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Šiandien gavome iš Lie
tuvos mūsų nuoširdžių 
bendardarbių įdomių ir tu
riningų straipsniu, 
tilps “Darbininke”.

Gerb. Skaitytojai
kykite ir kitiems, kurie ne
turi “Darbininko”, kad ne
praleistų svarbių žinių iš 
viso pasaulio ir turiningų 
straipsnių. Paraginkite ir 
kitus užsiprenumeruoti 
laikraštį “Darbininką”.

Be to, kito mėnesio pra
džioje. jeigu tik atsiras 
daugiau skaitytojų pradė
sime talpinti “Darbininke” 
įdomia, gražia ir patrioti
nę mūsų išeivi jos įžymiau
sio literato 
Kmito apysaką 
Aras”. Tos apysakos gal 
būti užteks pusei metų.

Taigi mūsų didžiausias 
pageidavimas, kad ta apy
saka nuo pradžios iki pa
baigos perskaitytų kiek
vienas mokąs skaityti lie
tuvis.

Kiekvienas (a) LDS na
rys, “Darbininko” skaity
tojas pakalbinkite kitus 
užsirašyti “Darbininką” 
nors 6 mėnesiams, kad ga
lėtų perskaityti ta patrio
tinio turinio apysaką “Vy
tis ir Aras”. Jeigu kurių 
prenumerata jau pasibai
gė ar baigiasi, tai tuoj at
naujinkite, kad nepraleis- 
tumėte tos apysakos ir tų 
gražiu straipsnių, kuriuos 
ką tik gavome iš Lietuvos.

WPA Darbininkų Streikas i 
I I

VVashington, liepos 20,— ta politiniu įrankiu. Jau 
Naujas valdžios įsakymas kaikurie darbininkų vadai 
reikalauja, kad darbinin- pasakė, kad jei valdinin
kai prie WPA darbų dirbtų kai nepakeis išleisto įsaky- 
130 valandų į mėnesį ir vi- mo, lai nesitiki rinkimuose 
si, nežiūrint kas jie būtų, gauti balsų. Iš viso aišku, 
paprasti darbininkai, ar a- kad tas streikas šiuo metu 
matninkai, gautų lygu at- neišsivystvs į pavojų, 
lyginimą. Jų atlyginimas WPA vyriausybė praneša, 
būtų apie S61 doleris į mė- kad Michigan valstybėje, 

Gerb. Jono nesį. Suprantama, kad už visi darbininkai sugrįžo 
“Vytis ir tokį atlyginimą darbinin- prie darbo; Indiana—strei

kas su šeima tik skurdžiai kas užsibaigė; New Jersey 
tegalės pragyventi. Įvai----  75,700 sugrįžo prie aar-
riose vietose darbininkai bų, 1309 dar streikuoja; 
paskelbė streiką. Prezi- Buffalo — visi sugrįžo 
dentas Rooseveltas pareis- prie darbu: — Montana — 
kė. kad darbininkai negali darbininkai nubalsavo grį- 
streikuoti prieš valdžią, žti prie darbu; VVashington 
Bet WPA nėra valdžios — visi vėl dirba; Northern 
tarnybos skyrius ir darbi- California beveik visi dir- 
ninkai nesamdomi vai- ba; New Hamnshire, Ver-į 
džios su kuriais būtų suda- mont, Rhode Island — nė- 
roma darbo sąlygų sutar- ra streiko; Massachusetts i 
tis. WPA yra būdas duoti — beveik visi sugrįžo dirb- 
bedarbiams pašalpą ir rei- ti.
kalauti, kad jie dirbtų. WPA darbininkų strei- 
Taigi ir darbininkų strei- kas buvo aiškus nareiški- 
kas nėra tikroje žodžio mas, kad Roosevelto vy- 
prasmėje streikas, bet pra- riausybė nesugebėjo ne- 
šymas vyriausybės nema- darbo sumažinti. O tai y- 
žinti, bet padidinti jų šel- ra vienas iš svarbiausių 
pimą. Ir taip streikas virs- klausimų.

/

Gavo Daktaratą
DĖL DANCIGO KARO 

NEBŪSIĄ
Liepos 3 d. š. m. Romoje, 

kun. Juozas Vaškevičius, 
MIC., žinomas misionie
rius, Marianapolio Kolegi
jos profesorius, gavo dak
tarato laipsnį. Taipgi dak
taratą gavo kun. Skurkis, 
MIC., iš Lietuvos.

Sveikiname!

Londonas, liepos 20 — 
Anglijos vyriausybė yra į- 
sitikinus, kad karo pavo-j 
jus šiuo metu nors dar ne
praėjo, bet žymiai sumažė
jo ir Dancigo klausimas 20 — Kun. Charles P. Hen- 
būsiąs išspręstas be karo, sler, kalbėdamas apie algų 
Tačiau visiems aišku nei reikšmę darbininkams so- 
Vokietija, nei Lenkija, nei cialės akcijos vasarinėje 
Anglija, nei Prancūzija, mokykloje dėl kunigų, pa- 
nei Italija, nei visos Euro- reiškė, kad darbininkams 

Liepos 11 d. išvyko į Ro- nos tautos susirinkę nesu- ir ūkininkams reikalinga 
mą kun. dr. Pauliukonis, 
MIC., dalyvauti Tėvų Ma
rijonų vienuolijos tarybos 
suvažiavime, kuris prasi
dėjo liepos 19 d.

Amerikos Marijonų pro
vinciją atstovauja: kun. J. 
J. Jakaitis, provinciolas, 
kun. dr. J. Navickas, kun. 
dr. Pauliukonis ir kun. 
Jenčius.

Tėvų Marijonų tarybos 
suvažiavimai įvyksta kas 
šeši metai. Tuose suvažia
vimuose renka vienuolijos 
vadovybę: generolą, pro- 
vinciolus ir tarybą.

Iki šiol generolu 
kun. Andrius Čikota.

Darbininkams Reikia Dau* 
giau Pinigų, Sako Kunigas
Pittsburgh, Pa., liepos

Kruvinas Karas Harlane

dėl to, kad 
apsaugojo

priešingumo. 
neims naujų 

pakol visi se- 
grąžinti dar-

streiklaužius.
Gub. Chandler Dasiuntė 

kariuomenę i streiko lauką 
gegužės 14 d., kada kasyk
lų operatoriai po 6 savai-

Šios vasaros audrų padariniai Lietuvoje. Čia ne

Harlan, Ky., liepos 20 — jos arba 
United Mine Workers uni- Kompanija 
jos ir Harlan County Coal darbininkų 
operators’ organizacijos nieji nebus
viršininkai, tarpininkau- ban.
jant federalės valdžios tar- 7. Sutartis turi įsigalioti 
pininkui, Dr. John R. liepos 19. 1939 ir galioja i-
Steelman’ui, susitarė ir ki kovo 31 d., 1941.
pasirašė sutartį, kuri įsi- Iš 15,000 angliakasių 
galiojo liepos 19 d. š. m., ir darbininkų penki tūkstan- 
tęsis iki kovo 31 d., 1941 čiai dirba Harlan county 
m. Iš abiejų pusių padary- kasyklose, 
tas nusileidimas.

Septyni sutarties punk
tai yra šie:

1. Pripažįstama United 
Mine VVorkers unija, kaipo 
vienintelė darbininkų ats
tovybė tos organizacijos 
kasyklose, išskyrus laisvas 
klases, iki kovo 31, 1941.

2. Atsisakoma nuo uniji
nės dirbtuvės ir nuo strei
ko bausmės pagal Appala- 
c-hian sutarties.

3. Tuojau ištraukiama iš
teismu visos evikcijos by- tas, 6 sužeisti 
los prieš uni jistus anglia- areštuota, 
kasius. 1 Riaušės kilo

4. Pasiduoti arbitraciios kariuomenė 
tarybai spręsti visus gin
čus, kylančius dėl išrinki
mo mokesnių unijai, kurių 
kitaip nebūtų galima iš
spręsti.

5. Operatorių organizaci- čių streiko atidarė kasyk- 
ja gera valia kooperuoja las ir priiminėjo streiklau- 
su unija, kad surastu tin- žius.
karną vietą unijos susirin-l Streikieriai laikėsi vie- 
kimams. ’ningai. Daug nukentėjo,

6. Tuojau gražinti dar- bet privertė kompanijas 
ban visus darbininkus į j skaitytis su organizuotais 
kasyklas be diskriminaci-'darbininkais.

Pažymėtina. kad Harlan 
county angliakasių strei
kas buvo vienas iš žiau
riausių. Kompanijos neno
rėjo pasiduoti. Kasyklas 
laikė atdaras ir samdė 
streiklaužius.

Pereitą savaitę angliaka
sių streiko lauke kilo bai
sios riaušės. Riaušininkus 
“malšino” policija ir ka
riuomenė.

Vienas streikieris nušau- 
ir apie 250

sitars dėl rubežiu. Lenki- turėti daugiau pinigų, kad 
jos laikraščiai atspausdi- galėtų sveikai ir taisyklin- 
no žemlapius nurodą rūbe- gai funkcionuoti Amerikos Kalifornijos ar Meksikos vaizdai po ciklonų, bet dau
žius. kurie siekia net patį ekonominėje sistemoje.
Berlyną. Lenkija sako, 
kad istoriniais ir tautiniais akcijos kursuose dalyvavo j 
žvilgsniais toki turėtų bū- 80 kunigų.
ti jos rubežiai. Kitos tau
tos, žinoma, taip pat nūs- skaitąs 
tato savo rubežius. Ir taip šie 
tautos nesusitars, jei ne- Charles P. Hensler. prela- 
bus bešališko tarpininko, tas John _A. Ryan, N. C. W. j 
Tautų taikai reikalinga y- C. socialės akcijos depart- 
ra dorovinė ir dvasinė pa- mento direktorius, kun. Londonas, liepos 20 d. — Londono diplomatai di- 
galba. Toki pagalba eina iš Bernard W. Dempsey. S. J. Kaip jau buvo pranešta, plomatijos ratą gal pradės 
Vatikano. Tautų vadai, iš St. Louis, 
vietoje ginčytis, turėtu Reeves, i

gelio Lietuvos kaimų reginiai po pakartotinių audrų. 
Pirmą savaitę socialės kokių čia nepamena net šimtamečiai seneliai.

Socia,i“o“am; Anglijo Susikirto Su Lenkija Dėl 
mokslininkai: kun.'

Nacis Nušovė Lenkų Kareivį

visko nurodymo.
žius. per savo atstovus 
stengiasi įtikinti tautu va
dus. kad kelias i taika ne 
ginklu, bet teisingumu. 
Popiežiaus tarpininką vi- 

Šiomis dienomis atvyko mas tautoms vra reikalin- 
iš Lietuvos Dr. P. V. Rauli- gas, ir visi žmonės džian- 
naitis, Dr. Stasys Urbutis giasi jo darbu pasaulio 
ir kiti. taikai, išskvrus tuos, ku-

Dr. P. V. Raulinaitis gal rie nepripažįsta Dievo, 
būti atvyks ir į Bostoną ar 
jo apylinkę. Būtų malonu, 
kad Dr. Raulinaitis atvyk
tų LDS Seimo metu ir da
lyvautų lietuvių darbinin
ku seime. Amerikos lietu
viams darbininkams būtų į 
malonu tokį svečią turėti, 
kuris yra daug dirbęs Lie
tuvos darbininkijoje.

buvo

Svečiai Iš Lietuvos

, kun. James Anglija sutiko duoti Len- sukti į kitą pusę.
_______ ____ orei. Francis Ha- kijai 25 milionų dolerių ------------- 

paklausyti Popiežiaus tė- as. kun. Josenh Lonergan, paskolą pinigais ir apie RoOSeVeltaS Sdllkid Konfe- 
, A t milionų dolerių kre- — - - - -----------Popie- vyskupas Robert Lucey 

kun. M. J. Feidel.

Komunistu Spaustuvės 
Dideli Nuostoliai

VAŽIUOKITE

keti Anglijai kviečiais ir 
kitais produktais.

Piniginę paskolą (25 mi- 
kvos komunistų spaustu- Ii jonus dol.) Anglija duo- 
vė per praeitus metus tu- da 
rėio 4,500.000 rublių nuos- Lenkija reikalauja aukso, 
toliu, nes dvkai žmonėms 
išdalino viena milijoną ek- ŲŲ'ktj karo reikmenis vien 
zemnliorių bedieviškos li
teratūros. Sovietu valdžia

I __

pasižadėjo sumokėti nnse 
nuostoliu, o kita dali ko
munistų partija turi sumo
kėti.

Maskva, liepos 20 — Be
dievių laikraštis “ Anti- 
gis”, praneša, kad Mas-

Dancigas, liepos 20 — cių kontroliuojamas Sena- 
Pranešama. kad Dancigo tas ruošiasi paskelbti nau- 
muitinės viršininkas, Max jokų ėmimą į kariuomenę. 
Stein nušovė lenką karei- Dancige nepaprastas judė- 
vį Postelhau kaimelyj, jimas. 
Lenkijos žemėje, prie Dan
cigo rubežiaus.

Max Stein sako, kad jis 
nušovęs lenką gindamas 
savo gyvybę.

Dancigo valdžios virši
ninkai sako, kad jie ištyri
nėję įvykį sužinoję štai ką: 
“Lenkijos kareivis Vitold 
Budziewicz važiavęs dvi
račiu ir ant pečiu užsikabi
nės turėjo šautuvą. Kada 
jis prisiartinęs rubežiu. 
tai nusiėmęs šautuvą ir at
lenkęs spustuka šauti. 
Muitinės viršininkas, Max 
Stein tai pamatęs ir palei- 

konferenciją do šūvi i lenku kareivį”.

Radikalai Nužudė Dvyliką 
Vyskupų

Kaunas — Liepos 5 d. į 
Nemune ties Vilkija žve
jai sugavo 122 kg. svorio 
pustrečio metro ilgio bran
gią žuvį osetnina, kurią 
pardavė vienam Kauno 
restorarnii'už 700 Lt. Res- 
toraniniųkas žuvvje rado 
12 kg. juodosios ikros (ca- 
viar). ___
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Vatikanas, liepos 20, — 
Iš tikrų šaltinių dabar su
žinota. kad Ispanijos karo 
metu radikalai - lojalistai 
nužudė dvyliką vyskupų. 
Sekantieji buvo nužudyti: 
“Vyskupas Olmos, Milan, 
Lagūna, Jiminez, Martin, 
Platero, Miralpeix, Barro- 
so, Perez, Echevarria, Po- 
lanco ir Irurita.

—
Kaunas — Draugija Už- 

Lenkijos valdžia sako, sienio Lietuviams Remti 
kad tai yra nacių nrovoka- šią vasarą kvietė Latvijos, 
ei ja. Lenkų kareivis nu- Škotijos ir Prancūzijos be

di^u ta s^-ga. kadų ££ renciją Pabėgėliu Klausimu
kija turi pirkti iš Anglijos ----------
ginklus, amuniciją ir ki- Londonas, liepos 20 — 
tus karo reikmenis. Dalį Prez. Rooseveltas, norėda- 
skolos Lenki ja gali atmo- mas išspręsti Europos pa- 

bėgėlių klausimą šaukia 
tuo reikalu
Baltuose Rūmuose, Wa- 
shingtone, Į tą konferenci
ja kviečia Anglijos, Pran
cūzijos, Brazilijos. Argen- šautas Lenkijos žemėje, ir tuvių kolonijų vaikus at- 

įvažiuoti vasaroti į Lietu
vą. Iš Latvijos vaikai jau 
atvyko ir gyvena Gelgau
diškyje, 
vaikų iš Prancūzijos. Iš 
Škotijos gautas atsaky
mas, kad tenykščių lietu
vių vaikai šią vasarą į Lie
tuvą negalės atvykti.

popieriniais nimgais.

Be to. Lenkija nesutinka tinos ir Netherlandijos at
stovus. Kvietimus įteikė 
Amerikos atstovas Tavlor. 

i Šis pabėgėliais rūpintis 
komitetas buvo suorgani
zuotas liepos 7 d. 1938 m.

tai be jokio įspėjimo.
Tuoj po šio incidento na-

tik iš Anglijos. Ji nori tu
rėti laisvas rankas. Pirkti, 
kur ji gaus pigiau.

Tarp Anglijos ir Lenki- (
jos diplomatų, paskolos 
reikalu, įvyko rimtas susi
kirtimas.

Taigi Anglijos valdžia 
pradeda labiau nervuotis 
ne vien dėl Lenkijos pas-

Washington, D. C., liepos kolos (tas tai būtų maž-
20 — J. V. Pašto denart- možis), bet svarbiausia 
mentas praneša.

< reitais metais
- gėsi birželio 30 d. š. m.) lumo įstatymą. Taip pat tariamasi, kad laisvojoj 

.paštas padarė §10,000,000 nepadaryta pažanga Lon- zonoj dirbą darbininkai
• perviršio. dono - Maskvos derybose, gautų maistą iš Lietuvos, iš VVCOP stoties, Boston, Mass.

J. V. Pašto Perviršis
10 Milijonų

Tariamasi Dėl Maisto 
Laisvai Zonai

Kaunas — 1940 m. Hel
sinkyje įvyks pasaulinė 
sporto olimpiiada. Numa
toma. kad tais metais nėr 
Lietuvą į Suomiją prava
žiuos labai daug pasauli
nės olimpijados dalyvių.

Dabar laukiama

su-Kaunas— Galutinai 
sitarus dėl laisvosios uos
to zonos Klaipėdoje, iškilo 
klausimas aprūpinti mais- 

kad ne- tai, kad Jung. Valstybių tu darbininkus, dirbsian- 
(kurio bai- Kongresas atidėjo neutra- čius laisvojoj zonoj. Dabar

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 22 d., 2 vai. po pietų Darbininkų 

radio programą išpildys p. O. Ivaškienės vadovaujama 
grupė. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 
kilocycles ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų
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menkių, plekšnių ir stri-1 
mėlių. Vidaus vandenyse į 
kasmet sugaunama maž
daug už 600,000 kg. įvairiu

BIJO KOMUNISTŲ KERŠTO

ĮVAIRIOS ŽINIOS ROYALTY ENJOYS FAIR VISIT

pių iš dirbtinių tvenkinių.
San Francisco ,Cal., lie-: VyskupdS Sheil RcikdldUjd Vidaus vandenyse kasmet 

pos 20. — John Lewis' 1 ................................
Leech. buvęs komunistų 
organizatorius, teisėjui 
James M. Landis, kuris ty
rinėja Harry Bridges vei
kimą, pasakė nemažai a- 
pie komunistų veikimą. 
Teisėjas jo užklausė, kodėl 
jis pasirašęs 
kad Harry ___
komunistų partijos narys? 
Į tą John Leech atsakė: 
“Aš žinau kas mane ir ma
no šeimą gali ištikti”. Tei
sėjas paprašė, kad jis pa
aiškintų savo žodžius. 
Leech sakė: “Komunistai 
turi mušeikų būrius, ku
riuos pasiunčia ir ne prieš nurodė Dievo 
partijos narius, 
apie tokius

Taikos Darbo Srityje

Chicago. III., liepos 20 — 
J. E. vyskupas Bernard J. 
Sheil, Chicagos vyskupo 
padėjėjas, pereitą sekma
dienį. liepos 16 d.. CIO pa- 

pareiškimą, kuotojų darbininkų atsto- 
Bridges nėra vų mitinge pasakė turinin

gą kalbą.
Pakuotojų darbininkų 

atstovai buvo susirinkę 
svarstyti, nutarti ir įduoti 
kompanijoms 
reikalavimus.

Garbingasis 
savo kalboje

sugautoji žuvis įvertina
ma apie 600,000 Lt. Tuo 
būdu iš vidaus vandenų ir 
likusiojo mūsų jūros pa
kraščio iki šiol kasmet tu
rime iš viso tiktai apie 
1.000.000 kg. žuvies, kurios 
bendra vertė siekia 700.000 
Lt.

darbininkų:

vyskupas 
unijistams 

duotas tei- 
Aš žinau sės gyventi, o su tomis tei- 

atsitikimus. sėmis eina teisė turėti tin- 
Jie papildė vieną žmogžu- karną pragyvenimą, 
dystę ir aš galiu duoti vi
sus įrodymus”.

Toliau klausinėjamas 
Leech pasakė, kad komu
nistai neteisingai liudija 
pagelbėti, arba apsaugoti 
savo partijos narius. Jis 
taip pat sakė, kad komu
nistų dabar tikslas yra su
daryti Amerikos armijoje 
ir laivyne komunistų gru
pes ir rengtis prie revoliu
cijos. Jis sakė, jei dabar 
jau būtų patogus laikas, 
komunistų partijos nariai 
visai neklausytų valdžios, 
bet sektų savo vadus. Jis 
taip pat liudijo, kad Harry 
Bridges dalyvavo komu
nistų partijos veikimo ko
misijos susirinkime.

“Alga, kuri nėra užtekti
na pragyvenimo reikalavi
mams. yra neteisinga al
ga”, sako vyskupas.

Darbininkas turi gauti 
tokią algą, kad ne tik jam 
vienam užtektų pragyveni
mui, bet kad jis iš tos al
gos, galėtų užlaikyti šei
myną, būtent, maistui, 
drabužiams, mokslui, me- 
dikaliam aprūpinimui ir tt.

Vyskupas Sheil atsišau
kė į darbininkus ir į darb
davius, kad siektų taikos. 
Nurodė Popiežių encikli
kas darbo ir darbininkų 
klausimais.

Vokietijos Katalikai Džiau
giasi Popiežiaus Darbu
Freiburg, liepos 20, 

Arkivyskupas Groeber pa
reiškė, kad visos Vokieti
jos katalikai didžiuojasi ir 
džiaugiasi Šventojo Tėvo 
pastangomis palaikyti pa- 
saulv taiką. Jis sakė: “Vo
kietija turėtų didžiuotis, 
kad šiais persekiojimo lai
kais. yra tiek daug didžia
dvasių žmonių, kurie išti
kimai pildo savo tikėjimo 
pareigas”.

Iš Lietuvos Atvyksta 
Verslininkai

Dancigo Teisinas Nuteisė 
Varšuvos Viršininką

NEW YORK (Speciali—Interest and pleasure are evident in 
the capression of their Britannic Majesties, Kinp George VI and 
Queen Elizabeth. as they tour the New York World’s Fair in a 
tractor train. The Queen is obviously delighted at the beauty of 
the spectacle as she is driven slou ly through the Fair grounds. In 
the seat opposite the royal couple are pietured Mr. and Mrs. Grover 
Whalen. Mr. Whalen, as president of the World’s Fair Corporation, 
was official host to the King and Queen during their visit to the 
eaposition.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINĖJIMAS PAS. 

PARODOS PAVILJONE

“Herald Tribūne” 
ir kiti laikraščiai patalpino 
paminėjimo aprašymą į- 
dėdami Gen. Konsulo kal
bos ištrauką.

Vietoje bus paminėti, 
jog p. p. Vasiliauskas ir 
Tamkiūtė koncertavo ne
mokomai, o piano apmokė-

Liepos 16 d. Lietuvos Pa- Times”, 
viljone įvyko Dariaus-Gi
rėno mirties 6 metų su
kaktuvių paminėjimas. A- 
pie tą iš anksto pranešė vi
sa Amer. lietuvių spauda 
ir prieš porą dienų New 
Yorko anglų spauda. Tą 
dieną specialus Pas. Paro
dos laikraštis plačiai apra- jo Liet. Dienos Komitetas, 
šė Daliaus - Girėno žygį ir --------------
pažymėjo, 
Liet, 
spec. skyrius”. Tokio sky
riaus nėra — neleidžia nei 
vieta nei lėšos. Išstatytas 
tik lakūnų portretas, 
puoštas taut. (liet.) kaspi- jos konvencij 
nais ir iškilmių laiku nuo nustatyta 
Dariaus - Girėno Aero klu
bo Brooklyne ir Amliet. 
legiono Dariaus - Girėno 1 
posto padėtas gyvų rožių 
didelis vainikas su užrašu 
angių kalba kam ir nuc ko.

Susirinko keli šimtai lie
tuvių ir kiek kitataučių, 
kurie vieni atėjo specialiai, 
o kiti pritraukti dainavimo 
ir trimitavimų. Pas. Paro
dos Corp. atsiuntė kelius K. J. Prunskis prieš apie 
uniformuotus tvarkdarius 

I ir anglų spauda kelius re- 
j porterius.

Lygiai trečią vai. Liet. 
■Dienos Komiteto pirm. J. 
Laučka pasveikino susi
rinkusius ir paskelbė pro
gramą. Tenoras A. Vasi
liauskas, p-lei V. Tamkiū- 

Berlyne tei piano palydint, padai- 
skyriaus apie vokiečių - rusų dery- pasirašyta susitarimas dėl navo kelias liet, liaudies 

lietuvių darbininkų darbo dainas. Po to Gen. Konsu-

Vokietija-Anglija Derybų Lietuva Pasirašė Sutarti
Su Vokietija

kad jų garbei
Pav. “atidaromas

Pasirašys Peroptacijos 
Sutartį Su Vokietija

Kaunas — Šiomis dieno
mis bus pasirašyta Lietu- 

pa~ vos Vokietijos peroptaci- 
ia, kur bus 
peroptavimo 

tvarka Klaipėdoj tebegy
venantiems lietuviams ir 
iš Klaipėdos pabėgusiems 
asmenims. Optavimas bus 
laisva. Numatoma tam rei
kalui sudaryti mišrią ko
misiją. Sutartis bus pasi
rašyta Kaune.

Neįsileidžia į Rusiją
Kaunas — Redaktorius

pusantro mėnesio laiko 
kreipėsi į Sovietų atstovy
bę Kaune, norėdamas ap
lankyti Maskvą ir Lenin
gradą. Jam buvo paaiškinr 
ta, kad kelionių reikalus į 
Rusija geriausia tvarkyti 
per “Inturist’o” atstovy
be Lietuvoje. Raštu ten 
Dareiškus norą padaryti 
kelionę į SSSR po kelių sa
vaičių buvo atsakyta, kad 
viza neduodama.

Vadinasi, iš Rusijos ne 
tik išvažiuoti uždrausta, 
bet ir įvažiuoti neįsilei- 
džiama.

Kaunas — Po verslinin
kų didžiojo kongreso, ku
ris įvyko liepos 9 d. Palan
goje. verslininkų atstovai: 
“Verslo” ir “Amatininko” 
redaktorius Alb. Briedis, 
amatų mokyklos mokyto- Vokietijos ambasadorius, 
jas J. Valentukonis, Kau- kuris padarys pranešimą 
no verslininkų i ' 
pirmininkas Dr. J. Kaške-

__________  AOV y O-_* £ -«-*■ « » a XX

71,232 ha, kas sudaro 1.4 aplankys tenykščius lietu- 
nuoš. valstybės teritorijos, vius prekybininkus, pra- 
Ežerų plotas užima apie monininkus ir amatinin- 
60.000 ha. Daugumas eže- kus. Amerikoje jie išbus 
rų yra smulkūs — nuo 2 i- du mėnesius laiko, 
ki 50 ha. Didelių ežerų, 
kurių plotas didesnis kaip 
1.000 ha yra 12: Dusios,

Lodžių. Sartų,

Kaunas — Lietuvos vi
daus vandenų plotas siekia įįs išvyko į Ameriką

Varšuva. Lenkija, liepos 
20 — Lenkijos - Dancigo 
santykiai žymiai pablogė
jo nušovus lenkų kareivį. r 
bet dar daugiau pablogėjo. Metelių,

WPA Taikos Planas

Lenktynėse

Berlynas — Kitą savaitę 
grįžta Berlynan iš Rusijos

Kaunas — Derybose tarp 
Lietuvos ir Vokietijos dėl 
laisvos zonos Klaipėdos 
uoste liepos 4 d.

bas.
Kaip žinome, su rusais ir buvimo laisvajame Klai- j |as j Budrys pasakė die- 

tariasi ir Anglija. Bet išro- pėdos t-—-------- -
do, kad tose derybose lai- liudijimų, 
mės Vokietija.

Minneapolis, liepos 20 d. tuvas. Jame yra vietos sė- 
kada^sužfriojo'^kad ^nci- Virkštos (Platelių), Reky---- Tikisi, kad VVPA darbi- dėti vienam pilotui ir 4—5

go teismas nuteisė 
jos viršininką, J. ____  _________o
miesto automobilių taisy- Rubikių. Didesnioji vidaus atstovaująs streikierius ir 
mo Įstaigos direktorių, 14 vandenų dalis (77,5 proc.) darbininkų unijas, sutiko 
mėnesių į kalėjimą, bet už priklauso valstybei, liku- P™“11 gu,b:_Stass^” s 
ką nepaduoda, ir taip pat sįojį gį — privatinių asme- j - .
areštavo Dancige Lenkijos -iūrn<?armijos Dulk Sobocinski nuosavybe, bavo^ juros ninkams balsuoti.<11 nujos pulk. oooocinbKi. T :ptnv_: hplik’n tik anip 20Spėjama, kad Golcz nu-riet“'al “,° tikap?e ----- ----------
teistas už šmugeliartmą Km:tarp Palangos ir Sven- Dianas yra toks: 
ginklu į Dancigą. tosios. Su Kuršių

mis. Nemuno 
kitais Klaipėdos 
vaidenimis Lietuva 
geriausios žūklės, 
buvo sugaudoma . 
ma lašišų, sterkų, 
rių, sigų ir kt. vertingesnių 
žuvų. Šventosios Palangos 
rajono jūrų žvejiba duoda 
kasmet tiktai apie 450.000 

‘‘Lietuvos žuvies, kurios piniginė
*_l_i nuo 70—80.
Daugiausia, apie 

čia sugaunama

uoste, dėl asmens naį prįtaikinta kalba, po 
pinigų klausi- kurįos jo mažas sūnūs Al- mo, muitinių nuostato ir t. . , . -

t. Dėl kai kurių juridinių: 8lrdas padeJ° pn.es !aku,np 
Kaunas — Liepos 1 d. o- klausimų muitinės reika- P°rtretą gyvų rožių puoks- 

ro keliu pargabentas iš Pa- lais derybos bus netrukus,Vėl seke kelios dainos 
ryžiaus Lietuvos aeroklu- pradėtos. Alekso Vasiliausko ir adv.
bo įsigytas sanitarinis lėk- , ------- - ----- K. Jurge a plačiai supazin-
tuvas. Jame yra vietos sė- Sll DdflaiS Susitarta dlno anglų klausytojus su

Gamins Kultūrines Filmas

Kaunas — Iškeltas su
manymas įsteigti akcinę 
bendrovę, kuri gamintų 
kultūrines Lietuvos filmas 
ir Lietuvos kroniką. Ben
drovė pradėtų veikti pasi
baigus dabartinės Lietu
vos kronikos koncesijai 
1940 metais.

Dariaus - Girėno, gyveni
mu, paruošimusi ir savo, ; 
kad ir tragingai baigusio- ( 
jo, žygių įvykdinimu. Abi 
kalbas klausytojai palydė
jo gausiais plojimais. Prie 
portreto laike paminėjimo 
stovėjo garbės sargyba iš 
Amer. liet, legiono 1 posto 
vadas Daukintas ir D. G. 
Aero klubo atstovas A. A- 
jlekna. Buvo ir klubo pirmi-.

Kaunas —Patyrėme, kad 
su danų firma, kuri reiškė 
pretenzijų dėl atsiskaity
mo doleriais, susitarta 
šiais pagrindais: danų fir
ma atsisako nuo savo pre
tenzijų gauti atlyginimą 
senu dolerių kursu ir jai

Žu- ninku streikas bus visiškai keleiviams. Tai yra vienas 
didžiausių Lietuvos aviaci
jos lėktuvų. Sekamą dieną 
naujasis lėktuvas gavo 
pirmąjį užsakymą pervež
ti iš vienos Lietuvos vietos 
į Kauną ligonį, kurio šiuo 
metu negalima jokia kita tai bus pavesta nutiesti 
priemone vežti. — Liepos geležinkelį į Šventosios uo- 
2 d. sklandytojas Gysas iš- stą, dalyvauti cemento fa-

Lenki- vos. Alaušos, Lokajų,
Golcz, vintų. Daugų, Lukšto ir likviduotas. Komitetas,

Kaip žinome. Amerikoje 
lankosi Lietuvos liaudinin
kų laikraščio “L. Ž.” rašy
tojas. žurnalistas, p. Juo
zas Jurginis. Jis skaitė pa
skaitą komunistinės orga
nizacijos susirinkime 
Brooklyne. Paskaitoje e- 
są neigiamai atsiliepęs a- 
nie Lietuvą. Tos žinios pa
siekė Lietuvą. .
Aidas”, tautininkų orga-įverte siekia 
nas. tokius žurnalistus pa- Iš
vadino “samozvancais”. 170 proc.
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ŠVENTAS RAŠTAS

siūlytą penkių punktų tai
kos planą ir duoti

Gub. Stassen’o

darbi-

taikos

i

mario- 
žemupiu ir 

krašto 
neteko 
nes čia 
daugu- 

ungu-

~į Atleistieji įlinki
kurie negrįžo darban, ne- mėgino savo sklandytuvą, briko ir eilės tiltu statybo-:,e.K?a' Dav° lr K.IU°° P:rHu'; 
priimami. kuriam jis pats priderino je- Firma žada visą staty-!mnka.s V’

2. Darbininkai, norėdami mažą 18 arklio jėgų moto- bą atlikti labai patogiom minėjimas baigtas Angelų j
kuriam jis pats priderino je. Firma žada visą staty-

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.

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

grįžti darban, turi prisiek- rėlį, pakildamas 1.500 m. sąlygom, 
ti, kad jie nesulaužė įsta
tymų streiko metu.

3. Patyrę darbininkai 
gali susilaikyti nuo darbo, 
bet jie negali atkalbinėti 
tų, kurie nori dirbti.

4. Paprastieji darbinin
kai, ten kur galima, gali 
užpildyti patyrusiųjų dar
bininkų vietas.

5. Darbo sutrukdymas
neturi būti įskaitomas j 19 laivyno, iškėlė vokiečių vė- 
mėnesių leisto darbo prieš liavą. Tai buvo Schweders- 
30 dienų atleidimą. kio ir “Sandėlio”

Gubernatorius tikisi, vių laivai, 
kad WPA darbininkai nu- bendrovės 
balsuos pasiūlytą taikos ir “Nida” 
planą priimti. vėl iškėlė

Kongreso tyrinėtojai sa- nes vėliavas, nes bendrovė 
ko, kad WPA streikas tu- juos išrašė iš Klaipėdos 
rįs ryšių su komunistų uosto ir prirašė prie Šven- 
partija. tosios uosto. Šiems lai-

Šiaip ar taip, bet WPA vams grįžus po mūsų tris-.

aukščio ir išskraidydamas 
apie valandą laiko.

i Karalienės parap. beno tri
mitais “Ilsėkitės ramiai”.

Peter F. Carroll
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public
10 Vernon St.

VVorcester, Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį

Tel. Worc. 4-6757
Kaunas — Šiomis dieno- Liepos 17 d. laidoje “N. Y 

mis labai pagyvėjo Kaune 
statyba. Laisvės alėjoje; 
statomi keli dideli kelių | 
aukštų namai, griaunami 
likusieji vienaaukščiai, ki
tiems vienaaukščiams na
mams užstatyta po antrą 
ir trečią aukštą. — Šiemet 
Mažeikių apskrityje stato
mos 5 naujos kaimo plyti-j 
nės. Sedos valsčiuje vien 
statomos 3 plytinės. Pajė
gesni ūkininkai susidėję 
nori statyti dar vieną dido- j 
ką plytinę. — Marijampo
lėje įsisteigusi “Medvilnės' 
Audinių” akc. b-vė šiomis 
dienomis gavo finansų mi
nistro leidimą statyti dide-

.JlCLip U.1 lllVJOLJ VI • . . _

streikas turįs ryšių su ko- palve, mūsų prekybos lai- 7 audimų taoriKą Man- 
munistų partija. vynas vėl padidėjo dviem jampolės rajone.

Šiaip ar taip, bet WPA vienetais. Po Lietuvos vė- ■ 
darbininkai iš jiems moka- liava dabar plaukioja 8 jū- 
mų algų negali tinkamai rų laivai: 
pragyventi.

Taigi, Kongreso tyrinę- žys”, “ 
tojai, tyrinėdami streiką, jampolė”, 
turėtų ištirti ir darbiniu- tinga” ir “Utena”, 
ku gyvenimą. Jeigu vai- lio” bendrovės — 

.. džia negali daugiau mokė- ir “Venta”. 
|?,ti darbininkams, tai turėtų Vėliausios žinios yra, kad sarotojų, kurių daugiausia 
^(surasti darbininkams dar- verslininkai atvyko Į New vra Klaipėdos krašto gy- 

bus privatinėse įstaigose. lYorką liepos 20 d. ventojai.

Po Lietuvos Vėliava Plau
kioja 8 Laivai

Kaunas — Klaipėdą pris
kyrus prie Vokietijos pen
ki jūrų laivai, priklausę 
prie Lietuvos prekybos

1
iii12

i
įi1s*
2

į|;
g;ti darbininkams, tai turėtų

bendro-
Bet “Sandėlio” 
laivai “Venta” 

šiomis dienomis
Lietuvos tauti-

Tušti Klaipėdos Kurortai
I----------------------

Panevė- Iš Klaipėdos pranešama, 
“Mari- kad šiais metais beveik

Lietuvos Balti
jos Lloydo — “ 

Kaunas”,
“Šiauliai”, “Kre- tušti Klaipėdos krašto ku- 

“Sandė- rortai, kaip Nida. Juod- 
“Nida” krante ir kiti. Juodkrantėj 

šiuo metu tėra tik 150 va-

1939NaujiNash Automobiliai
6

• B

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air cc-nditioned — 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.

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

TEL. GEN 9296
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DARBININKAS
(THE VVORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday. Memoeial Day, Independence Day, 

Lalx>r Day, Thanksgiving anil Christmas
---------by----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post cffice at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 187U
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 191", authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ............................ $4.00
Domentic once per week yearly $2.00
Foreign yearly .................*............. $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

į kalėji- 
Istorijos 
kad ko- 

neduoda

sušaudyti, arba 
mus sugrūsti, 
faktai patvirtina, 
munistai ne tik
tautoms laisvės, bet gink
lu ir kraujo pralėjimu jas 
pavergia ir tironiškai nai
kina. Pavyzdžiui, prisimin
kime kas atsitiko su Uk
raina.

Ukraina buvo nepriklau-PREN’UMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ......................$4 oc soma šalis. Ukrainai visu
Vieną kart savaitėje metams $2.00 ....
Užsieny metams ....................... $5.00 kUO Skinasi nUO TUSU. Jie
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50 Ralbą> gavo kuj_

turą, savo tautiškas tradi
cijas, kaip ir visos tautos. 
Rusijos carienė, Katarina 
II, užgrobė Ukrainą ir ją 
priskyrė prie Rusijos. Bet 
po didžiojo karo, 1917 me
tais, kai kitos Pabaltijos 
valstybės atsiskyrė nuo 
Rusijos ir pasiskelbė ne- 

Yra visokių būdų paimti tvirtovę: smarkiu puoli- pi-klausomos, taip padarė 
mu, badu ar gudrumu. Bolševikai, užsimoję užkariau- įr Ukrainai. Piliečių balsa- 
ti Ameriką, mėgina visokių būdų, bet kol kas vis ne- vimu iie sudarė savo val- 
sekmingai. Bandė organizuoti keletą generalinių strei- džią ir paskelbė savo tau-; 
kų — tai išbandytas revoliucijos ginklas, r’- •’ ’---------
minios darbininkų, paraližuojama industrija, susisie
kimas, dideliems miestams tuojau gręsia badas, na ir 
iškyla nepasitenkinimas, suirutė ir panika. Iki gin
kluoto sukilimo tik vienas žingsnis. Tokių stambių 
streikų buvo iššaukta gan daug, bet iki šiolei komu
nistams nepavyko sudaryti tokio generalinio streiko, 
kurs vienu laiku apimtų visą šalį, žodžiu rusiški meto
dai čia netinka. Negalėdami tvirtovės paimti pirmu 
puolimu, komunistai pradėjo apgulos taktiką, būtent, 
panaudojo ispanišką metodą — užplukdė kraštą pro
pagandine literatūra. Tikslas buvo tas, kad supažin
dintų žmones su komunizmo mokslu, kurį labai gra- gauti, 
žiai išdėsto. Daug kas ant to kabliuko davėsi pagauna- nepriklausomybė, 
mas ir išvyko į sovietiją rojaus ieškotų. Deja.
nusivylęs ir aprašė savo įspūdžius. Svajonė apie ko- vinti iš Rusijos vergovės, 
munistų rojų palaipsniui išsiblaškė. Žmonės pradėjo tiek sykių, kraujo pralieji- 
suprasti, kad tai begėdiška apgavystė. Tada bolševi- mu ir badu, buvo priversti 
kai pradėjo taip vadinamą edukacinę propagandą — Stalinui nusilenkti. Tai y- 
puolėsi prie vaikų ir jaunimo, stengdamiesi juos išau- ra istorijos faktas, kurio 
klėti komunistinėj ir bedieviškoj krypty. Bet ir čia ne net komunistai neužginči- 
taip jau lengva: katalikų mokyklos ir kolegijos neį- ja. 
kandamas kąsnis. Tačiau jie rankų nenuleidžia ir dir
ba toliau, nepaisydami kliūčių.

Mėgina įsibrauti į armiją ir laivyną. Tai labai

...A..

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 26S0.

Sukeliama tos nepriklausomybę. Bet 
kada iie atsiuntė savo ats-! 
tovus į Petrapilį pasitarti; 
dėl sudarymo draugiškų i 
santykių su Rusija, tai ko-1 
munistų vyriausybė visus1 
atstovus areštavo ir Uk
rainai paskelbė karą. Leni
no pasiųsta kariuomenė 
sunaikino Ukrainų tauti
nę valdžią ir ginklu pri
vertė juos Maskvai ver- 

Taip žuvo Ukrainų 
Ir kiek 

grįžo sykių jie mėgino išsilais-

Rusijos Komunistai Lietuvoje
eiti link

Gruzinų Užgrobimas
svarbi pozicija. Iš rusiško prityrimo komunistai žino. Komunistai gal pasakys, 
kad kol armija ne jų pusėj, tai net dideliausios pas- kad Ukrainai neturėjo tei- 
tangos sukelti revoliuciją nepavyks. Tad reikia armija ^ės nuo Rusijos atsiskirti, 
sudemoralizuoti, įnešti eilinių kareivių tarpan nepasi
tenkinimo ir neapykantos prieš karininkus ir, iš viso.
sudemoralizuoti, įnešti eilinių kareivių tarpan nepasi- Bet kodėl ne?Juk jie ne ru-l 
tenkinimo ir neapykantos prieš karininkus ir, iš viso, sa*- Sovietų Rusijos kons- 
sudaryti kariuomenėj dvi griežtos klasės: karininkų— titucija juk garantuoja 
buržujų ir kareivių — darbininkų. Rusijoj tai buvo la- tautoms laisvę atsiskirti, 
bai lengva. Amerikos kariuomenė daug kitoniškesnė. Ukrainai neturėjo tos j 
Kareiviai čia kur kas geriau išmokslinti ir susipratę, teisės, tai komunistai turi 
gi skirtingumas tarp jų ir karininku socialiniu atžvil- sakyti, kad jos neturėjo 
giu toli gražu ne toks didelis kaip Rusijoj. Tačiau, ne-,neį Latvija, nei Estonij'a, 
žiūrint kliūčių, komunistai nesiliauja brovęsi į Dėdės neį Suomija, nei Lenkija, 
Šamo kareivi ją. Iš Maskvos įsakyta, kad ko daugiau- nej Lietuva. Komunistai 
šia jaunų komunistų stotų savanoriais į Amerikos taip ir darė. Jie ir tas tau-Į 
armiją ir pamažėli ten vestu komunistinę propagandą. ^aSi kada jos pasiskelbė. 
Tuo būdu slapta kova prieš komunizmą eina visose nepriklausomos, norėjo; 
srityse amerikiečių gyvenimo. Keista, kad tokie daly- ginklu pavergti, tik jiems! 
kai pakenčiami ir komunizmas urmu nelikviduojamas, nepasiseke. Bet kurias 

K tautas jie nugalėjo, toms 
nepriklausomybę išplėšė.

Pavyzdžiui, pažiūrėkime, 
kaip jie užgrobė gruzinų 
valstybę, valstybę, kurią 
Leninas buvo pripažinęs 
nepriklausoma, pasirašęs 
su ja nepuolimo ir nesikiši
mo sutartis.

Istorijos faktai yra aiš- 
, ko daugiau ir kūs. Gruzinų valstybė, 
Tačiau tos vals- prie Juodosios juros, buvo 

iki 1801

nepriklausomybę apsaugo
ti? Taip, ji visa tai pažada. 
Tai. rodos, 
benorėti. 1 
tybės gerai atsimena neto- nepriklausoma

Paprastai, kai galinges
nis pasisiūlo silpnesni ap
ginti nuo priešų, jo malo
nė džiugiai priimama. Bet 
netaip šiandieną dedasi su 
Rusija ir Pabaltijos vals
tybėmis. Sovietų Rusija 
verste veržiasi “globoti” 
Estoniją, Latviją, Suomiją 
ir Lietuvą, o jos ne tik tuo 
nesidžiaugia, bet griežtai 
atsisako tokiai globai pasi- ti; jos atsimena, 
duoti. Ir kodėl taip? .* 
Sovietų Rusija nepažada į valstybėms, vėliau jas už- savo 
apginti jas nuo priešų ir jų grobė.
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Lietuvos Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių 
šventės vaizdai: Jaunieji ūkininkaičiai ir ūkininkaitės 

j savo vežimu atgabenę šauliams dovanų — iš kiekvie
nos apskrities po šautuvą.

i --------- —— -------------------------------------------------------------------------------------------

zija, Anglija, Belgija. Ita- keltas Tautų Sąjungos su- 
Įlija ir Japonija pripažino sirinkime, bet komunistų 
1 oficialiai Gruzinų nepri- atstovai aiškino, kad “tai- 
; klausomą valstybę. kos gerovei jie buvo pri-

Bet štai kas atsitiko. Ko- versti užgrobti gruzinų 
vo mėnesy, 1921 metais, valstybę”.
sovietų Rusijos 12, 7 ir 9 Tai yra istorijos faktai, 
armijos pulkai užpuolė ne- kurie neužginčijamai įro- 
priklausomą Gruziniją. do, kad Rusijos komunis- 
Maskvos valdžia teisinosi tai yra nusistatę pavergti 
pasauliui, kad armijai nė- visas tautas po savo rėži- 
ra davusi įsakymų nepri- mu. Pasirašytos f 
klausomą valstybę užpulti, 
bet atsisakė savo kariuo
menę iš ten atšaukti. Po il
gų ir kruvinų mūšių gru
zinų kariuomenė buvo nu
galėta, vyriausybė panai
kinta ir piliečiai priversti 
Maskvai vergauti. Tos val
stybės užgrobimo klausi
mas daug sykių buvo iš-l

Įima praeiti; atsimena ko-metų. Vėliau ir ji buvo pa-
________ _   __________________ * __ X* lrnirvmunizmo žiaurumus ir ži- vergta, kaip ir kitos tautos 
no jo tikslus. Jos atsime- po Rusijos caro valdžia, 
na, kaip komunistai nore- Bet po komunistų revoliu- 
jo ginklu jas sunaikinti ir ei jos Rusijoje, 1917 me- 
priversti Maskvai vergau- tais, ji vėl pasiskelbė ne- 

---------------- , kaip ko- priklausoma valstybė ir 
Ar.munistai pažadėję globą piliečių balsavimu sudarė 

■ uviiis, vcuau jas u z.- o«*vO valdžią. Gegužės 7 
- ----dieną, 1920 metais, sovie

tų Rusijos valdžia “de ju
re” pripažino Gruzinų val
stybę nepriklausoma. Lap- 

Sovietų Rusijos konsti- tucijai pasitikėjo, tas buvo kričio 14 d. 1920 metais,!
. Rusijoje yra sovietų Rusijos ir Gruzinų

kurios daug sykių valstybių
tei- voje pasirašė sutartį, per 

iš ko- kurią komunistai atsižadė- 
ypač

Bet Gruzinijoj ir 
miai, kai praktikoje žmo- kiek sykių tų tautų vadai nesikišti į tos valstybės vi- 
____________ _ ...---- ~atsis- dujinius reikalus. -------- 

i-įkirti, tiek sykių jie buvo 27 d. 1921 metais, Prancū-| sako:

Ukrainos Užgrobimas

tucijojc pasakyta: “kiek- sušaudytas, 
viena sovietų respublika tautų, 
turi pilną teisę laisvai at- mėgino konstitucijos 
siskirti nuo sovietų vai- sėmis išsilaisvinti 
džios’’. Bet konstitucijos munizmo vergovės, 
žodžiai pasidaro bereiks- Ukrainai ir gruzinai.

nės tokios laisvės visai ne- mėgino nuo Rusijos 
turi. Kas bolševikų konsti-i _ _

Dr. A. Maliauskas, kny- pavičių, ir ėmė 
goję: “Bolševizmas”, pusi. Kauno tikėdami okupuoti 
126 
metais buvo sutverta Lie
tuvos komunistų partija. 
Ji neišsivystė, bet buvo at
nešta iš svetur, ypač iš Ru
sijos. Rusijos tikslas buvo 
išgrauti naujas respubli
kas ir įvesti bolševizmą. 
Lietuvoje bolševikams bu
vo gana lengva veikti, nes 
jos valdžia dar tebesifor
mavo ir dėl to nieko nega
lėjo jiems kliudyti. Prisi
grūdo iš Rusijos gaujos į 
Lietuvą agitatorių. Sovie
tai buvo įsteigti ne tik 
miestuose, bet ir žymes
niuose miesteliuose. Prie
tų sovietų buvo suorgani- ševizmui Lietuvoje skleis- 
zuota raudonoji armija ir ti, Rusija tremtinių pavi- 
pastatyti ypatingi instruk- dale siuntė baigusius ypa- 
toriai, kurie organizavo tingus kursus agitatorius, 
komunistiškas rotas ir visokios rūšies provokato- 
joms supirkinėjo ginklus, rius.
Tuomet bolševikai Lietu- kuotais 
voje turėjo daugiau galy- pilietybės dokumentais, vi- 
bės, nekaip besiformuo
janti Lietuvos valdžia.

“Vilniuje bolševikai nu
tarė veikti kartu su Rusi
jos bolševikais. Didžią Lie
tuvos dalį užėmė įsigrio
vusi ir su mūsiškiais bol
ševikais susidėjusi raudo
noji sovietų Rusijos armi
ja. Beatgimstančiai Lietu
vai rodės jau atėjo galas. 
Pradžioje 1919 m. komu
nistai užėmė Vilnių ir pri
vertė iš jos pasitraukti jau 
įsikūrusią Lietuvos vy
riausybę. Ties Alytumi,, 
komunistų “litovsko - rus- laukti greitai pagalbos iš 
kije” divizijos, V. Kapsuko Rusijos”. Bolševikams ne- 
ir kitų vedamos, sunaikino J pasisekė užgrobti Lietuvą, 
Lietuvos kariuomenės I kaip nepasisekė tai pada- 
pulką, nušovė vadą Juozą- ryti ir kitose valstybėse.

rašo: “Jau 1918 visą Lietuvą. Bet išrinktoji 
Lietuvos bolševikų valdžia 
pasirodė negabi. Gi tuo 
tarpu pradėjo stiprėti Lie
tuvos valdžia ir jos ka
riuomenė. Jaunuolių bū
riai, ypač Ateitininkų, sa
vanoriais stojo į kariuo
menę ir su didžiu pasišven
timu ėjo į kovą, kad išva
davus tėvynę iš bolševikų 
valdžios. Ačiū tokiam pa
sišventimui bolševikų ar
mija buvo išvyta iš Lietu
vos.

“Rusijos tikslas buvo iš
griauti respublikos valdžią 
ir įvesti bolševizmą. Bol-

• w

Aprūpinti sufabri- 
arba nupirktais

sutartys 
ir pažadai jiems nieko ne
reiškia; komunistai yra į- 
;pratę viena ranka paglos- 
jtyti, o kitoje durtuvą lai- 
'kyti. Ir kai šiandieną ko
munistai pasmerkia Hitle
rio, ar Mussolinio žygius, 
lai nepžmiršta kaip Leni
nas ir Stalinas pavergė ne
priklausomas šalis.

Lietuvos Užpuolimas

šokiais įgaliojimais ir pi
nigais, jie gaujomis plau
kė į Lietuvą... Kada sovie
tų Rusijos raudonoji armi
ja artinosi prie Vilniaus ir 
į Varšuvos, tada centralinis 
.komitetas buvo įsakęs bol
ševikams Lietuvoje sukel
ti revoliuciją, nuversti e- 
samą legalę valdžią ir įves
ti bolševizmą. Lietuvos ko
munistai prie to rengėsi 
su didžia paskuba ir ener
gija. Bet Lietuvai padarius 
santykius su Latvija bol
ševikams dingo viltis susi-

Rašytojas tVilliam Hen- tuvos atžvilgiu iš pradžių 
iry Chamberlain, žurnale turėjo du skirtingų tikslų: 
“American Mercury” ba- 1) sukliudyti, kad Lietuva 
landžio mėnesio, 1938 m. neatsiskirtų nuo sovietų 
rašo: “Komunistai elgiasi Rusijos ir netaptų nepri- 

i apgaulingai. Jie pripažįs- klausoma, ir 2) jau nepri- 
ta kurią valstybę nepri- klausomą Lietuvą okupuo- 
klausomą, vėliau per savo ti dar nesustiprėjusią, 

i agentus sukelia netvarką “Kai didžiojo karo pa- 
;ir riaušes, o paskui pasiun- baigoje lietuvių tarpe pra
šia raudonosios armijos sidėjo gyvas nepriklauso- 
pulkus tą kraštą užgrob- mos valstybės sudarymo 
ti”. Komunizmo tikslas y- sąjūdis ir kai šis klausi- 
ra sukelti revoliuciją ir vi- mas gyvai buvo svarsto
muose kraštuose įsteigti mas įvairiuose susirinki- 
sovietus po Maskvos vy- muose ir konferencijose, 
riausybe. Praeitis parodo, komunistų vadai per lietu- 
kad komunistai daug sy- vius komunistus pradėjo 
kių mėgino savo tikslus į- varyti priešingą kampani- 
vykdyti. Jie buvo užpuolę 
Latviją, Estoniją, Suomi
ją, Lenkiją, Vengriją, Lie
tuvą, o pastaraisiais me
tais, Kiniją ir Ispaniją. Čia 
aš nekalbėsiu, kaip Mas
kvos komunistai stengėsi 
pavergti kiekvieną iš tų 
tautų, tik priminsiu kele
tą faktų apie jų darbus 
Lietuvoje.

Lietuva skaudžiai patyrė 
komunizmo žiaurumus, 
nors, ačiū Dievui, neilgai. 
Nemažą skaičių mūsų bro
lių Rusijos komunistai nu
žudė, kitus ilgą laiką kalė
jimuose kankino. Jo Eks
celencija vyskupas Reinys, 

atstovai Mask- kurį komunistai ilgą laiką 
vargino kalėjime, papasa
kojo stačiai žvėriškus bol
ševikų žiaurumus.

Rašytojas Juozas Dau- 
lius, knygoje: “Komuniz- 

Sausiojmas Lietuvoje”, pusi. 16, 
“Komunizmas Lie-

jo visų teisių ir interesų 
pasižadėjo

Pakeista Bolševikų Taktika
Nereikia manyti, kad kė, kad jos atsisako pasi- 

bolševikai savo sumany- duoti bolševikų globai. Jos 
mų atsižadėjo ir pasidarė gerai žino, kad priėmę Ru- 
ramūs avinėliai. Ne. Jei 
ginklo galybe jiems nepa
sisekė užgrobti mažesnias 

‘.tautas, ir mūsų tėvynę 
Lietuvą, tai jie dabar mė
gina “globos” būdu tai pa
daryti. Jau per dvyliką sa
vaičių sovietų Rusija pri- 
sispirus reikalauja, kad 
Anglija ir Prancūzija pa
vestų Pabaltijos valstybes 
jos “globai”. Gi tos tautos 
nesykį jau griežtai pareiš-

sijos globą, bus visiškai 
bolševikų kontrolėje ir ga
lutinai neteks savo nepri
klausomybės. Sakoma, 
kad patyrimas yra geriau
sias mokytojas. Pabaltijos 
valstybės esą patyrę so
vietų Rusijos rėžimo, ir 
dabar jos “globą” atmeta. 
Jos žino, kad komunistai 
savo tikslo neatsižadėjo, 
bet pakeitė užgrobimo bū
dą. T.

— w •

v •

Šauliai Steigia Savo Aviaciją

Kaunas — Lietuvos Šau- savo lėktuvus, kuriais mo
lių Sąjunga daro sėkmin- kė naujus lakūnus ir daly- 
gų žygių savo aviacijai vavo įvairiose šaulių rink- 
steigti. Šaulių aviacijos tinės šventėse. Šaulių Są- 
steigimo mintis pirmą jungos jubiliejinės šventės 
kartą iškilo tik 1936 m

Štai pora ištraukų iš kada buvo įsteigtas šaulių 
komunistų vadų aviacijos būrys, į kurį iš 

ir lietu- karto įstojo 30 narių. Tam 
viai darbininkai... griežtai tikslui būrys pradėjo rink- 
stovi prieš Lietuvos nepri- ti aukas, kurių iki 1937 m. 
klausomybę. Lietuviai dar
bininkai gerai žino, kad 
jiems lengviau bus kovoti 
su savo šalies buržuazija 
dėl klasės reikalų, jei turės 
gerus talkininkus kaimy
nų darbininkuose. O tie 
talkininkai bus geresni, jei 
joki rubežiai dirbtiniu bū- jungai Amerikos lietuvių 
du neskirs juos nuo Rusi
jos... Kas dabar stato Lie
tuvos nepriklausomybės 
reikalingumo klausimą, 
tas atlieka reakcijos dar
bą. prisideda prie kovos su 
revoliucijos laimėjimais ir 
atitraukia lietuvius darbi
ninkus nuo bendros ko
vos”. (Z. Angarictis. V. 
Kapsukas: Tautos Klausi
mas ir lietuviai bolševi
kai).

ia.
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lietuvių 
raštų: “Lietuvos
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surinko 37,000 Lt. Šau
liams dar nespėjus savo d. šaulių 
lėktuvo nusipirkti, Ameri
kos lietuviai pirmieji pa
dovanojo Lietuvos šau
liams lėktuvą, kurį 1938 
m. liepos mėn. atvežė ir į- 
teikė Lietuvos Šaulių Są-

proga nupirkti Vokietijoje 
dar du “Klem” firmos lėk
tuvai. Tokiu būdu šaulių 
aviacija turi jau 4 nuosa
vus lėktuvus. Tie lėktuvai 
taip pat nupirkti už visuo
menės aukas. Nuo liepos 1 

aviacija pradės
reguliariai skraidvti ir 
vykdyti skirtus jai uždavi
nius. Galvojama šiemet 
dar rinkti aukų, iš kurių 
būtų galima nusipirkti dar 
porą trejetą lėktuvų. Šau
lių aviacijos būrys šiuo 
metu turi jau apie 300 na
riu. Turėdamas daugiau 
lėktuvų, šaulių aviacijos 
būrys sudarys 2 eskadri
les: viena — lakūnų, o ant-

pasiųstas lakūnas Šalte
nis. Amerikiečių lėktuvas 
buvo pakrikštytas “Saka
lo” vardu ir su juo pradėti 
mokyti šauliai lakūnai ir 
iki rudens jau buvo pa- rą _ mokinių, 
rengti skraidymui 5 žmo- 
nės. Tų pačių 1938 m. ru
denį šaulių aviacijos bū
rys pirkosi iš savo surink- Varšuvos 
tų aukų vokiečių “Klem" 
firmos lėktuvą. Tokiu bū- mų artistai Mary Pickford 
du iki šiol šauliai turėjo 2 ir Buddy Rogers.

Kaunas — Pakeliui iš 
į Rygą Kaune 

buvo sustoję Amerikos fil-
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Pasakytas Dariaus - Girė
no Minėjime įvykusiame 
Pasaulinės Parodos Lietu

vos Paviljone 1939 m. 
liepos mėn. 16 d.

Be biznie- 
ir veikėjų
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atstovus. Užtai iš Jūsų, 
malonūs veikėjai ir orga
nizacijos, laukiame koope- 
ravimo ir paramos. Už pa
ramą yra teikiami istori-

reikalo tvirtinti, kad bus 
taip ar kitaip. Viena tik 
norime pabrėžti.
a'
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Laivų išplaukimai iš New Yorko

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

Tamstos kelionei niekas nepa- 
tamaus geriau prisirengti, kaip 
Tamstos vietinis laivokorčių 
gertas. a rba

Swedish American Line
154 Boylston St.. Boston. Mass.

namus 
60,000 auksinų sumai. Sa
vaime aišku, kad arba šitą 
skolą Draugija turės ban
kui sumokėti, arba bus iš- 
licituoti jos namai.

"Lieka dar pradžios mo
kyklų steigimo galimumai,

veiks atgautos draugijos? Minėtame Draugijos 
Į tai visų pirma reikia at- rinkime pirmininkas 
sakyti, kad toks ar kitoks K. Čibiras pranešė, 
jų veikimas turės būti pra- jam ir direktoriui M. 
dėtas iš naujo. Dėl žinomų niui apsilankius pas

, . L

Keliaukite Vikingų laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą. Švediją

Lietuvos Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventės vaizdai: Šaulių vyrų 
gimnastika Kaune, Vytauto parke. - r

ARTĖJANT LIETUVIU DIENAI

"Mes gerai žinome, kad
kad nuo "Rytas” yra seniausia, dar

Dėl susidariusių sunkių 
ekonominių sąlygų pc 

mokyklas. Klaipėdos netekimo. Lie-

jau pabaigę ir, nės vertės pažymėjimai — knygos pavydalo ~progra-

|

New Yorko Pasaulinėj nusiteikę 
Parodoj rengiamoji Lietu
vių Diena jau arti. Visų1 
kolonijų chorai intensy
viai ruošiasi joje dalyvau- 

Komp. J. Žilevičiaus

Vilniaus lietuvių laikraš
tis "Aidas” rašo, 
to laiko, kai. sudarius Lie- 1913 metais įsteigta Vil- 
tuvos - Lenkijos santy- niuje švietimo Draugija, 
kius. atgavome vieną kitą turinti nepaprastai didelių ti. 
poziciją — visą savo gyve- nuopelnų visai šio krašto tvirtinimu, visi chorai via 
nimą turėjome pradėti iš lietuvių visuomenei. Už- 
naujo. tenka, pavyzdžiui, suminė-

"Kaip žinia. 1936-38 me- ti. kad nuo 1914 metų iki 
tais Vilniuje ir Švenčiony- 1937 metų ši Draugija tai
sė buvo uždarytos šios mū
sų draugijos:

Tautinis Komitetas,
Mokslo Draugija.
Šv. Kazimiero Draugija,
Mokytojų Sąjunga. 
Labdarybės Draugija. 
Švenčionių "Ryto” Dr-ja, 
Vilniaus “Ryto” Dr-ja. 
Ūkio Draugija ir 
Sporto Klubas.
"Iki šiol sugrąžintos tuo 

ar kitu būdu šios lietuvių 
draugijos:

Mokslo Draugija.
Vilniaus “Ryto” Dr-ja ir
Sporto Klubas.
"Vadinasi, trečdalis, nes 

šešios draugijos iki šiol 
mums dar nesugrąžintos, 
o keturios jų: Labdarybės, 
Ūkio, Šv. Kazimiero ir 
Švenčionių "Ryto” draugi
ją valdo kuratoriai. Koks 
bus visu šitų draugi iu toli- 
mesnis likimas, nėra jokio 
reikalo spėlioti. Tačiau čia 
pat reikia pažymėti, kad 
Vilniaus krašto lietuvių vi
suomenė ir toliau domisi 
uždarytųjų draugijų liki- tu valdiniai kuratoriai į- 
mu. o visuomenės vadovy- skolino Draugijos 
bė deda visas pastangas 
draugijas atgauti. Ne me: 
kalti, jei iki šiol atgavome 
tik trečdalį to, ko esame 
nustoję.

"Kalbant apie tai. savai
me kyla klausimas: Ką

Buvo ir tokių garbingą Vytauto Didžiojo 
Universiteto chorą pas 
mus atsiųsti. Tačiau dabai 
gauta žinia, kad tas cho
ras, nors mažame sąstate, 
iš 194 atvyksta tik 36. 
Chorui vadovauja jaunas 
ir pasižymėjęs chorvedys 
Konradas Kaveckas, ku
ris su šiuo choru sėkmin
gai koncertavo Pabaltėj ir

kė visame krašte lietuviš
kas pradžios 
kuriose mokėsi ne viena t u vos Vyriausybė buvo at- 
dešimtis tūkstančių lietu- sisakiusi anksčiau žadėtą 
vių vaikų,
metų (1926-27), kada Vil
niaus “Ryto" žinioje buvo 
91 pradžios mokykla.

"Pridėkime prie šio vė
liau įsteigtas kaimo gy
ventojams populiarias 
skaityklas, kurių 1936 me
tų pradžioje buvo daugiau 
kaip 100 ir kuriose buvo 
dešimtys tūkstančių įvai
raus turinio knygų ir bus 
aišku, kokią didelę reikš
mę turėjo Vilniaus "Ry
tas” Vilniaus krašto lietu
vių visuomenės gyvenime.

"Ir štai veikimas reikia 
pradėti iš naujo. Padėtis 
yra tokia, kad Draugija 
šiuo metu ne tik neturi nei 
vienos pradžios mokyklos, 
nei vienos skaityklos, bet 
neatgavo žymios dalies ir 
skaityklose buvusiųjų 
knygų.

"Nepamirškime taip pat, 
kad "Ryto’’ uždarymo me-

labai entuzias
tingai ir skaitlingai daly
vauti rugsėjo 10 d. dainų 
programoj. Su chorais ža
da atvykti nemažai ir šiaip 
jaunimo bei suaugusių.

i Prancūzijoj. Užtai mes ga
lime džiaugtis galėsią šį 
chorą išgirsti, su jo malo
niais dainininkais susipa
žinti. Choras čia bus apie 
rugpiūčio 24 d. Be dalyva
vimo Lietuvių Dienoj rug
sėjo 10 d. — jis nori ap
lankyti ir didesniąsias lie
tuvių kolonijas, jose pa
koncertuoti. Todėl koloni
jų komitetai ar organizaci
jos prašomos kreiptis į 
Konsulatą ir iš 
chorą užsisakyti.

1
i

itys ir naujas dešimtmetis 
Į dar labiau sustiprins šalies 

KONSULO J. BUDRIO ŽODIS galimumus ir gerovę.
Neseniai Lietuva pergy- 

į minimi tarpe pionierių/ 
nuskynusių ir parodžiusių 
kelią per Atlantą kitiems.: 
'Jie žuvo, bet žuvo nugalė
tojais! 

į Jie padarė savo įnašą vi- 
metai nuo sam Pasauliui — visai 

garbingos lietuvių lakūnų žmonijai, bet ypatingai jie 
kap. Dariaus ir Stasio Gi- davė daug Lietuvai ir visai 
rėno mirties. Šiandieną lietuvių tautai, 
kuomet tarp dviejų konti 
nentų skraido didžiuliai 
orlaiviai, mūsų minimų 
didvyrių žygio reikšmė nei

Negali 
tech-

veno skaudžias dienas dėl 
dalies savo krašto neteki
mo, bet ji pakėlė tą vyriš
kai, tas ją dar labiau už
grūdino. Blaiviai galvoda
ma ji tuoj nukreipė savo a- 
kis į likusią pajūrio dalį, 
tūkstančiai laisvanorių 
paėmė į rankas kastuvą ir 
tiesia geležinkelį į Švento
sios uostą. Ir Lietuva ište
isės; jos padidintas laivy
nas ras sau ramią prie- 

į plauką ir išėjimą į platų 
pasaulį. Kas duoda tam vi
sam jėgų? Tai noras ma
tyti Lietuvą laisva, kad jos 
vaikai dirbtų sau, patys 
būtų savo žemėje šeimi- 

Universiteto! jaunimas, pasipuošęs žyd- žygio — jokie esamieji ir prieš rusus ir prieš geriau n^n^a^s’ Pat5s ir naudotus 
riaspalviais tautiškai lie- busimieji rekordai nei kiek apginkluotus kryžiuočius. savo ar ° vaisiais- 
tuviškais kostiumais. neužtemdys Dariaus - Gi- Niekas Lietuvos ginklu Lietuvos garbinga praei- 

| Šokiams akomponus lie-. rėno žygio didingumo. Jų neužkariavo. Jei nebūtų tis, karžygių paaukojusių
tuviška kaimo kapeli ja, vardai viso pasaulio bus pasiryžėlių mūsų laikais, gyvybę už Lietuvos prisi-
kurioje matysime ir lietu- “ “ “ “ " “ nebūtų vėl atgimusi Lietu- kėlimą, šiandieną minimų*

„o_ viškas kankles, verkian-22 j°s ^av^en^ nariai ___ ______ ____________ ~
iau- čias kanklininko p. Olšau- §5.50, Alf. Stankevičius oaaukoio savo gyvybe, kad duoda Lietuvos

(New York City) $10.00, J i. ----- -
A. Tvaranavičius (Phila- 
delphia, Pa.) Birželio 25 d. 
įvykusio pikniko, kurį su-

■ lietu
viai, vadovauiant tos aov- 
------ -----~l p. A. Tre
čiokui, likęs pelnas 84.60 
irgi jau įteiktas komitetui. 
Port Jeffersoniečiai (L. I.) 
p. Spurgos iniciatyva, ke
lia fondą šiam reikalui pa
remti.

Komitetas visiems dėko
ja už paramą.

Lietuvių Diena turės į-,visos kolonijos prašomos 
vairią ir gana įdomią prog-'skubiai suregistruoti savo 
ramą. Joj bus ir organiza- dalyvių skaičių ir dėti vi- 
cijų eisena. Ypač malo- sas pastangas atgabenti 
naus įspūdžio galima tikę- savo benus. Komp. J. Žile- 
tis iš virš 1000 uniformuo- vičius, 
tų Amerikos lietuvių legio- rus, 
nierių ir jų rėmėjų — mo
terų. Lietuvišką organi
zuotumą prieš kitataučius 
puikiai pademonstruos 
skaitlingos organizacijos 
su savo vėliavomis ir uni
formuotais benais — vaik
štynių orkestrais. Todėl

susi- 
kun. 
kad 

Šikš- 
mo- 

aplinkybių (Cenzūros. Re- Ryklų*kuratorių p. Godec- 
dakcija) mes negalime lei- kį buvo pareikšta, jog ‘Ky
štis į smulkmenas, ir paly- tas’ esą galėtų steigti tik 
ginimus, kaip atrodė rnū- ten mokyklas, ir tai ne 
sų draugijos prieš uždary- daugiau, kaip 5, kur nėra 
mą ir koks_yra vaizdas jas valdinių; savo mokykloms 

turi turėti tokius butus, 
kuriuos tinkamais moky
kloms pripažintų vaivadi
jos speciali komisija: kan
didatai į "Ryto” mokyto
jus turėsią gauti moraly- 

nuskam- ; bes liudymus ir pagaliau

Lietuvos
lektorė p-lė M. Baronaitė, 
daug laiko pašventusi be 
mokydama lietuviškų šo
kių New Yorko apylinkės 
jaunimą, dabar lanko ki-

? tas vietas ir sėkmingai 
verbuoja savanorių 
nuolių grupes, kurie mo- sko rankose, 
kosi tautiškų šokių kaip: 
sukčių, kepurinę, mikitą, 
jankelį, blezdingėlę, kalve
lį ir kubilą. Šiuos šokius 
parodys Amerikos lietuvių matome, kad Lietuvių Die- 

—————— naį

lankydamas cho- 
atskirose kolonijose 

organizuoja ir benus. Pra
šome su juo susižinoti. 
Benai ir organizacijos, ku
rie jau esate nutarę į Lie
tuvių Dieną vykti, skubiai 
praneškite komitetui, kaip kiek nesumažėjo, 
ir koks skaičius atvyksta, lenktyniaujantieji 

nišku įrengimu ir greičiu 
didžiuliai garlaiviai numa
žinti Christoporo Kolumbo vę ir prieš totorių ordas ir V • . v - I

Praeities 
istorija liudija, kad lietu
vių tauta turėjo pakanka
mai narsių ir sumanių vy
rų senovėje ir viduramžy
je. Kitaip ji nebūtų sukū
rusi didelės ir stiprios val
stybės, kuri pasekmingai 
kovėsi ir išlaikė savo lais-

va. Šimtų šimtai lietuvių Dariaus - Girėno pavyzdis, 
; vaikams 

’ Lietuva vėl taptų laisva, jėgų ir uždeda šventą prie- 
Bet buvo svyruojančių ir volę dirbti ir kurti, kad tos 
abejingų, mažai ir platus padėtos ant Tėvynės aukū- 
pasaulis žinojo apie mus. ro aukos nebūtų bergž- 
Dariaus - Girėno drąsus džios. Pasiryžimas vygdy- 
žygis daugeliui sugražino ti tų didvyrių norą dirbti 
pasitikėjimą, išsklaidė a-, laisvos Lietuvos gerovei ir 
bejones. Lietuvos vardas j garbei, bus geriausiu pa- 
plačiai pagarsintas ir oro minėjimu jų garbingo žy- 
erdves užkariavime pakel- gio ir mirties. Gal šiandie- 
tas tarp tautų į pirmas ei- na mūsų minėjimas kuk- 
les. Lietuvių jaunuomenė- lūs. bet jei lietuviai, lanky- 
je sukėlė didelį susidomė- darni Lietuvos paviljoną 
jimą aviacija ir norą eiti atneš bent po vieną gėlę 
tų didvyrių parodytu ke- prie išstatyto savo tautos 

<liu. didvyrių atvaizdo tai ir
T . . , . ,. lankytojai kitataučiai at-Lietuva pirmą kartą di- , N, \ . kreips i tai dėmėsi- Kasdėsniu mastu siais metais 4 ... ,.,---- . .. , , , moka pagerbti savo didvy- įseio i pasauli aalyvauda- . . r .J ir č - rius ir pats vertas pagar-ma New Yorko Pasauline- , , F

je Parodoje; ji be tuščioj s’ _________
pasigyrimo parodo savoj Girtuok|iavjnlas? kflni5. 
laisvo gyyemmo kuKun- j ,.oji mciIf pavydas ir vcI. 
nius .almėjimus. Ir kiek-Į Rk,s — vįsį jTgas tarp sa. 
vienas bešalis stebėtojas. v).s> j^a jje u-jvaĮd0) pro. 
pripažins, kad tie laime ji-1 pražudo,
mai yra milžiniški. Kuo
met Lietuva kūrėsi, be jos 
vaikų, nieks jai nelinkėjo 
ilgiausių metų. Kuomet į- 
,vedė žemės reformą visi 
l autoritetai pranašavo jei 
galą — tie naujakuriai ne
tik negalės ką parduoti — 
jie neturės nei sau duonos, i 
Šiandieną mūsų prekybos j 
skaitlinės rodo, kad visas; 
tos teorijos sugriautos. O 
tie dvidešimts metų laisvo 
gyvenimo ir darbo tai tik 
pradžia; auganti jaunuo
menė su didesniu pasiryži
mu ir pasiruošimu ateina 
į talką seniems, pakeičia

Prašome Kooperacijos
T. . - . f i 4... rengė New JersevIs virs paminėtų faktu .5 , • . 7x ttihi tto oini’o n in v»t

linkės veikėjui_ :i intensyviai ruošiama- .... J 
pranašavimais, nematome si Centralinis komitetas, ~ ’

prie esamų aplinkybių, sa
vo uždavinį atlieka sąži
ningai. Tačiau šis komite-

Vilniaus krašto lietuvių tas negalės atlikti savo pa- 
visuomenės švietimu, jos reigos, jei neateis pagal- 
kultūriilimu, jos gyvenimo bon veikėjai ir organiazei- 
gerinimu turime rūpintis jos, kurios tiesioginiai ar 
visi ir tai ne žodžiais, bet netiesioginiai prisidėjo 
darbais. “Ryto” Draugija prie šio komiteto organi- 
stovi švietimo darbo prie- žavimo, atsiųsdamos savo 
šakyje ir visų mūsų parei
ga — jai tame darbe padė
ti. Prityrimo mums, ačiū 
Dievui, jau netrūksta, šio- 

taip ir kią tokią gyvenimo moky-

atgavus. Tai su visomis 
smulkmenomis pasakys 
tik istorija, o mes šiuo me
tu galime, kaip sakyta, pa
žymėti trumpai — Viskas 
reikia pradėti iš naujo.

"Toks sakinys 
bėjo ir iš pirmininko kun. reikėsią garantuoti numa- 
K. Čibiro, Kuris birželio 25 tytą tą mokyklų biudžetą, 
dieną įvykusiame “Ryto” j

"Visa tai turėdami gal
voje. mes plačiau nerašo
me, tik dar kartą pažymi
me, kad kaip visose kitose 
gyvenimo srityse.

y- šioje reikės pradėti veiki- klą esame 
imas iš naujo. Nežaizdami reikia manyti, šio to pra

mokę. Taigi visi kaip vie
nas turime imtis šio kraš
to lietuvių visuomenės 
švietimo ir jos kultūrini
mo darbo”.

Vadinasi, Vilniaus kraš
to lietuvių vargai ne tik 
nepasibaigė, bet padidėjo. Vienybės, savaitraščio *A- 1 
Ką turėjo susitaupę - įsi- merikos’, Adv. Z. šalnie- : 
kūrę, tą atėmė lenkai ir nės (So. Boston, Mass.), ! 
pasisavino. Grąžina skolo- L. Normantaitės (Chica- 
mis apkrautas draugijas ir go, III.), skelbiame naujus 
jų namus. Dabar visą dar- rėmėjus: P. Rusų šeima 1 
bą Vilniaus krašto lietu- (Port Washington, N. Y.) 
viai turi pradėti iš naujo. — 810.00, Liet. Legiono 
Gyvenimo mokyklą išėję, postas (New Haven, Ct.) 
jie (lietuviai) nenusimena, ir jų mot. rėmėjų skyrius 
rankų nenuleidžia. Mes a- — $10.00, Newarko Liet., 
merikiečiai negalime pa- Moterų Klubas $26.50,; 
miršti Vilniaus krašto lie- Kat. Fed. 51 skyrius 
tuvių, mes privalome;(Great Neck, N. Y.) $10.
jiems padėti moraliai ir 00. Liet. Šv. Jono Pašalp. 
materialiai. 'D-ja (New York City) $10.■

K. Čibiro, ■ 
dieną įvykusiame “Ryto” j 
Draugijos metiniame na-: 
rių susirinkime padarė! 
pranešimą ne tik apie tai, 
kokia yra dabartinė Drau
gijos padėtis, bet nubrėžė 
nors trumpai, bendrais 
bruožais ir tolimesnį "Ry
to” veikimą.

Lietuvių Dienos Programa
Komitetas yra pasiryžęs 

išleisti tinkamą Lietuvių 
Dienos programą su pla
tesne informacija apie 
Lietuvą ir lietuvius. Šioje

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” 
vigų narių dėmesiui.

Kun. J. švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

.........................

Nauji Rėmėjai
Be anksčiau paskelbtų 

Lietuvių Dienos rėmėjų: 
Minist. P. Žadeikio, SLA 
Centro, Brooklyno Moterų

moj bus ir garsinimai — 
sąrašas asmenų bei biznių, 
kurie prisidės prie Lietu
vių Dienos ir šios progra
mos išleidimo.
rių, draugijų 
mes ypatingai kviečiame 
lietuvius profesi jonalus 
pinigiškai prisidėti prie 
šio kultūrinio darbo. Bent 
šiuo atveju tvirčiau pajus
kite savo pareigą, kurią 
taip ištikimai ir nuošir
džiai jaučia mūsų papras
toji išeivijos liaudis.

Programos reikalu ir pa
rama kreipkitės į komis, 
pirm. Dr. M. Viniką, 307 
W. 30th St., N. Y. C.*

Visais kitais 
kreipkitės į L. D. 
to pirm. J. B. Laučka, 
W. 75th St., N. Y. C. *

liepos 24 
rugp. 19 

rugp. 29

j

i

I
i 
I

reikalais j
Komite- pailsusius ir jokios abejo- 

16 nės nėra, kad laimėjimų 
greitis vis augs, bus suras- 

Kazys P. Vilniškis, tos ir apimtos naujos sry-
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Moterystę
4

3. Tėvų Pareiga

Aušros Variu Parapija
Mot. S-gos 69 kps. narėš šio

mis dienomis tikrai yra užim
tos. Mat, jubiliejinis Mot. S-gos 
seimas įvyks mūsų mieste rug
piūčio 7, 8, 9, 10 d. d., o pirmas 
po sesijų, pasilinksminimo va
karas yra rengiamas 69 kps. 
Aušros Vartų parapijos erdvin
goje auditorijoje. Tat narės 
stengiasi surengti tokį vakarą, 
kad patenkinus rie tik suvažia
vusias atstovės, bet ir vietinę 
publiką.

Komisija: pp. M. Čižauskienė,

Atstovėms Sustojimo 
Vietos

kurios iš anksto užprašys vietų. 
Dėl informacijų apsistojimui 
kreipkitės pas Mrs. T. B. Mažei
ka, 9 Ashmont Avė., arba Mrs. 
Veronika Liutkus, 32 
St., Worcester, Mass.

Arthur

Kelrodys

Šiai Dievo geradarybei ir moterystės kilnumui į- 
vertinti užtenka tik atsižvelgti į žmogaus prakilnumą 
ir į jo tikslo aukštumą. Žmogus, iš tikro, pranoksta vi
sus kitus regimus sutvėrimus savo protingos prigim
ties pranašumu. Pridėkite dar tai, kad jei Dievas nori, i 
kad žmonės veistųsi, tai ne tik tam, kad būtų ir pripil- _____
dytų žemę, bet ir tam, kad garbintų Dievą, Jį pažintų M Žemaitienė" A. žakarienė, V. 
ir amžinai su Juo džiaugtųsi danguje; dėl šio nuosta- Shea, O. Vaitkevičienė, S. že- 
baus žmogaus iškėlimo į antgamtinę eilę iš Dievo pu-Įmaitaitienė ir Mikolaitienė ren- 
sės, šis tikslas praneša visa, ką akis regėjo, ką ausis gia nepaprastai gražų koncertą 
girdėjo ir kas į žmogaus širdį įėjo. Iš čia lengvai ma- ir šokius. Pasižadėjo dalyvauti 
tyti, kad vaikai, gimę per Visagalį Dievą, su susituo- keli chorai, solistai - solistės, 
kusiu bendradarbiavimu, yra dieviškos gerybės dova-jGalima iš ankst0 spręsti, kad 
na ir brangus moterystės vaisius. i programa bus gera, čia bus ga-

Be to, krikščionys tėvai supras, kad jie yra pa-'1™3 visiems susipazmti su .s 
saukti ne tik žmogaus giminę zemeje platinti ir palai- į 
kyti, kad jie yra ne tik paskirti duoti bet kokių tikrojo i šl° mėnesio 69 kp. susiririki- 
Dievo garbintojų, bet duoti Bažnyčiai sūnų, pagimdy- me prisirašė net 5 naujos narės, 
ti piliečių draug su šventaisiais ir Dievo įnamių, kad butent’ žibmskiene, O-Į
žmones, pnsinsę pne Dievo ir musų Išganytojo garbi- • 
mmo diena is dienos daugėtų ............. |mi£ kad į Ų narės

Be abejo, susituokusieji knkscionys, net jei jie irĮreUi kada pastaro.
patys yra pašventinti negalės to savo pašventinimo mis dienomis atsirado net ke- 
perduoti savo vaikams; priešingai, natūralūs gyvybės jios iigonės: j. Deltuvienė, A J 
vaisymas yra tapęs mirties keliu, kuriuo pirmapradė Zeiderienė, R. Mankevičienė, o 
nuodėmė persiduoda vaikams; tačiau jie išlaiko kaž v. Stankauskienė po sunkios o- 
ką tos padėties, kuri buvo pirmosios susituokusiųjų Operacijos žymiai pasveikus jau

WORCESTER, MASS. — 
ALRK Moterų Sąjungos 

tovės, kurios atvyks į savo or
ganizacijos seimą, rugpiūčio m. 
7, 8, 9 ir 10 d. d.. VVorcester, 
galės apsistoti šiose vietose:

Bancroft Hotel, 50 Franklin 
St., kambarys ir maudykla, nuo 
3 dolerių į dieną. Warren Hotel. 
201 Front St., kambarys su 
maudykla nuo 2 dolerių ir auk
ščiau į dieną. Worcester Hotel. 
24 Washington Sq.. kambarys 
ir maudyklė 2 doleriai ir aukš
čiau į dieną.

Visi viešbučiai arti stoties ir 
miesto centre. VVorcester Hotel 
skersai gatvės nuo Union Sta- 
tion. Warren Hotel tik pora mi- Tas gatvekaris eina Front St.. 

pro pat stotį — Union Station.
Atstovės atvažiavę traukiniu 

irgi išėję iš stoties lai pasuka 
po dešine, paėję po tiltu ras 
Grafton St. ir eiti juo tiesiog

ats
*

atvažiuos 
sustos 92 
nuo Ban- 

Iš čia netoli į Šv. 
par. svetainę.

• I

Atstovės, kurios 
Grayhound, bus'ais, 
Franklin St.. netoli 
croft Hotel.
Kazimiero par. svetainę. Išė
jus iš busų stoties pasukite į 
dešinę, paeikite Franklin St. i- 
ki Grafton St.. čia vėl pasukite 
į dešinę ir eiti iki Posner Sq., 
kur susiduriama su Providence 
St.. iš ten jau ir bažnyčios bokš
tai matosi kampas Providence 
ir Waverly St. Arba galima iš 
stoties pereiti per miesto dar
želį ir paimti gatvekarį numerį 
1 su užrašu Providence St., ku
ris priveš prie pat bažnyčios.

vasaros laiku 
kur nors išva-

Įjoję ir Rusijoje. Kas iš tos kal
bos apie brolybę, kada jų vai
sius parodo jų blogumą.

Taip pat yra kiekvieno žmo
gaus gyvenime. Iš darbų galima 
pažinti žmogų. Atsiranda para
pijose. kurie daug kalba, kurie 
nepatenkinti, kurie kelia daug 
priešingumo, bet lai jie parodo 
nors vieną gerą darbą dėl tos 
parapijos: lai išduoda nors ma
žą gerą vaisių. Jėzus aiškiai sa-

Inučių ėjimo išėjus iš stoties ir 
pasukus į kairę į Front St. Į 
Bancroft Hotel ir-gi reikia eiti 
Front St., pro Warren Hotelį 
kokias 10 minučių. Jis randasi _ __ ___ _____ a
skersai gatvės nuo miesto ro- per Posner Sq. į Providence St. 
tužės — City Hali.

į Bus paruošta vietų ir pas pri- į ims apie 10 minučių ėjimo.
: važius žmones sustoti, toms. I

poros žemėje; jiems pridera, iš tikrųjų, paaukoti savo'sugrįžo iš ligoninės. Gydytojai 
vaikus Bažnyčiai, kad ji, tarytum, vaisinga Dievo vai- tvirtina, kad p. M. čižauskienė, 
kų Motina juos atgimdytų skaistinančiuoju krikšto kuri !ieP^ 4 d- MarianaPolyJ I 
vandenimi antgamtiniam teisingumui, kad iš jų pada-sužei(iė dešinę koJ4 negalės, 
rytų gyvus Kristaus narius, amžinosios gyvybes daly-vaiksciotl dar kehas savai‘ 
vius, paveldėtojus amžinosios šlovės, kurios mes visi tes’ 
siekiame iš širdies gilumos. į Iš 69 kps. išrinkta net 10 na-

________________ irių, kurios kuopą atstovaus sei
me.

Šv. Pranciškaus Vienuo
lynas

Didi Atsakomybė
Jei tikrai krikščioniška motina apsvarstys šiuos 

dalykus, ji tikrai supras, kad, iškilnesne ir pilna pa
guodos prasme, šie mūsų Išganytojo žodžiai yra jai 
tariami: “Moteriškė pagimdžiusi gi kūdikį, jau nebe
atsimena suspaudimo dėl džiaugsmo, kad gimė pasau
liui žmogus”. Iškilusi aukščiau visų motinos pareigos 
skausmų, rūpesčių, naštų, ji teisingiau ir švenčiau už 
Romos matroną, Grakchų motiną, Viešpatyje didžiuo- 
sis žydinčiu vaikų vainiku. Be to, priėmę juos tinka
mai ir dėkinga širdimi iš Dievo rankos, į šiuos vaikus 
abudu susituokusieji žiūrės kaip į talentą, kurį jiems 
Dievas pavedė ir kuris turi būti vartojamas nei jų pa
čių, nei viename tik žemiškame valstybės interese, bet 
kuris turės teismo dieną būti sugražintas Dievui su 
vaisiumi.

LIETUVIŲ DIENOS 
RAPORTAS

Liepos 14 dieną, aštuntą va
landą vakare, Šv. Pranciškaus 
Vienuolyne, įvyko skaitlingas 
Rėmėjų susirinkimas, kuriame 
išduotas Lietuvių Dienos rapor-

~ , ... tas. Kadangi visos bilos nebuvoS-gietė O. Vaitkevičiene su __ . , .. _ . .° , .... apmokėtos, tai galutines atskai-savo vyru (žinomu biznierių . , .. ... ,~ J , tos nebuvo galima išduoti: betCharles White) ir krautuvinin- ... .. > .*- i j «•„ ; . ■ , tik galima pasakyti, kad siaiskais pp. Savickais buvo išvykę ... . . . ,.. . „ metais buvo geresnis pelnas.
New Yorkan apžiūrėt. Pasauli- net pereitais meUis Pilna 
nės parodos. Džiaugiasi Lietu- atskaiu bus vėliau išduota. 
vos paviljono gražumu. Šią sa-_________

i vaite S-gietė A. Žakarienė su Į LAWN CARD PARTY 
Idukrele Felecija (apskričio So-. Taipgi nutarta rengti Vienuo
lijos pirm.) vieši New Yor- lynQ go<Je p rugp.
ke. Sąjungiete. o.no ____

Detroite lietuvių katalikų tar
pe dabartiniais laikais viskas 
kogeriausiai. Žmonės pusėtinai 
gerai dirba; visos trys parapi
jos turi savo pasilinksminimus, 
piknikus ir išvažiavimus, ir. 
rodos, tarp visų yra labai gera 
tvarka. Lai taip ir visados bū
na. Suprantama, 
kiekvienas nori
žiuoti, atsilankyti pas savo ar
timus arba taip sekmadienio 
dieną praleisti kur toliaus nuo ko. kad blogas medis negali iš- 
miesto tyrame ore. Tas viskas duoti gero vaisiaus, ir iš vaisių 
geras dalykas, bet neverta žmo- galite juos pažinti. Ne to klau- 
gui užmiršti savo svarbiausias sykite. kuris daug kalba, bet to, 
pareigos, būtenį. dalyvauti šv. kuris atneša gerą vaisių. Iš vai- 
mišiose. Labai liūdna, kad mūsų šių pažįstame jus. 
katalikai žmonės dažnai katali
kiškų draugijų vardu rengia iš
važiavimą sekmadienį ir išvyks
ta neišklausę mišių. Tai ne ka
talikiškas darbas, ir tokis pasi
elgimas niekados neatneš gero 
vaisio.

Šv. Petro par. klebonas praei
tą sekmadienį paėmęs iš tos 
dienos Evangelijos Jėzaus žo
džius — “Jūs pažinsite juos iš 
jų vaisių” išaiškino žinomą da- 

Iš abiejų stočių iki svetainės lyką. kurį kiekvienas protingas 
žmogus supranta.

Seimo Rengimo Komisija. Pavyzdžiui, žulikas turi būti 
gabus kalbėtojas, nes jis įkalba 
žmogui apgaulingus dalykus. 
Žmogus apgautas. supranta, 
kad tai nebuvo geras artimas. 
Iš vaisių, darbų pažino jį.

mą. Linkime p. A. Dzikui kuo- Du ūkiai šale vienas kito že. 
geriausių sėkmių. m- vįenoda het vienas ūkis gra-

Radie Klausytojas. žįai apdirbtas. trobos gražios ir 
laukai derlingi: kitas ūkis ap
leistas, tvartai sulūžę, ūkis žo
lėmis apaugęs. Protingas žmo
gus pamatęs, supranta, kad vie- 

Mūsų choras dėkuoja visiems nas darbininkas, antras tingi- 
už parėmimą jų pikniko, kuris 
įvyko liepos 9 d. Brandonvillės 
Ugniagesių Parke. Pelno liko 
S403.87. Kaip visiems yra žino
ma. šis pelnas bus padengimui 
išlaidų mūsų choro ekskursijos 
į Pasaulinę Parodą. Lietuvių 
Dieną, rugsėjo 10 d.

Praeitą savaitę atsilankė j 
Detroitą kun. Jonaitis. Nors ne
atsilankė i savo senovės suorga
nizuotą parapiją, kur vietinis 
klebonas jį visados mandagiai 
priėmė, bet atsilankė pas savo 
senovės parapijonus ir pažįsta
mus. Praleidęs kelias dienas 
Detroite, laimingai iškeliavo na
mo į New Mexico. Velijam visos 
laimės.

• • A-.

Praeitą penktadienį staiga su
sirgo ir nuvežtas į ligoninę — 
Delray Hospital operacijai p. 
Steponas Sabodoskis, šios para
pijos jaunikaitis. Trūko jo ap- 
pendix. Tai labai pavojingas 
dalykas, bet laiku padaryta o- 
peracija. viskas gerai nusisekė, 
ir. rodos, jaunikaitis į trumpą 
laiką bus sveikas. Malonu.

SHENANDOAH, PA
CHORAS

. lyno sode “Card Party”. rugp.
Sąjungiete. (Augj 27 d.. 3:00 vai. po pietų.

Gražioj, vėsioj apylinkėje, kur 
pas tik girdisi medžių lapų šlamėji- 

muz. mas ir karts nuo karto paukš- 
ir pp. ėio čiulbėjimas. įvyks pirmoji 

Rėmėjų “Lawn Card Partv".
i

Pastaromis dienomis 
muz. Čižauskus viešėjo 
Šoris iš Pennsylvanijos 
Šulčiai iš Albany. N. Y.

________ ,
Penktadienį, liepos 14 d., iš SEIMO ŽINIOS

Aušros Vartų parap. bažnyčios Svarbiausias buvo pasitari- 
iškilmingai išlydėta į kapus a.a. mas ruoštis prie Seimo, kuris 

i Agota Barkauskienė. Velionė įvyks rugsėjo (September) 24 
Vaiko gerybė tikrai nesibaigia su pagimdymo ge-; nuliūdime paliko sūnų Daminin- dieną. Tikimės, kad šiais me- 

rybe; prie jos turi prisidėti dar kita, vaiko normalaus ką- w<*rcesteryj, ir vieną seserį tais Seimas bus nepaprastas, 
išauklėjimo gerybė. Išmintingiausias Dievas tikrai Lietuv°J- baMo^'ėms gražiai dėlto, kad pne Seimo bus pn- 

» • ° . j , .. . . » patarnavo graborius Karalius, dėta svarbių įvykių ir ta progamažai butų pasirūpinęs pagimdytų vaikų ir visos zmo- P f______ 'atsilankys tokių garbingų ave
niu gimines likimu, jei tie, kurie gavo is Jo galią ir tei-; m.nesio________ Mai. {ių. kuri ųdar iki šiol ne_
sę gimdyti, nebūtų taip pat gavę auklėjimo teises irĮronjo kc rie Woreesterio j. turėjome. Todėl malonėkite te-
pareigos. Iš tikrųjų niekas negali nepripažinti,_ kad ;vyko labai gerai nusisekęs apy. myti tolesnius pranešimus, 
vaikas negali iš savęs išsitekti ir savimi pasirūpinti !linkės lietuvių chorų suvažiavi-' n '
dalykuose, kurie liečia natūralų gyvenimą; juo labiau mas. visi chorai su savo va-' 
jis negali to padaryti dalykuose, kurie liečia antgamti- dais. kiek teko girdėti, džiaugė-1 
ni gyvenimą; ilgus metus jis bus reikalingas kito pa- si turėję “good time”. Pagei-' 
galbos, mokslinimo, auklėjimo. Be to, yra aišku, kad. dauja, kad kitą panašų suvažia-.
___ a.____ tt___ i ____ __________a.___ _____ :i__i_____:_____j-________________________ _____

Vaikų Auklėjimas

mas.

sutartinai su gamtos reikalavimais ir dieviška san- vimą surengtų. Piknike dalyva-. 
tvarka, vaikų auklėjimo ši teisė ir pareiga visų pirma iS 
pareina tiems, kurie pradėjo gamtos darbą gimdymu 
ir kuriems yra griežtai uždrausta palikti pradėtą dar
bą nepabaigtą ir šitaip išstatyti vaiką tikrai pražūčiai. 
Tiesa pasakius, jau pasirūpinta geriausiu būdu, ku
riuo tik galima, šituo taip reikalingu vaikų auklėjimu 
moterystėje, kur, nenutraukiamu ryšiu susituoku
siems tėvams visados galima to darbo imtis drauge ir 
vienas kitam duoti pagalbą.

MOTERŲ SĄJUNGA
Shenandoah Sąjungietės, lie

pos 26 d., vakare, bažnytinėje 
svetainėje turės Ice Cream’o 
vakarienę. Apart užkandžių ir 
t. t. ten bus ir muzikos progra
ma. kurioje dalyvaus muzikantė 
panelė Ieva Jurkevičiūtė su sa
vo orkestrą. Sąjungietės kviečia 
visus atsilankyti į pramogą, ir 
žada visiems linksmą vakarėlį.

nis.
Seserys moko vaikučius. Juos 

gerai auklėja. Tie vaikai paro
do savo vaisių gerbdami savo 
tėvelius, liet bedievis, užauginęs 
savo vaikus, senatvėje dažnai 
sau randa vietą pavargėlių na
muose.

Daug mūsų lietuviai bedieviai 
kalba apie vienybę ir brolybę. 
Apie brolybę kalba, bet kokį 
vaisių tokie išduoda. Kas atsiti
ko Ispanijoje. Buvo baisios 
žmogžudystės; kas yra Vokieti-

šią savaitę įvyko metinis so- 
dalicijos išvažiavimas prie Pet- 
tibone ežero, po priežiūra mo
ters. jų vedėjos. Dieną labai 
linksmai praleido. Sodalicijos 
merginos širdingai dėkoja 
tiems, kurie davė joms automo
bilius.

| _________
Petrinių šv. Vardo sportinin

kai. dar neužbaigę laikinių 
sportų, jau ruošiasi rudeniniam 
ir žieminiam sportui ir veiki
mui, 
prašo,
savo vardus, 
suoti bovvling. 
kad pas jį atsišauktų basket 
bąli

Pirmininkas A. Jasaitis 
kad jam visi praneštų 

kurie yra intere- 
Gedvilla nori.

žaidikai: o Vasiliauskas

Sąjungos 
pranešta. 
Sąjungos 
rugpiūčio

SEIMAS
Pereitame Moterų 

kuopos susirinkime 
kad šiemet Moterų 
metinis seimas įvyks
7. 8. 9. 10 dd., Worcester. Mass. 
Tad dalyvauti tame seime buvo 
išrinktos sekančios mūsų kuo
pos delegatės: pirm. p. Marė 
Janalaitienė ir vice-pirm. p. Re
gina Treigienė.

Seimo Komisi ja.

PHILADELPfflA, PA
NAUJA LIETUVIŲ RADIO 

PROGRAMA

Shenandoah. Pa.: a. a. Antanas
Rėkus, gyv. Hitltop Patch. She- nori, kad pas jį visi kreiptųsi, 
nandoah. Pa. kurie yra interesuoti rudeni

niam minstrel show.
Kaip, rodos, bus jaunimui už

tektinai veikimo. Geras daly- 
___ Daug geriau, kad mūsų 
jaunimas yra interesuotas savo 
parapijos veikimuose. negu 
praleistų vakarus ant kampų 

:arba blogose vietose. Dažnai 
yra tėvų kaltė, kad mūsų jauni
mas nesiinteresuoja parapijos 
jaunimo veikimuose. Parapijos 
jiems geriausia vieta. Išlaidos 
komažiausios. Draugai geriausi. 

‘Priežiūra puiki. Nėra progos į 
Geri pamokini- 

draugus atvažiuoti ir linksmai mai ir pavyzdžiai. Kad tik mūsų 
praleisti dieng VILA JUOZĄ- jaunimo tėveliai suprastų, kad 
Dn madtioc —„s;---- kaip šakelė lenkiasi, taip medis

užauga. Tada būtų daug mažiau 
nusiskundimų savo vaikais. Nė
ra geresnės vietos jaunimui, 
kaip parapijos draugijos ir jų 
veikimas.

SERGA
Adelė Petrauskaitė. Marė Va

lentienė. Adomas Kielius, Ona kas 
Braslauskienė. Agnietė Dapkų-1- 
nienė. Alberta Pacentienė. Mi-' 
kutis Pacenta, Stasys Cibulskis. 
Jurgis Vaičiula. Juozas Diskevi- 
čius. Raidas.

NĖWTOWN, PA.
DIDELIS PIKNIKAS

Rugpiūčio (August) 6 d. nuo
širdžiai kviečiame Jus ir Jūsų blogą paslysti.

i

SKAUTAI
Mūsų parapijos skautai, ber

niukai ir mergaitės, šiemet va
žiuoja į Blue Mountain Skautų 
kampes. Vaikučių gyvenimas 
palapinėse prasidės liepos 24 d. 
ir tęsis visą savaitę. Mergaičių

Gerb. K. Stepanavičius. Rich- savaitė prasidės pirmą 
mond Grocery Co. savininkas, rugpiūčio mėn.

savaitęvo iš Montreal. Canada. moky
toja Alena Bandžiūtė. .

Pastebėta, kad mokytoja Ban- suteikia mums lietuviams didelę 
džiūtė labai gerai vartoja pran-'garbę, įsteigdamas dvi lietuviš- 
cūzų kalbą, nes ji moko pran- kas radio programas, 
cūzų kalbą akademijoj. Montre- ■ Savo laiku, p. Stepanavičius
ale. Gaila, kad p-lė Bandžiūtė yra daug pasidarbavęs lietuvių
negalėjo ilgiau mūsų tarpe pa- organizacijose ir Lietuvos la-
viešėti. bui. Dabartiniais laikais yra į-

. _ ------- steigęs dvi lietuviškas radio
Apie krikščionišką jaunuomenės auklėjimą Mes Aušros Vartų parapijos pikni- programas, kurios transliuoja-

esame plačiai kalbėję kur kitur. Čia dabar sutraukia- nas. įvykęs sekmadienį, liepos mos iš radio stoties WTEL, trė
mė tai, ką Mes esame ten pasakę jau aukščiau Šv. Au- 16 d„ visais atžvilgiais pavyko, čiadieniais nuo 7 vakare ir šeš- 
gustino žodžiais: “Dėl vaiku, kad jie būtų priimti SU Nors diena buvo neaiški, bet tadieniais nuo 8 vakare Phila. 
meile, išauklėti religiškai”, ta patį teigia ir kanoniška ž™nių atsilankė daug. Svečių ir apylinkės lietuviams. Linki- 
teisė, SU savo paprastu tikslumu kalba: “pirmas mote-:buvo iš Waterbury, Bostono ir me p. Stepanavičiui geriausios 
rystės tikslas yra vaikų gimdymas ir auklėjimas”. Pa- "et 14 14 sv!!kat“- , .
J ° otchnVo v.,„ i jjgg phila. lietuviai džiaugia

mės klausydami pirmos trečia- bįnuį 
dienio programos liepos 12. Pir- ^jėsė 
ma programa buvo graži ir žin
geidi. Muzika skambėjo gražiai, 
o radio garsintojas p. A. Dzikas A. a. Albinas Miliauskas, gyv. 
savo turiningoj kalboj aiškiai ir 206 No. Main Street. Shenan-, 
plačiai išdėstė lietuviams radio doah. Pa.: a. a. Agota Naudžiū- 
programų reikšmę ir naudingu- nienė. gyv. 216 No. Market St.. |

lyovco Lin-OKAO & V n aunivjnuao . !rian.DOi;o atsilankė kun Dr i
gahau nereikia nuleisti tylomis, kad kadangi si dvi-Įg^ su
guba misija, tokia garbinga ir svarbi, buvo pavesta te- vietinių svečių buvo Sv Kažj. 
vams vaikų gerovei, kiekvienas teisingas naudojimas miero parapijos kleb. kun. A. 
Dievo duotas galės gimdyti naujų gyvybių yra vienin- Petraitis su naujai paskirtu jo 
tėliai moterystės teisė ir privilegija, sutartinai su pa- parapijoj vikaru kun. Padvais- 
ties Sutvėrėjo santvarka pačios gamtos įstatymu; tasikiu. vietiniai graboriai. advoka- 
naudojimas turi būtinai būti aprėžtas šventose mote-tai ir ikti profesionalai ir biz- 
rystės ribose. nieriai. Rap.

PO MARIJOS gražiame sode. 
Čia bus skanių valgių, gardžių 
gėrimų, gera muzika ir dovanos 
$100. Valio! Visi į NEVVTOVVN. 
PA. — Pikniką! Įžanga 25c.

Jus kviečia RENGĖJAI.

VEDĖ
Vincas Janonis ir Pranė Juse- 

vičiūtė; Vincas Kurtsa ir Blan
ką Shoppeliutė: Edvardas Ka
lėda ir Alena Zagurskaitė: An
drius Pakevičius ir Berta Sale- 
sevičiūtė. .

GIMĖ
Pp. Vincui Norušams duktė — 

Rožė Ona: Karoliui Reesems sū
nus — Ronaldas: Adomui Dom- 
brauskams sūnus — Vincas: 
Antanui Čiupliams duktė — 
Marė Teresė: Jonui Kairukš- 
čiams sūnus — Jeronimas: Al- 

Menkevičiams duktė —

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
Pike 

PROTECTION PLAN

A «OPP{B$ P900UC

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

496 First Street,
MIRĖ

So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540
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darbininkas
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“DARBININKO” METINIS
5

Rengiamas Naujos Anglijos LDS Apskrities Kęstučio Darže, Easf Dedham, Mass

Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 6 d., 1939
BUS IŠDALYTA DOVANŲ S105.00 VERTES GROS LONGIN BUINIO ORKESTRĄ

ĮVAIRI SPORTO PROGRAMA:
kiti daPROGRAMOJE - Virvės traukimas, Bėgimas, Bulvių rinkimas, Kiaušinių nešimas, Centų rinkimas ir 

lykai, vadovybėje ALEKSANDRO IVAŠKOS.
Tautiškai pasipuošę vaikučiai su vėliavėlėmis išpildys gražių programa vadovybėje p. ONOS IVAŠKIENES.
Bus skanūs valgiai ir gėrimai. BUŠAI išeis nuo “

Pikniko pradžia 1 vai. po pietų.
Darbininko” namo 1 vai. po pietų. Tikietas ten ir atgal 40c.

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA- RENGEJEI

----- -------- -- - gg

'KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

kun. S. Kneižis. adv. B. Sykes.! 
pp. Edv. Warabow (laidotuvių. 
direktoriai ir p. A. F. Kneižvs 
automobiliais parvežė iš Ma
rianapolio atostogavusius 18 
altoriaus berniukus.

PROVIDEHCE, R. I
metinis išvažiavimas

LDS Naujos Anglijos Apskričio

N0RW00D, MASS.

Pirmadienio rytą, liepos 17 d., 
pp. Petras ir Valerija (Adomai
tytei Rakauskai, gyv. 46 Tre- 
mont St. susilaukė sūnaus, p. 
Valerija Rakauskienė ir nauja-

Sykes & Sykes
P A. SYKES ir B. G. SYKES į 

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washington St.. Norwood. Mass. 

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta: 
32 VVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

gimis sūnus vra Dr. Antano I' Gassono priežiūroje. Norwoodo 
: ligoninėje, p. Rakauskienė jau
čiasi gerai, o sūnus taip pat 
sveikas ir garsiai moka dainuo
ti. Paseks tėvelius, nes pp. Ra
kauskai yra dainininkai, choro 
ir kitų organizacijų nariai.

Sveikiname pp. Rakauskus ir
į linkime sveikatos.

Visi grįžo laimingai. Džiau
giasi atostogomis, o ypač val
giu. Turėję “good time”.

Liepos 21 d. įvyksta L. Vyčių 
kuopos išvažiavimas laivu iš 
Bostono.

Kiek laiko atgal teko lankytis 
pas pp. Miškelius. gyv. 56 Wil- 
son St. pp. Miškeliai išaugino 
gražią šeimynėlę. Vienas jų sū
nų yra daktaras optemetristas 
ir praktikuoja Scituate. Mass.

pp. Miškeliai parodė visą savo 
sodybą. Labai mus suįdomino 
tai nepaprastos gėlės — lelijos: 

—’ viena yra 5 pėdų aukščio ir pa-

MODIFIED T
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p. Macevičienė (Jasionvtė), 
gyv. 33 Sturtevant Avė., jau 
grįžo iš ligoninės ir baigia pa
sveikti namuose.

I 

mas pasidalyti dirigavimą, mie-! 
lai sutiko. Ačiū Juozai, Tamstos j 
neužmiršime niekados. Taipgi 
ačiū Šv. Kazimiero parapijos 
choristams, kurie suteikė mums 
tokią didelę paramą dainuoda
mi kartu su Aušriečiais. Taipgi 
ačiū Šv. Pranciško parapijos A- 
tholio choristams, kurie mūsų 
niekados neapleidžia ir mums 

šio pikniko visuomet suteikia didelę moralę 
eis parapijai, tai tikimės skait
lingos publikos. Norinčius va
žiuoti sunkvežimiu vež dykai.

Rap.

parapijos vargonininkui. Wor- 
cesteryj. kurs taip gražiai prie 
mūsų prisidėjo ne tik su para
ma. bet ir dirigavo mūsų chorą.

Liepos 23. Šv. Onos draugija Muziko Jurgio Stačioko kviečia- 
rengia savo metinį išvažiavimą, 
kuris įvyks Klaipėdos parke. 
Kaip girdėti, moterys deda vi
sas pastangas, kad piknikas ko- 
puikiausiai pavyktų. Bus įvai
rių pamarginimų. dainuos pa
rapijos choras, gros puikus or
kestras lietuviškus 
niškus šokius: bus 
rimų ir užkandžių.

Kadangi pelnas

METINIS SUVAŽIAVIMAS

Įvyks sekmadienį, rugpiūčio (August) 27 d., š. m., 113 
kuopos rezidencijoj, Knigths of Columbus salėje, 
Osgood St., Greenfield, Mass.

ir ameriko- 
gardžių gė-

p. A. Malašauskienė iš Scrar.- 
ton. Pa., kuri beviešėdama pas 
pp. P. Kurus. Willow St. buvo 
pavojingai susižeidus ranką ir AUŠROS CHORO GEGUŽINĖ 
petį, sugrįžo iš ligoninės 
Antano Gassono ir p. A. 
nes priežiūroje sveiksta.

čioje viršūnėje turi 21 žiedą, j 
o kita 4 pėdų ir 10 colių aukš- p. E. Sykes. adv. B. 
čio ir turi 14 žiedų. Tos lelijos žmona atostogauja savo 
nėra išsišakojusios, bet visus me. po audros atstatytame 
žiedus išleido viršūnėje ir jie samamyj. Wareham. Mass. 
sudaro gražų vainiką. Tai yra 
retenybė. j

GARDNER, MASS

!

GRĮŽO IŠ MARIANAPOLIO 
ALTORIAUS BERNIUKAI

• Antradienį, liepos 18 d. kleb. j

V Sodaliečiu Naujosios Anglijos Apskrities

PIKNIKAS
Sekmadieni,

Liepos-July 23, 1939
ROMUVOS PARKE. MONTELLO, MASS.

Sportas — Muzika. Skanus Valgiai ir Gėrimai

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti
SODALIETĖS

ir Dr.
Kurie-

Sykes 
nauja- 

va-

PAVYKO
Liepos 15—16 dienomis įvyko 

Aušros Choro piknikas, lietuvių 
kempėje.

Muziko Jurgio Stačioko moki
namas . choras žygiuoja pirmyn 
netik dainose, bet ir veikime. 
Ši mūsų kolonija yra mačius 
daug gražaus svetelio: gerų ka-

Šv. Jurgio lietuvių parapijos talikų. kurie širdyje turi užjau- 
baseball ratelis yra nenugali- timą. tautos mylėtojų, kuriems 
mas. Žaidė su įvairiais rateliais rūpi mūsų kalba, lietuviškumas 
ir daugumą žaidimų laimėjo.

Šis ratelis nori susiremti su 
kitų kolonijų lietuvių parapijų 
rateliais, ypač iš kitų valstybių: 
New Yorko, Connecticut, New 
Jersey, Rhode Island, ar net iš 
Detroito. Jeigu kurie rateliai 
sutiktų žaisti, tai rašykite adre
su: Mr. Fred Minkevičius. 26 
Folan Avė.. Norvvood. Mass. ar
ba St. Georgės Lithuanian Rec- 

Itory, 36 St. George St., Nor- 
wood, Mass. CSN.

ir ab^lnai visos išeivijos kultū
ra. Ypač šiuo laiku mums vi
siems rūpi Lietuvių Diena, kuri 
įvyks Pasaulinėje Parodoje, 
New Yorke. Mes visi, geros va
lios žmonės, geidžiame, kad tą 
dieną būtų milžiniškas lietuvių 
suvažiavimas, didžiausias išei
vijos istorijoj chorų - daininin
kų — pasirodymas. Mūsų cho
ras, vadovybėje Jurgio Stačio
ko. labai nori tą dieną dalyvauti . 
ir atstovauti mūsų koloniją.

ir medžiaginę paramą.
Tariu širdingą ačiū Greenfiel- 

diečiams, ypač Šv. Onos ir Sal
džiausios širdies draugijoms už 
skaitlingą dalyvavimą. Ištikrų- 
jų. dabar tai tikrai Aušros cho
ras keliaus į Lietuvių Dieną.

Ačiū Athoiiečiams. arčiau- 
siems mūsų kaimynams už gau
sų prisidėjimą, kad tik mūsų 
gegužinė turėtų geras pasek
mes. Mieli broliai ir sesutės, pa
sekmės labai geros, pelno liko 
gražaus kelionei.

Širdingai tariame ačiū vieti
niams. kurie tik atjaučia mūsų 
nusistatytą tikslą. Aušros cho
ro kilnų darbą, nes visa tai yra 
dirbama. kad mūsų kolonijos 
vardą pakelti, kad ir Gardnerio 
vardas skambėtų Pasaulinėje 
Parodoje. Be jūsų tokios gau
sios paramos niekaip mes nebū
tume galėję vykti į New Yorką.

Ačiū, širdingai visiems, kurie 
dalyvavote. Mes stengėmės kaip 
galėdami jus visus užganėdinti 
sportu, dainomis, šokiais ir val
giais. P. Aukštikalnis.

GREEHFIELD, MASS.

I

William J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas'’

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

ŠIRDINGAI ACIC 
PRIETELIAMS

Visos LDS naujos Anglijos Apskričio kuopos kvie
čiamos išrinkti atstovus ir skaitlingai atvykti į suva
žiavimą.

LDS N, A. A. Valdyba: —
Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Jonas Kumpa, Pirmininkas, 
A.Zavetskas, Vice-pirmininkas, 
K. Nadzeika, iždininkas, 
T. Versiackas, sekretorius.

ifieldiečiai buvo nuvykę į Gard-' 
nėr. Mass. Aušros Choro pikni- 
įką į svečius. Aušros choras yra 
j visų mylimas ir turi didelį pri-į 
tarimą. Garbė visiems jaunuo
liams ir muz. J. Stačiokui, ku
ris taip puikiai išmokino. I

Susivienymo kuopos piknikas 
įvyksta liepos 23 dieną, Fran- 
klin County parke. A. Dėdinas.

Šv. Onos draugijos metinis 
piknikas pavyko. Buvo daug 
svečių iš visur. Programa buvo 
įvairi. Garsusis Gardnerio Auš-

Aušros choro vardu, tariu šir- ros choras dainavo, vad. Jurgiui 
i dingą ačiū kun. J. Petrauskui ir Stačiokui. Athol, Mass. lietuvių 
Šv. Roko parapijiečiams, kurie parapijos vargonininkui. Gard- 

;nesibijojo ilgos kelionės, kad nėr jaunuoliams tenka garbė, 
tik galėtų Aušros chorą parem- nes jie turi gerus balsus ir yra 
ti ir padėti sukelti kelionei pi- pasišventę dirbti Dievui ir tė- 
nigų į Lietuvių Dieną. [vynei.

Tariu širdingą ačiū muzikui 
Juozui Žemaičiui, Šv. Kazimiero Liepos 16 dieną visi Green-

Pope Optical Co.
Alberf 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.

Keliaukite j Lietuvą
PER

ROTTERDAMĄ

HOLLAND-AMERICA LINE

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš

NEVV YORKO

Sekančiomis dienomis:

STATENDAM .................  Liepos 13
NIEUVV AMSTERDAM Liepos 22 
STATENDAM ........ Rugpiūčio 3
NIEUVV AMSTERDAM Rugp. 15 
AMSTERDAM ................... Rugp. 24

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba ;

HOLLAND-AMERICA LINE
555 Boylston Street, Boston, Mass.



Penktadienis, Liepos 21, 1939 DSRBININKAS t
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Vincentiečių Dvasia Ir Tikslas “Darbininko” Metinio Pikniko •
Rėmėjai

GRABORIAI

ŽINUTĖS

Liepos 19 d., vakare, bažnyti
nėje salėje, įvyko Federacijos 
skyriaus susirinkimas. Pastebė
ta, kad ženkleliai Pasaulinėje 
Parodoje Lietuvių Dienos lėtai 
teparsiduodą. Nutarta kviesti i 
Vilniaus Gedulo Dienos metinį 
minėjimą sekančius: Dr. K. 
Pakštą, kun. K. Urbonavičių, 
kun. Pr. Aukštikalnį, S. J., ir 
parapijos chorą. Įžangos vietoje 
bus daroma rinkliava Ginklų 
Fondui. Išrinkta sekanti komi
sija surengti vakarą Klaipėdos 
pabėgėlių šelpimui: ponia Jes- 
kevičienė ir ponai Brazauskas ir
Kučas. i

je mirė Marijona Šleinienė, 76 
metų, gyv. 661 E. 7th St. Pali
ko vyrą Joną, tris dukteris ir 5 
sūnus. Laidojama iš šv. Petro 
par. bažnyčios, 9 vai. rytą, lie
pos 21 d., Šv. Kryžiaus kapuose, 
Maldene. Amerikoje pragyveno 
50 metų.

(Sub-deakono A. Nau- valumas visiems nariams 
džiūno, MIC. paskaita šv. tą šventę tinkamoje ir pa- 
Vincento Pauliečio dr-jos keltoje dvasioje minėti, 
susirinkime, liepos 14 d., 
So. Boston, Mass.).

Vi

Liepos 20 d., 11 vai. rytą, po 
dienos klasių, Vasarinės Moky
klos berniukai - mergaitės turė
jo sueigą (party). Mokyklos va
dovybė. įvertindama vaikučių 

į pasišventimą ir tikrai gerą el
gesį, pakvietė kun. S. Kneižį 

i parodyti judamų paveikslų, ir
davę vaikams mėgiamų užkan
džių.

Kitą savaitę yra šv. Vin
cento a Paulo draugijos 
garbingo patrono Šv. Vin
cento šventė. Pagal šios 
kilnios draugijos konstitu
ciją, yra būtiniausias pri-

MIRĖ

Liepos 18 d., miesto ligoninė-

Liepos 20, 193Q m. 
Pranas Mizgirdas, 
amžiaus, gyv. 1512 Colum- 
bai Rd. Paliko žmoną Oną 
(Plevokaitę). Pragyveno 
vedę 48 m. Paėjo iš Lietu
vos, Pumpėnų parapijoj

mirė 
71 m.

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D 
(REPSYS)

Liepos 17 d. Marijos Vaikeliai 
trims busais buvo išvažiavę į gimęs, o tėviškė Krinčinos 
Blue Hills, kur smagiai praleido 
dieną. Ten buvo pavaišinti šal- 
takoše ir saldžiais gėrimais. 
Marijos Vaikeliai labai dėkingi 
ponui Gerulskiui, Myopia Club 
Toniko išdirbėjai, kurs teikėsi 
paaukoti net 20 baksų gėrimo. 
Po piet įvyko mergaičių lenkty
nės. o berniukai, vadovaujami 
subdiakono A. Naudžiūno, MIC., 
supliekė Jamaica Plain Nabor- 
hood House. 15 prieš 7. sviedi
nio žaidime. Buvo laiko ir pasi
maudymui. Kun. Jenkus viską 
prižiūrėjo ir tvarkė.

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

7

Tel. ŠOU 2805 i

Dr. J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

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

ADVOKATAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadv/ay, 
SO. BOSTON. MASS. 
Tel. ŠOU Doston 2590

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

____________
Rugp. 6 d. Kęstučio Parke, E. Dedham, Mass. į- į 

vyks “Darbininko” metinis piknikas. Šis “Darbininko” ■ 
metinis parengimas susilaukia nuoširdžių rėmėjų. Šią 
savaitę į “Darbininko” metinio pikniko fondą prisiun
tė sekanti asmenys: 
Juozas Schultz—Siliauskas, Brooklyn, N. Y. 
Jonas Kašėta, Westfield, Mass...........................
Mrs. S. Marksaitis, Chester, Mass.....................
Mrs. M. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y. 
Kasperų šeima, Somerville, Mass.......................
Vladas Rimša, Worcester, Mass..........................

, N. N..........................................................................
vieningumas, jeigu nebūtų Mrs. A. Kybartienė, So. Boston, Mass. 
koks dvasinis ryšys kuris Nuoširdžiai dėkojame nuoširdiems “Darbininko 
įvairiausio pobūdžio žmo- rėmėjams už suteiktą auką, 
nes arčiau ir glaudžiau su
rištų negu koks kitas pra
timas ar veikimas įsteng
tų padaryti? Be šių šven
čių, greitai iširtų santykiai 
ir bendradarbiavimas su 
kitomis konferencijomis. 
Net ir žmonėms teikiami 
materialiniai palengvini
mai greitu laiku virstų su
irute, jeigu kartu neprisi
dėtų ir tas dvasinis pobū
dis, kuris vincentiečių dar
buotę perdėm persunkia ir 
pakelia į antgamtinį stovį. 
Narys, nors ir būtų uoliau-'

Į

Švenčių minėjimas konsti
tucijoje turi svarbią vietą, 
nes kaip gali Konferencijų 
(atskirų skyrių) nariai ti
kėtis sulaukti savo darbų 
sėkmingų vaisių, jeigu jie 
patys neprašytų Dievo pa
laimos tiems darbams? 
Kaip gi kitaip galėtų išsi
laikyti visų Konferencijų

par. Laidojamas šeštadie
ni, liepos 22 d. iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios, 9 
vai. ryte su trejomis šv. 
mišiomis Naujos Kalvari
jos kapuose. Priklausė prie 
LDS 1 kp.

LDS Centras reiškia gi
lią užuojautą p. Onai Miz- 
girdienei.

Šią savaitę buvo išvykę į 
į New Yorką adv. Juozas ; 
Cūnys, Suffolk County < 
distrikto prokuroro legalio 
departmento narys, su 
žmona ir pp. D. Zaletskai, 
laidotuvių direktoriai.

Lankėsi Pasaulinėje Pa
rodoje Lietuvos Paviljone.

Grįžo į namus ketvirta
dienį.

“Darbininke” lankėsi p. 
Marijona 
(Treinavičiūtė), 
mokytoja.

į

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 į

i

Lucy N. Yakim į
LIETUVĖ ADVOKATĖ 5 
(JEKIMAUČUTĖ) į 

14HopeSt., :■
Greenfield, Mass. ;!

Prisiekęs AdvokatasL

Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadvvay) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474
I

Joto J. Grigaitis
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS

598 cast Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

Į A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAS:

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

•. -NAMŲ:
101 BaxterSL, So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4673

i

Gaisras Ligoninėje
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

So-Liepos 19 d. vakare, 
merville (Mass.) Centrai 
ligoninėje kilo gaisras. 
Dvidešimts astuoniems li
goniams gaisras sudarė 
pavojų ir jie buvo laimin
gai išnešti. Kiti ligoniai 
taip pat buvo pasiruošę iš
eiti iš ligoninės, bet atvy
kę gaisrininkai gaisrą lik
vidavo.

$1.00!
$1.00 ’
$1.00 i

$1.001
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

Joseph W.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

šiu Kataliku, neįgyvendi- ganytojo pavyzdį, pir- 
na savyje tikrą šios drau- miausiai save pažinti, sa- 
gijos dvasią, jeigu jis lais- vyje veikti, o po tam atsi- 
va valia apleidžia švęsti duoti kiek išgalima žmo- 

1 šią ir kitas konstitucijos nių reikalams aprūpinti.
Šie reikalai ir sudaro an

traeilius tikslus. Čia pra
sideda aktyvus darbas, bū
tent: vargstančiųjų lanky
mas, nuskurdusių šelpi-; 
mas materialiniu atžvil-! 
giu ir dvasios paguodimas, i 
Ir pats Išganytojas pana- j 
šiai išsireiškė: Ne viena 
duona žmogus gyvena, bet.i 
kiekvienu žodžiu, kurs iš- 

• eina iš Dievo burnos. To
liau seka mažutėlių moki-1 
nimas pagrindinių tikėji
mo tiesų, platinimas kata-. 

Trumpai reikia paminė- likiškos spaudos ir atsida-i 
ti tik tuos dalykus, kurie vimas visokiausiems arti- 
būtiniausi organizacijoje mo meilės darbams ne- 
ne tik jojo gyvos dvasios prieštaraujančiams ir ne
palaikymui, 
niam jos ugdymui. Šv. jau minėtam 
Vincento dvasia geriausia tikslui, 
pasireiškia konstitucijoje 
užbrėžtuose tiksluose. Ne
manykite, kad vincentie
čių pirmaeilis tikslas yra 
kitiems gelbėti. Nors vin
centiečių veikimas taip 
ir atrodytų, žinokite, kad 
šios organizacijos vyriau
sias tikslas yra bendru 
teikiamu pavyzdžiu ir pa
sitarimu padėti vienas ki
tam vesti ir išsilaikyti vei
kliame, doros krikščioniš
kame gyvenime. Apleidus 
ši punktą, mažai reikštų 
kitų žmonių gelbėjimas. 
Šiokios tokios naudos, tie
sa, būtų, bet ką pasakyti 
apie vincentiečių 
gyvenimą, kuris 
be gyvos dvasios skursta 
ir negali pasinaudoti, o jei ną mintį, t. y., reikia tikra 
ir pasinaudoja, tai visai 

■' mažame laipsnyje, tomis 
malonėmis, kurios jiems
Dievo skiriamos už patar- priemonė tą dvasią ūgdyt 
navimą artimui? Jie juk tai tinkamai minėti, ir jei 
nelaukia atlyginimo iš galima kuo iškilmingiau 

’žmonių. Toks pat tikslas švęsti garbingojo vincen- 
randasi ir visose vienuoli- tiečių patrono šventę. Yra 
jose. Pirmoje vietoje stovi ir kitų priemonių ir būdų 
pačių narių gyvenimo to- Šv. Vincento dvasią išlai- 
bulinimasis, o tik paskui kyti gyvą, veiklią. Reikia 
seka darbas visuomenės tą dvasią ugdyti ir stiprin- 
reikalams pašvęstas. Mū- ti, kad vincentiečių dar- 
sų Išganytojas panašiai buotė sėkmingesnė būtų, 
elgėsi. Evangelijoje sako- kad tos darbuotės dirva 
ma, kad jis pradėjo veikti plėstųsi, ir kad jos vaisiai 

’ ir mokyti. Kiek žmogiškas būtų gausingi. Bet apie tai 
silpnumas leidžia, ir vi n- gal teks kitą straipsnelį 
centiečiai privalo sekti Iš- parašyti.

I w

PARSIDUODA naujas, trijų 
aukštų apartmentinis namas, 
ką tik naujai ištaisytas su pia- 
zais, baltos sinkos, ir naujas 
“radiator heater”. Savininkas 
išvažiuoja į vakarus. Labai ge
ras investmentas. Atsišaukite, 
93 Ashmont St., Dorchester, 
Mass. (11-14-18)

nurodytas šventes, kurios 
Popiežių yra apdovanotos 
gausiais atlaidais. Ir ats
kiros Konferencijos įpuo- 
lusios į tokį apsileidimą a- 
kimirkoje patiria jog jose 
Šv. Vincento dvasia silpnė
ja, gesta ir galiausiai visai 
išnyksta.

i
Apie Šv. Vincento gyve

nimą vincentiečiams ne
reikia kalbėti, nes jie visi 
bent bendrais bruožais su 
juomi yra apsipažinę.

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadv/ay
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

I

f
j

PUIKI VIETA VAKA- 
CIJOMS

bet ir toles- kliudančiams vincentiečių 
l vyriausiam

?4arijonų Kolegijos Rėmėjų
Visgirdienė N. Anglijos apskričio metinis 

muzikos i piknikas, šį metą, įvyks liepos 
j30 d., gražiame ir garsiame Mai-; 
įronio parke, prie ežero Worces- 
:ter, Mass. Piknike bus įdomi, i 
‘tiesiog naujoviška, programa. 
Bus dainų, žaislų ir sporto kon- 

; testų. Apskričio pirm. kun. Jo- i 
nas Vaitekūnas su savo talki
ninkais darbuojasi, kad šis pik
nikas būtų tikrai nepaprastas, 
ne tik savo programa, bet ir' 
dalyvių gausumu. Todėl, vienin
telės Lietuviškos Kolegijos Rė- Į 
mėjų skyriai, organizuokite iš 
savo kolonijų automobilių ir ■ 
autobusų skaitlingas ekskursi-1

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 Whitehead Avė., Nan
tasket, Mass. (7-29)

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328West Broadv/ay
So. Boston. Mass.

Skaitusiems Šv. Vincen
to gyvenimą aišku, kad jis 
siekė tų pačių tikslų, kaip 
kad ir vincentiečiai siekia. 
Tai tikras paveldėjimas iš 
Šv. Vincento. Jis taip tobu
lai vedė savo gyvenimą, 
kad liko šventuoju. Tik iš 
jo šventumo 
duota malonė 
daug darbų 
dabartinių 
antraeiliams
kaip va. vargstančių šelpi-; 
mas, apleistų mažutėlių; 
prižiūrėjimas, ligonių lan- į 
kymas, dvasiško suramini- į 
mo teikimas.

I
Iš šio trumpo straipsnio i 

reik išsinešti nors šią vie

jam buvo 
atlikti tiek 

atatinkančių 
vincentiečių 
tik s 1 a m s,

dvasinį 
tuomet

Antradienį, “Darbininke” lan
kėsi iš VVorcesterio jaunave
džiai — Mykolas ir Matilda 
Paulukoniai. P-nas M. Pauluko- 
nis yra mokytojas, gi Matilda 
(Liutkiūtė) yra slaugė. Pp. 
Paulukoniai apžiūrėjo “Darbi
ninko” įstaigą ir džiaugėsi jos 
gražiu įrengimu. P-nia M. Pau- 
liukonienė yra Moterų Są-gos
5-tos kp. pirmininkė. Atsilanky- jas į šį pikniką. Tikimės, kad 
mo proga ji pridavė 85.00 auką visi Naujos Anglijos lietuviai 
Intertvpos fondui nuo Moterų nuoširdžiai parems šį pikniką 
Są-gos 5 kp. “Darbininko” va- savo atsilankjTnu. Lauksime 
dovybė labai dėkoja Moterų Są- Tamstų Maironio Parke! 
gai už stambią auką. i Rengėjai.
..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt  
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1-MAS STEPONO DARI AUS-POSTO BENO

IŠVAŽIAVIMAS 
Liepos—July 23, 1939

OAKLAND GROVE. DEDHAM. MASS. PIRMĄ VAL. PO PIETŲ
Kviečiame visus lietuvius, senus ir jaunus—didelius ir 

mažus—atvažiuoti ir linksmai laiką praleisti. Bus visokių 
žaislų. Moterų bėgimas, vaikų lenktynės nuo 6 iki 10 metų 
jaunų mergaičių, bus vyrų virvės traukimas—So. Bostonas 
su Brocktonu ir Caunbridge su Norwoodu. Taipgi kitoki žais
lai ir už visus atsižymėjimus bus duodami PRIZAI.

Geriausi Leno muzikantai gros šokiams. Pasakys įdomią prakalbą 
iš tolimų vakarų svečias. Turėsime skaniausių valgių ir gėrimų.

BUŠAI išeis nuc kampo 3rd ir C St., prie Posto Namo, kas puse 
valandos. Pirmas busas išeis nuo 12 valandos. Kaina i abi puses 40c. 
įžanga i parką tik 10 centų. Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti šia
me mūsų parengime Liepos 23, DecJha.-n. KVIEČIA KOMITETAS.

į

t

-

VALGOMŲJŲ DAIKTy KRAUTUVĖS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie J 

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

I ,

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Mofor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St.jrE. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

GELBĖK
SAVO

Povilas Bushmanas
4? CRESCENT AVENUE,
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

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

SO. BOSTON, MASS.

Edw.V. Warabow
(V.'RUBLI AUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 V/ashington St.,
NORVVOOD. MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

i

Šv. Vincento dvasia vado 
"autis siekiant vincentie
čių draugijos tikslą. Viena

PLAU KU/L. 2^ Draugijų Vaidybų Adresai ■z..;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *-’ / V J V

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Laikrodininkas|

! Parduodu įvairiausios rūšies auk- 
j sinius ir sidabrinius daiktus.

i
i
♦

t

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

___________________ i

i

i
Pefer P. Pievack

(PLEVOKAS)
Septyniais būdais stogų dengčjas.

Sodevvall, Stut Metai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiau Gas ir steam.

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water &. Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316
Kaip panaik-nti pleiskanas ir kaip 

apsisaugoti nuo nuplikimo? 
Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

I

iK. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMA ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoją paramos.

Visi skelbkit ės “Darbininke”.

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLO3A MOTINOS SVC.

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

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

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

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

4115 IVashington St.. Roslindale, 
Te’.. Parkivay 0558-YV 

iždininkė — Ona Staniuliūtė.
105 ĮVest 6th St.. So. Boston. Mass. 

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

Kasos Gi.—Marijona AukštikalnienS.
111 H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio. 7:3O 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

vai.
.......... ,___

Visais draugijos reikalais kreipkitės! 
pas protokolų raštininkę. I

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

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

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

Fin. Rašt. AIcK?andras Ivaška,
440 E. Sixth St„ So. Boston, Masa 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfie!d St.. So. Boston, Mass. 

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

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

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

Visi skelbkite* “Darbininke".

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

So. Boston, Mass.
Tol. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, .

paveskite šį darbą mums. J

i



Penktadienis Liepos 21 192.9

Rytinių Valstybių Žinios
2^£b_ininras

z
V*’

J. E. V YSKUPAS MOLLOY 
LIETUVIŲ PARAPIJOS 

JUBILIEJUJE
uztas ir žavėtinai atliko savo 

duoti, ypač visiems labai pati
ko "Lauda Sion” Lambillotte. 
kurį išpildė choro rinktinė gru
pė. Solo, laike dirmavojimo. gie
dojo p. B. Brundzienė “Lauda- 
mus Te" A. Bagioli. Dar choras 
turėjo paruošęs gražių dalykų.

mažiau kaip

3c Į DIENĄC. BROOKLYN. N. Y. —
Liepos mėn. 12 d.. 1939, suėjo 

lygiai 25 metai, kaip kertinis 
bažnyčios akmuo buvo pašven
tintas. nors pati parapija jau y- 
ra suorganizuota 30 metų atgal. 
Kadangi apie pačios parapijos 
suorganizavimą teks kiek vė
liau pakalbėti, tai šiąja proga bet nebuvo progos, dėl trumpo 
noriu tik pabrėšti apie pereito laiko, viską pagiedoti. Apie cho- 
sekmadienio. liepos 16 d., iškil- ro gražų giedojimą net J. E. 
mes. kurios prasidėjo 10:30 vai. Vyskupas pasidžiaugė, ir saky- 
ryte. laike sumos. Su šio 25 m. damas pamokslą nesigailėjo 
sidabrinio juibliejaus proga, tei- chorui komplimentų, o suteik- 
kėsi atsilankyti patsai Jo Eks- toj p. J. Brundzai audijencijo. 
celencija Brooklyno vyskupas pats vyskupas 
Thomas E. Molloy. S. T. D., ku- kuojo už gražų 
ris suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą apie 45 bemiukams-mer- 
gaitėms. Jau keletą dienų prieš 
šias iškilmes Bažnyčia buvo iš
puošta iš lauko ir vidaus baž
nytinėmis — Vatikano ir Ame
rikos vėliavomis. Visas bažny-

J* 
asmeniškai dė- 
giedojimą. Šio 

jubiliejaus atsilankymo proga 
J. E. Vyskupas darė ir kanoniš
ką vizitaciją. Jo Ekscelencija, 
matomai, gerai susipažįsta su į- 
vairiomis aplinkybėmis, tad ir 
nesistebėjo dėl nedidelio skai
čiaus. kurie priėmė dirmavonės 

čios frontas mirgėjo nuo vėlia- sakramentą, nes žino gerai, kad 
vų. gi viduryje, apvalame dug- to amžiaus vaikučiai priima su- 
ne. buvo didelėmis raidėmis iš- tvirtinimo sakramentą toj pa- 
paišyta. kad bažnyčia švenčia rapijoj. kuri randasi toje apy- 
25 metų jubiliejų. Tokiomis pat linkėj, toli nuo savosios lietu- 
vėliavomis buvo išpuoštas baž- viškos parapijos. Bet visgi ra- 
nyč-ios vidus: šonai, sakykla ir dosi ir tokių pasišventusių žmo- 
vargonų frontas. Pirmutiniuose nių. kurie ir toliau gyvena nuo 
suoluose, prie grotelių, buvo pa- savos bažnyčios, tad sunkesnės 
statytos puošnios Lietuvos ir A- sąlygos vaikutį atgabenti kiek- 
merikos vėliavos.

Sekmadienio puikus - saulė
tas. neperšiltas rytas, traukė 
kiekvieną parapijietį į savąją 
bažnyčią, kad pasidalinus įspū
džiais su pažįstamais ir ben
drai padėkoti Aukščiausiam už 
suteiktą tą laimę .kad turi pro- lankyt ir J. M. prelatas Edmund 
gos sulaukti šių iškilmių, 
daugelis, kurie šią bažnyčią 
tė. jau jų nebesulaukė.

Pasigirsta galingų naujų 
gonų stiprūs balsai, 
groja muz. Jonas Brundza. Rei- ra dienų prieš iškilmes grįžęs iš 
škia. iškilmės jau prasidėjo. Raseinių. Lietuvos. Na ir kai- 
Gatvėje išsirikiavus procesija mynai kunigai 
laukia, kuomet įžengs į ją J. E. Brooklyno ir New Yorko. 
Vyskupas, kuris yra retas sve
čias parapijose. Prasiveria kle
bonijos durys ir skaitlingam 
kunigų būryje pasirodo Gany
tojas. Procesijai įžengus į baž
nyčią. choras, visoje pilnumoje, 
galingai užtraukė “Ecce Sacer- 
dos". Nulydėjus vyskupą į Jam šios parapijos kuogražiausių į- 
paruoštą tam tikslui speciali 
sostą, prasideda suma, kurią 
atnašavo patsai klebonas kun. 
K. Paulionis. kuris tiek daug 
trūso. vargo bei sumanumo tu
rėjo priruošimui šių 
Asistoje buvo: kun. 
nis ir klierikas P. 
Choras, vedamas J.
puikiai šioms iškilmėms paruoš- visi su gėlėmis. Tik vieno daly-

vieną kartą į katekizacijos pa
mokas. bet nežiūrint, to. buvo iš 
Maspetho. Kazlauskytė. Fogel- 
manų anūkė. Dr. J. Paulionio 
dukrelė, iš So. Brooklyno. Dau
kantų sūnus ir kiti.

Į šias iškilmes malonėjo atsi-
j

nes
sta-

var- 
kuriais

iškilmių. 
N. Pakal- 
Raugalas. 
Brundzos.

Pro Ka- 
ir iš toli- 
kun. Pr.

J. Reiley. šv. Jokūbo 
tedros klebonas. Buvo 
mesnių vietų kunigų: 
Skruodenis. MIC.. kun. Barkau
skas ir kun. Jenkus. O.P., tik po-

Iškilminguose pietuose malo
nėjo dalyvauti ir J. E. Vysku
pai. Viso buvo virš 16 kunigų. 
Vaišingas šeimininkas kun. K. 
Paulionis visus maloniai vaiši
no.

J. E. Vyskupas išsivežė iš

vienam iš naujųjų

£1939 Elektrikinių į

savo ridikulio 3

Refrigeratorių
Vidutiniuose namuose

į.*'“’
<f-7
k'

DUBINSKAS - vVASHBURN

\
centus, šieiš

centai gali suteikti (sušaldytą 
ledų), daugiau sveikatos 

kuris yra apsaugojamas

Tik paimk 
trys variniai 
desertą, padaryti 
(nuo gero maisto,
nuo gedimo, užlaikant tinkamoje temperatū
roje) kaip galima buvo tą padaryti pirmiau. 
Dabar moderniškas Elektrikinis Refrigerato
rius labai smarkiai pagerintas, kad šiandien 
jį operuoti tekainuoja mažiau negu 3c į dieną, 
vidutiniuose — average namuose.

Užsuk i artimiausią Edison Shop krautuvę 
arba sustok pas elektrišką daiktu pardavėją, 
kaip lengvai galima elektrikini šaldytuvą įsi
gyti ir kaip jis gali suteikti jums tikrą džiaug
smą ir kaip jis yra ekonomiškas operuoti šių 
1939 m. Elektrikinis Refrigeratorius.

Pas Jūsų

Edison Shop

toriaus žibėjo daugybė žvakių 
ir lempelių. Gerardas Kaprišiū- 
nas, mūsų vargonininkas, ir jo 
ypatingai išlavintas choras gie
dojo šv. mišių metu. Geroji Du- į 
binskų mamytė šv. Komunijos 
laiku priėmė Jėzų į savo širdį 
prašydama palaimos savo sūne-, 
liui. Vedybų puota įvyko Savo- 
ia valgykloje. Dalyvavo abiejų 
šeimų artimi giminės ir pažįs
tami, viso 45 asmenys. Svečių 
tarpe buvo ir mūsų kunigai, j 

ri<»~biivo'atnašautos“už'jauna-iPuota buv0 kuk“' rimta' Puotai 
vadžių intencijas, kun. Klebonas įsiteigus apie 2 vai. po pietų, 
Lietuvnikas ir kun. dr. Mende-:mūs'! JaunleJ1 lsvyko 1 Florl* 
lis meldėsi santktuarijoj. Kun. ■ Sveikiname ponus Dubinskas. 
Dubinskas teikdamas savo bro- 'Linkime jiems ilgiausių metų ir 
liui ir jo žmonai paskutinį pa-^ausiausių Diev0 malonių 
laiminimą, tarp kitų dalykų naujam bendram gyvenime! 
priminė jiems abiems, kad tikra 
vedybinio gyvenimo laimė glū
di ištikimame pildyme Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų. Jaunuoliui 
ieškančiam būdo įeiti į amžiną
jį gyvenimą, Kristus pasakė 
“pildyk įsakymus". Tik pildant 
įsakymus galima tikėtis viduji
nės sąžinės ramybės ir sutiki
mo šeimyniniam gyvenime. 
Skatino niekad neapleisti šv. 
mišių ir dažnai priimti šv. Sa
kramentus.

—
ALTORIAI — GIEDOJIMAS— 

PUOTA
Bažnyčioje visi altoriai buvo 

gražiai papuošti gėlėmis. Sank- 
tuarija buvo paskendusi .elek
tros šviesoje, o ant didžiojo al-

Vienas iš gražiausių ir pavyz
dingiausių šliūbų įvyko sekma-: 
dienį, liepos 16 d. 10 vai. ryte, 
kuomet Pranas Dubinskas paė
mė sau už moterį p-lę Daratą 
Washburn. Jaunojo brolis kun. 
Antanas Dubinskas, Bažnyčios 
vardu, priėmė jaunųjų gyveni- 
mi ištikimybės įžadus. Kun. dr. 
Mendelis ir svetimtautis klieri
kas pagelbėjo kun. Dubinskui 
šliūbo metu. Per Šv. mišias, ku-

SUNKIAI SERGA

j’J

Ir Elektrikinius Pardavėjus

BOSTON EDISON COMPANY

iš Maspetho. ko Sal trūko, tai, kad nebuvo 
painformuota apie šias iškilmes 
svetimtaučių spaudai, kurių re
porteriai būtų ėmę šių iškilmių 
paveikslus ir žinias, o rytojaus 
dieną būtų pasklidę po visą šią 
šalį.

Centro brooklyniečiams šios 
iškilmės pasiliks ilgam atmini
mui. Garbė už šių jubiliejaus 

pavykimą priklauso 
kleb. kun. K. Paulioniui.

Reporteris J.

spūdžių, nes žmonių buvo per- iškilmių 
pildyta bažnyčia, visi puošniai 
apsitaisę. Viskas tvarkingai- 
skoningai sutvarkyta. Didysis 
altorius skendo raudonų rožių 
žieduose. Berniukai - mergai
tės. kurios priėmė sutvirtinimo 
sakramentą, taipgi puikiai pa
rengti savo mylimų mamyčių.

BROCKERT’S ALE

eO EllswGTth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į taverr.us ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd..

S<riih B ■'ton

PITONE
So. Boston

2271

Johns Hopkins ligoninėje sun
kiai serga dar jauna moteris 
Marijona Maslauskienė. Ji ran
dasi Women’s Clinic A3. Perei
tą penktadienį buvo aprūpinta 
šv. Sakramentais. Prašo mūsų 
maldų.

Lygiai pavojingai plaučių už
degimu serga visiems gerai pa
žįstama Ona Birutienė. Jos pa
dėjimu rūpinasi jos dvi dukreli, 
ponios Kotryna Bagdonienė ir 
Ona Antoszewskienė. Pereitą 
savaitę kun. dr. Mendelis lankė
si ir aprūpino ją Šv. Sakramen
tais.

Jau ilgą laiką serga namie p. 
Voksa gyvenąs 749 W. Lexing- 
ton St. Ligonis turi užsinuodini- 
mą kraujo ir gan skaudžiai ken
čia.

Strazdauskų mamytės padėji
mas tas pats, nei geresnė nei 
blogesnė. Pripratusi dalyvauti 
šv. mišiose kasdien, jai yra be
galo skaudu būti ligos prira
kintai ant lovos, bet kantriai ji 
aukojo savo skausmus gerąjam 
Dievui. Pasimelskime už visus 
kenčiančius.

jaukią malonią tvarką, kad pa
mačius visus ir padėkojus už 
atsilankymą. Jei nuoširdžiai 
pagelbėjo ponai V. Norkūnas ir 
F. Rumskas, savininkai tos pui
kios vietos, plačiosios jūros pa
kraštyje. Taigi New Britainie- 
čiai sveikina ir reiškia nuošir
džią padėką, jums broliai se
sers New Haveniečiai, už minė
tos dienos, teikiamą visą malo
numą bei darbštumą. New Bri- 
tainiečiai, grįždami namo, pa
reiškė, visi vieną mintį, sako: 
“Jei sveiki būsime, tai ir sekan-

Conn. čiais metais pritarsime vykdyti

Dabar yra laukiama p. Baro- jams, dainininkams ir visiems
Raitės, kuri atvyks į Bridgepor- dalyviams už atsilankymą, 
tą jaunimo pamokyti lietuvis- Ten Buvus.
kus šokius. O. _________

VIEŠĖJO
Praeitą savaitę pas nuošir

džius laikraščio ‘Amerikos’ prie
telius pp. J. P. Grigus, Rich- 
mond Hill. viešėjo Vitalis Mi- 
čiūnas iš New Britam, 
Svečias aplankė Pasaulinę Pa- trilypę gegužinę Sea Cliff Inn. 
rodą ir keletą kartų Lietuvos 
paviljoną. Gėrėjosi Lietuvos ek
sponatais ir įrengimu. Svečias, 
paviešėjęs daugiau savaitės, 
grįžo namo pilnas gražių įspū
džių iš New Yorko. Koresp.

kus šokius.

BROOXLYN,N.Y

SERGA LDS 10-tos KP.
NARYS

\ irš mėnuo laiko kaip serga 
širdies liga ilgametis LDS 10- 
tos kuopos narys Juozas Silau- 
skas — Sc’nultz. P-nas J. Silau- 
skas yra vienas iš pirmutinių 
LDS narių. Jis priklauso jau 

Praeitą sekmadienį, liepos 16 nuo 1915 metų, ir nuoširdžiai
d., parapijos choras vyko da- remia “Darbininką". Jis dabar 
lyvauti Trilypėj Gegužinėj. New prisiuntė S1.00 “Darbininko” 
Haven. Apie antrą valandą jau- metinio 
nimas susirinko prie parapijos jame p. 
salės, kur laukė automobiliai, linkime 
Nuvykę visi džiaugėsi, ypač 
jaunimas. Choras, vad. muz. A. Liepos 9 d., Moterų Sąjungos 
Stanišauskui, padainavo porą 35 kp. surengė vakarienę, kuries 
dainelių, kurios gerai pavyko, vedėja buvo pirm. M. Brangai- 
Kartu su choru vyko kleb. kun. tienė. Puotoje dalyvavo daug 
J. Kazlauskas, vikaras kun. \. žmonių, kurių tarpe buvo ir 
Ražaitis, ir svečias kun. Kri- apskričio delegatės. Kalbas pa
pas. Choras dėkingas tiems as- sakė kleb. kun. L_._______ ,
menims, kurie savo 
liais nuvežė jaunimą, būtent: p. mininkė S. Subatienė.
A. Tuska. p. Stankaitis, p. Ba- pirm. P. Grigienė. 24 kp. K. Na- 
joras. p. Tamušiūnas, p. Tuska vickienė. 30 kp. Tamašauskienė, 
Jr., p. Barnotas. p. Antanaitis. 53 kp. A. Liudvinaitienė, p. A. 
p. Stanišauskas ir kleb. kun. J. Spaičis ir Masiulienė.
Kazlauskas. Būtų ir daugiau Gražiai deklamavo jauna mer- 
važiavę. bet kadangi mūsų ko- gaitė G. Stančaitė ir p. L. Kaz- 
lonijoje garsinimų nesimatė, tai lauskaitė. Gražiai dainavo R.1

S1.00 
pikniko fondui. Dėkuo- 
Silauskui už auką 
greitai pasveikti.

WATERBURY, COHN
Liepos 9 d. piknikas, kurio 

pelnas buvo skiriamas Klaipė
diečių pabėgėlių šelpimui ir Lie
tuvos ginklų fondui pilnai pavy
ko. Sušelpimui Klaipėdiečių ir 
ginklų fondui liko gražaus pel
no. Pikniko nuotaika buvo la
bai gera. Dainų ir prakalbų pro- 
rama irgi buvo gera. Todėl de- 

K. Paulionis. kuoju visiems darbininkams, 
automobi- kun. V. Masiulis, apskričio pir- kurie dirbo piknike, programos 

29 kp. pildytojams ir publikai.
P. Bokas.

ir

NEW BRITAIN, CONN
GRĮŽO LINKSMI IŠ TRILY

PĖS GEGUŽINĖS

Prie progos reikia pasveikinti 
ir mūsų apylinkės jaunimą, ku
ris taip skaitlingai dalyvavo 
šioje Gegužinėje, jaunimo vedė
jams nuoširdi padėka.

RENGIA VAKARĖLĮ
Rugpiūčio 12 d., Šv. Andrie

jaus parapijos darbuotojai, pri
tariant klebonui kun. A. Vaške- 
yiui rengia vakarėlį, kurio tiks
las yra paremti Seseles Pran- 
ciškietes, kurios apsigyvens 
mūsų parapijoje rugsėjo mėne
syj. Patartina visiems paremti 
šį gražų tikslą.

NUOTRUPOS
Kun. Dubinskas, kurs buvo 

parvykęs iš atostogų dalyvauti 
savo brolio vestuvėse išvyko į 
New Yorką apžiūrėti pasaulinės 
parodos.

Antanas Ivoška mūsų zakris
tijonas ir jo žmona buvo išvykę 
į Du Bois, Penna. pasisvečiuoti 
pas savo gimines. Grįžo sekma
dienį, liepos 16 d.

Išorinis bažnyčios dažymas 
jau baigiamas. Pradedama da
žyti Park Avė. bažnyčios šonas. 
Kaip mūsų žmones, taip svetim
taučiai gėrisi spalvų švelnumu 
ir jų malonumu.

Trečiadienį, 
nams Mykolui 
skams sukako

T. M. nio gyvenimo.
fonso bažnyčioje buvo atnašau
tos padėkonės mišios jubilie- 
jantų intencija. Sveikiname! II- 

B.S.K.

liepos 19 d. po- 
ir Anelei Paškau- 
25 metai vedybi-
Tą rytą šv. Al-

Lietuvos Vyčių Seimas
septintas g'ausių metų abiems:Dvidešimts

Lietuvos Vyčių seimas į- 
vyks Kerny, N. J. rugpiū
čio 6 d. savaitėje. Kearny- 
Harrison L. Vyčių 90 kp. 
nuoširdžiai priims svečius 
ir viešnias atstovus. Pla
nai jau padaryti šį seimą 
padaryti sėkmingu. ApieLiepos 16 d. New Britainiečiai

mažai kas žinojo, tik paskutinė- Jakupčionis ir pianu skambino, skaitlingai dalyvavo, trilypėje 150 atstovų atvyksta iŠ 
mis dienomis sužinojo, kada Taipgi dainavo p. Stančaitienė; gegužinėje, Sea Cliff Inn, New kiekvienos Valstybės. Taip 
choras jau buvo pasirengęs vyk- jai akompanavo G. Stančaitė.
ti. Būtų gerai, kad šios organi- Dalyvavo svečias iš Lietuvos 
zacijos pradėtų Bridgeporte ak- p. Jonas Pranckevičius. kuris 
tyriau veikti, o tada ir pačios gražiai apie Lietuvą kalbėjo, 
žinos, kur kas yra rengiama.

Praeitą sekmadienį, kleb. ku
nigas J. Kazlauskas bažnyčioje 
paaiškino, kad nuo parapijos 
pikniko pelno liks apie tūkstan
tis dol. Tai tikrai graži parapi
jai auka, kuo parapijonys ir 

■ (klebonas gali pasidžiaugti.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.-

Haven. Dalyvavusieji grįžo lin- pat dalyvaus daug garbin- 
ksmi vėlai vakare. Visi džiau
gėsi gražia tvarka, gera prog- j 
rama, patogia vieta. Reikia tik 
pasveikinti New Haveniečius,' 
kad jie tokią puikią vietą įsigi- į 
jo ir taip gražiai sutvarkė die-į 
nos programą. Visi nuoširdžiai 
darbavosi, bet gal daugiausia i 
darbavosi mūsų visoje apylin
kėje žinoma darbšti panelė M.

gų svečių.
L. Vyčių seimo sesijos į- 

vyks Harrison Public Lib- 
rary auditorijoj. Bus įvai
rūs pasilinksminimai. Sei- 
—i rengimo komisiją su
daro šie: Vincas Grinevi
čius. pirmininkas, p. Suza- 
na Daskerienė. sekretorė.

. . _ ................. , . ..x Petras Velivas. Kazvs
. Ji kaip bitute per Kazlauskas ir Jonas Baub- 

mo komisija dėkuoja kalbėto- dieną bėgiojo, kad palaikius ys J.E.S.

Taipgi suvaidintas trumpas 
trialogas — “Mokytojas su Pro
fesorium". Vaidino A. Jakub
čionis. O. Zainkauskaitė ir A. 
Jakupčioniūtė. Baigiant prog
ramą sąjungietės sudainavo ke
lias dainas. Moterų Sąjungos 35 
kp. valdyba ir vakarienės rengi- Jokubaitė.

SUFFOLK 
DOMAS

DABAR IKI LIEPOS 22
Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas
1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 

Įžanga (su taksais) Sėdynės 99c. 
Clubhouse $1.50—8 lenktynės kasdien


