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Motery Sąjunga Prieš
Kcmunistus

Meksika, liepos 6, — Ka
talikės moterys sutvėrė 
sąjungą, kurios tikslas y- 
ra kovoti prieš komunistų 
propagandą. Sąjungos jau 
yra 13,600 narių. Dvide
šimts penkios sąjungos 
narės, kurios ilgą laiką 
studijavo komunistų mok
slą ir jų veikimo būdus, 
važinės po visą šalį ir pra
kalbose išrodinės Markso, 
Lenino ir Stalino klaidas 
ir jų apgaulingus pažadus. 
Senorita Julieta Maldona- 
do yra sąjungos pirminin
kė.

Grįžta Lietuvon

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

Vyskupas Ketteleris
JL_
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Popiežiaus Atsišaukimas 
Paveikė

Vatikanas, liepos 6, 
Popiežius Pijus XII atsi
šaukė į šalių vyriausybes, 
kad jos priimtų, kiek gali
ma, nelaimingus Vokieti
jos žydus. Brazilijos prezi
dentas, Getulio Vargas, 
paklausė Popiežiaus ir pri
ėmė 3,000 Vokietijos kata
likus žydus į savo kraštą.

Naciai Užtikrina Taik^

New York, liepos 1 d.. 
Laivu “Gripsholm” išvyko 
Lietuvon per Klaipėdą ka
pitonas Antanas Petruš
kevičius, kuris išbuvo J. 
A. V. nuo kovo 16 d. New 
Yorke jis lankė Gaisrinin
kų Kolegi ją (Fire College) 
ir pasekmingai baigė kur
sus gaisrininkų vadams. 
Iš svetimų valstybių iki 
šiol tą Kolegiją lankė Suo
mijos, Švedijos, Bulgari
jos, Anglijos, Kanados ir 
dabar Lietuvos komandi
ruoti gaisrininkų vadai 
Kap.
čia, Amerikoje, gimęs ir 
gerai mokąs anglų kalbą 
savo būdu pritiko ir patiko 
Amerikos lietuviams. Lai
svalaikį jis naudingai iš
naudojo aplankydamas, 
kai kurias kolonijas ir vi
sur paliko gerą įspūdį. 
Daugiau tokių svečių iš 
Lietuvos!

A. Petruškevičius

Šposas Kainavo $190

Dancigas, liepos 6, —Na
cių vyriausybė pareiškė: 
“Mes nemanome ardyti 
Lenkijos nepriklausomy
bės, nei atimti kas jų yra. 
Jei būtume norėję kariš
ka jėga užimti Dancigą se
niai būtume galėję tai pa
daryti”. Varšuvoje lenkai 
sako, nematą reikalo susi
rūpinti Dancigu. Anglijos 
ministrai pareiškė, kad 
Anglija yra pasirengus 
ginti Lenkiją nuo užpuoli
ko. Bet vokiečiai nepuls 
Dancigo kariuomenės 
lybe, tik ramiu būdu, 
laiku, jį priskirs prie 
kieti jos.

Tulas Henry Barta, gyv. 
Chicago, III., sumanė turė
ti juokų iš vaikų. Jis metė 
vaikams raudonai įkaitin
tus centus. Vaikai rinkda
mi centus apsidegino pirš
tus. Karštų centų mėtyto- 
jas buvo areštuotas ir ati
duotas teismui. Teisėjas 
O’Connell, išklausęs vaikų 
skundų ir pamatęs apde
gintus vaikų pirštus, cen
tų mėtytoją, Henry Bartą 
nuteisė užsimokėti $100 
bausmę ir teismo lėšas. 
Taigi juokas nemažai kai
navo.

Vokietijoje Tvarkomos 
Šokių Svetainės

Berlynas, liepos 6, — Vo
kietijos vyriausybė pareiš
kė, kad visos šokių svetai
nės bus valdžios cenzūro
je. Naujų šokių nebus lei
džiama šokti, jei valdžia 
jų netvirtins. Tas sakoma, 
esą reikalinga, kad sulai
kyti jaunimą nuo nepado
rių šokių įvedimo. Taip 
pat ir orchestroms bus 
uždrausta groti nepado
rius kūrinius. Šiame daly
ke būtų gerai, kad ir Ame
rikos valdžia pasektų Vo
kietiją.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Laivakorčių
MTūRA*-

CEPUAUNI 
IĄIVA)

ga- 
su 

Vo-

Suvalkijos Koperacijos 
Šventė

DVIDEŠIMT METŲ LIETUVOS ŠAULIAMS. — Šį pavasarį suėjo 20 metų nuo Lietuvos Šaulių Sąjungos įsikūrimo. Pra
sidėję iš kelių žmonių ratelio Kaune, kurie dar 1919 m. žiemą pradėjo pratintis vartoti ginklą, šauliai greitu laiku susiorganiza
vo įvairiose Lietuvos dalyse ir jau pirmaisiais metais aktingai stojo į kovą greta kariuomenės ginti savo žemės laisvę nuo skait
lingų priešų. Šiandien Šaulių Sąjunga apima plačiausius Lietuvos gyventojų sluoksnius ir yra galinga mūsų kariuomenės talki
ninkė. Besirengdamos visuotiniam suvažiavimui, kuris įvyk ; birželio 24—26 d. Kaune, šaulių rinktinės apskričiuose šiuo metu 
daro savo jubiliejinius suvažiavimus, kuriuose lankosi aukštieji kariuomenės vadovybės asmenys ir skaitlinga visuomenė, ta 
proga gausiai aukodama savo šauliams ginklų. Šiuose paveiksluose matoma Raseinių šaulių rinktinės šventė, įvykusi per Sek
mines; 1. Sunkvežimiuose sukrauti visuomenės šauliams paaukoti ginklai, kariuomenės vadas gen. Raštikis, (viduryje), Šaulių 
S-gos vadas pik. Saladžius (dešinėje) ir Raseinių apskr. komendantas pik. Liormonas apeina šaulių eiles. Naujai įstoję šauliai 
priima priesaiką.

NACIAI UŽPUOLĖ KARDI 
NOLĄ INNITZERĄ

v»

vSŽ""“" Rooseveltas Verčia Senatorius
Ottavva, Kanada, liepos 

6, — Popiežius Pijus XII
Sakramentą paskyrė du naujus vysku- 

Innitzer, vaikams, naciai išdaužė pus Kanados diecezijoms. 
Koenigs- klebonijos langus, nutvėrė Jo Ekscelencija vyskupas 
naciai jį Kardinolo pagelbininką Joseph Aldee Desmarais išvežta už 88,862,600 Lt 

kunigą ir šoferį nuplėšė jų paskirtas ganytoju Amos (pernai už 92,777,800 Lt, 
rūbus. Kardinolas buvo ---- ----------------------------------------------
priverstas nutraukti savo 
ganytojiškus parapijų lan
kymus ir grįžtėj Vienną.

Vienna, Austrija, liepos molas turėjo suteikti Su- 
] 6, — Austrijos kardinolas, tvirtinimo
Jo Eminencija 
lankė parapijas 
brunne. Hitlerio naciai jį 
užpuolė, pradėjo metyli į 
jį bulvėmis ir kiaušiniais. 
Vienoje parapijoje, kada 
Kardinolas laikė mišias 
bažnyčioje, tai prie bažny
čios susirinkę naciai viso
kiais balsais staugė. Išei
nant iš bažnyčios naciai

Kaunas, liepos 2 d. Vil
kaviškyje įvyko Suvalki
jos Kopė racijos Šventė, 
kurioje dalyvavo ministrai 
Bizauskas ir dr. Krikščiū
nas. Ši šventė į Vilkaviškį 
sutraukė labai daug ūki- spiaudė į Kardinolą. Kito- 
ninkų. i je parapijoje, kur Kardi-ije parapijoje,

i

Kaunas —Per penkis šių 
metų mėnesius į užsienius

Ispanijoje Visiems Šutei* 
kiama Pašalpa

bece, ir vyskupas Joseph • 
Charbonneau, Hea r s t o.4 
diecezijos, šiaurinėje On- < pernai 
tario dalyje. i 1937 m.

I

Hyde Park, N. Y. liepos 
6, — Jungtinių Amerikos 
valstybių prezidentas Roo
seveltas įsakė senato
riams sutikti su jo reika
lavimais, kitaip jie negau
sią vasaros atostogų. Ke
letą sykių senatoriai išbal- 
savo prieš prezidento no
rus, ir tas jam nepatiko. 
Rooseveltas labiausia va
rosi. kad senatoriai bal
suotų neutralumo įstaty
me pagal jo reikalavimus. 
Jis reikalauja, kad iškilus 
Europoje karui, senatoriai 
jam pavestų išspręsti ku
rioms šalims parduoti ka
ro ginklus ir kurioms ne. 
Reiškia prezidentas bus 
teisėjas. Toks įstatymas, 
žinoma, įveltų Ameriką į 
Europos karą, duotų pre
zidentui diktatoriaus ga
lybę ir tada Amerika nebū
tu valdoma demokratiš
kais įstatais, bet vieno 
žmogaus. Kadangi Ameri
ka yra turtinga šalis, tai 
aišku, kad Europoje karą 
laimėtų, ta valstybė, kuriai 
prezidentas duotų didžiau
sią pagalbą. Prezidentas 
nėra apsaugotas neklai
dingumu. Nėra tokio beša
liško ir neklaidingo žmo
gaus, kuris galėtų išspręs
ti kas yra kaltas už kara. 
Ir jei senatoriai nusileistų 
Roo s e v e 11 o reikalavi
mams. tada Amerikoje ne
bebūtu demokratiškos val
džios, bet diktatūra. Ame
rikos gyventojai nenori 
maišytis į Europos daly
kus.

ATVYKSTA V. D. UNIVERSI
TETO CHORAS, lie-

— Howard Kersner,I
Ameri- New York, liepos 5 d. — 

Neatsižvelgiant į pasun
kėjusias salvgas. Vyt. Di
džiojo Universiteto cho
ras, nors ir sumažintame 
sąstate, visgi atvyks į J. 
A. V. Pilnas choro sąsta
tas sudaro 194 asmenis, iš 
to skaičiaus parinkta ke 
lionėn 36 asmenys — per 
pusę studentai ir studen
tės. Choras išvyksta iš 
Lietuvos rugpiūčio 15 d. ir 
rugpiūčio 24 dieną manąs 
būti New Yorke ir tuoj 
pradėti savo koncertus, o 
rugsėjo 10 d. dalyvauti 
“Lietuvių Dienoje” Pasau-

Madridas, Ispanija, 
pos 6, ■ 
vice-pirmininkas 
can Friends Service komi
sijos, kuris dabar yra Ispa
nijoje praneša, kad atsių
stas iš Amerikos maistas 
vra bešališkai visiems iš
dalinamas. Jis sako, kad 
Franco valdžia jau sudarė 
krašte tvarką ir visi žmo
nės teisingai aprūpinamu

Londonas, liepos 6, — 
Anglija ir Prancūzija ne
gali susitarti su Rusijos 
bolševikais. Juo daugiau 
tos demokratijos nusilei
džia, tuo didesnius reika- 
lavėimus bolševikai jiems 
stato. Pirmiau sovietų Ru
sija reikalavo, kad jiems 
būtų duota galybė “globo
ti” Pabaltijos valstybes, 
Latvija, Estoniją ir Suo
miją. Tos valstybės griež 
tai pareiškė, kad jos bolše
vikų globos nenori. Stali
no laikraščio Pravda rašo: 
“Jei tų šalių valdžios ne
nori mūsų garantijos, tai 
tik dėl to, kad tos valdžios 
nėra tokios, kokios turėtų 
būti”. Reiškia, nebolševi- 
kiškos. Anglija ir Prancū
zija pareikalavo, kad Ru
sija, kuri taip nori “globo
ti” mažas valstybes, tą sa
vo globą ištiestų Olandi
jai ir Šveicarijai. Tą reika
lavimą sovietų Rusija 
griežtai atmetė. Mat nei 
Olandija, nei Šveicarija 
dar oficialiai nėra pripaži- 
nusios Rusijos valdžios ir 
neturi jokiu diplomatinių 
santykių. Ir pačios tos 
valstybės pareiškė, kadi 
jos nenori jokių garantijų,*— Spėjama, kad apie 100 
tik nori pasilikti neutralio
mis... Iš viso atrodo, kad 
Rusija niekada neprisidės 
prie demokratijų. Stalino 
santykiai su Hitleriu kas
dien darosi aiškesni. Šiuo 
metu Vokietijos ir Mask
vos atstovai veda prekybi
nes derybas. Vokietija 
duosianti Rusijai 300 miii-

jonu paskolą su kuria bol
ševikai pirks įvairius daik
tus iš Vokietijos; atsilygi
nimui Hitleriui už paskola. 
Stalinas gabens į Vokieti
ja įvairią neišdirbtą me
džiaga, nacių apsiginklavi
mui. Jau tas faktas irodo 
komunistų apgaulingus Į 
šūkius, kad Rusija nusi
stačius prieš nacius ir fa
šistus. Jei Stalinas nusis
tatęs kovoti prieš Hitleri, 6 — 
kodėl veda su iuo nrekvbi- 
nes sutartis? Kodėl Stali
nas siunčia į Vokietija rei
kalingą karo ginklams 
medžiagą? Jei Hitleris yra 
Stalino didžiausias prie
šas, kodėl Rusijos diktato- p 
rius padeda savo priešui ciinton miestelyj plėšiant 
apsiginkluoti. Strand Theatre piniginę

Areštavo 4 Plėšikus

Du Lietuviai

Worcester, Mass., liepos
• Pereita sekmadienį 

policija areštavo 4 jaunus 
vaikinus, iš kurių yra du 
lietuviai, būtent, Antanas 
Grabauskas, 21 m. amž., ir 
Andrius Lapinskas, 21 m. 
m. amžiaus.

Policija juos sugavo
apsiginkluoti?

Hitlerio fanatiškas nusi- šėpą. Jie bandė pabėgti, 
statymas prieš Krikščio- bet nepavvko. 
nybę geriausiai Stalinui 
patinka, 
sutartinai 
Dievą ir demokrati ją.

Kaip gaila, kad ir iš mū- 
Abu diktatoriai su jaunuoliu atsiranda to

ko vo ja prieš kių, kurie savo darbais že
mina lietuvių vardą.

100 PRIGĖRĖ KENTUCKY 
POTVYNYJ

Morehead, Ky., liepos 6

žmonių prigėrė Kentucky 
kalnuose, kada upės ir u- 
peliai išsiliejo užėjus 
smarkiam ir audringam 
lietui. Oficialiai praneša, 
kad 33 prigėrusių kūnus 
jau surado, bet dar neran
da 81 žmogaus.

Smarkus lietus užklupo 
kaimiečius miegančius.

v —

Vanduo pakilo 15 pėdų į 
80 minučių.

Toje apylinkėje žmonės 
oergyveno daug potvynių, 
bet tokio neturėję, kad į 
60 minučių pakiltų 15 pė
dų.

Daugiausia nukentėjo 
Morehead miestelis. Vien 
tame miestelyj prigėrė ar 
ba žuvo 38 žmonės. Keck 
kaimelyj žuvo 69 žmonės.

linėje Parodoje; po to dar 
duoti koncertus keliose 
vietose. Choras turi išva
žiuoti iš Amerikos atgal 

i nevėliau spalių 5 d. Choro 
dirigentas K. Kaveckas. 
Kame lietuviai norėtų iš
girsti chorą pas save pra
šome neatidėliojant susi
tarti su Lietuvos Generali
niu Konsulatu New Yorke.

Kaunas — Birželio 15 d. 
Pranas Lubinas išvyko į 
Vilnių, kur apie dvi savai
tes treniruos lietuvių 
sporto klubo krepšinin
kus.

Japonų-Rusų Kovos 
Nesibaigia

VVashington, D. C., liepos 
6 — Senatas 43 balsais 
prieš 39 paliko pinigų kon
trole prezidentui iki birže
lio 30, 1941.

Į Tai esą svarbus adminis
tracijos laimėjimas. Kon
gresas buvo nubalsavęs 
pinigu kontrolę pasilikti 

į sau, bet prezidentas buvo 
: nepatenkintas tokiu nu- 
I balsavimu. Sušaukė Kon
greso vadus į konferenci
ją, jiems išaiškino ir ins
truktavo pinigu kontrolės 
klausimą iškelti Senate. 
Rezultatai: prezidentui pa
liekama dolerio vertinimas 
ir svetimos valiutos nusta
tymas.

Kongresmanai, kurie bu
vo priešingi sako, kad toks 
patvarkvmas nėra legalus.

Tačiau, gal būti į teismą 
niekas nenorės eiti.

I

Tokio, liepos 6, — Japo
nų vyriausybė praneša, 
kad bolševikai nenustoja 
užpuldinėję Japonų Man- 
džiuko valstvbėje.

Japonai nušovė 53 sovie
tų orlaivius. Iš Shanghai 
praneša, kad Harbine pil
nos ligoninės sužeistų ru
su ir mongolų.

Lietuvos Geležinkeliai 
Švenčia Dvidešimtmetį
Kaunas, liepos 6 d. Lie

tuvos geležinkeliai šven
čia dvidešimtmetį.

Darbininkų Radio Programa
Darbininkų Radio programą, šeštadienį, liepos 8 

d., 2 vai. po pietų išpildys So. Bostono lietuvių par. Ra
dio grupė, vadovaujant muzikui R. Juškai.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis gražių dainų ir muzikos iš WCOP 
stoties, Boston.



Penktadienis. Liepos 7 d.. 1939 DARBININKAS 2

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Anglija Nekariaus Dėl Dancigo
Kariaus tik kai bus “aiškus pavo

jus" Lenkijos nepriklausomybei

J. A. Valstybių Nepriklauso- 
i mybės Šventė Gražiai Pa

minėta Lietuvos Spaudoje

Londonas. Anglija — Ri- 
chard Butler. užsienio rei
kalų pasekretorius, parlia- 
mente pareiškė, kad Bri
tanija yra obliguota tik ta
da ginti Lenkiją nuo už
puoliko. kada jos (Lenki
jos) ‘'nepriklausomybei 
grės pavojus”.

(Kaip žinoma, kovo 31 
d., premieras Chamberlain 
Britanijos ir Prancūzijos 
vardu pareiškė, kad jos 
"teiks visa jėga pagalbą 
Lenkijai prieš bile akciją, 
kuri bus pavojumi Lenki
jos nepriklausomybei”).

Britanijos premieras sa
vo pareiškimuose niekada 
nėra pasakęs, kad jei na
ciai imsis prijungti Danci
gą prie Vokietijos, kad ji 
jėga neleis to padaryti.

Taigi užtikrinimas Len
kijai. kad ji gali tikėtis 
Anglijos - Prancūzijos pa
galbos mažai ką reiškia.

Dėl Dancigo ir Lenkijos 
koridoriaus karo gali visai 
nebūti, o jeigu ir kiltų mū
šiai. tai gal tik tarp Lenki
jos ir Vokietijos.

Italija Nori Palaikyti 
Europoje Taiką

Smarki Audra Lietuvoje Darbėnų - Šventosios gele
žinkelio linija turės 12 km. 
Tikimasi, kad naujas gele
žinkelis bus atidarytas jau 
ateinančiais metais.

i

I

i

o

I

Ministrai Apvažinėjo 
Aukštaitiją

Kaunas — Birželio 17 ir 
18 d. įvairiose Lietuvos 
vietose siautė nepaprastai 
smarki audra. Marijampo
lėje audra truko tik 5 mi
nutes, bet buvo tokia dide-j 
lė, kad nuplėšė daug namų i 
stogų, išmušė langus, iš-j 
laužė tvoras, išvertė daug 
medžių ir nudraskė šakų. 
Žmonės panikos pagauti, 
nežiūrint, kad lietus pylė, 
kaip iš kibiro, bėgo iš na
mų. Tokios audros čia nie
kas nepamena. Šiaulių 
mieste staiga užėjusi ne
paprastai smarki audra 
išvertė kelis šimtamečius 
ąžuolus, daugelis ąžuolų ir 
kitų medžių nulaužta tie
siog per kamienus. Elek
tros apšvietimas visame 
mieste nutrauktas. Audra 
užėjo netikėtai ir praėjo 
per keletą minučių, todėl 
miesto sode užtiko žmo
nių, kurie paskubomis pa
sislėpė po medžiais. Vie
nas medis virsdamas mir
tinai sužeidė po juo stovė
jusį 19 metų vaikiną Na- 
grockį. Griūvančių gyvu
lių paviljonui, kuriame 
taip pat buvo pasislėpusių 
žmonių, sunkiai sužeistas 
13 metų mokinys Bloškis. 
Senosios bažnyčios stogas 
dengtas čerpėmis po aud
ros atrodė lyg rėtis, nes

• daugybę čerpių audra iš-
• plėšė ir nubloškė žemėn. 
■ Laimei žmonių arti nepa

sitaikė. Daugelių namų 
stogai nuplėšti ir sugriau
ti iki pastatų. Berčiūnų 
kurorte taip pat padaryta 
žymių nuostolių. Nuken
tėjo kelios vasarinės ir 
miške išversta daug me
džių.

Kaunas, liepos 4 d. J. A. 
Valstybių Nepriklausomy
bės Šventė Lietuvos spau
dos labai gražiai paminė
ta.

'Kardo' Redaktorius 
Amerikoje

New York, birželio 28 d. 
atvyko iš Lietuvos atosto
gų Krašto Apsaugos Mi
nistro adjutantas ir kari
ninkų laikraščio "Kardo” 
redaktorius majoras Liu
das Zibavičius, manąs čia 
išbūti apie porą mėn. pas 
gimines Čikagoj.

Kaunas — Savanorių są
jungos naujoji valdyba 
VI. 15 išrinko savo prezi
diumą. Pirmininku išrink
tas ats. pik. Mačuika, I vi- 
ce - pirm. — ats. pik. ltn. 
P. Gužas, II vice-pirm. — 
J. Viliušis, sekretorium — 
J. Kalnėnas, iždininku — 
Matulevičius.

Roma. Italija, liepos 6.— 
Italija tikrai nenori Euro-1 
poje karo. Mussolini pata
riąs Hitleriui neskubėti su 
Dancigo klausimo išspren
dimu. Vatikano sluoks-, 
niuose kalbama. Pijus XII 
darbuojasi, per savo atsto-1 
vus įvairiuose kraštuose, 
pasaulio taikos išlaiky
mui.

Kaunas — Ministrų Ta
ryba svarsto ordinų įsta- 

' tymo pakeitimą. Šiuo pa
keitimu numatoma įvesti 
šaulių žvaigždės medalį, 
kuriuo galės būti apdova
nojami nusipelnę šauliai- 

i šaulės. Medalis bus bron
zinis ir pirmieji apdovano
jimai numatomi jau per 
busimąją šventę.

Jaunimo Kongrese
Nesutarimai

i

Fakulteto Taisyklės Užsie
nio Lietuviams

HOOVER NURODO ROOSE
VELTO KLAIDAS

Kaunas, birželio 28 d. 
Ministrai Černius, dr. 
Kriščiūnas, Sutkus ir 
Musteikis apvažiavo Auk
štaitiją ir apžiūrėjo ūkio 
mokyklas, pienines, kope- 
ratyvus ir melioracijos 
darbus.

Palanga — Palangos 
burmistras Dr. Jonas Šliu
pas įteikė apskrities virši
ninkui pareiškimą, kad 
nuo liepos 1 d. jis iš bur
mistro pareigų pasitrau
kiąs. Pasitraukimą Šliū
pas motyvuoja savo senat
ve. Patirta, kad pasitrau
kimo prašymas patenkin
tas. Laikinai burmistro 
pareigas eis ilgametis bur
mistras pavaduotojas Viz
baras.

Kaunas — Birželio 17 ir 
19 d. į Kauną atplaukė pir
mieji lenkų miško sieliai, 
kurie plukdomi vandens 

i keliais. Iki administraci
nės linijos sielius atplukdė 
lenkų, o Kernavėje ir ki
tuose

■ Merkio esamuose punk
tuose) juos perėmė ir at
plukdė j Kauną lietuviai- 
sielininkai. Lenkų miškas 
bus apdirbamas Kaune 
Lietmedžio ir miškų de
partamento išnuomuotose 
lentpiūvėse.

(prie Nemuno ir

Klaipėda — Nuo birželio 
15 d. Lenkija likvidavo sa
vo konsulatą Klaipėdoje, 
kurs tik šių metų pradžio
je buvo įsteigtas.
— Visame Klaipėdos kra

šte vyksta mokytojų pa
keitimai. Nusipelnę nacio- 
nalsocializmui mokytojai 
perkeliami į geresnes vie
tas, be to, labai daug mo
kytojų atkeliama iš Vokie
tijos gilumos.
— Klaipėdos policijos di

rektorius šiomis dienomis 
visą eilę žmonių nubaudė 
piniginėmis bausmėmis 
nuo 20 iki 50 markių, ka
dangi jie savo žemės ūkio 
produktus buvo neleistinu 
būdu pakėlę kainas. Poli
cija perspėja, kad tik atsi
žvelgiant į pereinamąjį 
laiką bausmės esančios to
kios mažos, bet ateityje, o 
ypatingai jei nusikaltimai 
pasikartotų, bausmės bū- 

I siančios daug griežtesnės 
Į ir nusikaltusiųjų pavardės 
■ būsiančios skelbiamos vie- 

Šventosios link. I šai.

Kaunas — Sąryšyje su) 
darbo talkos ruošiamais 
šios vasaros darbais bir-j 
želio 17 d. į Šventosios uo
stą buvo nuvykusi iš Kau
no speciali tarpžinybinė 
komisija, kuri vietoje ap
žiūrėjo busimojo geležin
kelio Darbėnai - Šventoji 
kelią. Ankščiau buvo nusi-1 
statyta, kad darbo talka 
pajūryje vykdys Palangos 
— Šventosios plento sta
tybos darbus, tačiau ko
misija priėjo išvados, kad 
Šventosios uostui pir
miausia reikalinga turėti 
geležinkelį. Todėl nusista
tyta, kad darbo talkos sa
vanoriai greitu laiku pra
dės kasti geležinkeliui py
limą ir nutęs jį nuo jūros 
iki Palangos - Liepojos 
vieškelio.

Tuo pačiu metu Geležin
kelių Valdyba pradės ties
ti geležinkelį nuo Darbėnų 
stoties

I 
i

i ja, Lietuvos geografija ir
* Lietuvos ūkis). Dar galės 
būti skaitoma epizodinių

i kursų ir atliekamos praty- 
Humanitari-' bos. Išklausę numatytusKaunas __________

nių mokslų fakultetas pa- Į dalykus ir išlaikę egzami- 
ruošė ir priėmė taisykles, i nūs, klausytojai gaus liu- 
pagal kurias bus tvarko- • dijimus, kuriuose bus žy
mas darbas užsieniečių lie- mimas kursuose išbūtas 
tuvių, atvykstančių į savo laikas, išeitosios grupės 
tėvynės universitetą stu- dalykų pobūdis ir išlaiky-j 
dijuoti lituanistinių daly- j tų dalykų įvertinimas. Tas 
kų trumpesniam laikui, į liudijimas, aišku, nesu- 
negu reikalinga to fakul- | teiks aukštojo mokslo bai- 
teto kurios nors specialy-; gimo teisių.
bės (kad ir tos pačios litu-1 
anistikos) kursui išeiti. 
Lituanistiniai kursai už
sienio lietuviams bus hum. 
mokslų fakultete prie lie
tuvių kalbos ir literatūros 
katedros. Juose bus dėsto
mi 6 privalomi dalykai 
(praktinis lietuvių kalbos 
kursas, plačiausiai dėsto
mas, be to, lietuvių kalbos 
fonetika, lietuvių literatū
ra, lietuvių tautosaka, 
bendrieji lietuvių kalbos 
mokslo dalykai ir lietuvių 
tautos istorija). Numatyti 
ir 4 rekomenduojami da
lykai (Lietuvos archeolo
gija, Lietuvos meno istori-

Kaunas, liepos 1 d. Šian
dien pasibaigė Seimo sesi- 
• • ja.

j

New York, liepos 6. — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių jaunimo kongresas 

i įvyko šiomis dienomis 
New Yorke. Ta organiza
cija. kažkurie sako, yra žy
miai komunistinėje įtako
je. Kongreso metu dažnai 
buvo kalbama apie naciz
mą ir fašizmą, bet ne apie 
komunizmą. Keturiolika 

> skyrių de- 
monstratyviai išėjo iš kon
greso salės, sakydami, kad 
kongresas dažnai pasmer
kė Hitlerį ir Mussolinį, bet 
Stalino net nepaminėjo. 
Vėliau kongrese, kad ir ne
noromis, buvo išnešta re
zoliucija prieš visus dikta- 

kuriuo visais torius, o kruviniausiu dik
tatorių, kaip visi žino, yra 
sovietų Stalinas.

New York, liepos 6. — 
Buvęs Jungtinių A.meri- 
kos Valstybių prezidentas. 
Herbert Hoover. rašyda
mas "American Magazi
ne”, nurodo, kad dabartinė Vokietijoje ir Rusijoje. Be ________
Roosevelto administracijai to. dar būtų likę pinigų organizacijos 
išstato šį kraštą į karo pa-; kiekviename 20.000 gy
vo jus. Jis sako: "Pavojus, ventojų mieste ar daugiau 
kad mes būsime įtraukti į visose šalyse įsteigti $5, 
Europos karą, štai kame 000.000 dolerių vertės kny- 
yra: 1) Europos kraštų 
propaganda paveikia į mū
sų jausmus ir nustato 
mintis į karą; 2) Mūsų vy
riausybininkų klaidingas 
pritarimas tai propagan
dai; 3) mūsų valdžios nu
sistatymais įvelia mus į 
Europos ginčus, ir gali į- 
velti į karą. Kad neįsimai
šyti į Europos karą, reikia 
vyriausybei aiškiai paša-irių į metus”. Karas nėvie- 
kyti, kad Amerika neprisi- i nam kraštui niekada neat- 
dės prie Europos karo, nešė gerovės. Amerikos pi- 
Prezidentas Rooseveltas į-įliečiai privalo reikalauti, 
simaišė į Europos politi-ikad vyriausybė šiuo metu 
ką”. I neisimaišvtų į Europos

Ką Amerikos įsimaiši-1P?““*- žlūrėtų -darbi- 
mas į Europos karą duotų nink» 2monlų sroves, 
mums? Congressional Re- 
cord. sausio 13, 1928 m. 
nurodė, kad Amerikos įsi
maišymas į pasaulinį karą 
jai kainavo $400.000,000,1 
000 dolerių ir 30.000,000 < 
gyvybių. Profesorius Ni-I

duoti kiekvienai šeimai 
Amerikoje. Kanadoje. Au
stralijoje. Anglijoje. Vale- 
se. Airijoje. Škotlandijoje, 
Prancūzijoje. Belgijoje,

gynus ir S10,000.000 dole
rių vertės universitetus. Ir 
dar būtų likę pinigų padė
ti j bankas ant penkto 
nuošimčio, 
laikais būtų galima visose 
šalyse 125.000 mokytojų 
mokėti po S1.000 dolerių j 
metus ir taip pat išlaikyti 
125.000 slaugių ir joms, 
mokėti po tūkstantį dole-i

Nubaudė Dvį Kompanijas 
Už Algų - Valandų Įstatymo 

Laužymų

o

WPA Streikas

Portland, Me., liepos 6— 
Federalio teismo teisėja s 
Peters nubaudė pinigine 

(bausme $1850.00 McKett- 
rick - Williams, Ine. (suk
nių siuvimo įstaigą) ir jos 
du viršininku už tai, kad

Tai yra skirtumas

Aluose ... už tai

Naciai (spėja Pabaltijos 
Valstybes

m-. x , . • toji kompanija nemokėjoTūkstančiai WPA darbi-jdaJrbininkamsJ minimumo 
ninku mete darbus ir išėjo al al istatymą.
i streiką reikšdami pro- Tuo pačiu laiku Bay 
testą dėl pailginimo darbo j Shoe kompanija iš Lewis. 
valandų ir sumažinimo ton turėio tokią pat bylą, 
mokesnio. Streikas plinta !Jos viršįninkai prisipažino 
visoje salyje. kaltais. Teismas nubaudė

. $1000, ir įsakė 41 darbinin
kui sumokėti $679, kaipo 
trūkumą.

Kompanijos apgaulingu 
būdu skriaudžia darbinin
kus.

Policininkas Tukis Prarado 
Leidimą

vyrai pabrėžia

PICK WIC
Helsingfors, Suomija, — 

choias Murrav Butler sa-l Liepos 6, — Kada Maskvo- 
ko: “Už tiek pinigų. Jung- je eina derybos tarp bolše- 
tinių Amerikos valstybių 
vyriausybė būtų galėjus 
pastatyti $2.500 dolerių 
vertės namą. nupirkti 
SI.000 dolerių vertės ra
kandų, duoti 5 akrus že
mės, kurios vertė būtų 
$100 dolerių už akrą, ir tai

vikų ir Anglijos - Prancū 
zijos atstovų, Vokietijos 
atstovas Suomijos vyriau
sybei pareiškė, kad Angli
ja ir Prancūzija jas yra 
nutarusios “parduoti” Ru
sijai, kad gauti jos pritari
mą kituose dalykuose.

Brockton, Mass., 
6 — Frank A.

liepos 
Goodwin. 

valstybės automobilių re
gistruotojas, suspendavo 
automobilių vairuoti leidi
mą policininkui Pranui G. 
Tukiui, kuris, kaip sako 
inspektorius Leonard, bir
želio 22 d. buvo tokioje pa
dėtyje (buvęs girtas), kad 

j jau negalėjęs operuoti au- 
' tomobilio.

612 Žuvo Švenčių Metu

Jung. Amerikos Valsty-i 
bių Nepriklauso mybės 
švenčių metu žuvo 612 
žmonių. Du šimtai septy- 
niosdešimts septyni asme- 

Į nys užmušta automobi- 
jliais. Kiti prigėrė, raketo
mis susižeidę mirė ir tt. i

IŠ KRANO - PARODYK Į KRANĄ

BUTELIUOSE — 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS

BREV/ED BY H AFFENREFFER & CO.Z INC, BOSTON, MASS., BREWERS SINCE

* K
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Darbininky Unijos

4

Reikalinga Pagalba

I

Krikščionybės Pagalba I

Programa

visą

matydami, • visur, 
yra ;

įvairiomis 
įtarimais”.

, kur tik dirbama, 
ardo- kartais reikalauja ir dide-

Lai katalikai paklauso 
ir dar-

pavertė nesus 
darbininkų mi

2. Baitijos tautų vienybes kongresas Kaune, įvykęs birželio 9— 
prezidiumas. Prie mikrofono kalba ministro pirmininko pavad. K. Bizauskas.

Darbininky Apaštalai

Katalikų Uždavinys

aštuoni pitalistų 
dešimts kaitomas 
vyrams nias bemaž tikrais ver- 

• i n"

beširdė.
Rusijo- 
tarnau- 
žmonės 
vergau-

bet visi 
nra srv-

— « • « ■

Popiežius Pijus XI, savo' Taigi katalikų yra užda- 
enciklikoje Quadragesimo vinys pašalinti iš unijų ne- 
Anno, giria žmones, kurie sąžiningus vadus, kurie y- 
rūpinasi darbininkų orga- ra griežtai nusistatę prieš 

negeresnė už dabartinius nizacijos reikalais. Jis sa- krikščionybės mokslą.

Penktadienis Liepos i d.. 1929
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Laisvės dienos sukaktis Amerikai labai brangi, 
nes jai daug kainavo savo nepriklausomybę įsigyti. 
Per 6 metus (1775—1781) Amerikos kolonistai kovojo 
su galinga Anglija, kuri jokiu būdu nenorėjo suteikti 
jiems laisvės, ir tik kada į karą įsikišo Prancūzija ir
Anglijos kariuomenė buvo paimta į nelaisvę prie 
Yorktowno (1781 m.), britai suprato, kad nepajėgs a- 
merikiečių pavergti. Bet kad ir nugalėta, Anglija dar 
laukė du metu, kol galutinai 1783 m. pripažino Ameri
kos nepriklausomybę. Jurgis IVashingtonas, kaipo di
džiausias už nepriklausomybę kovotojas, buvo išrink
tas pirmuoju laisvosios respublikos prezidentu ir per 
8 metus išmintingai tvarkė šalies reikalus ir paliko to
kią garbingą atmintį, kad šiandie jis statomas visiems 
pavyzdžiu.

Kautynės už laisvę prasidėjo Bostone ir jo apy
linkėse, taigi Bostonas buvo pirmasis nepriklausomy
bės lopšys, kad ir Nepriklausomybės Aktas buvo pasi
rašytas Philadelphijoj, liepos 4, 1776 m. Čia pat buvo 
sudaryta Jungt. Valstybių konstitucija, kuri taip ap
dairiai ir protingai buvo sugalvota, kad ji tinka ir 
šiems laikams. Jos tikslumo sekretas glūdi tame, kad 
ji pagrįsta pačiais esminiais žmogaus prigimties rei
kalavimais — lygybė ir laisvė. Ant jų saugiai remiasi 
demokratijos principai. Jau daugiau kaip per pusant
ro šimto metų Amerika verčiasi demokratybės dės
niais ir, kaip matome, neblogiausiai jai sekasi. Pasi
rodo, kad žmogaus laisvės pagerbimas išeina valsty
bės naudai. Tai įrodo ilgametis sėkmingas Amerikos 
respublikos gyvavimas. Ligi šiol ji džiaugiasi ir di
džiuojasi, kad užvedė pas save demokratinę tvarką. 
Tenka tik pageidauti, kad nesiduotų suviliojama nau
jų kilstančių pavojingų šūkių: komunizmo ir nacizmo. 
Prieš nacizmą laisvę mylį amerikiečiai natūraliai pur
tosi, ir dėlto neatrodo, kad jis čia rimtai įsigalėtų. Bet 
daug pavojaus atneša komunizmas, kurs savo dikta
tūrą moka pridengti demokratiniais .šūkiais. Čia lais
vę mylintiems amerikiečiams sunku suprasti, kad ta
riamai demokratiškas komunizmas galėtų atimti žmo
gaus laisvę, Bet Rusijos pavyzdys parodo, kad komu
nizmo šūkis melagingas. Tik tame bėda, kad sovietų 
gyvenimas ne visiems amerikiečiams yra žinomas, o 
jei apie jį kiek nugirsta, tai jiems atrodo neįmanomi 
tie žiaurūs faktai, kurie pasireiškia komunistinės vals
tybės gyvenime. Ot čia ir pavojus, kad tie faktai neį
tikėtinai žiaurūs. K.

i

kalų klausimą, jei susi
jungę į draugijas ir išmin
tingų vadų vedami eis tais 
keliais, kuriais ėjo mūsų 
proseniai, kartų žiūrėję 
asmens ir visuomenės ge-

(rovės. Šiandieną darbinin
kų organizacijų yra daug 
daugiau, kaip kitados, bet 
daugelis faktų tvirtina, 
kad jų priešaky dažniau
siai stovi slapti vadai”.

Laisvamanių spauda vis dar tebeunkščia dėl žlu
gimo ispanų “demokratijos” ir dėl persekiojimo loja- 
listų, kurie pasižymėjo deginimu bažnyčių, mokyklų, 
ligoninių, dirbtuvių ir žudymų dvasiškijos ir tikinčių
jų katalikų civilinio karo metu. “Demokratjos” (su
prask — komunizmo) užtarautojai pripažysta, kad Is
panijoj buvo išžudyta pernelyg didelis skaičius katali
kų ir sudeginta bei sunaikinta tūkstančiai bažnyčių ir 
labdarybės įstaigų, bet teisinasi tuomi, kad “respubli
koniška” Ispanijos vyriausybė buvusi neprityrusi ir 
persilpna suvaldyti įsisiūbavusią revoliucijos minią. 
Girdi, revoliucija visados esti kruvina. Taip, karas ir 
revoliucija tai žiaurūs ir kruvini dalykai. Bet viena y- 
ra įšėlusios minios žiaurumas, o vėl kas kita planingas 
revoliucinės vyriausybės su minia bendradarbiavimas 
ir dar kurstymas jos prie žudynių, deginimų ir plėši
mų. O tai kaip tik ir įvyko Ispanijos revoliucijoj.

Dabar jau nustatyta neužginčyjamas faktas, kad 
Ispanijos perversmas buvo pravestas griežtai pagal 
rusų revoliucijos metodą. Rusijoj buvo padaryta per
daug bereikalingų žudynių ir vandališkų nuosavybės 
sunaikinimų. Jei ispaniškos revoliucijos vadai (jie at
vyko iš sovietijos) būtų turėję kiek sąžiningumo ar 
bent krislą paprasčiausių žmogiškų jausmų, tai jie 
būtų mėginę išvengti rusiškų žiaurumų. Bet jie elgėsi 
lygiai taip pat, kaip sovietų revoliucijoj. Visų pirma 
paleido iš kalėjimų ne tik politiškus nusikaltėlius, bet 
ir kriminalistus, kuriems davė valią elgtis kaip tinka
mi. Suprantama, kad paleisti laisvėn kriminalistai ne 
dykinėjo: jie žudė, degino, plėšė iki sočiai. Valdžia ne 
tik pro pirštus žiūrėjo į jų darbus, bet juos gynė ir 
globojo. Plačiai žinomi faktai, kad kuomet gaisrinin
kai buvo bemėginą gesinti degančias bažnyčias, mo
kyklas, ligonines ar kitas labdaringas įstaigas. Ispa
nijos revoliucinė milicija neleido jiems to daryt Tegu

ir

Mūsų dienų faktai tvir- ir vargą kenčia.
i tina Popiežiaus žodžius. Ir Bet nežiūrint tų visų 
(Amerikos Darbo Federaci- blogybių ir nesutikimų u- 
Ijoje ir CIO ir kitose unijo- nijose, mes negalime jų 
(se yra nemažai suktybių, pasmerkti ir sakyti, kad 
yra į jas įsibriovę komu- jos nereikalingos. Tai vie- 

jnistų vadų, kurie nesirūpi- natinis darbininkų išga
nymas! Mes nesakome, 
kad policija nereikalinga 
dėl to, kad yra nesąžinin
gų policistų, nesakome, 
kad nereikalingi yra teisė
jai, jei užgirstame apie ne
sąžiningą teisėją, taip ly
giai negalime sakyti, kad 
darbininkams unijos ne
reikalingos, jei jose yra be 
sąžinės ir be dorovės vadų. 
Panaikink unijas ir darbi
ninkai nebeturės jokios 
apsaugos nuo kapitalistų 

(išnaudojimo.

na darbo žmonių gerove, 
bet komunizmo išplatini
mui. Tankiai tie vadai ne
silaiko sudarytų su kom
panijomis sutarčių, išveda 
darbininkus į neteisėtus 
streikus ir ardo darbinin
kų organizaciją. Šiandie
na darbininkų unijos ne 
tiek kovoja prieš kapita
listus, kiek viena prieš ki
tą: veda jos darbininkus 
kovoti prieš darbininkus. 
Kompanijos tuo džiaugia
si, gi darbininkai skurdą

valstybinti. Lai visi gamy
bos ir prekybos turtai bū
na valstybės rankose”. 
Bet tai yra labai klaidinga 
priemonė. Juk koks yra 
(skirtumas, kas yra kapi- 
italistas, valstybė ar kom
panija. Jei viskas bus val
stybės galioje, tai ji tada 
bus kapitaliste ir nekiek 

■J „ 

turtuolius. Juk gyvenimo 
įvykiai jau tą patvirtino, 

i Sovietų Rusijoje viskas y- 
ra valstybės galioje. Nėra 
privatinių kompanijų. Bet 
darbininkai labiau yra 
skriaudžiami ir vargina
mi, kaip kur nors kitur. 
(Rusijoje, darbininkai ne- 
! turi teisės pareikalauti di
desnio atlyginimo: jiems ( 
uždrausta dėtis į unijas; i 

* -i r, v t? j nevalia išeiti į streiką dėl Amerikos Darbo Feaera- , . . 4 .. ,.savo teisių, nevalia palinti 
vieno darbo ir ieškoti kito. 
Valstybė pasidarė 
žiauri kapitaliste, 
je jau ne valstybė 
ja žmonėms, bet 
priversti valstybei 
ti ir skursti. Ir taip, komu
nizmo mokslas ne tik ne
pagerino darbininkų gy
venimo. bet uždėjo jiems 
daug sunkesnį skurdą ir 
surakino juos vergovės 
pančiais.

Kelios savaitės atgal, į bininkui 
vienas iš dieninių Ameri- dolerių 
kos laikraščių turėjo šito
kį skelbimą: “Reikalinga 
100 vyrų prie statybos 
darbų: 38 centai į valandą 
— 10 valandų į dieną. Vy
rai privalo būti tvirti, ge
ros sveikatos, ir tarp 21 ir 
45 metų amžiaus”. Artimo 
meilė man draudžia pami
nėti kompanijos vardą.

Kompanija temokės dar-

dvidešimts du 
____ , ir aštuoniosde- 

! šimts centų į savaitę iki 
darbininkas bus sveikas ir 
neprasikals savo amžiumi! 
Bet jei darbininkas su
sirgtų, kas tada; o jeigu jis 
išgyventų virš keturiosde- 
šimtys penkių metų, kur 
jam tada dėtis? Jis per se
nas dirbti ir per jaunas 

(gauti valstybės senatvės 
Į pašalpą.

Trysdešimtys 
centai į valandą, 
valandų į dieną, 
geriausioje sveikatoje ir gaiš”, 
gražiausiame savo gyve 
nimo amžiuje! Tokį atly- ei ja neseniai pranešė, kad 
ginimą jiems mokės kom- viena kompanija, South 
panija. kurios turtas vir- Carolina valstybėje, už 55 
šija bilijoną dolerių. 
kiek tokių kompanijų yra, 
patys darbininkai gerai 
žino. Nenuostabu, kad Po
piežius Leonas XIII sakė: 
“Visi žmonės sutinka, kad 
vargstantiems reikia grei
tai padėti, nes darbininkai 
vargsta be savo kaltės di
džiausiame skurde. Kaip 
praėjusiame šimtmety bu
vo panaikintos amatninkų 
draugijos, neįvedus jų 
vieton kitokių, ir kai, be 
to. įstatymų leidėjai bei 
viešosios įstaigos išsiža
dėjo krikščioniškos tiky
bos, tai palengva gyveni
mas paliko darbininkus 
pačius vienus be globos 
nežmoniškų darbdavių, 
bei nesuvaldomų konku
rentų gobšumui. Visa ga
myba bei prekyba atsira
do nedaugelio žmonių ran
kose ir tuo būdu saujelė 
perdaug praturtėjusių ka- pitalistų. Reikia viską su

ko: “Tarp kitų džiuginan- Pijus XI, enciklikoje a- 
čių tam tikro socialinio at- pie Bedievišką Komuniz- 
naujinimo ženklų patys: mą, ragina katalikus į vei- 
jais yra darbininkų bū- kimą darbininkų gerovei 
riai, kurių tarpe su dideliu i ir nurodo kokių priemonių 
džiaugsmu matome su- jiems imtis. Jis sako: 
glaustus jaunesnių darbi-! “šiais laikais daug reika- 
ninkų būrelius, kurie netingesnis ir būtinesnis, nei 
tik palankiomis ausimis i kada nors seniau, yra or- 
klauso dieviškos malonės ganizacijos darbas, kuris 

bet ir uolumu turi eiti pirma tiesioginio 
savo draugus

Ir savaitės darbo valandas 
moka darbininkui devy- 
nius dolerius ir penkios- 
dešimtys šešius centus. 
Kita kompanija, už 48 
darbo valandas darbinin
kams moka $16.47. Kada 
darbininkai pradėjo smar
kiau organizuotis į unijas, 
tai kapitalistai iškėlė savo 
fabrikus į pietines valsty
bes, kur darbininkai dar 
nesupranta unijos reika
lingumą, ir priversti esą 
dirbti už mažiausį atlygi
nimą. Tai nežmoniška 
skriauda daroma varg
šams dar b i n i n k a m s, 
skriauda, kuri šaukiasi 
dangaus keršto.

patarimų, 
stengiasi 
pelnyti Kristui. Ne mažes
nio pagyrimo verti ir dar- 

I bininkai, kurie padėję į ša
lį savo naudą, tik savo 
draugais rūpindamiesi, jų 
teisingus reikalav i m u s 
protingai stengiasi palai
kyti ir derinti su visos į- 
monės nauda ir nesiduoda 
nuo savo kilnios pareigos 
nubaidyti nei 
kliūtimis, nei

veikimo. Kad darbininkai 
sėkmingiau galėtų dar
buotis jie privalo visų pir
mą apsipažinti su Bažny
čios mokslu. Šitam reika
lui daug gali padėti studi
jų rateliai, socialinės sa
vaitės, metodiški paskaitų 
ciklai, ir kitoki panašios 
rūšies darbai, kurie tinka 
supažindinti darbininkus 
su krikščionišku sociali
nių problemų sprendimu”.

Komunistinė Pagalba
Tai blogybei pašalinti 

komunistai siūlo štai ko
kią priemonę. Jie sako: — 
“Reikia visą atimti iš ka-

dega buržujų įstaigos. Taip pat nemėgino sustabdyti 
riaušių bei žudynių, ir kuomet ispanų kariuomenė (ne 
revoliucinė) siūlėsi riaušininkus numalšinti, tai revo
liucinė vyriausybė liepė kariuomenei pasilikti kareivi
nėse ir pašalino iš tarnybos įtakingiausius generolus. 
Tad matome, kad “respublikoniška” Ispanijos vyriau
sybė parodė ne silpnybę ar neprityrimą, bet planingą 
bendradarbiavimą su įšėlusią kriminalistų minia.

Ir civilinio karo metu lojalistai, jau turį pilną val
džią jų apimtose teritorijose, darė tokius pat ir dar 
aršesnius žudymus, kankinimus, plėšimus ir degini
mus, kaip revoliucijos pradžioje. Dabar tie kriminalis
tai yra teisiami. Jei kurie susilaukia sunkesnės baus
mės. tai komunistų ir laisvamanių spauda kelia triukš
mą dėl “persekiojimo” žlugusios ispanų “demokrati
jos”. Komunistai kaip komunistai. Jie niekina demo
kratiją ir kiek įmanydami teršia jos vardą (išskirti 
tik daro tada, kai jiems prireikia užsimauti demokra
tijos kaukė). Bet tie trumparegiai “demokratai”, ku
rie per nežinyste ar žioplumą užtarauja Ispanijos 
(skaityk — Stalino) lojalistus, tikrajai demokratijai j 
daro skaudų meškos patarnavimą. K.‘

Tikriausius darbinin
kams nurodymus duoda 
Krikščionybė. Katalikų 
Bažnyčia sako, kad vals
tybė privalo rūpintis visų 
žmonių gerove. Kiekvie
nas pilietis turi teisę gauti 

■tinkamą pragyvenimą. 
Valstybė negali varžyti 
žmogaus įgimtu teisių, bet 
žiūrėti, kad jo teisių nie
kas neperžengtų. Žemės 
turtais ir gerybėmis pri- 

, valo kiekvienas žmogus 
naudotis. Ir tai valstvbės I ~yra uždavinys taip 
tvarkyti, kad niekam tu 
turtu netruktu, 
galėtų žmoniškai 
venti. Kad valstybė leidžia 
vieniems perdaug pratur
tėti. o kitiems vargą ir ba- 
da kęsti, tai dėl to. kad 
Krikščionybės mokslas 
nėra įgvvendytas.

Ir ką Katalikų Bažnyčia 
liepia katalikams daryti ? 
Ji liepia įnešti į visą gyve
nimą krikščionišką moks
lą. Ji ragina darbininkus 
organizuotis į draugijas, 
kad taip susibūrę galėtų 
sėkmingai veikti. Popie
žius Leonas XIII sako: 
“Darbininkai lengvai ir 
protingai išspręs savo rei

•* --r — nT.it
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Katalikai, 
kaip jų unijos 
mos, privalo jas gelbėti, lio savęs atsižadėjimo, tai 
Popiežius sako: “Taip pa- lai jie atsimins pasaulio 
ruošti bei išlavinti, Katali- Išganytoją, kuris mums y- 
kų Akcijos veikėjai virs ra davęs ne tik darbo, bet 
pirmaisiais bei artimiau- ir pasiaukojimo pavyzdį”, 
siais apaštalais savo darbo
draugų tarpe, pataps ver- Popiežiaus žodžių 
tingais kunigo padėjėjais, buojasi sudarymui geres- 
nešdami tiesos šviesos ir nės socialinės tvarkos. T. 
lengvindami materialinius --------------
ir dvasinius sunkumus Stalinas Išdėstys Bedievių 
tuose sluoksniuose, kurie 
yra apleisti”. Darbinin
kams Popiežius įsako būti 
apaštalais savo darbo 
draugams. Jis sako: “Savo

Sovietų Rusijos bedievių 
sąjungos pirmininkas Ja- 

vyskupų" ir kunigų vedami, roslavskis pranešė, kad šią 
jie turi gražinti Dievui ir 
Bažnyčiai tas dideles savo 
darbo brolių minias, kurie, 
įširdę dėl to. kad nebuvo 

■ suprasti, nei taip gerbia
mi, kaip privalėtų, yra at
sitraukę nuo Dievo. Lai 
katalikai darbininkai, sa- 

Įvo pavyzdžiu ir savo žo
džiu. duoda savo paklydu- 

I siems broliams suprasti, 
kad Bažnyčia yra švelni 
Motina visų tų, kurie dir
ba ir kenčia, ir kad Ji nie
kuomet neapsilenkė ir ne- 
ansilenks su savo šventa 
Motinos pareiga ginti sa
vo sūnus. Jeigu šita misi
ja, kurią darbininkai turi 
atlikti kasyklose, fabri
kuose, laivų dirbtuvėse, ir

vasarą Stalinas pasakysiąs 
išdėstvsiąs programines 
bedieviams kalbą, kurioje 
išdėstysiąs programines 
mintis apie bedievybės 
problemas. Be to, Stalinas 
sutiko priimti garbės pir
mininko titulą bedievių 
kongrese, kuris įvyks Mas

kvoje 1942 m. Tasai kon
gresas bus jubiliejinis — 
ruošiamas ryšium su So- 

, vietų režimo 15 metų su
kaktimi. Jame dalyvaus 
2.000 atstovų iš užsienio. 
Jo surengimas kaštuos a- 
pie 21 mil. rublių.

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy- 

i ti savo liežuvi.

>



darbininkas

Lietuvių Diena-Mūsų Išeivijos Pažiba ■ Dėl Laisvės

Skamba Lietuviškos Dainos Po Šalį Plačiausiai

DALYVAUJA MINIA JAUNIMO

pat ankstyvo ryto, 
traukia tuos eks-, ninkas 

tą Marianapoli ?

Antradieni. Liepos 4 d., š. m., 
} Marianapolio Kolegiją. Thom
pson. Conn.. visais keliais iš 
Naujos Anglijos, taip kaip Vil
nijoj per Sekmines i Vilniaus 
Kalvariją, automobilių, busų ir 
Įvairių t rokų eilės skubėjo, rie
dėjo. nuo 
Kas gi ten
kursantus Į
Kas gi ten svarbaus? O gi tas 
pats jausmas, koks traukia aną 
Vilnieti į Vilnių, į Vilniaus Kal
variją. Marianapolv. kaip ir 
Vilniui ekskursantas susikaupia 
nors trumpai valandėlei išklau
sydamas pamaldų ir pagyvena 
dienos lietuvišku 
viską dvasia.

jausmu,, lietu-

ryto pranašai, 
patekant, jau 

žolę, kuri

Štai ankstyvo 
dar prieš saulei 
brenda per draikią 
pasipuošus perlu žibančia rasa.■
Ji plauna tų iš toli atvykusių 
dulkėtas kojas. Ji padeda jiems 
pamiršti jų kasdieninius rūpes
nius ir štai išprašo iš jų suvar
gusių veidų linksmą šypseną. 
Pažengę būriai nuo vieno kraš
to ligi kito sustoja ir atsidūsta, 
ir sake: “koki čia lygūs laukai, 
nors ir išlaužyti audros miškai, 
bet tai čia gyvena mūsų broliai 
lietuviai...“

10 vai. ryto. Marianapolio Ko
legijos Rūmų puošnioje Veran
doje. tarp aukštų, lig Vilniaus 
Katedros, kolonų tarpe praside
da iškilmingos pamaldos. Jas. 
Šv. Mišias su asista celebruoja 
Garbingasis Prelatas kun. Jo
nas Ambotas. iš Hartford, Ct. 
Chorai su savo vadais muzikais, 
vargonininkais apsupę atsaki
nėja maldų posmus ir pildo žy
miąsias dalis himnais. Pamoks
lininkas kun. Jonas Vaitekūnas, 
savo gražia iškalba sutinka 
atvykusius su užuojautos,
padrąsinimo, su džiaugsmo žo
džiu ir visi tartum perpildyti 
kupina maldinga ir lietuviška 
nuotaika. pasibaigus pamal
doms. sklinda tarp žaliųjų krū
mų. tarp aukštųjų plačiai nusi
driekusių medžių, po 
guodžiančiais šešėliais 
pam poilsiui.

Chorų chorai tuojaus 
maldų vyksta į erdviąją

čia
su

po pa- 
dormi- 

toriją praktikai. Jie turi pildyti 
penktą valandą Dainų Šventės 
programą. Chorų priešakyj ei
na jų vadai, muzikai
n inkai su Dainų šventės 
gentu komp. J. Žilevičių.

Judėjimas parke didelis, 
tosi daugiausiai jaunimo,
tik eisi, vis surasi. Tai tikras 
lietuvių užplūdimas.

Dienos šefas, šios kolegijos 
einąs pareigas rektoriaus ir vy
riausiojo šeimininko, kun. Al- j 
fonsas Jagminas. MIC.. 
puikiai sutvarkęs

vargoni- 
diri-

Ma-
Kur

priežiūroj turįs ir šiuo atveju 
turi pilnas rankas darbo. Čia 
svečių kunigų, čia svečių veikė
jų. čia svečių viešnių, žodžiu, 
nei valandėlės, nei minutėlės ir 
nei sekundėlės poilsio... Jam 
šioj dienoj stipriausioji pajėga, 
tai šios Lietuvių Dienos Pirmi- 

Kun. Pranciškus V.
Strakauskas, Lovvellio lietuvių 
parapijos klebonas. Jis eina ei
linius darbus ir čia pat girdime 
jo Mėgėjų Valandos atidarymo 
sveikinimo ir informacijų žo
džius. Teko patirti, kad Kolegi
jos vadovybė jam priskiria di- 
džiausį nuopelną šios dienos pa
sisekimui. Jis. esą daugiausiai 
dirbo, rūpinosi, važiavo, kalbė
jo ir įvairiais telephonų skam
binimais Dienos reikalu prisidė
jo. kad tik šioji Diena būtų pa- 
sekmingiausia.

Mėgėjų Valandą veda “Darbi-' 
ninko” redaktorius ir Darbinin
kų Radio pusvalandžio vedėjas 
Antanas F. Kneižys. Jis visus’ 
mėgėjus kviečia, visus perstato. 
visiems pripina eilę komplimen
tų. Čia tikrai turi progos pasi
rodyti kiekvienas drąsesnis lie

tuvis bei lietuvaitė. Ir eina pa
sirodo. Dainuoja, groja, šposus 
krečia ir t. t. Garsiakalbis toks

; garsus, 
kiaušiai girdisi, 
landėiės 
lieka apdovanoti gražiomis do
vanomis, bet nevisi, tik tie, ku-

■ rie geriausiai patiko publikai.
Sporto mėgėjai gražioje pie- 

: veje jau pradėjo savo darbą, 
žaidžia — vVorcesterio. Aušros I 
Vartų par.. soft baseball ratelis 

' su Vaterbury iiet. par. baseball 
! rateliu. Žaidimas įtemptas. Ten 
; šposų nekrečia. Kiekvienas pa
sijudinimas žaiaiko yra įverti
namas taškais. Iš šalies žiūrint 

j atrodo net ir per žiauriai peša
si žaidikai. Teisėjas dantis su
kandęs kenčia išmetinėjimus. 
Teisėjas negali būti geras. Jis 
negali įtikti abiem pusėm. Tai 
viena, tai kita, o vis skundžiasi, 
išmetinėja, kam jis ‘šališkai' pa
sielgė. Bet taip nėra. Jis teisin
gai teisi?.. Nebent jo akis jam 
kokiai nelaimei užkritus, ko
kiam šiukšliui sumeluotų. Žaidi
mas baigiasi VVaterburiečių 
naudai — 3 prieš 0.

Turėjo sekti tų pačių kolonijų 
mergaičių pasirodymai. 
VV’orcesterietės nepasirodė.

Prie Kolegijos Rūmų išsidrai
kė žaidėjai su Beano žaidimu, 
čia vadovauja Worcesterio pa
rapijos veikėjos su savo klebo
nu kun. A. Petraičiu. Jie turi ir 
svečių draugų: Kun. Vasys. 
kun. -Juraitis. ir kiti. Jie skai-

kad net Kmitvilėj aiš-
Tai meno va- 

momentas. Mėgėjai

Jvęs iš kitų, bet irgi iš lietuvių 
biznierių, pavyz. Myopia toni
kas. kuris yra irgi LDS nario, 
p. Prano Gerulskio, išdirbystės, 
gaminamas. Įdomus prie stalų 
darbais pasiskirstymas. Tiesa 
biznio generaliu padėjėju Tėve
liui Jagminui matosi “Darbi
ninko” administratorius p. An
tanas Peidžius. Jam į talką dir
bą įvairius darbus ir prie įvai
rių stalų visa eilė darbininkų.

Mūsų akys nejučiomis krei
piamos su maršo taktais ir jau
nimo žingsniais, kurie tiesiasi 
nuo Kolegijos Rūmų į Dainavi
mo vietą, aukštai iškeltą laipti
nę estradą. Iš visų pusių pasipi
la minia ir banguoja parko ly
giais laukais, lygiomis lanko
mis ten. kur išgirs lietuviškos 
dainos skambėjimą.

Chorų chorą maršo žingsniu 
veda muz. Juozas Žemaitis, pil
noje lyderio uniformoje. Diri
gentas komp. Juozas Žilevičius, 
lydimas muz. R. Juškos ir kitų 
muzikų irgi čia pat jau prie es
trados. Gilumoj pievos priešais 

, estradą pasilipęs ant automobi
lio muz. J. Vaičaitis išskėtė sa
vo didžiąją fotografijos mašiną, 
kuria trauks paveikslus Dainų 

' Šventės momento. Viskas pri
rengta. iš visų pusių apgulus 
minia laukia tos minutėlės ka
da pasigirs lietuviškos dainos 
banga. Viens, du tris, — diri- 

! gento mostas... ir ..
jo. nuaidėjo per plačius laukus, 
per žaliąsias girias į platųjį pa

saulį lietuviškos dainos banga. 
Visi susikaupę klausosi. Visus 
mintys neša... kur?... gal į tėvy
nę... gal i tas vaikystės dienas, 
kurios paliko lyg gražus sap
nas. Dirigentas tur būt dau
giausiai jaučia, nes jis nevien 
jausmais, mintimis, bet ir savo 
mostais nusako, nurodo, nu
kreipia ne vien tų mintis, kurie .. 
atvykę iš tėvynės Lietuvos, bet kO1Oni^ 
jis nori ir stengiasi įkvėpti su
pratimo ir jausmo tam jauni
mui. kuris čia pat alsuoja iš 
gilios krūtinės tos lietuviškos 
dainos melodija. “Tegul skam
ba mūsų dainos po šalis pla
čiausias"...

Muzikai, vargonininkai aty- 
džiai seka savo chorų dainas. 
Jų tarpe matosi: J. Žemaitis. R.> 
Juška. J. čižauskas. M. Kar- Gegužės 25 d. Argentina 

Bet bauskas, J. Vaičaitis. J. Stačio- i šventė savo nepriklauso- 
kas. J. Balsis, v. Burdulis. v. mybės šventę. Ta proga 
Sakas. A. šlapelis. Br. J. Banys,. trumpai susipažinkim su 
p-le V. Dzedulionytė. Chorai £a didelės laisvės šalimi.

Pamilę laisvę, jos grožį žinom, 
Ir gerbt mylėti išsimokinom, 
Kas laisvėj buvęs, vėl nevergauja; 
Miršta už gimtos žemelės saują.

Laisvė prigimus jaunoj sieloje, 
Lyg medis auga, plečias, keroja 
Ir laisvėj buvęs, jai mirt mokėsim; 
Su ja širdyse, kapuos gulėsim.

Kapams didvyrių nenešim gėdą, 
Krauju atpirksim kiekvieną pėdą. 
Kausimės netgi su milijonais; 
Jei nelaimėsim, krisim lavonais.

Persunkta krauju jau mūsų žemė, 
Dabar padangės jas vėl aptemę, 
Pavojui esant, tekės vėl kraujas 
Ir kris už laisvę vėl aukos naujos.

Alg. Vargas.

senyvos kartos darbininkų, bet nuoširdus svetingumas ir graži 
ir vadų. Beabejo yra ir mūsų' nuotaika. Buvo ir kitų gražių 
vadų veteranų, kaip kun. Urbo- būrelių, kurių neteko sužinoti 
navičius, kuris savo viloj malo- pavardžių, 
niai pasveikina kiekvieną jį at
lankiusį; matosi 
Švagždys, LDS Pirmininkas; 
kun. P. Juras. LDS vice-pirm.; 
kun. Pranciškus Strakauskas. 
šios Dienos Pirmininkas ir Ku
nigų Vienybės. Bostono provin
cijos pirmininkas; kun. Augus
tinas Petraitis. Šv. Kazimiero 
liet. par. Worcester, Mass. kle
bonas; kun. K. Vasys, Aušros 
Vartų par. Worcestery klebo
nas; kun. S. Kneižis. Šv. Jurgio 
iiet. par. Norvood, Mass. kle
bonas: kun. Juraitis iš Atholio, 
kun. Kripas. kun. Norbutas. 
kun. Baltrušiūnas. kun. Pad- 
vaiskas. kun. Daunis, kun. pro
fesorius Starkus, kun. Puidokas 
ir eilė kitų, ir net iš Lietuvos 
svečias Prelatas Maciejauskas.I

.. nuskambę- “S’*’ "“ria marSa- B kur 
čia nesutiksi žmogaus! Štai iš

I

Ligonių departamentas, kuris 
kun. Jonas ; buvo iš anksto numatytas Dr. 

Puišio globoje turėti, Dienos 
bėgyje aptarnavo net keli dak
tarai, būtent, Dr. Vaišnoras ir 
Dr. Landžius. Turėta keletą pa- 
cijentų. Visiems suteikta pir
moji pagalba.

Gerokai pavargę, sužavėti vi
sokiais įspūdžiais prisiartinki
me prie stalų ir pažvelgkime į 
veidus anų darbininkų, kurie 
nušilę laksto, triūse, dirba, pa
tarnauja ir visuomet linksmai 
kiekvieną prakalbina.

Štai Prie South Bostono stalo 
darbuojasi (South Bostonas ap
tarnauja ir Kolegijoj virtuvę) :

V. Savickas. E. Nanartavičie- 
nė, M. Jeskevičienė, Januškevi
čienė. Juškienė, Kuodis, 
mauskienė. Slatkevičienė, 
mečienė. Šmigelskienė. 
kienė, Brazauskienė. Navickie
nė, Sanda, Juška, Tuleikis, Rus
teika. Kumpa, Niauronis, Vaiš
noras. Žuromskas. Gelžinis. 
Puodelienė, Palionis. Brazaus
kas. Kilmonytė, Kaunelienė. 
Venčienė. Barolis. Kali sius. Jes- 
kevičius, Difertienė, Voverienė, 
Kašėtaitė, Peidžius, Ivaška. I- 
vaškienė, Valatka. Griganavi- 

jčius. Siaurienė, Siauris, adv. 
Jankauskas, p. Jankauskienė, 
O. Tuleikytė, M. Tuleikytė, Šile- 
liūtė, Pašarvytė. Šidlauskas.

Prie Šv. Kazimiero par. Wor- 
p. Paru-

Kaz-
Ko-

Čepii-tolimos Chicagok — Albina su 
Petru Švagždžiai ir kiti. Iš Ca- 

inados. Montreal — p. Bandžiū- 
tė, iš Amsterdam, N. Y. — pp. 

: M. Kerbeliai, p. J. Olšauskas, 
iš Pittston, Pa. — P. Savaki- 
niūtė, M. Vilkiūtė ir kiti; iš Wa- 
terbury — Dr. M. Colney, pp. 
Stulginskaitės; iš New Yorko— 
p. K. Vilniškis ir kiti, ir daug 
kitų iš įvairių tolimų ir artimų

. Linksmiausia grupė 
buvo bene Hartfordiečių. Jų 
tarpe p. Mončiūnas, p. Tamošiū
nienė ir kiti kurių tikrai pavar
džių negalėjau atspėti. Jie dai-| 
nuoja linksmas lietuviškas dai-Įcester. Mass. stalo: 
nas, kad net parkas skamba. Į lis f vedėjas), I. Mažuknienė, p. 
Malonu kuomet juntama tikras ’ Mažuknaitė. Landžiuvienė, A-

Argentina

p-lė V. Dzedulionytė. 
dainuoja šauniai. Kai kur kad 

i ir sugirgžda, bet tai supranta
ma. argi galima reikalauti viso 
šimto nuošimčių. Čia galėjo bū
ti trūkumas gero garsiakalbio, 

čiuoja ir dėlioja puputes ir čia Nes kaip gi gali keliems šim- 
1 ~ > dovanas. P-nios tams dainininkų atvirame oreviską laimi gražias

viską sa’-o Dilionienė ir Lrmoniene tvarko be gero garsiakalbio paduoti
— — — i. j__  ...

dovanas. P-nios tams dainininkų
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Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba j

h'OLLAND-AMERICA line
555 Boylston Street, Boston, Mass.

ro apie 230.000. Nors ofi
cialiai nė viena konfesija 
nėra laikoma valstybine, 
tačiau iš tradicijos katali
kų tikėjimui, kurį išpažįs
ta didžiulė gyventojų dau
guma, teikiama pirmeny
bių; sakysim, Respubli
kos Prezidentas tegali būti 

Santykiai

gaidos raktą. Bet matyt chorai į 
daugumoje gerai išlavinti laukė, 
tik ženklo, o jų ausys jau buvo 

sirengę valgidina ir prilenktos prie dainos gaidos.
Gražu, kad mūsų išeivija gai

vinama. stiprinama lietuviška 
daina. Juk žinome iš istorijos, 
kad nuo pat senovės, tais lai
kais. kada Lietuvoje nebuvo 
lietuviško nei žodžio nei rašto, 
šiaudinėj pastogėj močiutės, 
sesutės sukdamos ratelius bei 
dirbdamos kitus namų bei lau- 

! kų darbus visuomet apdainuo-
■ davo vargus, džiaugsmus bei ki
ltas viltis. Ir tik per dainą mes
palikome ir gimėme lietuviais 
ir jais turėtume trokšti pasilik
ti per amžius.

Žvelgiant į Lietuvių Dienos 
minią, norisi padaryti mažas 
teismas. Atrodo, kad senesnių
jų parke lig mažiau. Visur, kur

■ tik nežengsi jaunimas ir jauni-, 
Jis pristatė keturius mas. Ar gi jau vyksta persilau-i

j žaidimą.
Biznio staiai bei miniai pasi- 

I stiprinimo tiekėjai gražiai pa- 
j unksmėse 
trokštančius pagirdo, kas tik 
prie jų nesidrovi prieiti. Sakau 
nesidrovi. Kodėl? Todėl, kad y- 

■ ra ir tokių ekskursantų, kurie 
* atvykę su savo lagaminais, kur 

1 nors pasislėpę medžių paunks- 
I mėse ir nežino, kad čia prie sta- 
’ lų yra pagaminta jų malonumui 
skanūs valgiai ir gėrimai.

Teko patirti vienas gan Įdo
mus dalykas, tai tas, kad visas 

! biznis yra vedamas šios įstai- 
Igos. t. y. Kolegijos su lietuviais 
j biznieriais, kurie labai prieina
momis kainomis patiekia reika
lingus dalykus. Stambiausias 
Lietuvių Dienos teikėjas, tai 
Southbostonietis biznierius, L. 
D. S. 1-mos kuopos vienas iš se
niausių narių p. Kastantas Šid
lauskas.
pagrindinius dalykus, būtent.— įžimo momentas. Argi jau jauni- 
dešrukes, dešras (kįlbasus), to- mas užima senesniosios kartos 
niką ir Ice Cream. Jis tiesa ne- eiles?.. Taip bent atrodo... Ne- 

Įsavo išdirbystės. bet kontrakta- tik kad parke matosi mažiau

bės visiškai geri; apie tai 
paliudijo prieš keletą me
tų Buenos Airėse įvykęs 
nuostabiai pasisekęs tarp
tautinis Euchari s t i n i s 
Kongresas, kuriame kaip 
Popiežiaus legatas dalyva
vo ir dabartinis Šv. Tėvas 
Pijus XII.

j Santvarkos atžvilgiu Ar- 
I gentina yra federacinė val
stybė. Yra dveji parlamen- 

Ū.-V.Ž.

Žodynai - Dictionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 

, ŽODYNAS. A. Herlito. 399 pus
lapių, popieriniais apdarais — 
S2.25, gerais audeklo apdarais

Argentina ploto atžvil
giu yra nepaprastai didelė 
valstybė: ji apima 2.900. 
000 kv. km., atsieit, apie 5 
kartus didesnė už Vokieti- tik katalikas,
ją. Jos teritorija išsitęsia tarp Bažnyčios ir Valsty- 
(imant nuo jos šiaurinio 
galo ligi pietinio) per 3.600 
km, t. y. maždaug tiek pat, 
kiek nuo Archangelsko ligi 
Madrido! Tačiau tame plo
te, kurio 35 proc. sudaro; 
girios ir 46 proc. ganyklos; 
ir tik 8,3 proc. dirbamos 
žemės, — taigi, šitame plo
te tegyvena tik apie 11 mil. 
gyventojų, arba 8 kartus 
mažiau, kaip Vokietijoje.

Argentina yra žemės tur- to rūmai, 
tais pertekęs kraštas: Kor
diljerų kalnuose randama 
aukso, sidabro, vario, švi
no, cinko, volframo, man
gano rūdos ir, kas svar
biausia, to brangiojo skys
timėlio — žibalo! Klimatas

i didele dalimi kontinentali- Dabartiniu laiku sis žo-
nis, bet apskritai imanti“”?“i47iau±,

.. 1 TARPT AUTINIU ŽODŽIŲ
IsveiKos. ŽODYNAS, surengė K. Boruta

95 proc. gyventojų yra'_ Pr Čepėnas. A.Sirutytė - 
katalikai. Chaco provinci- j čepėnienė. Jis turi 1064 pusią- 
joje, Patagonijoje ir Ug- į pius. Popieriniais viršeliais kai- 
nies Žemėje dar yra ir in-!na $3.00: gerais audeklo apda- 
dėnų pagonių, kurie suda-|‘rais — $3.75.

nušauskienė, Jurgelionienė, Ri- 
dikevičienė, Ivoškienė, Males- 
kienė, Žurinskienė, Bruožienė, 
Nevulienė, Dilionienė, Urmonie- 
nė, Žilinskienė, Simniškienė, 
Daučiūnas, Matulevičius, Ivoš- 
ka, Brokevičius, Petruševičius, 
Laukaitis, Alavošius, Kašėta, 
Batkūnas, Lukoševičius, Bun- 
dzienė. Valkūnas. Sarapas, 
Pranckevičius, Aliukas, Brazau
skas, Barysas, Virbašius, Tau
ras, Šipas, Morkūnas.

Aušros Vartų par. Worcester, 
Mass. stalas. — Aptarnauja:—

P. Aišnoras, Kirmilienė, Ko- 
sulienė, Balsevičienė, Miškinie
nė, A. Nedzveckas, Volungevi
čius, Paleckas, Bogušinskas, 
Augustinavičius, Matučinskas, 
Nedzveckas. Kosulis, Barysas, 
Kraunelis.

Waterbury, Conn. Stalas, ku
ris buvo Waterburio LDS kuo
pos vadovybėje. — Darbavosi— 

Dapkus, Matuliūnienė, Stan
kevičienė, Šmotas, Girdzijaus
kienė, Markevičienė, Jasaitienė, 
Karinauskienė, Kašėtaitė, Mar
kevičius - sūnus, Markevičiūtė. 
Urbonas. Juozas Lunas. Marke
vičius. Girdzijauskas ir dvi Gir
dzijauskaitės.

Pažymėtina, kad Waterburio

LDS 5 kp. atvyko su savo vir
tuve ir įvairiais valgiais ir gė- 
i rimais.

Prie Įžangos didžiųjų vartų 
^darbavosi — Vincas Mažeika, 
:Juozas Remeika, studentas iš 
Bloomfield, N. J., p. Šakočius, 
p. Uždavinis ir V. Lukoševičius.

Prie Kmitvilės vartų — Ig Sa
vickas, ir jo du sūnus V. ir A. 

' Savickai, M. Kamandulis, K.
Jakavonis, P: Pileckas.I

Šis maždaug štabas darbinin
kų dirbo sunkiai, kad visus ap
tarnavus savo mandagiu patar
navimu. Dirbo ir daugiau darbi
ninkų iš Kolegijos štabo, bet jų 
vardų neteko sužinoti, nebent 
visiems gerai pažįstamą p. Tė
tulį, kuris dirbo nušilęs.

Būtų galima prirašyti Įvairių 
įspūdžių ištisus lapus, kas liu
dija, jog Lietuvių Diena yra tai 
žmogaus atsinaujinimo diena. 
Žmogus, kurs užsidaręs sėdi sa
vo name ar savo mieste palieka 
lig bergždžias savo įspūdžiais. 
Ar nebus tik geriausias Lietu
vių Dienos tikslas, tai atnauji
nimas dvasioje kiekvieno, kas 
tik tokio atsinaujinimo, atsikė
limo iš surūgimo dvasios ieško, 

j Valio, tad Lietuvių Dienos da
lyviams ! Rap.

Šis trečiosios klasės valgomasis kambarys naujajame 
Cunard White Star laive Mauretania bus geriausiai apibu
dintas kaip paprastas ir patogus. Akį veria vaizdas, kad 
jame nėra ilgų stalų, nėra besisukančiųjų kėdžių, nėra lu
bose neuždengtų balkių, kas pirmiau su šiais kambariais 
buvo taip surišta. Pagerinus trečiosios klasės keleiviam^ 
patogumus, naujojoj Mauretanijoj įvesta ypatingai daug 
naujų idėjų.

NaujosiosMsuretsmiosDekoracijos Skiriasi, Tačiau 
Turistų Ir Trečiosios Klases Harmonizuojasi

Kiekviena klasė perstato 
pilną ir spalvingą Įrengi

mą gyventi.

Liverpool, Anglija, — Iš Li- 
verpoolio išplaukusieji į pirmą
ją į vakarus kelionę naujojoj 
Mauretanijoj sužavėti pastebi, 
kaip yra privilegijuota matyt 
šio didžiojo laivo dekoracijos ir 
planuotą apstatymo harmonin
gumą! Turistinė bei trečioji 
klasės susilaukia maždaug tiek 
pat dėmesio savo apstatymo 
menu, kiek ir cabin klasė.

Naujojoj Mauretanijoj turis
tinėj ir treciojoj klasėse yra gi
miningumo panašume, kaip ir 
žemės palociaus dviejuose spar
nuose. bet jie vistiek skirtingi. 
Panašiai yra ir dėl parinkimo 
brangiųjų medžių. Gal pastebė- 
tiniausias yra Anglų kaštanas, 
kurio lentelėmis išmuštas tu
ristų rūkomasis kambarys ir 
peleninis sienų išmušimas turis
tų poilsio kambaryje. Panašiai 
akį veria spalvos prieš nužibin
tąjį medžio pagrindą. Bet pa
čios spalvos savimi yra visos y- 
patingai skirtingos. Turistų val- 
gomąjam naudota šilkmedžio 
žievė su nedažytu laikinės fy- 
gos mormedžiu. Tuo tarpu tre
ciojoj klasėj apdangalai yra o- 
ranžines odos su šviesiu ąžuolu. 
Turistų poilsio kambary spal
vos suderintos dar maloniau • 
gelsvai rusva su minkštai žalia, 
tuo tarpu kai treciojoj klasėj 
vyrauja koralas ir juodai ruda 
spalvos su juodais reljefais, 
aukso ir sidabro spalvos. Net ir 
kinoteatrai yra suderinti, taip

; pat ir kontrastingi — su scenos 
priekinėmis uždangomis aiškiai 
auksinės spalvos satino — tu
ristų klasėj, ir minkštai sidab
rinės spalvos treciojoj klasėj.

Vaikams žaisti kambariuose 
rodomas, ne tik kontrastas, bet 
atidengiamas vaizdas, kuriuo 
parodomi papraščiausi naujojo 
laivo patogumai visai šeimai. 
Turistinis kambarys apstatytas 
paprastų nendrių kėdėmis ir 
stabukais, aptaisyti lininiu au
deklu, aiškiais auginyčios vaiz- 

1 dais, kas pakartojama ir uždan
gose. Trečiosios klasės kamba- 

' rių spalvų derinimas susideda 
iš mėlynos, žalios ir oranžinės 
spalvų marginių kreminės spal
vos dugne. Dominančiai užiman- 
čios sienų dekoracijos ir toou- 
liausi būdai žaidimams užpildo 
žaidimų kambario vaizdą.

Natūralu, kambarių patogu
mas abiejose, turistinėj ir tre
ciojoj klasėse atlaiko pažada, 
kurio galima tikėtis pažvelgus i 
viešuosius kambarius. Visi tre
čiosios klasės kambariai turi 
karštą ir šaltą vandenį, moder
niai įrengtą šviesą ir ventiliaci
ją, aprūpinimus išlepintiems 
keleiviams ir apgalvotus pato
gumus. Turistinėj klasėj įspū
dinga proporcija kambarių turi 
privačias maudynes. Ir visuose 
gyvenamuosiuose kambariuose, 
kaip lygiai ir puikiuosiuose po
ilsio salionuose ir restoranuose 
lenktyniauja modernioji Britu 
dekoracija, tikslu Įgauti jaukų 
namų jausmą, kas buvo taip 
charakteringa buvusiojoj Mau
retanijoj.
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Enciklika Apie Krikščionišką 
Moterystę

1. Įžanga
Koki didi yra skaisčios Moterystės vertybė, gali

ma ypatingai iš to pažinti, Garbingi Broliai, kad Kris
tus, mūsų Viešpats, Amžinojo Tėvo Sūnus, prisiėmęs 
nupuolusio žmogaus kūną, nepasitenkino ypatingu 
būdu įterpęs moterystę — naminės draugės ir net vi
sos žmonių bendruomenės pradą ir pagrindą — į tą 
meilės santvarką, kurioje įgyvendė visuotinį mūsų 
giminės atnaujinimą, bet, privedęs ją prie pirmykščio 
jos dieviško įkūrimo grynumo, ją iškėlė į tikrą ir didį 
Naujo Įstatymo Sakramentą ir todėl jo drausmę ir vi
są priežiūrą pavedė Bažnyčiai, Savo Sužieduotinei.

Tačiau, kad šis moterystės atnaujinimas atneštų 
savo pageidaujamus vaisius visose pasaulio ir visų 
laikų tautose, visų pirmą reikia, kad žmonių protams 
būtų nušviestas Kristaus tikrasis mokslas apie mote
rystę; paskui reikia, kad susituokę krikščionys, savo 
silpnybėje dieviškos malonės pagalbos sustiprinti, su
derintų savo galvojimo ir veikimo būdus su šiuo Kris
taus įstatymu, kuo jie sau ir savo šeimoms apturės 
palaimą ir taiką.

Enciklikos Tikslas '
Bet, apsidairę iš šio apaštališkojo sosto, nelygi

nant iš kokios iškilumos, ne tik Mes, bet ir jūs patys, 
Garbingi Broliai, pastebite ir kartu su Mumis skau
džiai apgailestaujate, kad daugelis žmonių, užmiršę 
šį dievišką atnaujinimo darbą, arba visai nenumano 
šitokio krikščioniško moterystės šventumo, arba bėgė- į 
diškai jį neigia, arba net, pasirėmę klaidingais tam 
tikro naujo ir visiškai iškraipyto dorovės mokslo pa
grindais, po kojomis jį mindžioja. Šie tai kenksmingi 
paklydimai ir iškraipyti papročiai ėmė plisti ir tarp 
tikinčiųjų, ir pamažu, diena iš dienos, jie linksta la
biau įsigalėti jų tarpe: todėl, kaip Kristaus Vietinin
kas žemėje ir vyriausias Ganytojas ir Teisėjas, Mes e- 
same tarę, kad mums dera pakelti apaštališką balsą, Į 
kad nuo užnuodytų ganiavų nukreiptumėm aveles, 
kurios yra mums pavestos, ir, kiek tai mums galima, 
jas apsaugotumėm.

Tad Mes nutarėme prabilti į jus, Garbingi Broliai, , 
ir per jus į visą Kristaus Bažnyčią ir net į visą žmonių Į 
giminę apie krikščioniškos moterystės prigimtį, josi 
vertybę, apie naudas ir geradarybes, kurios kyla iš jos i 
šeimai ir pačiai visuomenei, apie labai rimtus pakly
dimus, priešingus šitai evangeliško mokslo daliai, a- 
pie ydas, priešingas moterystės gyvenimui, ir paga-. 
liau apie svarbiausias gydymomąsias priemones, ku
rių reikia imtis. Tai darydami, Mes sekame Leono XIII, j 
Mūsų palaiminto atminimo pranokėjo žingsniais ir 
Mes šią encikliką prisiimame kaip savo ir patvirtina-; 
me encikliką Arcanum apie krikščionišką moterystę, i 
kuri buvo jo paskelbta prieš penkiosdešimts metų; jei j 
Mes kai ką čia pilniau išaėstome atitinkamai mūsų ■ 
laikų sąlygoms ir ypatingiems reikalavimams, tai 
dėl to skelbiame, kad Leono XIII mokymai ne tik 
paseno, bet ir pilnai galioja.

vis 
ne-

Dieviškas Moterystės Įkūrimas
Ir kad padarytumėm pradžią šiam laiškui, kuris 

yra beveik visas paskirtas dieviškai moterystės insti
tucijai, jos sakramento vertybei ir nepajudinamam 
tvirtumui įrodyti, priminkime, visų pirmą, tą pagrin
dą, kuris turi palikti nesulaužytas ir nepaliestas: mo
terystės nebuvo įsteigta ir atnaujinta žmonių, bet Die
vo; ne žmonių, bet paties gamtos Kūrėjo Dievo ir gam
tos Atnaujintojo, Kristaus, mūsų Viešpaties, moterys
tė buvo aprūpinta savo įstatymais, patvirtinta, išaukš
tinta; todėl tie įstatymai niekame negali pareiti nuc 
žmonių norų nei nuo kokio pačių susituokusių sutari
mo. Toks yra Šventojo Rašto mokslas, tokia yra nuo
latinės visuotinės Bažnyčios tradicija, toks yra iškil
mingas apibrėžimas Tridento susirinkimo, kuris im
damasis žodžius iš Šventojo Rašto, moko ir tvirtina, 
kad amžinas moterystės nesuardomumas, jos vieny
bė ir jos tvirtybė pareina nuo Dievo, jos Įkūrėjo.

Bet nors moterystė, dėl savo prigimties, yra die
viškai įkurta, joje žmogaus valia turi vis dėl to save 
vaidmenį, kuris yra labai kilnus: mat, kiekviena atski
ra moterystė tiek, kiek susituokia tam tikras vyras ii 
moteris, kyla iš niekur kitur, kaip tik iš abiejų laisve 
sutikimo; šis laisvas valios aktas, kuriuo abidvi pusėfc 
teikia ir gauna atitinkamą moterystės teisę, yra toks 
reikalingas tikrajai moterystės sudarymui, juk jok: 
žmogiška galybė negali jo pavaduoti.

Ką apsiskaitęs žmogus 
turėtų žinoti apie savo 
burną bei dantis? Papras
tas žmogus neturi progos 
bei galimybės studijuoti, 
arba daryti palyginimą, 
burnos su kita kūno dalim 
kas link higienos- Bet, jei
gu būtų galimybės studi
juoti, jis pamatytų, jog 
sunku būtų surasti kitą 
kūno dalį taip labai apleis
tą, kaip burna bei dantys.

Civilizuotame krašte ne
rasi žmogaus, kuris ne
plautų rankų, nepraustų 
veido nors kartą į dieną bei 
nesimaudytų bent kartą 
savaitėje. Ęet rasi didelį 
skaičių, ypatingai iš vyrų, | 
kurie savo gyvenime nė 
kartą nėra plovę burnos 
bei valę dantų, nors bur
nos bei dantų švarumas y- 
ra daugiau reikalingas pa
laikymui sveikatos, negu 
veido bei bendras kūno 
švarumas. Visi žinome, jog 
per burną palaikome savo 
gyvybę, nes dalykai, be ku
rių negalime gyventi, bū
tent maistas, oras ir kita, 
pasiekia mūsų sistemą per 
burną. Vienok žmonės la
bai mažai kreipia dėmesio 
į burnos bei dantų švaru
mą. Burnos higiena turėtų 
būti stebima nuo pat kūdi
kio gimimo dienos. Kūdi
kis pirmą kvapą kvėpda
mas bei pirmą kartą imda
mas maistą iš motinos 
krūties, arba kokios kitos 
maitinimo priemonės, jau 

i įtraukia į savo burną ne- j 
mažą skaičių mikrobų. Pa-! 
tekę apleiston burnon pe-' 
rai, greit veisiasi ir suda
ro tinkamus lizdus liežuvio 

: grioveliuose ir gleivinės 
plėvės susimetimuose. Su
prantama, bakterijų kie
kybę bei kokybę sudaro 
aplinkybės ir kvėpuojant 
orą į burną įsigauna įvai
rių bakterijų. Vienos jų 
nepavojingos, o kitos yra 
ligų gamintojos. Kai kurie 

į tų mikrobų, misdami mai- į 
! sto liekanomis, burnoje j 
pagamina nuodingą rau- 

i galą, kuris patekęs į vaiko
■ vidurius kenkia sveikatai, 
' o kiti, progai pasitaikius,
■ įsigauna į sistemą ir suke
lia rimtą ligą. Dėl to, mo-

, tina turėtų nepamiršti, 
jog kur randasi nešvaru
mas, ten glūdi ir ligos pa
vojus; kur dulkina ir su
teršta, ten mikrobai ge
riausiai bujoja. Taigi, rei
kia daboti, kad visi daly
kai, su kuriais kūdikis su-• • 
siduria būtų švarūs. Reik 
neleisti vaikui landžioti po 
dulkinus užkampius, dėti į 
burną daiktus, pavyzdžiui, 
suterštus savo pirštus, po
piergalius, skudurus ir tt. 
Tie dalykai, kartais, turi 
daug ir pavojingų mikro
bų.

Nežiūrint kūdikio drabu
žių kiekybės, bet ir jie turi 
būti švarus, rankos, vei
das ir visas kūnas turi būfi 
svarūs. Jei kūdikis maiti
namas motinos krūtimis, 
prieš kiekvieną žindymą 
motina turi atsargiai bei 
svariai nusiplauti rankąs
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Klausimai Apsvarstymui
Kodėl Popiežius Pijus XI parašė encikliką apie Krik

ščionišką Moterystę?
Ar buvo pirmiau Popiežių enciklikų tuo klausimu" 
Kaip įrodysi, kad moterystė nėra žmonių sudaryta 

bet Dievo įkurta?

DU NAUJI KAPAI
A. A. Antanas Rėkus

Nelaboji mirtis vėl atlankė 
mūsų koloniją, ir štai netekom 
dviejų parapijiečių. Ketvirta
dienį. birželio 29 d. Antanas Rė
kus atsikėlė tarytum sveikas, 
apsirengė eiti į darbą, papusry- 

i čiavo ir rengiasi apleisti namus 
kaip vienu kartu sukniubo, puo
lė ant žemės, ir kuomet pribėgo 
jo brolis ir kiti jam pagelbėti.

ir kitas liečiančias kūdikį i 
kūno dalis, kad viskas bū- 
tų švaru. O jei dėl kokios; 
nors priežasties motina ne
maitina kūdikio savo krū
timis, tada visi indai bei į- 
rankiai turi būti išplauti ir į 
išvirinti (sterilizuoti) 1 DRAGŪNAS — PRALEIKYTĖ ei ja nosyje. Bet ligonis mano i tai jau Antanas buvo negyvas
prieš kiekiveną kūdikio
valgį. Kūdikio burna rei- !
kia dažnai apžiūrėti nes dideli’* iškilmių, priėmė mo- ninėje jau dvi savaitės be są- 
karUis randas liuososglei-iterystėssakramentąJ°nasDra' monės šv. Alfonso

tarne žanduku vpiHn > gūnas ir p-le Albina Praleikyte. mokyklos mokinys. Antanas ves tarpe zanauąų, veiao. Byla ir jo žmona žukaitis Tik 12 metų
raumenų, BU iezuviu ^Marijona. |>uvo liudytojais, o kas. važiuodamas dviračiu bu- 
gale gerkles Jjei apie^tonsi- kun Liudas Mendelis prie- vo sunkiai sužeistas automobi- 

mė jaunųjų vieno kitam ištiki- liaus. Galva buvo sunkiai su- 
mybės pasižadėjimus. Sveikina- mušta ir kairioji koja sutrupin-. 
me ponus Dragūnus. Ilgiausių ta. Prie ligonio budi tėvas kas i 
metų ir daug Dievo malonių jų naktį, o motina kas dieną, 
naujam gyvenime!

________ Senukė Sakalauskienė iš 
MŪSŲ LIGONIAI VVestporto visai silpna. Naba-

gutė jau antras metas kaip kan- 
i Monika Jucienė randasi Mary- kįnasj iįgOS prislėgta. Bet gy- 
land Universitete ligoninėje.• Rytojai nesuranda būdo pagel- 
Pereitą savaitę buvo jai pada- 
ryta gan sunki operacija. Jau-, 
čiasi gerai ir mano už kelių Kazys Masundukas visą sa- 
dienų grįžti namo. Kiek galima ■ vaitę negali nieką valgyti. Ką

■ minga. namie. 1336 W. Lombard St.
I Vincas Pečiulis, gyv. W. Fa- Visiems sergantiems ir jų šei- 

ir tokiu būduiyette St. kenčia Johns Hopkins moms reiškiame užuojautą ir 
“ i nuo birželio 29 d. j linkime visiems veikiai grįžti 

sesnė nuo pavojų. L.G.A. Jam irgi buvo padaryta opera- prie sveikatos.

dar šią savaitę apleisti ligoninę. Taip veikiai širdies ataka ats- 
Seštadienį, liepos 1 d. kukliai, Toj pačioj Johns Hopkins ligo- kyrė sielą nuo kūno. Pašaukti 

gydytojas ir kunigas tuoj atvy
ko. bet tik sukalbėti maldas už 
mirusio vėlę.

Laidotuvės įvyko pirmadienį. 
Kun. Dobmis. Shamokin. Pen- 
na. lietuvių parapijos klebonas, 
artimas mirusio giminaitis, va
dovavo laidotuvėse. Jisai atna
šavo šv. mišias prie didžiojo al
toriaus. o mūsų klebonas, kun. 
Juozas Lietuvnikas ir kun. dr. 
Mendelis laikė prie šoninių al
torių. Kun. dr. Mendelis pasakė 
pamokslėlį, primindamas vi
siems reikalingumą budėti ir vi
suomet būti prisirengusiems 
sutikti mirtį. A. a. Antanas Rė
kus. būdamas pavyzdingas ka
talikas, nors ir netikėtai buvo 
mirties užkluptas, tačiau tikrai 
buvo prisirengęs, nes Šv. Ko
munijos neapleisdavo nė vieną 
mėnesį ir nė vieną ŠŠ. Vardo 
dr-jos kryžių gavo už savo išti
kimybę. Savo šeimai ir gimi
nėms jis paliko nesuterštą var
dą ir gražų krikščionišką pa
vyzdį. Ištikimas katalikas, uo
lus parapijietis, pavyzdingas 

j šeimos tėvas jis paliko visiems 
. atmintį, kuria gali džiaugtis 
į šios kolonijos lietuviai. Tegul 
gerasis Viešpats suteikia jam 
amžinąjį atilsį: tegu ilsisi Vieš
paties ramybėje' Kaip žmonai 
taip jo šeimos nariams ir vi
siems giminėms reiškiame gi- 

, liausią užuojautą jų skausmo 
k ir liūdesio valandoje. Lai Aukš-
► čiausiasis juos stiprina ir ra-
► mina’.I 
►I
►

lūs. Pastebėjus gleivėtą 
medžiagą, reikia tuojau 
prašalinti, pasidarius tam 
tikrą sukuriuką iš geros 

Į bei švarios vatos ant ne- 
smaįlaųs virbalėlio. Bet 
kaip greitai vaikas gauna 
supratimą, taip greitai rei
kia jį mokyti plauti burną 
bei valyti dantukus.

Bendras išlaukinis šva
rumas sumažina infekci- i
. . ■• . t ...v,.. -------- ------------------------------------1

jos pavojų, o nuolatinis ir; niimanyti operacija buvo sek- tik suvalgo tuoj išvemia. Serga 
atsargus burnos plovimas mi 
susilpniną ten esančius 
mikrobus ir tokiu būdu: yette St. 
kūdikio sveikata yra liuo-j ligoninėje

I 
!
I
i
I

WE’RE SELLING FOR’14950”
Yes-its a Six z Leonard

1149.50

I’M READY TO PROVE WE HAVE THE 
FINEST REFRIGERATOR VALUE IN TOWN!”

H ere's A VALUE we alone can offer. It’s a big 6 
cubic foot 1939 Quiet Leonard CHALLENGER

SIX — with genuinc Leonard cabinet, welded steel, 
quality built right through to its wear-resisting 
Permalain fiaish.

It has the new stainless steel Zero-Freezer and the 
Glacier Sealed Unit—an unbeatable combination for 
true economy.

And it’s backed by Leonard’s Five-Year Protection 
Plan.

Don’t let this sensational Leonard value slip by you. 
Come in—start saving the Leonard way. Why not 
today?

WHAT A MONEY-SAVER!
Leonard’s new Glacier Sealed Unit is quiet and de- 
pendable! Poursoutall the cold-power you need—at 
savings you wouldn’t believe possible!

Aš Sutaupysiu Daug Įsigydamas Naują

A. A. M ugdai na Klišiūtė
Dar neprabėgo du metai kaip 

a. a. Motėjus Klišis buvo pa
šauktas amžinybėn, štai mirtis 
vėl aplankė tą šeimą sekmadie
nį rytą ir paėmė jų dukrelę. 
Gaila tai gaila, bet tiems, kurie 
matė Magdutę kenčiant ypač 
per paskutiniuosius du mėne
sius. visi sako, kad Dievas pa
rodė savo gailestingumą pri
glausdamas ją pas save. Palai
dota trečiadienį, liepos 5 d. 
Kun. dr. Mendelis atnašavo šv. 
Mišias ir ištarė kelius paguo
dos žodžius seneliai motinai ir 
sesutėms. Ypač pažymėtinas 
buvo pasišventimas sesutės Le- 
vonavičienės, kuri per daugel 
savaičių slaugir.o ligonę. Jai te
ko daug privargti ir nemiegoti 
ir kartu su savo sesute kentėti. 
Teisusis Dievas nepamirš jos 
gerų darbų. Amžinąjį atilsį 
duok mirusiai. Viešpatie’

B. S. K.

Aš leidžiu Jums patiems spręsti Leonard Šaldytuvo vertę. Įsigyjęs šį 
Leonard elektrikinį šaldytuvą nevien turėsi didelį parankumą, apsaugosi 
maistą nuo sugedimo, bet dar ir sutaupysi pinigų ant elektros. Šis šaldy
tuvas turi naują Glacier Sealed Unit su extra pajėgingu Master Dial, ku
ris kontroliuoja šaltį.

"union t
ELECTRKAll
SUPPLY CO1

Mes duodame lengvais išsimokėjimais ir labai prieinama kaina.

Kad sutaupius pinigų ant maisto, šis šaldytuvas turi didelį kompart- 
mentą desertams ir įvairiam maistui... turi storage kuriame tilpsta 2 bu
šeliai daržovių... turi stiklą-pertvarą “Meat File”, kuris užlaiko šviežią 
mėsą per visą dieną... yra ruimingas Showcase dėl vaisių ir kitoki patogu
mai. Taigi, ateikite į mūsų krautuvę ir nusipirkite elektrikinį Leonard 
šaldytuvą, kuriuo visuomet būsite patenkinti.

Union Electrical Supply Co. Ine.,
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas

Tęsinys 2-ame pusi.
Girtuokliavimas, kūniš

koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to luo
tą pražudo.
I
i Juozas Kasinskas

Ine.
Laidotuvių Direktorius ' 

: Patarnavimas Dieną ir Naktį 

i 602 Washington Blvd. 
BALTIMORE. Md.

Teiepnone Plaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų.

SUFFOLK 
D0WNS

DABAR IKI LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos Lenktyniy Laikas 

1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 

Jžanga (su taksais) Sėdynės 99c. 

Clubhouse $1.50—S lenktvnės kasdien



Penktadieaafc Liepos 7 d.. 1939 D A R B IN i N E A S 8

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

'12.

MONTELLO, MASS.
Birželio 28 d. iš Chicagos at

vyko pp. Petras ir Albina švag- 
ždžiai. kleb. kun. J. švagždžio 
brolis, ir pp. Juozas ir Stepani- 
ja Mansčiai.

Kaip pp. švagždžiai. taip ir 
pp. Mansčiai turi daug giminių 
ir jie dabar lankosi. Dalyvavo 
Lietuvių Dienoj, liepos 4. Ma- 
rianapolyj.

Iš Montello svečiai važiavo į 
New Yorką. o iš ten grįš į Chi- 
cagą.

p. Juozas Mansivs yra buvęs 
LDS 2 kp. narys, o p. Petras 
Švagždys “Darbininko" skaity
tojas ir rėmėjas.

Linkime pp. švagždžiam ir 
pp. Mansčiam malonių atosto
gų •

nyėicis padidintų kryžkelę ir ją 
pavadintų lietuvišku vardu. Iš
rinkta komisija: J. Treinavi
čius. L. Kumpa. A. Treinavičie- 
nė. M. Kubilius. M. Svirskas. 
Jie pasitarę su kleb. kun. J. 
švagždžiu reikalaus, kad miesto 
valdžia tą kryžkelę padidintų ir 
duotų lietuvišką vardą.

J< Ji skt lt viii us.

AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO KOMITETO DOVANA 
LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI

ATOSTOGOS LIETUVOJE

Birželio 29 d. įvyko Federaci
jos 9 skyriaus susirinkimas, 
naujoje svetainėje.

Pirm. J. Treinavičius atidarė 
susirinkimą malda. Skaitytas 
laiškas iš Federacijos Centro. 
Plačiai kalbėta apie vietinius 
reikalus, p. J. Treinavičius ra
gino visus važiuot: į Mariana- 
polį. liepos 4 d.

p. Treinavičius pranešė, kad 
iš “Darbininko" administraci
jos gavo 100 knygučių ir parda
vė 70. Pinigus pasiųs “Darbi
ninkui".

Kalbėta, kad yra būtinas rei
kalas reikalauti, kad prie baž-

Sykest Sykes
P A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washingtor. Si.. Norvvood. Mass.

Tel. Ncrvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WALNVT AVĖ.
Tel. NorA'OOii 1020

LDS 113 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyko birželio 25 d. 
pas pp. Kastantus Dėdinus gra
žiame sode. Pirmininkas Ado
mas Budrevičius atidarė susi
rinkimą malda. Skaitytas pro
tokolas ir priimtas vienbalsiai. 
Buvo skaitytas laiškas dėl Nau
jos Anglijos Apskričio suvažia
vimo: Greenfielde ar Bostone? 
Nubalsavome Greenfield. Mass. 
113 kuopos rezidencijoje ir iš
rinkome du atstovu į LDS Sei
mą. kuris įvyksta rugsėjo 24 ir 
25 dienomis Cambridge. Mass. 
Atstovais įgalioti Vincas Aguo- 
nis ir Jonas Giknis. Išduotas 
raportas iš mūsų pikniko, kuris 
įvyko birželio 4 dieną. Liko gra
žaus pelno. Skaitytas laiškas 
šv. Paulio ir Vincento draugi
jos. kuri pastatė senelių prieg
laudą Kaune. Mūsų kuopa žada 
suteikti auką. Nutarta laikyti 
pusmetinis susirinkimas su už
kandžiais ir žaidimais liepos 30 
dieną, pas Kastantus Dėdinus, 
gražiame sode. Susirinkimas 
baigėsi grazioie nuotaikoje su c o

malda. A. Dėdinas.}

c, Rašo Jonas Mončiūnas
(Tąsa)

i
*

į
HORWOOD, MASS

Wniiam J. CNsholffl
; GRABORIUS

> “Asmeniškas Patarnavimas’’

: 331 Smith St.,
I PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

■ Ofiso: Dexter 1952
J Narni): PI. 6286

Į

davo geresnę. Lietuvos teismai 
skaudžiai baudžia degtindarius. 
Vidutinis ūkininkas, sugautas 
-------- “naminę” 3 kartus, ne
gali išsilaikyti. Praranda visą 
ūkį. Gal kiek ir perskaudžiai 
baudžia. Pavyzdžiui, jeigu mes 
nueisime keli draugai pas kai
myną ir jis mus pavaišins “na
mine”. Jeigu policija užklups 
mus geriant, tai areštuos ir 
baus ne tik šeimininką, bet ir 
visus svečius.

Kaune mačiau priešnaminę 
parodą. Buvo iškabinti ir išdėti 

Na, pas- paveikslai degtindarių ir ko su
laukia tie, kurie tuos nuodus 
geria. Baisūs vaizdai.

Štai ūkininkas važiuoja ark- darant 
liu į Kauną. Policininkas jį su
laiko ir sako: “Tėvuk, pažabok 
arklį”. Pavažiavęs toliau, “tė
vukas” sako: “Paršas, jis man 
pasakys ką aš turiu daryti su 
arkliu. Aš jį žinau, kada jis dar 
ganė gyvulius”. Na, ir arklio 
nežaboja. Važiuoja nežabotu 
arkliu. Arklys, pamatęs auto
busą, pasibaido. Tada tokiems 
nepaklusniems žmonėms surašo 
protokolą ir baudžia. 
kui žmogelis sako: “Nėra lais
vės”. Bet tokių nepaklusnių yra 
mažai. Dauguma sako, kad da-, Valstybinė degtinė brangesnė, 
bar yra geriau gyventi, negu g gg centų už bonką, o “na

minės” gali gauti už litą arba ir 
už mažiau. O girtuokliavimas y- 
ra labai paplitęs. Kovoja kuni
gai, blaivybės organizacijos, 
bet sunku tą piktą išrauti.

j Didesniuose miesteliuose ma- 
būčiau norėjęs, o tik paragauti. čįau daug girtų Darbininkai(

I

Amerikos Lietuvių Sporto Komiteto valdyba dovanoja Lietuvos Šaulių Są
jungai trofėją. Vaizde, iš kairės į dešinę: Antanas J. Valonis, sekretorius; Dr. Ste
ponas Biežis. vice - pirmininkas: Kun. Anicetas M. Linkus, vice - pirmininkas: Lie
tuvos konsulas Petras Daužvardis: Adv. Jonas Bagdžiūnas - Borden, pirmininkas, 
ir Jonas Juška, iždininkas.

Šiais 1939 metais sukanka lygiai 20 metų kai Lietuvos Šaulių Sąjunga gy
vuoja. šios sukakties paminėjimui Lietuvoje yra rengiama iškilminga jubiliejinė 
šventė, kuri įvyks birželio 22—25 dienose. Iškilmių programą dalinai sudarys į- 
vairios sporto varžybos tarp šaulių sporto komandų, kaip tai, krepšinio, futbolo, 
teniso, lengvos atletikos, plaukimo, ir tt. Amerikos Lietuvių Sporto Komitetas pri
sidėjo prie šios jubiliejinės šventės dovanodamas Lietuvos Šaulių Sąjungai impo
nuojančią pereinamąją trofėją šaulių krepšinio pirmenybių laimėtojams jubilieji
nės šventės metu. Komanda laimėjusi krepšinio pirmenybes tris metus paeiliui, 
tampa trofėjos savininkė. Kitaip dovana kasmet pereina paskutiniųjų metinių 
pirmenybių varžybų laimėtojams. Galutinu trofėjos persiuntimu Lietuvon specia
liu kurjieru parūpino gerb. Jonas Budrys. Lietuvos generalinis konsulas New Yor
ke.

Pennsylvanijos Žinios
ir Šiemet Lietuvių Diena 

Bus Lakewood Parke

Pereitos savaitės pabaigoje 
pas pp. Kudirkus. gyv. Frank- 
Iin St.. ir pp. Kurus buvo atvy
kę svečiai - giminės iš IVater- 
bury. Conn. Praleido šventes 
labai linksmai.

, son, Conn., ir Seserims Nukry
žiuoto Jėzaus, Elmhurst. Pa.

Šiemet sueina lygiai 25 metai.
kai lietuviai rengia Lietuvių
Dieną. Sidabrinio Jubiliejaus suteiktą

pp. J. Daialiai su šeima pralei
džia sakaitę Nctv Yorke Pasau
linėje parodoje. Sako, "taip gra
žu čia. kad norisi pabūti ilgiau".

Šv. Jurgio lietuvių par. alto
riaus berniukų draugijos na
riai. pirmadienį, liepos 10 d..

/ ' vyksta į Marianapolio Kolegiją
< i praleisti savaitę atostogų.

Pope Optica! Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster. Mass.

F/

MODfFIEDmuuincu t

prieš karą.
Yra Lietuvoje ūkininkų, kurie 

labai girtuokliauja. Geria savo 
i darbo “samogonką” arba taip 
vadinamą “šarmalaką”. Teko ir 
man paragaut, žinoma ne, kad

Išgėrus tų nuodų baisiai troški
na.

gavę užmokesnį, prageria dalį 
arba visą, ir paskui sako, kad 

Prohibieijos laikais ir Ameri- gunku gyventi Lietuvoje.
koje kaikurie žmonės darydavo . 
“mooshine”, bet visgi padary-Į (Bus daugiau)
—

Worcester, Mass.
Šv. Kazimiero Parapija Nutarė, kad apskričio suva

žiavimas įvyktų ne Greenfielde, 
bet So. Bostone, kur yra vi
soms kolonijoms patogiausia 
suvažiuoti.

ir pagal išgalės pinigiškai prisi
dėjo nukentėjusiems. Taipgi a- 
čių Lietuvos Konsulato nariui 
p. V. Stašinskiui už atsilanky
mą. pasakytą pabėgėlių naudai 

į kalbą, ir už stambią auką. Taip
gi komisija labai dėkuoja Lie
tuvių Tautinės Salės Klubui už 

svetainę prakalboms
vienas iš Marijonų mi- dovanai. Ačiū lietuviškai spau- 

laikys šv. Mišias ir dai už talpinimą mūsų atsišau- 
Jei ne prie

lanki spauda, tai aukų rinki
mas būtų neįmanomas, nes da
bar visi norime už aukas matyti 
aiškias ir pilnas atskaitas.

P. Sfaniškis. rašt.

————— I

Pirmas šių metų Lietuvių Die-' 
nos susirinkimas neseniai įvyko proga.

■ St. Clair, Pa. Išrinkta sekanti sijonierių
valdyba: pirmininkas kun. Ar.- sakys pamokslą Laketvood Par- kimų ir atskaitų, 

jdrius Degutis. Maizeville. Pa.: ke.
vice pirm. kun. Juozas Šukevi- 

įčius. Tamaąua. Pa.: sekretorius
kun. Juozas Neverauskas. She-' 
nandoah. Pa.: iždininkas kunJ j
Kazimieras Rakauskas. Miners-!I 
ville. Pa.: iždo globėjai kun. Jo-: 
nas Klimas. Mt. Carmel. Pa., ir 
kun. Petras Laumakis. St. i 
Clair. Pa. Į parko komisiją įė-; 1
jo: kun. P. K. Čėsna. Mahanoy liams ir Ginklų Fondui davė vi- 
City ir kun. Andrius Degutis. S75.50. Aukotojų sąrašas ir 
Maizeville.
kun. P. K.

Kun. J. A. Neverauskas, 
Raštininkas Lietuvių Dienos 

Komiteto.

PHILADELPHIA, PA.
AUKOS LIETUVAI

Prakalbos Klaipėdos pabėgę-
II
Į

NAUJAS RADIO PUSVA
LANDIS

Liepos 4 d. veik visa parapi
ja dalyvavo Lietuvių Dienoje. 
Važiavo automobiliais. CS.V.

HAVERH'LL, MASS.
KLAIDOS ATITAISYMAS
"Darbininko" No. 50 tilpo ap

rašymas birželio 25 d. įvykusio 
bankieto kun. J. Daunį pagerb- 

■ti. Tostmasteriu buvo inž. J.
Belskis, o ne adv. Vincas Kiar- 

į šis. Svečiais iš So. Bostono bu- i 
vo ne kun. Daunio švogeris. bet Į 
dėdė su teta pp. J. Strigūnai.

Kurpio Plunksna.;

I

LAtfRENCE, MASS.

Pa.. Garbės Pirm.— ypinigai pasiųsta Lietuvos Kon- 
Cėsna. j sulatui. Tuomi pasitarnauta

x . i Lietuvai ir gauta truputį kredi-Diena šiemet bus x ° > j , u-,to musų didelei Philadelphijos 
lietuvių kolonijai. Lietuvos val- 
džia su dėkingumu paskelbs 
Tamstos vardą gerbiamųjų ge
radarių sąraše.

Prakalbų rengimo komisija 
visiems, ku-

Lietuvių 
rugpiūčio 15 d. toj pačioj vie
toj. kaip ir pereitais metais. — 
Laketvood Parke, arti Mahanoy 
City. Pa. Pelnas Lietuvių Die- Į 

i nos bus skiriamas į keturias ■ 
dalis: Seserims Kazimierie-!
tems. Seserims Pranciškietėms. širdingai dėkuoja 
Marianapolio Kolegijai, Thomp- rie parodė gerą lietuvišką širdį

Piknikas! PIKNIKAS Piknikas!

Mi-Birželio 25 d. mirė Ona 
liauskienė, buvus Šv. Elzbietos 
dr-jos narė.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų 17 m. amžiaus. Rap.

Daugeliui lietuvių pageidau
jant. trečiadieniais, pradedanti 
liepos 12 d., nuo 7-tos vai. va- 

ikare. per pusę valandos, iš sto- 
I ties WTEL. bus transliuojama 
lietuvių kalboje programa. 
Transliuos gerai žinomas vieti
nis radio garsintojas Antanas 
Džikas.

I

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.

Tas naujas radio pusvalandis 
yra taikomas ypač tiems p. A. 
Džiko rėmėjams ir klausyto
jams. kurie dėl tūlų priežaščių 
negali jo turiningos programos 
išklausyti šeštadieniais.

Taipgi ir šeštadieniais lietu
vių programa bus transliuoja
ma, kaip paprastai, nuo 8 vai. 
vakare. Geriausių sėkmių.

Radio Klausytojas.

Birželio 30 įvyko Federacijos 
skyriaus susirinkimas, kuris 
buvo skaitlingas dalyviais. Su
sirinkimą vedė pirm. p. J. Svir
skas. Susirinkime buvo iškelti 
klausimai, kurie liečia skyriaus 
veikimo tvarką. Po diskusijų, 
kuriose visi gyvai dalyvavo, 
prieita prie sekančių nutarimų:

11 Kadangi Federacijos sky
rių sudaro įvairias draugijas 
atstovaują nariai ir kadangi 
kiekviena draugija rengia savo 
pramogas, tad Fed. skyrius ne
mato reikalo užsiimti viešų 
pramogų rengimu ir tą klausi
mą išbraukia iš savo veikimo 
programos. Skyrius tiktai lai
kys sau kaipo pareigą įvairiais 
būdais pagelbėt draugijoms, 
priklausančioms prie Federaci- I AAAZAAAAAZVV,, A d A DŪMO
jos. kad jų rengiamos pramogos Į arbatos p Volungevičienės pa
būtų sėkmingos. • gelbininkės buvo šios: Antani-

i na Repeckienė, Margarieta 
Beauchemin, Jadviga Kalinienė, 
ir Jean Bendoraitytė.

Po to buvo “beano” žaidimai! 
Laimingos narės, kuriom teko 
netik po vieną dovaną, bet po 
dvi dovanas, buvo šios:

Ona Zidalienė, Elzbieta La- 
Baire, Sofija Galčienė, Marijo
na Lauzonienė, p. Šaulienė, O- 
na Mikolaitienė, Juzė Valentu- 
kevičiūtė ir Paulina Bulaitė.

A. M. V.

Nutarė rengti pikniką liepos 
9 d. Kviečia visus iš visur suva
žiuoti ir linksmai laiką praleis
ti. Korespondentas.

Pirmadienį, birželio 26 dieną 
įvyko Aušros Vartų Moterų So- 
cialio klubo susirinkimas. Bai
giant susirinkimą, graži, 12 
metų amž., p. Laikiūtė paskam
bino pianu.

■ Veikiančioji komisija parūpi
no lengvų gėrimų ir užkandžių.

: Bet po susirinkimo, atvėsus o- 
I rui, rūpestingoji p. Volungevi- 
; čienė, veikiančiosios komisijos 
pirmininkė, pagamino karštos

butų sėkmingos.
2) Nutarta kiekviename susi

rinkime turėti trumpas paskai
tas įvairiais, kaip tai: religi
niais. socialiais ir ekonominiais 
klausimais.

3) Kad sustiprinti tarpusavi
nius draugiškumo ryšius, Fe
deracijos skyriaus atstovai nu
taria turėti privačius su įvairia 
programa pramogėles.

Kad gerai prisiruošti prie a- 
teinančio rudens ir žiemos vei
kimo. pirmininkas paskelbė 
dviem mėnesiam vakacijas. 
Tad liepos ir rugpiūčio mėnesy 
Fed. skyriaus susirinkimų ne
bus. Sekantis susirinkimas į- 
vyks rugsėjo mėnesį.

Raporteris.

Aušros Vartų Parapija
I

/>
A VERY ’ LDS 108 kp. susirinkimas į- 

vyko tuoj po sumos Aušros 
Vartų par. svetainėje.

Peter F. Carrotl 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 
10 Vernon St.

Worcester, Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį

Tel. Worc. 4-6757

LDS SEIMAS DOLLARS
PER

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

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

564 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

4115 VVashington St.. Roslindale, 
Tel. Fsrkvvay 0558- W 

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

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

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė.
111 H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus .. :ko kas 
antrą utaminką mėnesio, ~ ',0 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainė 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolų raštininkę.

|

I

i

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Švagždys. 
601 61 h St.. So. Boston. Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tie 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

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.

MONTH

WILL BUILD A NEW 
GARAGE OR ENLARGE 

THE OLD ONE

Norfolk Lumber Co.
43 Canton St.,

Phone Stoughton 372

100 Pearl St.,
Bridgevvater 350

ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.
I

Sodaliečių Naujosios Anglijos Apskrities

Liepos-July 23, 1939
Sekmadienį,

Sportas — Muzika, Skanūs Valgiai ir Gėrimai 
Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti 

SODALIETĖS

PIKNIKAS

i >



Penktadienis, Liepos 7 d., 19S9 D3R8ININKKH
I

Okupuotoje LietuvojeDARATA CŪNYTĖ LAI
MĖJO RADIO

LANKĖSI GRABORIAI

VIETINĖS ŽINIOS) 
-------------- (į
parapijos vasarinę mokyklą, į- 
rodinėjo, jog tie tėvai, kurie ne
leidžia savo vaikučių lietuviškai 
mokytis, skriaudžia juos. Jie 
daug bus nuskriausti nemoksiu. 
Mokslas yra brangus dalykas.

ŽINUTĖS

par.Sekmadienį, Šv. Petro 
bažnyčioje, kunigai ragindami 
tėvus, kad leistų savo vaikus į

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas'
£ L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ADVOKATAI

J Tel. 3826 1

Liepos 5 d., 9 vai. ryte, su pa
maldomis, prasidėjo Šv. Petro 
parapijos vasarinė mokykla. 
Bažnyčion susirinko daug vai
kų ir tėvų pasimelsti. Kunigas 
Virmauskis atgiedojo vaikučių 
intencijai šv. mišias ir pasakė 

i pamokslėlį. Pamaldoms pasi- 
i baigus Seserys mokytojos suve
dė vaikučius mokyklon lavintis 
lietuviškuose moksluose. Tepa- 
dedie jiems gerasai Dievas.

Liepos 4 d., 2 vai. p. p., Alber- 
įtas Šliužas apsivedė su Ona Ja- 
Į kubauskaite, gyv. 35 Emerson 
J St. Liudijo Edvardas Jakubaus
kas ir Birutė Šliužaitė.

Liepos 4 d., Marianapolio Ko
legijos parke įvykusioje Lietu
vių Dienoje Darata Cūnytė iš 
W. Roxbury, adv. Juozo ir Bro
nės Cūnių duktė laimėjo RCA 
radio Nr. 313.

Liepos 5 d. p-lė D. Cūnytė at
važiavo su savo mamyte į “Dar
bininko” administraciją pasi
imti radio, apžiūrėjo naują In- 
tertypą ir Intertypos fondui 
paaukojo $4.00. Labai dėkoja
me p-lei Cūnytei už auką.

Šiemet D. Cūnytė baigė 6 sky
rių pradžios mokyklą ir už ge
rą mokinimas) ir gabumus lai
mėjo pirmą prizą. Ateinantį 
rudenį ji mano stoti į mergai
čių Latin High, kuri yra pasta
tyta viena iš aukščiausių moky
klų Mass. valstybėje. Linkime 
p-lei D. Cūnytei geriausio pasi
sekimo.

Liepos 7 d., įpuola pirmas mė
nesio penktadienis. Todėl ket
virtadienį ėjo daug žmonių iš
pažinties, kad galėtų priimti 
šv. Komuniją penktadienį ir 
sekančiomis dienomis, 
įvyko šv. Valanda.

Vakare

Sekmadienį, eis prie Dievo 
Stalo šios draugijos 8:30 vai. 

(ryte: Marijos Vaikelių Draugi
ja ir Blaivininkų kucpa, 9:30 v. 
r., Sodalicija.

Kun. K. Jenkus, švenčių pro
ga, buvo kelioms dienoms išva
žiavęs j pajūrį su kun. J. Ska- 
landžiu.

VYČIŲ GEGUŽINĖ

Namų Tel. 5307 J

Liepos 5 d., tapo pakrikštyta 
duktė Aleksandro Onos (Ban- 
dulevičiūtės) Kozmičių vardais 
Alena - Ona. Kūmais buvo Jur- 

igis Neviera ir Gladis Bergeron.
Lucy N. Yakim j

LIETUVĖ ADVOKATĖ į 
(JEKIMAUČUTĖ) i

14HopeSt., į
Greenfield, Mass. į

1 .V

GRĮŽO Iš PASAULINĖS 
PARODOS

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadv/ay) 
South Boston, Mass.

Namų: TALbot 2474

Telefonas: ŠOU Boston 2732

A. J. YOUNG
(Jsnkauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon Si., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154 

NAMŲ:
101 Baxter St., So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4673
i

Mokytoja A. Bandžiūtė iš 
Montreal, Canada atvyko pas 
pp. Peldžius į svečius. Ta proga 
lankėsi “Darbininke” ir pereitą 
šeštadienį Darbininkų radio 
programoje pasakė gražią kal
belę.

Mok. A. Bandžiūtė yra veikli 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijo
je, ypač meno srityje.

Liepos 4 d. p. mok. Bandžiūtė 
dalyvavo Lietuvių Dienoje Ma- 
rianapolyj.

Pereitą šeštadienį buvo nu
vykus į parapijinių chorų išva
žiavimą Worcesteryj. Važiavo 
kartu su Šv. Petro lietuvių par., 
choru. Kartu su ja važiavo ir p. 
Peldžius, “Darbininko” admi
nistratorius.

i

L. Vyčių Naujos Anglijos Ap
skričio metinė gegužinė įvyks 
rugsėjo 17 d., Kęstučio darže, 
Dedham, Mass. Organizacijų ir 
draugijų prašome tą dieną išva
žiavimų nerengti, už ką būsime 
dėkingi.

Vyčių Apskr. Valdyba.

POSĖDIS
Vyčių Naujos Anglijos Apskr. 

svarbus posėdis, gegužinės ir 
kitais reikalais įvyks liepos 11 
d.. 7:30 vai. vak. So. Bostone, 
Vyčių kambariuose. Visus pra
šome dalyvauti!

Pr. Razvadauskas, 
Pirm.

Vieciūnai
Gardino apskr.

Marcinkonių vals. 
tremtas vietos lietuvis. 
1937 m. kovo mėnesį vietos 
lietuvis jaunuolis Leonar
das Stasiulionis buvo su
imtas, nuvežtas į Gardiną, 
vėliau iš Gardino pervežtas 
į Vilnių ir pasodintas į Lū- 
kiškio kalėjimą. Tų pačių 
metų pabaigoje jis buvo 
nuteistas dviems metams; 
kalėti.

Gegužės 2 d. L. Stasiulio
nis gavo Gardino apskri
ties Storastos raštišką įsa
kymą, kad iki šių metų ge
gužės 16 d. iš Vieciūnų iš
sikeltų 10-čiai metų už 30 
kilometrų. Įsakymas išpil
dytas — L. Stasiulionis 
jau išsikėlė.

I
Pereitą pirmadienį "Darbinin

ke” lankėsi pp. Feliksas ir Ona 
Rumskiai ir Ona Červinskienė 
iš New Haven, Conn., draugau
jant p. muzikui V. Stasevičiui 
iš Norwood, Mass.

P. F. Rumskas yra vienas se- j 
niausiu New Havene parapijie
čių ir daug prisidėjęs savo nuo
širdžiu darbu ir aukomis prie 
tos parapijos. Taipgi jis yra se
nas LDS 
bininko” 
jas.

Svečiai
ko” spaustuvę ir džiaugėsi jo
sios gražiu įrengimu.

28 kp. narys ir “Dar 
skaitytojas ir rėmė-

apžiūrėjo “Darbiniu-

LIETUVIU DIENOJE 
TURĖJO LAIMIKĮ

iš

į lios kitos. Visos ekskursi- 
tjos atvyko traukiniais, tik 
Kauno pradžios mokyklų 
mokytojai (60 žmonių) at
vyko autobusais pro Varė
ną, Kalesnykus ir Eišiškes.

Beveik visos ekskursijos 
mielai buvo vietos lietuvių 
priimtos, daugumas susi
pažino su Vilniumi ir atsi
lankė Rasų kapinėse, kur 
uždėjo vainikus ant Basa
navičiaus kapo.

Iš viso Sekminių metu 
viešėjo Vilniuje apie 400 
asmenų, atvykusių iš įvai
rių Lietuvos miestų.

S. Barasevičius ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Valkininkas

Gyven. vieta: 833 Dorchester Avė.! 
Tel. COLumbia 3637.

Gausios Ekskursijos Iš 
Lietuvos

* -
pp. Pazarių šeima, Trečiokai, 

Ieva Kavaliauskas, B. Visbaris 
iš Waterbury, Ct. buvo nuvykę 
į New Yorką. Lankėsi Pasauli
nėje Parodoje, o iš New Yorko 
važiavo į White Mountains. Oid 
Orchard Beach. Liepos 4 d. at
vyko į Lietuvių Dieną. Kelionė 
buvo sėkminga. Rap.

PUIKI VIETA VAKA- 
CIJOMS

Gražiausia ir švariausia 
vieta Nantasket Beach 
praleisti savo vakacijas. 
Kambariai gražūs, švarūs 
ir pigūs. Praleiskite vaka
cijas pas lietuvę Stellą Ko- 
dienę, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 VVhitehead Avė., Nan
tasket, Mass. (7-29)

Įvykusioje Lietuvių Dienoje, 
liepos 4, Marianapolio Parke, 
pirkusieji iš Southbostoniečių 
tikietus laimėjo sekančias do
vanas: RCA radio Nr. 313 — 
Dorathy Cunys, W. Roxbury: 
laikrodį — Nr. 556. J. Gemella- 
ro, Boston, Mass., “Darbininką” 
metams — Nr. 554, Anthony 

; Raskaja, Boston, Mass.; Šv. Jo
no statulą — Nr. 1299 Mr. B. 
Ajauskas, Brighton, Mass.; ri- 
dikulį — Nr. 188 M. Tebira. 
Cambridge, Mass. Dovanos 
randasi “Darbininko” adminis
tracijoje, prašome atsišaukti.

Vilnius — Prieš Sekmi
nes į Vilnių iš Kauno atvy
ko keletas ekskursijų, pa
vyzdžiui; Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijos choras, 
— 60 asmenų, studentų ne- 

• olitanų, — 40, Vilniečių — 
30, Telšių gimnazijos 36 
moksleiviai, Viekšnių gim
nazijos — 18 moksleivių, 
šviekšnos gimnazijos 17; 
moksleivių, Lietuvos Ban-I 
ko tarnautojų — 24 ir ke-

Gaisras. Iš antradienio į 
trečiadienį (gegužės 30 — 
31 d.) 2 vai. rytą sudegė 
parapijos namai, kuriuose 
buvo kooperatyvas “Wy- 

igoda”. Buvo pavojaus ir 
Valkininkų bažnyčiai, bet

■ aukšti medžiai, apsodinti 
aplink bažnyčią, sulaikė 
liepsną. Nuostolių padary
ta nedaug, nes visos prekės 

! buvo greitai išneštos. Koo
peratyvas buvo apsidrau- 
įdęs nuo ugnies 80G0 auks. 
i sumai ir tikisi tą pašalpą
■ gauti.

Profesionalai, biznieriai, pranionln 
lai. kurie skelbiasi "Darbininke” tik 
ra i verti skaitytojų paramos.

Vist skelbkitės “Darbininke”.

I 
i
I

JONINĖS PIKNIKAS
Didžiosios So. Bostono Lietu

vių draugijos, Šv. Jono Ev. BĮ. 
Pašalpinės draugijos metinis 
piknikas įvyks šį sekmadienį, 

į Liepos 9 d.. 1939 m., Kęstučio

i
i

į parke, E. Dedham. Mass. Pikni
kas tbus įdomus ir linksmas. 
Grieš gera orkestrą todėl netik 
draugijos nariai kviečiami daly
vauti. bet ir visi lietuviai.

Bušai išeis nuo “Darbininko” 
E St. ir Broadvvay. Pikniko pro
grama prasidės 1:30 vai. po pie
tų. J. Glineckis.

; IŠVYKO ATOSTOGOMS I

Pereitos savaitės pabaigoje 
t išvyko atostogoms pp. Jonas 
Glineckis. biznierius, su dukte- 

•re p. Leonora; p. Albinas Ne- 
! viera. biznierius: p. Andrius 
Zaleskas ir p. Ant. Gaputis. a- 
viatorius. Jie visi išvyko į New 
Yorką. Pamatys Pasaulinę Pa
rodą ir kitas įžymesnes vietas. 
Grįžo iš atostogų liepos 4 d.

Palydovas.

VAL60MOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

' Povilas Bushmanas
* 48 CRESCENT AVENUE,- 

\Telcphonc COLumbia 67D2 
\ 29 SAVIN HTI.L AVENUE,

DORCHESTER. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 936/ 
Pri.-fatau ICE CP.EAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FurnitureCo.
MOVERS— 
Insurcd and 

Bonded 
Loca! & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ LEGIONIE
RIŲ ATSIŠAUKIMAS

Vieną Užmušė, Du Sužeidė

Liepos 5 d., Reverc Su-: 
gar Refinery įstaigoje,' 
Charlestown, krito 300 
svarų cukraus maišai ir 
užmušė vieną darbininką, 
du sužeidė.

Trečiadienį, liepos 5 d. 
So. Bostono L. Vyčių base- 
ball ratelis žaidė su Nor- 
woodo Šv. Jurgio par. ra
teliu. So. Bostoniečiai lai
mėjo 6 prieš 4.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120

SO. BOSTON, MASS.; '

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

j Visi skelbkitės “Darbiuinke".

Telephone
SO. BOSTON

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

im vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Sloniie tfelding 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.

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ, PERKANT

GOD SEAL ARGUS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai

S11.50 už toną
Kodėl neužsisakyti šiandien!

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

Į
i

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V. Warabow
(VVRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORtVOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 20G5

? Parduodu įvairiausios rūšies auk 
♦ ainius ir si<iabrinius daiktus.

New Yorko Pasaulinės Paro
dos Lietuvių komitetas pakvie
tė Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postą., beną ir Moterų 
Talką dalyvauti Lietuvių Die
noje, Rūgs. 10, 1939.

Postas, bendrame susirinkime 
su Moterų Talka nutarė kvieti
mą priimti ir Lietuvių Dienos 
iškilmėse su benu dalyvauti.

Kadangi beno nuvežimas į 
New Yorką kainuos keli šimtai 
dolerių, todėl postas išrinko ko
misiją, susidedančią iš Juozo 
Cidlevičiaus, Juozo Smiglo, Jo
no Romano, Valerijos Paulio- 
nienės, Marijos Vinčienės, Onos 
Voverienės ir Viktorijos Ulevi
čienės sukelti lėšų beno išlai
doms padengti.

Kadangi beno dalyvavimas 
New Yorke suteiks mums vi
siems lietuviams garbę, tai ko
misija nutarė kreiptis pas vi
sus Naujosios Anglijos lietu
vius, kad jie prisidėtų prie lėšų 
padengimo. Komisija išleido bi
lietus po 25 centus. Aukoto
jams bus duota dovanų dešimts 
bilietų į New Yorką ir atgal. 
Dovanos bus skirtos Labor 
Day, Rūgs. 4, 1939. Komisijos 
nariai uoliai bilietėlius platina. 
Visuomenė nuoširdžiai šį su
manymą remia.

Komisija taipgi kreipiasi į vi
sus lietuvius prašydama stam
besnių aukų. Visos atskaitos ir 
aukotojų vardai bus paskelbti.

J. J. R.

Pereitą savaitę grįžo iš 
New Yorko Pasaulinės Pa
rodos Dr. J. Pašakarnis su 
seimą.

I

SI 75.00 pilnai įrengtas
Maži mėnesiniai išsimokčjimai 

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

Service Plan

o

Taipgi ir pataisau

356 WEST DROADvVZ\Y 
So. Boston, Mass.

Peter P. Pievack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodewall, Stut Metai VVcrk 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Zcmoe

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimal ir patarimai dyka!

Darbininkas
366 W. Broadvvay, So. Boston. 

Tel. SOUth 2680

e
E:
L

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOUth Boston 1540

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaroj — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemo3.

Atlieku visus plumb^rio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Užsisakykite anglis per

•V

Per šias kelias dienas 
nuo karščio mirė 8 žmonės 
Naujoje Anglijoje. i

|
Serga Lt. - Gen. Edtvard 

L. Logan, So. Bostono tei
smo teisėjas. Jis guli Mas
sachusetts General ligoni
nėje. Jo gyvybė yra pavo
juje

1939 Nauji Nash Automobiliai

Peter s Bcsten Sf. Garage 
ir Gasoline Šia tion

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.

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

119 Boston St.,
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass

Queen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2939 

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

;■J
i

J



Ryiinių Valstybių Žinios
Visi Važiuokime Į Conn. 
Valstybės Trijų Apskričiu 

Gegužinę

HARTFORD, COM.

šv. Juo- 
Conn..

A.

i
! Hartfordo ir apylinkės lietu
viai laukia ir rengiasi liepos 16 
d. vykti į Trilypę Gegužinę New 
Haven. Conn.. Sea Cliff Inn. 
Tik nepamirškite pasiimti mau
dymosi kostiumų, nes bus lenk
tynės vandenyj. Hartfordo trys 
kuopos laiko dažnai valdybų su
sirinkimus ir planuoja, kaip 
daugiausia nuvežti žmonių, nes 
busai yra užsakyti, šv. Cecilijos 
choras dalyvaus, vadovybėje p. 
J. Balsio. Trijų Kuopų Valdy
bos turi bilietus kelionei. Round 
trip tik 81.00. Kas dar neturi 
kelionės bilieto ir nori jų gauti, 
tai galite gauti pas visus kuo
pos valdybos narius, kaip tai: 
LRKSA 89 kp.. LF.K Moterų 
Sąjungos 17 kp. ir LDS 6 kp. 
valdybas, taipgi ir pas Komisi
jos valdybą: Pirm. V. Petraitie-j 
nė, 530 Broad St.. K. Tamošiū-

8

Vėliavų paradas, šiandien daugumas Lietuvos šaulių būrių turi savo vėliavas, su kuriomis šauliai yra pri
siekę eiti į žygi tėvynei pašaukus. Čia matome Utenos šaulių rinktinės šventė, į kurią buvo apsilankęs krašto 
apsaugos ministras gen. Musteikis (viduryje) ir šaulių Sąjungos vadas pik. Saladžius (greta). Ilgoje eilėje 
išrikiuotos rinktinės būrių vėliavos para o metu.

Metinė Trijų Apskričių Gegu
žinė įvyks Liepos - July 16. Sea 
Cliff Inn. Morris Cove. Conn. 
Rengimo komisija deda pastan
gas, kad šių metų gegužinė bū
tų reikšmingesnė ir jos progra
ma turtingesnė, Įvairesnė už vi
sas kitas gegužinių programas.

Jau pasižadėjo dalyvauti šie 
parapijų chorai: šv. Trejybės 
par., Hartford. Conn.. vadovau
jamas muz. J. Balsio: 
zapo par. \Vaterbury.

'vadovaujant komp. A. J. Alek
siui: Šv. Jurgio par.. Bridge- 
port. Conn.. vadovaujant muz. 
A. Stanišauskui. ir šv. Kazimie
ro par.. vadovaujamas muz. 
Kripienei.

Kalbės kun. Ed. Gradeckis 
VVaterburv, Conn. ir kun. 
Kripas iš Hartford. Conn.
budu jauni kunigai daug dar
buojasi. kad jaunimas būtų or
ganizuotas. Taipgi dalyvaus 
mūsų klebonas kun. M. Pankus, 
ir prisižadėjo pasakyti kalbą. 
Apskričių pirmininkai pasvei
kins atvykusius.

Bus taipgi Įvairi sporto prog
rama. kurioje dalyvaus jauni ir 
senesni, ypatingai daugelis žin- 
geidauja kas laimės virvės 
traukime ar Hartford'o drūtuo- 
lių. ar gal Waterbury. negalima 
dabar spręsti, nes ir Waterbu- 
ry yra gana drūtų vyrų.

Šokiai prasidės 3 valandą po 
pietų, kuriems gros šaunus Ed
vardo Digimo 
Waterbury. Conn. 
vi, prie vandens 
siems šokti.

Kurie norėsite 
tai važiuodami pasiimkite savo 
batning siut’s. nes čia gali jų 
pritrukti. Yra visi parankumai. 
kaip tai vieta arba 
persirengimui maudytis.

Kviečiame visus atvykti į šią 
gegužinę. Vyrai važiuodami ne
palikite savo pačiutes namie: 
pačiutės nepalikite vyrelių: ma
mytės nepalikite savo 
bei sūnelių: bernužėliai 
kitę savo meilužės, nes 
gera proga pakvėpuoti 
ru. pasimaudyti, pasišokti, pa
simatyti su savo kaimynais ir 
giminėms, kurių kartais per 
metus neturime progos pamaty
ti.

Taigi neužmirškite, kad liepos 
16 dieną visi keliais veda mus į 
Trilypę Gegužinę. Sea Cliff Inn. 
Morris Cove. Conn. Ar tamsta 
būsi ter.ai? Aš būsiu! .V.

Bušai

IS

J- nas. 100 Buckingham St.. P. 
Manikienė. 369 Zion St.
išeis 10 valandą rytą, nuo Lie
tuvių par. bažnyčios. Kitas su
sirinkimas Įvyks liepos 11. 7:30 
vai. vakare. Lietuvių Mokyklos 
kambariuose. Pranešėjas.

NEW HAVEN, CONN
ĮTEIKTA ŠAULIŲ ŽVAIGŽDĖ 

KUN. MATUI PANKUI 
Birželio 18 d., parapijos gegu

žinėje. Lietuvos Generalinis 
Konsulas New York’e p. Jonas 
Budrys. Įteikė Šaulių Žvaigždę 
mūsų klebonui kun. Matui Pan
kui. Programos vedėju buvo I 
kun. Dr. Antanas Bružas, perdė- 
tinis LaSallete Seminarijos. • 
Altamont. N. Y. šv. Kazimiero 
parapijos choras sudainavo A- 
merikos himną. Kun. dr. Bružas 
savo aiškioje kalboje lietuviškai 
ir amerikoniškai apibudino kun. 
M. Pankaus nuveiktus darbus.

, , . - dėl tautos ir tėvynės labo, taip-kambanai i • 1gi Katalikų Bažnyčios, ir pa
kvietė mūsų miesto majorą | 
gerb. John W. Murphv kalbėti.į 
Majoras pareiškė didį džiaugs
mą. kad Lietuva neužmiršta sa
vo sūnų, kurie dirba dėl jos la
bo: pareiškia, kad labai Įverti
na kun. M. Pankaus darbus dėl 
savo tėvynės, šios šalies ir žmo
nijos gerovės. Perstatytas gar
bės svečias Lietuvos Generalinis 
Konsulas p. Jonas Budrys, kuris 
savo trumpoj, bet reikšmingoj 
kalboj pareiškė, kad Lietuvos 
valdžia paskyrė kun. M. Pankui.. 
kaipo sūnui dirbusiam dėl jos i 
gerovės Šaulių žvaigždę, kurią

' tuojau prisegė prie krūtinės I 
Publika aplodismentais pareiš-

I kė sveikinimus klebonui.
Dr. A. Bružas, vardu parapi

jiečių Įteikė kun. M. Pankui pi
niginę dovaną. Kalbėjo pats

orchestras iš 
Svetainė erd- 
bus vietos vi

pasimaudyti.

dukrų 
nepali- 

čia bus 
tyru o-

klebonas kun. M. Pankus, pa
reikšdamas dėkingumą Lietuvos 
Konsului p. J. Budriui ir vi
siems. kurie su juo bendrai dir
bo. kaip Bridgcport’e. kur Jam 
teko būti klebonu per ilgus me
tus. taip ir Nev.' Haven'o para
pijiečiams ir veikėjams. Prog
rama užbaigta Lietuvos himnu. 
Svečių tarpe buvo kun. Dr. Jo
nas Starkus. Marianapolio kole
gijos profesorius iš Thompson. 
Conn.. Kun. J. Valantiejus iš 
VVaterbury. Conn.. Kun. Leonar
do Quaglia iš New Haven. Conn.

Į šias nepaprastas iškilmes bu
vo atsilankę skaitlingai svečių 
ir viešnių iš Bridgeport. Bran- 
ford. Ansonia. Nevv Britain ir 
Washir.gton Depot. Conn. Tikiu, 
kad parapijai liks gražaus pel
no. M

BRDGE?OBT, CG-IH.
Sekmadienį liepos 9 d., įvyks

ta parapijos metinis piknikas. 
Montreys Parke. Visa parapija 
kaip jauni, seni ir maži rengia
si Į pikniką. Piknikas bus gra
žus. Choras padainuos gražių 
dainų, taipgi ir visa publika 
dainuos tris dainas: “Subatos 
vakarėlį”. “Per laukeli jojau”, 
ir “Tamsioj naktelėj”. Visi ga
vo garsinimus su dainomis prie 
bažnyčios durų, tai atsineškite 
į pikniką, kur kartu dainuosi
me. Kleb. kun. J. Kazlauskas 
su parapijos komisija sako, kad 
piknikas bus kuogražiausias. 
Visi pasimatysime gražiame 
Montreys Parke.

Teko nugirsti, kad mūsų ko
lonijos kuopos: LDS. LRKSA. 
ir Moterų Sąjungos rengiasi 
skaitlingai dalyvauti Tri ;ų Ap
skričių Gegužinėje, liepas 13. 

.Sea Cliff Inn. New Haven. Taip
gi parapijos choras vyksta da
lyvauti dainų programoj. Visi i 

|sujudo, ir aš būsiu tenai. Tad} 
nepamirškite ir visi vykite Į ge
gužinę! Mes pasirodykime, kad 
esama

7:30 vai. vakare, ir iš Batterv 1 
Ney York City 8:30 vai. v. Ti- 
kietas S1.00. Parduoda visos 
apskričio kuopos. Patartina Į- 
sigyti iš anksto.

Šokiai Centro 
lapkričio 11 d. 
kelbta vėliau.

Apskričio vak 
šie: pirm. A. J. Mažeika iš 
Brooklyn; V. Kružas iš Linden 
I vice - pirm.: J. Gedminas iš 
Elizabeth 2 vice-pirm.; prot. 
rašt. M. Kvietkauskaitė iš Ba
yonne; narių rašt. — A. Agutis 
iš Kearny; ižd. K. Basanavi
čius iš Jersey City: iždo globė
jai — G. Vanagas iš Bayonne ir 
A. Rinkevičius iš Elizabeth; 
korespondentas — Kazys Vaš
kas iš Nevvark.

Apskritis nuoširdžiai dėkuoja 
buvusiam pirmininkui p. Ketvir
čiui ir visiems valdybos na
riams už uolų pasidarbavimą. 
Taipgi sveikina naują valdybą, 
ir užtikrina, kad ji susilauks 
visų narių kooperavimo. kaip ir 
buvusioji valdyba.

Al. Mackauskas 
ir L. Ketvirtis iš 
išrinkti atstovais 
seimą, kuris įvyks 
10 d.d., Harrison 
Y. Pavaduotojais 

■ Basanavičius ir A. J. Mažeika. 
| L. Vyčių Centro Valdybos 
vardu p. Basanavičius įteikė p. 
A. J. Mažeikai žiedą, kaipo i- 
vertinimą jo pirmininkavimo 
per 3 metus, p. Mažeika nuošir
džiai dėkuojo už dovaną ir į- 
vertinimą.

Apskritis didžiuojasi turėda
mas toki energingą darbininką. 

Į p. A. J. Mažeiką.
Pasibaigus posėdžiui. L. Vy

čių 113 kp. visus pavaišino už
kandžiais. ir pasilinksmino.

Kitas apskričio suvažia 
Įvyks Jersey City.

I

Į Ona 
naudai Įvyks, kantė, 

Vieta

Bridgeporte. K vir sli-s.

Detroito Žinios

prnTnonn*
Tik

nal->> biznieriai.
kai. kurie ękeibi: <i "T►arbi- inke" 
tai verti «k:iirvt<>1n Tt-iranvrs 

skelbkite^ “T>:■ rbirčnke”.

BROCKERT’S ALE

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

60 EllswoUh St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Bo ston 

2271

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

ro parapijos klebonas per pa
mokslą kalbėjo apie šv. Petrą ir 
Povilą, sakydamas, kad jie yra 
didžiausi vyrai iš šio pasaulio. 
Priminė, kad kiekviena tauta 
turi savo didvyrius, bet dažnai 
pasitaiko, kad tos tautos did
vyriai, darydami gerą savo tau
tai. kita tauta arba žmonija nu
skriaudžia. Bet Šv. Petras ir 
Povilas nė jokios tautos nenu
skriaudė. Dirbo dėl visų. Yra 
žmonių pasaulietiškai protingų; 
yra kitų turtingų; yra vyriau- 

isybių vietose, bet ką tas vis- 
‘ kas reiškia, kad jeigu jų širdyje 
[nėra Dievo meilės ir gero noro
Dievui patarnauti. Lai žmogus 
nors trumpai galvoja apie mir
tį. kas bus po to. Baisu, bet tam 
nebaisu, kuris atiduoda garbę 
savo Sutvėrėjui. Toks žmogus 
turi viltį savo amžinos ateities. 
Labai dažnai pasitaiko, kad lai
svamanis miręs nori, kad jo kū
ną sudegintų. Tas dalykas yra 

l2>‘ baimė. Galvoja, kad kūną sude
ginus nereiks jam kentėti. Kad 

i nebūtų baimės, kam tą kūną 
i deginti, lai jis gamtiškai gauna 
savo galą. Toki vis kalba apie 

} gamtą, bet paklausk tokio žmo
gaus, kas tai yra gamta, negali 
duoti protingo atsakymo. Sako: 

i “Gamta, tai gamta”. Tai ne at- 
. i sakymas. Didumas Šv. Petro 

P * * ir Povilo yra, kad iš tokios silp
nos medžiagos Jėzus per savo 
malonę padarė pasaulio didvy
rius, kurie veikia ne dėl savęs, 
bet dėl Dievo ir visos žmonijos

gabi muzi- Juozapai Pukevičiai buvo iš- 
orchestra vykę atostogų į savo senovės Į 
Šv. Petro tėviškę, Pittsburgh. Vos spėjo 

ilgos ligos, sugrįžti, gavo žinią, kad jų iš- j 
* sū- 

bažnyčios šv. Kryžiaus kapuo- nelio, kuris buvo praeitą sek
se. Ji buvo duktė Juozo Masevi- 
čiaus, brolio šv. Petro parapi
jos klebono. Šios parapijos kle
bonas atnašavo šv. mišias: a- 
sistavo kun. Janaciek ir Jobs.

A. a. Masevičiūtė sirgo ilgą 
laiką. Lygiai du metai kai jos 
dėdė kun. Masevičius suteikė 
moterystės sakramentą. Po ke
lių mėnesių apsirgo, ir per pus
antrų metų nekėlė iš lovos. Bu
vo tris kartus ligoninėje opera
cijai. bet niekas negelbėjo. Jos 
liga buvo nepaprasta. Lai Die
vas pasigaili jos vėlės.

Masevieiūlė, 
kuri su savo 

bus pas- keletą kartų grojo 
.'etninėje, popar. sv

;ybon išrinkta mir®- Palaidota iš Šv. Jono par. tekėjusi dukrelė susilaukė

madienį pakrikštytas, 
gintinė dukra Ona buvo

Jų au- 
kūma.

Praeitą savaitę Onos 
kienės sesuo surengė 
Shower dėl Onos Apolskienės 
savo namuose. Daugelis žmonių 
kviestų dalyvavo ir kopuikiau- 
siai vakarą visi praleido. Tą pa
čią dieną, jos vyras išvyko į eroVgg
Grand Rapids į laidotuves jo 
pirmos žmonos motinos. Taip 
eina džiaugsmas ir nuliūdimas, 
ranka į ranką.

pr>>fe«l<>nalr>i. biznieriai, pramonin
gai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
'Si verti skairytoig paramos.

Šv. Petro parapiją apleido a- 
‘ sistentas kun. Petry, o jo vietą 
užima kun. Maclntyre. Kun. 
Petry siekia aukštesnio mokslo. 
Kunigas, kuris jo vietą užima, 
buvo profesorium per aštuonis 
metus Toronto, Kanados Uni
versitete. Velijam naujam asis
tentui geriausio pasisekimo 
tarp mūsų lietuvių Petrinių.

Justinas Butrimas, gyv. Bran- 
don Avė., mirė. Palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapuose šios savaitės 
pirmadienį.

čios išdalinta Lietuvių Dienos, 
liepos 4. Marianapolyj, lapeliai. 
Lapeliai visiems patiko, ypač 
jaunimui, nes juose rado gražių 
lietuviškų dainų.

Lietuviška daina, liepos 4. Ma
rianapolyj, skambės iš kelių 
šimtų dainininkų krūtinių.

Daug kas apgailestauja, kad 
tą pačią dieną įvyko parapi
jos piknikas.

(Laisva šalis, kas nori vykti 
ir atvyks. Bet būtų geriau, kad 
kolonijose tą dieną piknikėlių 
nerengtų. R.).

I
l
Ij

i
I

v. I

iš E’.izabeth 
Jersey City 
į L. Vyčių 

rugp. 8, 9 ir 
- Kearny. N. 

išrinkti K.

Išvažiavimas

'.•■mas
K.

i

.Vcic Yorko Pasaulinės Parodos 
Lietuviu Dienos Naudai

Birželio 18 d. Įvyko L. Vyčių 
N. Y. ir N. J. apskričio suvažia
vimas. Pirm. L. Ketvirtis atida
rė suvažiavimą ir pakvietė 
kun. M. Kemežį pradėti posėdi 
malda, p. V. Kružas, vietinės 
kuopos pirmininkas gražiai pa
sveikino atstovus. Kun. Keme- 
žis pasakė gražią kalbelę.

Mandatų komis”*' pranešė, 
kad suvažiavime dalyvauja 33 
atstovai iš 7 kuopų. 5 apskričio I 
valdybos nariai ir daug svečių.

p. Agutis, sekretorius, prane-j 
šė. kad prie apskričio priklauso I 
daugiau kaip 500 narių. New 
Yorko L. Vyčių 12 kp. laimėje1 
pirmą vietą vajuje, prirašyda
ma 29 naujus narius.

Apskritis sveikino New Yorko 
kuopą ir pažadėjo įteikti dova
ną.

Kazys Basanavičius, sporto 
tarybos pirmininkas ragino, 
kad apskričio sportininkai pri
siruoštų dalyvauti tautinio 
sporto programoje, rugp. 6 d.

apskričioNutarta sudaryti 
“soft-bal!" lygą.

Metinis apskričio 
mas laivu įvyks liepos
Americanna, kuris išplauks iš 
Exchange Place, Jersey Citv,

I
I

Keliaukite Vikingų laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą. Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko

M. S. Gripsholm,
M. S. Kungsholm,
S. S. Drottningholm,

liepos 24 
rugp. 19 

rugp. 29

Michigan valstybėje dabar y- 
ra naujas įstatymas. Sekmadie- ■ 
niais nuo antros valandos ryto} 

j iki antrai valandai po pietų ne- 
. valia parduoti jokių svaiginan- 
• čių gėrimų. Toks įstatymas y- 
ra labai geras. Duoda progą vi
siems saliunčikams ateiti sek
madienį į bažnyčią ir jų tur- j 
gaus kitas negali nutraukti. 
Pirmiaus buvo kitaip. Katali
kas norėtų į bažnyčią eiti, bet 
kada jo artimas biznierius laiko 
savo saliūną atdarą, tai jam 
nutraukia pelno. Dabar visi ly
giai stovi. Nevalia nė vienam 
parduoti gėrimų prieš antrą va
landą. Kaikurie
valstybės gubernatorių 
įstatymą.
nes geras įstatymas. Daug ge
riau žmogui, kad prieš pietus 
negeria svaiginančių gėrimų. 
Tokis įstatymas lai pasilieka.

Kitas dalykas, lai žmonija ap- 
sisaugoja piknikuose, 
trą valandą nevalia 
gėrimų, bet piknikai 
prasideda vėliau.

Švento 
Rėkus, 

kp. na- 
sūnų ir

MIRĖ
Birželio 18 d. prie 

ilgos ligos, mirė Jonas 
ilgametis LRKSA 109 
rys. Paliko nuliūdime
tris dukteris. Palaidotas iškil
mingai su šv. mišiomis Švč. Ma
rijos kapuose.

Birželio 21 d. mirė Zigmas 
Mickevičius, 47 m. amž. Paliko

Parengimas ■ nuliūdime žmoną ir sūnų.
Lietuvių Biznierių ir Profesio- } Palaidotas su bažnytinėmis 
nalų Sąryšio, liepos f July) 16 apeigomis. Gyveno atšalęs tikė- 
d. Pradžia 10-tą vai. ryte. Mi- jime. Bet Katalikų Bažnyčia yra 
kolaičio Parke, Eddington. Pa. visų motina.

Sykiu bus ir Dariaus - Girėno. 
tragiško žuvimo paminėjimas. 
Kalbėtojai: K. Vilniškis ir Dr.

JUNGTUVĖS
Šįmet daug jaunimo apsiveda 

M. J. Vinikas atvyksta iš Broo- mūsų parapijoje. Bet labai gai- 
klyno. Dalyvaus šokėjų grupė. 
Geras orkestras šokiams. Bus 
Įvairių užkandžių ir gėrimų. Vi
sas gautas pelnas skiriamas Pa
saulinės Parodos Lietuvių Die
nos naudai. Philadelphijos ir a- 
pylinkės lietuviai - lietuvės pra
šome dalyvauti ir bent tuomi 
prisidėti atitinkamam pasiruo-j 

Į Šimui Lietuvių Dienai Pasauli- 
įnės Parodos metu, rugsėjo 10 d.
Pasimatysime liepos 16 d. Mi- 
kolaičio parke. Širdingai kvie
čia visus. Komitetas.

P. Staniškis, rašt.

la. kad labai mažas nuošimtis 
lietuviai su lietuviais. Blogiau
sia tai tas. kad apsiveda arba 
išteka už nekatalikų. Jaunime, 
apsižiūrėk kur žengi. Įpuolęs į 
nelaimę ar bepajėgsi atsikelti?

T. M.

WATERBURY, CONN

NEW BRtTAIN, CONN.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Liepos 4 d. įvyko šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos piknikas. 
Scheutzen parke, Barnsdale. Ct.

išvažiavi-
14 d.. SS.

- -• ..

kaltina šios 
už tą 

Neverta jo kaltinti.

! PIKNIKAS NAUDAI KLAIPĖ- 
j DOS PABĖGĖLIŲ IR LIETU

VOS GINKLŲ FONDUI
Liepos 9 d., Waterburio Lietu

vių draugijos rengia pikniką, 
kurio pelną skiria Lietuviams 
Klaipėdiečiams pabėgėliams ir 
Lietuvos ginklų fondui, 
kas įvyks Lietuvių 
Lakewood ežero, 
Conn. Bus dainų 
programa. Dainuos

Pikniko pradžia 12 vai. dieną. 
Dainų ir prakalbų programa 
prasidės 5:30. Waterburio ir a- 
pylinkės lietuviai dalyvaukime 

B.

IŠPLATINTI LIETUVIŲ 
DIENOS LAPELIAI 

Praeitą sekmadienį prie Šv 
Andriejaus lietuvių par. bažny-[šiame piknike.

Tamstos kelionei niekas nepa
tarnaus geriau prisirengti, kaip 
Tamstos vietinis laivokorčių 
gentas, arba

Svvedish American Line

a-

154 Boylston St., Boston. Mass.

i pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai

pasilsime 
laikraščio 
kuris tik 
Jei ken-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kuri noriai 
kožnam Šio 
skaitytojui, 
pareikalaus
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę. arba labai jau
siąs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo 8 im-

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI IŠBAN- 

DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti

Praeitą sekmadienį, Šv. Pet-

Prieš an- Pakeli. 7 dienoms
, . I-i i -.1 v. », ii ,i«u..w<.parauotl ifjjnijrjau, tą galėsit daryti už mažus 

paprastai ■k!i5tus- kviečiame jus naudoti tą 
į vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų Sai
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 

27OR W Fsrivell Avė. Chli-ago. 1’1.

ŠVENTAS RASTAS -
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas’’ ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

i
¥

II
A

Pikni- 
darže prie 

Waterbury. 
ir prakalbų 
du chorai.

•I

t 

i
7
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LEKCIJOS ir EVANGELIJOS Į;
Skaitomos visų metų Viešpaties Dienomis, S 

Šventadieniais ir šiokiadieniais. Il-ra papildyta,® 
laida. Apdaruose. Kaina $2.50. - §

Užsakymus su money orderiu prašome siusti: 

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