvos Vyriausy
bė, Gen. Kons. New Yorke 
prašant, išdavė nemoka
mai laivakortę iš Havanos 
i Kauną liet. pil. Juozui 
Putnai, kuris ir grižo j Lie
tuvą. J. Putna yra kovų už 
Lietuvos Nepriklausomy
be dalyvis - savanoris, ieš
kojęs laimės Kuboje, bet 
po šešių metų vargo,
dūrė visiškai be lėšų 
sveikatos.

™?LIC tlBRARY
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&RBININKAS DARBININKAS
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TUESDAY and FRIDAY
366 W. Broadvvay,
So. Boston. Mass.
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—
Vatikanas, birž. 29, —Po

piežius Pijus XII du negrų 
katalikus kunigus paskyrė 
vyskupais Ugandos ir Ma- 
dagaskaros diecezijų. Pi
jus XII važinėdamas Ame
rikoje 1937 metais didžiai 
apgailestavo, kad šioie ša
lyje negrai taip yra išski
riami iš mokyklų, valdžios 
vietų ir laikomi paniekoje. 
Katalikų Bažnyčiai visi 
žmonės yra lygūs Visaga
lio Dievo vaikai.

Tientsin, Kinija, birželio 
29, — Anglijos ir Japoni
jos vyriausybininkai ta
riasi užbaigti kilusius ki- 
virčius. Japonai, užėmę 
svarbiuosius Kinijos mies
tus, pamatė, kad Anglija, 
Prancūzija ir Rusija nesu
stoja siuntę karo ginklus 
kiniečiams. Jie sulaikė tų 
kraštu laivus. Anglija už
protestavo. Bet Japonai v- 
ra nusistatę, išvaryti iš Ki
nijos anglus ir prancūzus, 
kurie ten turi nemažai 
nuosavybių. Anąliios nuo
savybių vertė Kinijoje sie
kia du bilijonus dolerių. 
Tačiau, matomai, ji ver
čiau neteks tu nuosavybių 
negu paskelbs karą Japo
nams. Jei Anglija nekovos 
dėl savo nuosavybių Tient- 
sine, tai kam jai kovoti už 
Dancigą ?

VVashington, D. C.
29, — Jungtinių Amerikos 
valstybių senatas nutarė 
nuo liepos 1 d. nebepirkti 
sidabro iš svetimu kraštų. 
Daugiau sidabro buvo per
kama iš Meksikos. Ameri
kos vyriausybininkai sako, 
kad toks nutarimas duo
siąs darbų Amerikos dar
bininkams sidabro kasyk
lose. Bet prez. Rooseveltas 
tokiu Senato nutarimu ne
patenkintas ir bando jį 
panaikinti.

i New York, birž. 29. — 
Pan - American korporaci
ja, po ilgų bandymų, pra
dėjo orlaiviais vežti kelei
vius į Europą. Pirmas toks 
orlaivis, Dixie Clipper, iš
skrido per Atlantiko van- į 

■ denvną, trečiadienį po pie-' 
tų. Jame buvo 22 keleiviai, j 
Nuo dabar, du sykiu į sa- Į 
vaitę, orlaiviais bus veža
mi keleiviai į Europą. Kai
kurie keleiviai jau 1931 
metais buvo užsisakę sau 
vietas. Kompanija prane
ša, kad daugiau kaip 600 
žmonių yra įdavę prašy
mus orlaiviais važiuoti; 
tuo pirmu orlaiviu 300 
žmonių norėjo važiuoti. 
Orlaiviai yra be galo dide
li. Jų svoris 41 ir pusę to
nų. Turi keturius didelius 
ir galingus motorus; Į

'5.s>*££«-- Lenkai Sutraukė Kariuomenę 
Ginti Dancigą

i
Washington, D. C., birž. 

! 29, — Į aštuonioliktą tarp- 
Į tautinį Pax Romana kon
gresą, rugpiūčio 27 iki 
į rugsėjo 2 d. VVashingtone, 
Katalikų universitete, at
važiuosią apie 150 svetim- 

j šalių atstovų. Atstovai at
važiuoja iš devynių sveti
mų kraštu. Iš Anglijos at
važiuoja 35, iš Prancūzi
jos 30.

Kaunas — Birželio 15 d. 
Kaune pradėjo posėdžiauti 

i lietuvių ir vokiečių komisi- 
i jos laisvosios Klaipėdos 
i 3onos reikalais.

New York —Nuo
lio 24 d. Liet. Paviljone 
prasidėjo pardavimas gin
taro, medžio, keramikos iš
dirbinių. lininių staltiesių, 
sarvetėlių ir rankšluoščių, 
bei tautiškos vilnonės me
džiagos žiurkstams ir sijo
nams ir Lietuviškų knygų 
bei atvirukų. Žmonės mie
lai perka.

Londonas, birželio 29 d. 
— Dancigas pavojuje. Vo
kietijos naciai pasiuntė a- 
pie 4000 jaunuolių, ginklų 
ir amunicijos iš Rytinės 
Prūsijos į Dancigą. Ten jie 
ruošiasi padaryti sukilimą.

Lenkijoje kilo nerimas. 
Lenkai pasiuntė kariuo
menę prie Dancigo rube
žiaus. Sakoma, kad Lenki
jos 1,300,000 kareivių nie
kados nepaduos prijungti 
Dancigą prie Vokietijos be 
karo.

PRANCŪZIJA IEŠKO AMERI
KOS PRITARIMO

Berlynas, birž. 29, — 
rabu vadas. Khalid ai Hud, 
atsilankęs Berlyne turėjo 
pasitarimą su Hitleriu. A- 
rabai nori pasiliuosuoti iš 
Anglijos 
vergovės, 
somi 
pagalbos.

Santiago de Compostel- 
la, Ispanija, birž. 29, — Is
panijos dvasinė vyriausy
bė apskaičiuoja, kad laike 
civilinio karo lojalistai-ra- 
dikalai nužudė 17,000 ku
nigų. Tai komunizmas, ku
ris barbariškumu toli pra
lenkia nacizmą ir fašizmą.

Kaunas — Ministrų Ta
ryba nutarė įvesti savano
rių darbo tarnybą. Šiemet 
savanorių darbo tarnybos
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skrenda 190 mylių į valan
dą. Juose, be patarnautojų 
ir vairininkų, gali važiuoti 
74 pasažieriai. Orlaivis iš 
New Yorko skrenda į Azo- 
res, iš ten į Lisbaną, Por
tugaliją, o iš ten j Prancū
ziją. Orlaivis, Dixie Clip- 
per, kuris trečiadienį iš
skrido iš New Yorko, penk
tadienį būsiąs Prancūzijo
je. Azores ir Lisbane orlai
vis sustos prisipilti gazoli
no. Kelionė bus 4650 mylių 
tolumo.

Denver, Col. birž. 29, — 
Jungtinių Amerikos vals- 

į tybių Senatas nutarė, kad 
už unciją sidabro būtų mo- 

j karna 77.57 centai, vietoje 
t 64.64 centų. Pakėlimas kai
nų už sidabrą duosiąs tūk
stančiams darbininkų dar
bų vakarinių valstybių ka
syklose. Sakoma, kad nuo 
100,000 iki 200.000 darbi
ninkų bus priimta į dar
bus. Pirmiau, kada sidab
ro kainos buvo žemos ka
syklose darbas buvo žy
miai sumažintas. Amerika 
pigiai pirkdavo sidabro iš 
svetimų kraštų ir vietinėse 
kasyklos buvo uždarytos.

VVashington. D. C. birž. 
29. — Prancūzijos užsienių 
reikalų ministras George 
Bonnet pataria Jungti
nėms Amerikos valsty
bėms prisidėti prie Pran
cūzijos - Anglijos- sąjun
gos. Tačiau kaikurie Ame
rikos senatoriai, ypač se
natorius Borah pareiškė, 
kad Amerika prie tos są- 

’ jungos neprisidės. Jis sa
kė: “Prancūzijos ir Angli- 

\ jos valdininkai mums visa
da įsako ką turime daryti. 

Į rodos, mes neturėtume sa- 
ivo valdžios”.

Stuttgart, Vokietija, bir
želio 29, — Nacių teismas 
nuteisė katalikų kunigą, 
Eduardą Schmidt 16 mė
nesių į kalėjimą už “būk 
jis nepadoriai kalbėjęs a- 
pie Hitlerį”.

Gausiai Lanko Lietuvos 
Paviljoną

iniciatyva norima pradėti 
autostrados pravedimą 
tarp Palangos ir Švento
sios. Tokia tarnyba Lietu
voje vertinama lygiai kaip j 
ir aukavimas Ginklų Fon
dui, laisvų piliečių pasiry-| 
žimų prisidėti savo darbu 
prie Lietuvos gerovės kū- 

! rimo. Palangos Šventosios 
autostrada bus pradėta 
statyti dar šią vasarą.

Geneva, Švencarija, birž. 
29, — Kapitonas B. Lidell- 
Hart, žinovas Europos val
stybių kariuomenių stovį, 
pasakė: “Vokietijos ka
riuomenė nėra toki galin
ga, koki buvo 1914 m. Pir
ma, Vokietijos kariški gin
klai nėra visai geri, ir il
gam karui ji neturėtų me
džiagos. Antra. Vokietija 
neturi kariuomenėje gana 
išlavintų karininkų... Apie 
Rusijos kariuomenę ne
daug ką žinoma, bet tiek 
galima pasakyti, kad du 
ar trys metai atgal ji buvo 
galingesnė, negu šiandien 
ji yra. Po Stalino inkvizi
cijos, Rusijos kariuomenė 
dar tebėra ligonis”.

Vatikanas, birž. 29, —Po
piežius Pijus XII. liepos 1 
dieną išvažiuoja į savo va
sarvietę, Castel Gandolfo 
ir ten bus iki rugsėjo pir
mos dienos.

Boston, Mass. — Birželio 
29 d., Šv. Kryžiaus kated
roje iškilmingai konse
kruotas vyskupu kun. Ri- 
chard J. Cushing. Tikybos 
Platinimo šioje diecezijoje 
draugijos direktorius.

J. E. Kardinolas O’Con- 
nell konsekravo kun. Cu
shing vyskupu. Jam asis
tavo vysk. Peterson, D. D. 
ir vysk. Emmet, S. J.

Dalyvavo ir New Yorko 
arkivyskupas Spellman, 
kurio vietą užims naujas 

Į vyskupas Bostono diecezi
joje, Saldžiausios Širdies 
par., Newton, Mass.

i Naujas vyskupas Ri- 
chard J. Cushing pirmiau
sia suteikė palaiminimą 

i savo senutei motinėlei, p. 
Mary Cushing. gyv. Farra- 
gut road, So. Bostone, 80 

t m. amžiaus, o paskui vi- 
į siems kitiems.

Tose iškilmėse dalyvavo 
daug kunigų ir minia pa- 

Isaulionių.

Naciai Siunčia Vyrus Ir Karo 
Ginklus {Dancigą

ISPANIJOS RADIKALAS PRISI
PAŽINO KALTAS ŽMOG

ŽUDYSTĖSE
Madridas, Ispanija, birž.!lai - lojalistai nužudė 20. 

29, — Ispanijos lojalistas- 000 žmonių. Madride buvo 
radikalas, Edmundo Rod- ’ nužudyta 236 kunigai. Ta- 
riguez, prisipažino, kad (čiau Ispanijos karo metu 
laike civilinio karo jis pri-[ lojalistai - radikalai pasau- 
sidėjo prie 225 žmonių nu-Į liui skelbė, kad Madride 
žudymo. Jis pasakė, kad į žmonėms vra duodama pil- 
viename kalėjime radika- na tikybinė laisvė.

Varšuva, birž. 29, —Pra
nešama, kad Vokietijos 
naciai iš rytų Prūsijos pa
siuntė į Dancigą apie 4000 
jaunų vyrų, civiliniais dra
bužiais apsirengusių. Na
ciai taip pat slaptai iš Prū
sijos gabena karo ginklus 
į Dancigą. Lenkai labai 
tuo susirūpinę. Jie taip pat 
esą pasiuntę jaunus vyrus 
į Dancigą.

RUSŲ-JAPONŲ KARAS 
MONGOLIJOJE

New York, birželio 29 d. 
Lietuvos Paviljonas Pas. 
Parodoje po senovei kas 
dien susilaukia gausybės 
lankytojų. Ju nei kiek ne
mažėja. Svečiai kitatau
čiai ir lietuviai lankytojų 
knygoje nesigaili pagyri
mų įvairiomis kalbomis: j
“Grįžau šeštą kartą — taip; neša, kad prie Mandžiuko 
patinka” rašo vienas; “Ta-' rubežiaus jau nuo gegužės 
nau sugraudintas”; “Gra- 20 dienos eina karas tarp 
žiai ir vaizdžiai perstatyta Rusų ir Japonų rubežiaus 
Lietuva”. Tokių pastabų sargybinių. Sakoma, kad 
daugybė. Bet vienos apy- Rusija yra sutraukus dau- 
senės lietuvės Paviljono I gybę kariuomenės prie ru- 
vadovybei buvo pasakyta: bežiaus ir nuolatiniai už-
— Viskas gražu, labai net puola Japonus. Japonai gi- 

gražu, bet kam Jūs tas riasi, kad jie sunaikino so- 
mergužėles į tokius drabu-1 vietų Rusi jos 251 karišką 
žius įvilkote.
— Ar jau buvote kituose 

Paviljonuose ir ten mer
gužėlės dėvi tautinius rū
bus.
— Ką jau kalbi; tokius 

drabužius kai aš dar jauna 
buvau ir tai kaime dėvėda
vo — seniai jau iš mados 
išėjo.

lėktuvą. Rusijos didžiau
sioji kariuomenė esanti 
Tomske. Mangolijoje. ir 
Japonai planuoja tą tvirto
vę sunaikinti. Maskvos lai
kraščiai apie tą karą be
veik nieko nerašo. Buvo tik 
nežymiai paminėta, kad 
Mandžiuke buvo susirėmi
mas su Japonais.

Vilnius — Poznanėje į- 
vyko Tarptautinė Vakarų 
Mugė. Ją aplankė ir kelios 
išvykos iš Lietuvos valsty- 

j bes, su prekybos žinovais 
priešakyje.

Dabar iš Poznanės pra
nešama, kad ten įsikūrė 
lenkų — lietuvių draugija, 

i įvyko organizacinis susi
rinkimas, kurio metu buvo 
priimtas draugijos statu
tas. Draugija sieksianti 
suartinti Lenkiją ir Lietu
vą kultūros ir ūkio srityse. 
Draugijos priešakyje atsi
stojo Mugės direktorius 
Krzyžankiewicz.

Vienna, Austrija, birž. 29 
— Nacių vyriausybė už
draudė vaikams dalyvauti 
Dievo Kūno šventės proce
sijoje. Viena katalikė mo
kytoja buvo suspenduota 
už dalyvavimą procesijoje.

Kaunas — Birželio 7 d. 
Kaune pasirašyta Lietuvos 
ir Turkijos prekybos su
tartis ir atsiskaitymo susi
tarimas, vieneriems me
tams.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, liepos 1 d. š. m., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, mu
zika ir kalbos oro bangomis iš VVCOP stoties, Boston, 
Mass., pasieks jūsų namus.

Pasukite savo radio rodyklę 2 vai. po pietų ant 
11120 kilocvcles ir klausykitės programos.


