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DU BOIS, PA. — Šis miestas 
bus scena sviedinio (softball) 
turnamento, kuris suinteresuos 
visus Amerikos lietuvius šešta
dienį, rugpiūčio 19 d. Į ši turna- 
mentą stos maždaug 12 sviedi
nio kuopelių iš Įvairių rytinių 
Amerikos miestų bei miestelių.

Šis turnarnentas sutrauks Į šį 
miestą sviedinio kuopelių iš 
Pittsburgho, Clevelando, Det
roito, Toledo ir kitų lietuvių ko
lonijų turinčių sviedinio kuopas.

Mūsų sviedinio ir basketbolo 
komitetas, kurį remia 200 lietu
vių šeimų Du Boise, daro pla
nus, kad būtų galima visus sve
čius kuogražiausiai priimti ir 
pavaišinti. Planai daromi didžiu 
saiku.

Žaidimai Įvyks Du Boiso Ath- 
letic arenoj. Kad visi žaidimai į- 
vyktų vieną dieną — greičiau
siai bus parengta kita žaidi-1 
mams aikštė.

Programa taipgi Įima specia
liai prirengtus šokius ir socia
lius susirinkimus čia lankan- I 
čioms sviedinio kuopoms. Visa j 
tai įvyks lietuvių svetainėje tą 
patį vakarą po visų žaidimų. 
Bus taipgi Įvairių pamargini- 
mų.

Komitetas lanko šios kolonijos 
lietuvių namus, kad visi svečiai 
turėtų nakvynę. Daug svečių 
bus asmeniški svečiai kaiku- 
riems čia gyvenantiems lietu
viams.

Netikėtai, čia suvažiuos ge
riausi bei mikliausi sviedinio 
žaidėjai rytinėse Amerikos Val
stybėse. Žiūrėtojai turės progos 
matyti nepaprastai gerų žaidi
mų, kas juos suinteresuos neap
sakomai.

Turnamento laimėtojai galės 
dalyvauti Nacionaliame Lietu
vių čampionate.

Patariama, kad visos lietuvių 
kolonijos, turinčios sviedinio 
ratelius ir norinčios stoti Į šį 
tumamentą kogreičiausiai pri
siųstų įstojimo blankas (Entry 
Blanks), kurios gaunamos šiuo 
adresu:

Jonas Strazdauskas, 
21 Simmons St.

Du Bois. Pa.

I
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Platelių ežeras —gražiausioji Žemaitijos vasarvietė. Šiemet Platelių miesto 
savivaldybė paskelbė Platelius vasarviete, nupirko gražų gabalą žemės prie di
džiausiojo ir gražiausiojo ežero ir ruošiasi vasarotojams statyti vasarnamį su 
daug kambarių ir patogumais. Plateliai turi 10 ežerų, kurių pats didžiausias turi 
keletą salų (vieną karalienės Bonos su pilies griuvėsiais ir gražiu senu parku) 
ir pusiasaliu, ir didelius sausus spygliuočių miškus, taigi vieta tinka ir pasilsėti, 
ir sveikata pataisyti ir nenuobodžiai laiką praleisti.

Kaunas — Vokiečių lie
tuvių susitarime, kaip ži
nia, yra numatyta speciali 
mišri lietuvių vokiečių 
bendrovė Klaipėdos uostui 
eksploatuoti. Kaip tenka 
patirti, tokia bendrovė ne
trukus įsisteigsianti.

ADV. ŠALNA PASKIRTAS 
GARBES KONSULU BOS

TONUI
____________________ 4,

Pereitame "Darbininko” 
numeryj tilpo oficiali Lie
tuvos Pasiuntinybės žinia 
iš Washington, kad Lietu
vos Vyriausybė trumpu 
laiku ketina paskirti J. A. 
Valst, du garbės konsulus: 
vieną Californijoje, kitą 
Bostone.

Pirmadienį, rugpiūčio 7 
d., gavome neoficialių ži
nių iš New Yorko, kad adv. 
Antanas O. Šalna, turįs o- 
fisą 366 W. Broadway, 
(“Darbininko” name), So. 
Bostone, esą paskirtas 
garbės konsulu Bostone.

Spėjame, kad Californi- 
jai ar tik nebus paskirtas 
Dr. Julius Belskis, gyv. 
Los Angeles, Cal.

Tikimės, kad Lietuvos 
oficialės įstaigos paskelbs 
oficialiai kas yra paskirti 
garbės konsulais Bostone 
ir Californijoje.

Užsidarė Kongresas Suda
vęs Smūgį Naujajai Dalybai

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

I Moterų Sąjungos Jubiliejinis
Seimai Atidarytas Iškilmingai

ja yra pasiruošusi karui ir ____________
ragina juos pamiršti savo!^ . f • a za/a a
skaitytojams, kad Britani-j Seime Dalyvauja Apie 90 AtStOVllJ 
ja yra pasiruošusi karui ir j 
ragina juos pamiršti Dan„ _____  t______  i-: VVORCESTER, MASS.—
eigą ir Tolimuosius Rytus, *Rugp. 7, — Dr. A. Rakaus-
bet vykdyti atostogų pla- kas, ALRK Moterų Sąjun- 
nus. Šis užtikrinimas pa- gos daktaras - kvotėjas.; 
darytas tada, kada armija telephonu praneša, kad 
ir laivynas yra pasiruošę Moterų Sąjungos jubilieji-’ 
daryti taikos manievrus. nis (25 metų gyvavimo) 
Oro laivyno manievruose seimas pradėtas iškilmin- 
dalyvaus 1300 orlaivių, gomis pamaldomis šv. Ka- 
Ipradedant antradienį ir zimiero lietuvių parapijos! 
baigsis penktadienį. Tre- bažnyčioje. Šv. mišias at- 
čiadienį įvyks karinių lai- našavo kun. A. Petraitis, 
vų manievrai, kurių parna- šv. Kazimiero par. klebo- 
tyti vyksiąs pats karalius nas, 
George.

Ispanijos Teismas Nuteisė 
Sušaudymui 60 Raudonųjų

ir pasakė turiningą 
pamokslą. Jam asistavo: 
kun. J. Bakanas, Aušros 
Vartų par. vikaras, ir kun. 

j Padvaiskis, Šv. Kazimiere 
par. vikiras.

Madridas, Ispanija, rugp.
7 — Ispanijos teismas nu-Bolivijos Prezidentas Išauk

štino Kristaus Mokslą

Washington, D. C., rugp. 
7 — J. V. Kongresas užbai
gė savo sesiją triukšmin
gai. Prieš užbaigsiant sesi
ją atmetė Woodrumo bilių, 
kuris lietė WPA darbus, ir

La Pažo mieste, Bolivi
jos sostinėje, neseniai įvy
ko tautinis Eucharistinis 
Kongresas, kuriame daly
vavo ir visi vyriausybės 
nariai su prezidentu gene
rolu Bušu priešakyje. Pre
zidentas pasakė kalbą, ku
ri buvo didingas tikėjimo 
išpažinimas.
— Praėjo 20 amžių, buvo 

sunaikintos galingos im-I

taip pat atmetė namų sta-! P^jo8’ _ ^^nastjj°s’
tybos bilių, pagal kurį bu
vo skiriama iš valdžios iž
do namų statybai $3,800, 
000,000.

Prez. Rooseveltas dabar 
nežino nei ką daryti. Jis 
sako, kad dabar visą rei
kalą turės pavesti balsuo
tojams.

Japonai Skris Per Jung. 
Valstybių Žemę

JAPONAI BOMBARDAVO DU 
ANGLIJOS LAIVU KINIJOJ

I
Washington, D. C., rugp. 
— J. V. valstybės de-

į
Tuoj po pamaldų prasi-, 

dėjo jubiliejinio seimo se- 
. Kazimiero par. 

svetainėje. Pasakyta daug 
- sveikinimo kalbų. Taip pat 

kerite laike civilio "karo gauta daug sveikinimų Ja 
militarės policijos inspek
toriaus, Isaac Gabaldon,

teisė 60 raudonųjų, tarp s^os .
kurių dvi moteris, sušau
dymui už nužudymą iš

iš New Haven; seimo rašti
ninkės — pp. M. Delionie- 
nė iš VVorcester ir O. Do- 
brovolskienė iš Brooklyn.

Įnešimų, mandatų ir 
skundų komisija: — pp. P. 
Štaupienė iš Cleveland, V. 
Taninauskienė iš Miners- 
ville, Pa. ir V. Sidabrienė 
iš VVorcester, Mass.

Spaudos ir rezoliucijų 
komisija: — pp. Ona Va- 
lentukevičiūtė iš VVorces- 
ter: Ona Kratavičienė iš 
Detroit, ir L. Venčienė iš 
Lavvrence.

Seimo sesija pradėta en
tuziastingai, su dideliu pa
siryžimu padaryti gražių 
ir naudingų nutarimų.

Daugiau žinių iš Moterų 
Sąjungos Jubiliejinio sei
mo tilps kitame "Darbinin
ko” numeryj.

u- 
škais ir telegramomis. Sei
me dalyvauja apie 90 ats-i

Shanprhai, rusp. 7 — Ja
ponai iš orlaivių bombar
davo du Anglijos laivu, ku
rie stovėjo Yangze upėje. 
Taipgi Šiaurinėje Kinijoje 
japonai pradėjo smarkią 
agitacija prieš Jung. Vals
tybių piliečius, ten gyve
nančius. Išrodo, kad japo
nai vra nusiteike prieš vi
sus baltuosius žmones. Ki

niečiai taip pat vra paten
kinti tokia japonų politika.

žmonių didybė pavirto į 
nieką — bet Viešpaties žo
dis nepraėjo: jis ir šian
dien mums tebešviečia... 
Kristus paskelbė pasauliui 
savo mokslą, kuriuo pa
grįsta visa krikščioniškoji 
kultūra. Jis mokė doros, 
garbės, ištikimybės, pado
rumo, artimo meilės, su
gyvenimo, — visu tų idea
lų, kurie jau keli šimtme
čiai, kaip stiprina mūsų 
tautą, nes tautai reikia i- 
dealo, kurio siekdama ji 
atliktų savo istorinį pasky
rimą.

Baigdamas, prezidentas 
nurodė, kokios negerovės 
dabar plinta pasauly: iš
tvirkimas, šeimų pakriki-

7
partmentas praneša, kad 
valdžia išdavė japonams 
leidimą skristi orlaiviais 
per Alaską į Jung. Valsty
bes, kaip kad jie planuoja mas,_— ir tarė: 
padaryti 35,000 mylių ke-

Klaipėda — Miesto poli
cija šiomis dienomis įsakė 
pakeisti dar šiuos gatvių 
vardus: Turgaus gatvė da- 

;bar vadinsis Strasse der 
į S A, o Pievų gatvė — Joha- 
įnnes Schirrmann — Stra
sse. ■*"

“JĖGA SUTIKS JĖGĄ”, SAKO 
LENKIJOS MARŠALAS

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per

DARBININKO
Laivakorčių

I

Krakovv, Lenkija, rugp. 
7 — Čia buvo atvykęs Len
kijos maršalas Smigly- 
Rydz ir pasakė karingą 

i kalbą susirinkusiai 100, 
000 miniai. Jis pareiškė, 

; kad jeigu kas puls jėga, tai 
'ir bus sutiktas jėga. “Mū
sų elgimasis Dancigo rei
kalu”, sako maršalas, “bus

ĮBO^TON MASf patvarkytas pagal elgima- 
TEL lOBūiTūn 2680. į si iš kitos pusės”.

•T Maršalas Smigly-Ridz

jo 17 ipetų amžiaus duk-l10*^/ Laukiama daugiau, 
terš ir civilio sargo, Jose!
Luis Diez. Nuteistieji tuoj r 
buvo sušaudyti, kaipo rau-į- • . 
donųjų sąmokslininkai. Vi-į er^ .,rvos_ 
si sušaudyti buvo raudo- ec
nųjų karininkai arba jų 
talkininkai.

Gabaldon, jo duktė ir 
sargas buvo nužudyti lie
pos 29 d. š. m.

.. . ■ — Tie pįkto reiškiniai
lionę aplink pasaulį. Kol mus įpareigoja stoti šalia 
kas dar nedavė leidimo Išganytojo ir uoliai sėti Jo 
skristi per Canal Zone. Ja-;m°kslo sėklą... Jėzus Kris- 
nonų lakūnai išlėks iš To- tus, pažemintųjų Dievas, 
kio rugpiūčio 24 d. ir lėks nuskriaustųjų gynėjas, 
į Seattle, Wash. per Nomejmums rodo kelia, kuriuo 
Alaską ir tęs kelionę į San- į turime pasukti. Tuo keliu 
tos, Braziliją. 'mūsų tauta ypatingai turi

{pasukti šiandien, kada 
i mūsų tauta pastatyta
prieš didelių klausimų 
sprendimą. —

Kaip matome, Bolivijos 
prezidentas iškėlė Kris
taus mokslą kaip vieninte
le atramą tautai, turinčiai 
išspręsti didelius klausi
mus ir padaryti dideles re
formas.

atvyko į Krakową daly
vauti Pilsudskio Legiono 
surengtame minėjime 25 
metų sukakties nuo įstoji
mo į Pasaulinį Karą.

Kai kurie politikai sako, 
kad Smigly-Rydz pasaky
ta kalba tai buvo vienuo
liktos valandos įspėjimas 
Vokietijai. Minia, kuri 
klausėsi kalbos, dažnai nu
traukė kalbą ir šaukė: — 
“Mes norime Dancigo”.

Žydai Negali Būti Laikraš
tininkais

Areštai Nezaležninkų 
Piknike

■ i 
ro šios Sąjungietės: Vedė
ja — p. S. Sakalienė, “Mo- 

” redaktorė;
■ p. M. Jo-, 

kubaitė, M. S. garbės nanė 
j

Roma, Italija, rugp. 7 — 
Italijoje įsigaliojo įstaty
mas, kuriuo uždraudžia 
žydams užsiimti laikrašti
ninko profesija ir taip pat 
būti notarais.

SENATAS ATMETE WPA 
DARBŲ BILIŲ .

Jung. Valstybės Atnaujino 
Sutartį Su Rusija

Methuen, Rugp. 6 d., — 
Vietinė policija gavusi ži
nią nuo dežuoruojančių 
policininkų, kad Lawrence 
nezaležninkų parapijos 
piknike eina smarkus loši-1 
mas iš pinigų, padarė kra-1 pasižadėjo pirkti i 
tą ir konfiskavo septynias: pirkiniu iš Jung. Valstybių

Washington, D. C., rugp. 
7 — Jung. Valstybių val
džia atnaujino prekybos 
sutartį su sovietų Rusija 
vieniems metams. Sovietai 

Įvairių

lošiamas (slot) mašinas. 
Anthony Sicurella, 36 me
tų amžiaus, 46 Newbury 
St., Lawrence buvo areš
tuotas ir kaltinamas turė
jime gembliavimo Įrankiu 
savo žinioje.

Laike kratos išvažiavimo 
dalyviai rėkę ir šaukią 
prieš policiją, bet pulti po
licijos neišdrįso.

i per 12 mėnesių už 10 mili
jonų dolerių.

I

Vilnius — Vilniuje stei
giama Vilniaus Lietuvių 
Katalikių moterų draugi
ja. Jos statutas jau pa
ruoštas ir įteiktas admi
nistracinės valdžios Įstai
goms patvirtinti liepos 6 
dieną.

DAUGIAU WPA DARBININKŲ 
ĮSAKE ATLEISTI

lt aunas — Lietuvos Ūki
ninkų Organizacijos įsta
tymo projektas jau yra pa
rengtas ir įteiktas Minis
trų Tarybai. Laukiamą, 
kad netrukus jis bus ir 
svarstomas.

VVashington, D. C., rugp. 
7 — J. V. Senatas, prieš iš- 
siskirstant, atmetė Wood- 
rumo bilių, liečiantį VVPA 
darbus. Tuo biliu buvo rei
kalaujama grąžinti uniji
nes algas VVPA darbinin
kams ir neatleisti iš VVPA 
dar bų tų darbininkų, kurie 
išdirbo 18 mėnesių ar dau
giau.

VVoodrumo bilius turėjo 
būti priimtas dviem treč
daliais balsų. Balsuojant 
40 senatorių balsavo už, o 
31 prieš. Tokiu būdu bilius 
tapo atmestas.

I

ar daugiau mėnesių yra 
dirbę prie VVPA darbų 
prieš rugpiūčio 31 d., iš
skyrus veteranus, ir po 
rugpiūčio 31 d., darbinin
kus, išskyrus veteranus, 

' kuriems sueis 18 menesių, 
tuojau atleisti.

Ką dabar darys atleistie-

Washington, D. C., rugp.
7 — WPA administrato
rius įsakė valstybių admi
nistratoriams atleisti dau
giau darbininkų, kurie dir
bo VVPA darbus ir išdirbo 
daugiau kaip 18 mėnesių. 
Darbininkų atleidimas bu
vo sustabdytas liepos 28
d., nes administratorius ji WPA darbininkai? Nau- 
Harrington tikėjosi, kad josios Dalybos 
Kongresas pakeis neseniai rių priešakyje 
priimtą įstatymą VVPA Rooseveltas, 
reikalu. Bet Kongresas iš- rūpinti atleistųjų būkle, 
siskirstė nepakeitęs įsta
tymo.

Harrington savo įsaky
me sako, kad valstybių ad-Įtai darbininkams turėtų ’ sis Lietuvos krepšinio žai 
ministratoriai atleistų vi
sus darbininkus, kurie 18

vadai, ku- 
stovi prez. 

turėtų susi-

nes darbininkai be darbo
negali gyventi. Jeigu at
leidžiami nuo VVPA darbų, Į Visų ypatingai pamėgta

_______ s-

užtikrinti darbus privati- dejas Lubinas apdovano 
irose įstaigose. *tas gėlėmis.
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Entuziastingos Sporto ir Meno 
Programos

Darbininku Minia Iš Visos Naujos Anglijos
Sekmadienį. Rugpiūčio 6

d., š. m.. Kęstučio draugi
jos darže. E. Dedham, 
Mass. Įvyko LDS Naujos 
Anglijos Apskričio rengia
mas piknikas “Darbinin
ko" naujos mašinos — In- 
tertype, fondui. Piknikas 
savo gražia nuotaika ir pa
sekmėmis labai pavyko.

Jau šeštadienį, rugpiū
čio 5 d., vakare pikniko 
rengimo komisija apskai
čiavus visas galimybes į- 
vairių pasekmių spėjo, 
kad pasekmės bus geros, 
štai radio pranešimai en
tuziastingai vilioja kiek
vieną išgirsti ir pamatyti 
meno ir sporto programas. 
Pažįstamų sutikimas irgi 
kvietė visus pasidaryti sau 
“daytus” tame darbininkų 
sąskridyje. Ir nestebėtina, 
kad visi tie. kurie tik turė
jo drąsos pasirodyti darbi
ninkų svečiais ir viešnio
mis. jie neapsigavo. bet at
virkščiai — daug ką laimė
jo. Ką gi laimėjo? Paklau
si manęs. Juk jie dar pali
ko rengėjų sąskaiton po 
kelis centus ir laiko sugai
šo. Tiesa, laikas pinigas. 
Ir tie kurie dalyvavo pik
nike iie tuo laiku uždirbo. I 
jie uždii bo ne pinigais, kad 
parsivežus tuč tuojau pil
nas kišenes, bet jie laimė
jo plačios darbininkų ma
sės simpatijas. Kam gi pa
slaptis, kad parke matėsi 
tarpe darbininkų LDS 
Centro pirmininkas kun. 
J. Švagždys. kun. Kaman- 
dulis, MIC. Tiesa iš eili
nių vadų matėsi visa galy-\ 
bė. Štai vargonininkai, ku-! 
rie visuomet nuoširdžiai j 
atsiliepia i kiekvieną LDS; 
pasijudinimą. Čia kolonijų; 
tūzai su savo šeimomis ir i 
giminėmis. Čia mūsų LDS i 
kuopų vadai su savo visais 
pagelbininkais. Čia mums 
artimųjų organizacijų va-j 
dai su savo draugais ir1 
prieteliais. žodžiu margu
mynas. kuris ir sudaro tik
rai gražų lietuvišką audi
nį ir mes į jį žiūrėdami tik
rai didžiuojamės ir džiau
giamės.

Saulei nuo pat ryto gero
kai pakepinus atrodė, kad 
reikės sudegti tame darže.; 
o dargi per trūkumą ir šal
tinio vandens visos gali
mi vbės lyg svėrė už nepasi
tenkinimą vieno kito. Bet
štai tikrai reikalingas vė
jelis atėjo į pagelbą ir visų 
karštasis prakaitas liko 
švelniai sumažintas. Spor
to programos dalyviai pir
mieji išdrįso pertraukti 
gražiųjų plokštelių lietu-

savimas didelis. Žmonių 
minia išsitiesė visu ilgu 
baru ir apstojo norėdami 
kiekvienas kuogeriausiai 
pamatyti. Čia žinoma nie-i 
ko rimto. Viskas tik tam.l 
kad būtų išgauta žiūrėtojo' 
linksma šypsena. Ir tikrai 
sekasi. Pirmieji vaikai lei
džiasi lenktynių. Toliau 
suaugę vyrai ir moterys. 
Reikia stebėtis iš moterų 
drąsumo. Paprastai mote
rys slepia savo amžiaus 
metus ir svorį. Šiuo atžvil
giu buvo šaukiama nema
žiau kaip 200 svarų sunku
mo moterys lenktynių, ku
rių tuč tuojau ir atsirado. 
Sekė visa eilė komiško 
sporto varžytinių nume
rių. Čia pat salėj jaunimas, 
kad ir karštame ore po 
skardine uždanga, vienok 
suko ir šluostė prakaitą. 
Čia jų nieks nevarė prakai
tuoti. bet muzikos aidai 
traukė prie savo ritmo ir 
lyg prievarta suko į ratą.

Alio. alio! Pasigirsta 
skardus, švelnus balselis. 
Tai panelė Baronaitė, kuri 
atvyko čia pat pas darbi
ninkus. kad priminti jų 
protėvių užkastus turtus. 
Štai ji paaiškina, kad yra 
gaivinamas senovės menas 
— šokiai bei žaislai. Ir tik
rai susikimba iš plačiosios 
minios didingas ratas, ku
rio retežyje ir panelė Ba
ronaitė. Ir štai muzika 
groja, o mūsų šokėjai sek
dami panelės Baronaitės 
judesius seka. Įdomu, bet 
labai nedrąsūs šokėjų ju
desiai kelia abejojimo, ar 
tikrai čia bus pilnas pasi
sekimas. Po sunkios prak
tikos pasiseka pora figūrų. 
Rezultatas toks, kad pasi
žiūrėjus sakoma, kad ne
tik šis šokis šokamas eili
nių mėgėjų, bet jį gali 
šokti ir įvairiausi profesi- 
jonalai. inteligentai... Jis 
lengvutis, švelnutis. Be jo
kių džiažiškų mostų. Jis 
daugiau sportiškas. Jis 
kelia daugiau entuziazmo.

Tik pasibaigus anai pro
gramai, pranešama, kad 
dabar įvyks berniukų ir 
mergaičių pasirodymas. Ir 
tikrai iš pat kito parko ga
lo pasirodė maršo tempu 
išsitiesęs savo žygiuotėje 
didelis būrys su daina ir 
muzika vaikų būrys. Ne
tik su daina ir muzika, bet 
ir puikiausiai pasipuošę 
gražiais kostiumais ir lie
tuviškomis ir amerikoniš
komis tautinėmis vėliavo
mis dekoruoti. Jie žygiuo
ja vadovaujami ponios O-

* • X i.

V'*'*

Dr. Antanas G.
Rakauskas,

ALRK Moterų Sąjungos 
Centro daktaras - kvotė
jas, Federacijos Centro 
Pirmininkas ir Katalikų 
Susivienymo daktaras- j 
kvotėjas atvyko iš Chica- 
gos ir dalyvauja Moterų’ 
Sąjungos Jubiliejiniame i 
seime. Dr. Rakauskas yra, 
ir “Darbininko” nuoširdus 
prietelis.

j

ja aplink visą parką ir štai 
jiems prirengtoje vietoje 
sustoja. Žmonių minia ap
gulus seka ano būrio pa
sirodymus. Čia reikia pa
stebėti vieną, kad visi gė
risi vaikučių žaidimais ir 
dainomis. Mano akys ve
da aplink plačiąją ringę ir 
kas gi matosi?! Ogi džiau
gsmo šypsena ir pasidi
džiavimo nuotaika. Štai 
tie mažieji atėjo priminti 
tėveliams jų dainas ir jų 
užmirštus žaislus, kurie li
ko tėvynėje Lietuvoje. Jie 
čia drąsiai atsistojo aki-

Indėliai-depozitai yra apdrausti Com- 
monvvealth of Massachusetts įstatymais. 
Chapter 43. of the Acts of 1934 ir prie
dais.
Taupyk per Paštą Dabar. Labai Paran

ku. Viskas yra laikoma paslaptyje. 
Dėl platesnių informacijų rašykite:

BOSTON ““.r“ 
PENNY 
SAVINOS BANK

1365-1375 VVashington St., Boston, Mass. 
Taupymo Bankas Gyvybės Apdrauda

viską muziką. Susiintere- nos Ivaškienės. Jie žygiuo

SUTAUPYSI LAIKĄ IR PINIGŲ
Depozituodamas per Paštą

5T4BHJTY

Art. Marijona Čižauskienė,
komp. Jono Čižausko, Aušros Vartų par. (Worces- 
ter, Mass.) žmona, daug pasidarbavusi Moterų Są
jungoje. Art. Čižauskienė bus jubiliejinio seimo ban- 
kieto, rugpiūčio 9 d. vakare, Šv. Kazimiero par. sve 
tainėje, toastmasteriu.

II

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Motery Sąjungos Jubilieji

nis Seimas
I

Pirmadienį, rugpiūčio 7 
dieną, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijoje, Worces- 
ter, Mass. prasidėjo ALRK 
Moterų Sąjungos 25 metų 
gyvavimo sukakties proga 
19 iš eilės seimas.

Seimas pradėtas iškil-

j

vaizdoje anų amerikonų,' ming°mis šv. mišiomis. 
kurie net apie mus ir ma- j Vakare įvyko koncertas 
žiausio supratimo neturi. Aušros Vartų parapijos 
Ir štai jų demonstracija svetainėje. Programai va- 
gražiais judesiais ir daino- dovavo muzikai artistai 
mis patraukia ir tuos, ku- PP- Jonas ir Marijona Či- 
rie neturėjo kritikos žo-l žauskai ir talkininkavo 
džių mus įvertinti, šiuo lai- ; muzikas Juozas Žemaitis, 
ku jie neturi pagyroms žo- • Trečiadienį, rugpiūčio 9 
džių mus apibūdinti. Jeigu p-, 7:30 vai. vakare, Šv. Ka- 
tokia atmaina kunkuliuoja zimiero par. svetainėje, 
svetimtaučio krūtinėje, tai! Worcester, Mass. įvyksta 
ką kalbėti apie anų vaiku-! Moterų Sąjungos 5 ir 69 
čių tėvų ir motinų jaus- kuopų vadovybėje šaunus 
mus! Juk jie jaučia tiek, (bankietas. Laike bankieto 
kiek ir kiekvienas lietuvis bus kalbelių, dainų ir mu- 
ir dar kita tiek, kiek jau- zikos. Toastmasteriu bus 
čia tėvas ir motina prie sa- artistė p. Marijona Čižaus- 
vo vaiko. Jie čia ir seka, ir kienė. Svetainė labai sko- 
drąsina savo vaikučius... ningai išpuošta.
O kiek čia garbės jiems vi- Sąjungietės nuoširdžiai 
siems, kaipo tėvams, kaipo kviečia visus vietos ir apy- 
vadams - mokytojams ir linkės lietuvius ir lietuvai- 
kaipo lietuviams. Tad ir iš- tęs dalyvauti Sąjungiečių 
tikrųjų didžiavosi tie visi,! parengime.
kurie tik matė šią progra-i 
mos dalį.

Dirbo nušilę ištisa eilė 
darbininkų apie kuriuos' 
teks pakalbėti sekančiame 
numeryj.

Vakarop, kada jau saule
lė artinosi į guolį, visi kas 
gyvas spruko į namus.

Jeigu norėtųsi padėti 
ant svarstyklių šios die-, valstybinės, bet ir organi- 
nos pasisekimas biznio ir zacijų, klubų ir šiaip rate- 
entuziazmo atžvilgiu, tai bų. Netgi šeimos pasikvie- 
nežiūrint, kad rengėjai ti- tę savo gimines bei pažįs- 
kisi ir gero biznio, bet en- tarnus sukelia šeimyninius 
tuziazmas praneštų viską, pasilinksminimus. O kam 
Principe ir turi būti taip, gi to reiktų? Juk tai kai- 
Biznis bizniu, o žmonių 
dvasios nuotaikos pakeli- glūdi 
mas eina pirmoj vietoj, pinigas neatsveria entu- 
Žiūrėkime ką daro valsty- ziazmo, o tie visi, kurie da- 
bės. Jos turi sutvarkę savo lyvauja panašiuose paren- 
valstybinį aparatą sulig 
numatyto ir subalansuoto 
biudžeto. Vienok to maža.
Yra rengiamos įvairios 
tautinės - valstybinės pro
gramos — šventės. Netik

muzikai artistai

Motery Sąjungos Kvieslys 
| Dvasios Vadus

Gerbiami mūsų Dvasios
Vadai: —
ALRK Moterų Sąjunga 

švenčia savo 25-kių metų

I

nes su 28,774 asmenimis. 
Visa šio meto stambesnioji 
Lietuvos pramonė skirsto
ma taip: įmonių su 20—49 
asmenimis yra 152 su 
4,548 dirbančiais asmeni
mis, įmonių su 50 ir dau
giau asmenų yra 108 su 
17,685 dirbančiais asmeni
mis. Kaune visų šių stam
biųjų įmonių yra 123 su 
12,657 asmenimis. Vadina
si Kauno mieste šiuo metu 
yra daugiau kaip pusė vi
sos šio meto stambesnio
sios Lietuvos pramonės. 
Po Kauno pirmoje vietoje 
yra Šauliai su 44 įmonėmis 
ir 3,468 asmenimis, toliau: 
Panevėžys su 16 tokių į- 
monių ir 1,179 asmenimis 
ir 1.1.

{kalintas Komumstą Laik
raščio Redaktorius

Privisę Didelių Uodą

Springfield, Mass., rugp. 
7 — Westfieldo apylinkėje 
atsirado didelių uodų, ku
rių ištiesti sparnai yra co
lio ir puse ilgio ir jie patys 
veik dviejų colių ilgio. To
kius uodus surado vienas 
vaikas skautas ir sugavęs 
įdavė Valstybės Sveikatos 
Departmentui tyrinėjimui.

Sidabrinį Jubiliejų ir ta 
proga įvyksta 19-tas iš ei
lės seimas, rugpiūčio 7, 8, 
9 ir 10 d. d. 5-tos ir 69-tos 
Moterų Sąjungos kuopų 
ribose, Worcester, Mass.

Didį malonumą suteik
tumėte visoms Sąjungie- 
tėms, jei gerb. Dvasios Va
dai teiktumėtės atsilanky
ti į mūsų Seimo sesijas ir į 
šeiminius parengimus. 
Koncertas įvyko rugpiūčio 
7, Aušros Vartų parapijos 
salėj, šeiminis bankietas į- 
vyks rugpiūčio 9 d., Šv. 
Kazimiero parapijos salėj 
7:30 vai. vakare.

Sąjungietės džiaugiasi 
sulaukę tos savo šventės ir 
nori tuo savo džiaugsmu 
pasidalyti su savo gerais 
prieteliais, tarp kurių turi
me už garbę priskaityti ir 
mūsų gerbiamus Dvasios 
Vadus.

Su tikra pagarba, 
Jubiliejinio Seimo 
Rengimo Komisija 

Pirm. Veronika Liutkienė
Rast. M. Delionienė.

Šiauliai — Šiomis dieno
mis pradedamas statyti 
Dariaus ir Girėno ir Pagy- 
žių gatvių kampe didžiu
lis viešbutis, kuriame bus 
100 lovų, atskiros patal
pos ekskursijoms, didelis 
restoranas ir valgykla.

New York, rugp. 7 —Šio
mis dienomis buvo areš
tuotas ir pasodintas į ka
lėjimą komunistų redakto
rius Hathaway už tai, kad 
jis nesumokėjo p. Edithai 
Liggett $2,500, kuriai teis
mas buvo priteisęs už ap
šmeižimą, ir teismo išlai
dų.

Komunistų laikraštyje 
“Daily Worker” tilpo šmei
žtas, kada Liggett buvo 
nužudytas 1935 m. Tame 
laikraštyj buvo apšmeiž
tas gangsterių nužudytas 
Minneapolyj Walter Lig
gett, “Midwest American” 
laikraščio redaktorius ir jo 
žmona našlė.

Teismas įsakė komunis
tų laikraščio redaktoriui 
Hathaway sumokėti naš
lei Liggett $2,500, bet kada 
jis nesumokėjo, tai jis bu
vo areštuotas ir pasodin
tas į kalėjimą. Dabar išlei
stas užsidėjus kauciją 
$5,600. Teismas uždraudė 
Hathaway išvažiuoti iš 
Brooklyno per 6 mėnesius. 
Suprantama, jis turės su
mokėti ir teismo priteistą 
sumą, kuri susidaro $2, 
672.00.

Liūdina 'Lietuvos Mokyklą'

Pramonė Auga Lietuvoje

Lietuva Laimėjo Pirmą 
Vietą Avioj

Kaunas — Šiomis dieno
mis iš Italijos atgal į Vo
kietiją atvažiavo skulpto
rius Petras Rimša. Jis ap
sigyveno Berlyne ir su vie
na didesne firma susitarė 
dėl atliedinimo iš bronzos 
jo kūrinio “Lietuvos Mo
kykla”. Atliedinus iš bron
zos “Lietuvos Mokyklą” ji 
bus gabenama į Amerikos 
Jungtines Valstybes. Skul
ptūra bus pastatyta Pitts- 
burgho universiteto salė- 
je-

Kaunas — Suomių aero
klubas Jamijaervio sklan
dymo mokykloje 400 km 
nuo Helsinkio surengė 
tarptautinę avio modelistų 
sąskrydį, į kurį pakvietė ir 
Lietuvos aeroklubo tris 
atstovus. LAK paskyrė 
tris modelistus: Šakalį, 
Motekaitį ir Statkevičių, 
kurių kiekvienas nevyres- 
nis kaip 18 metų. Šie jau
nieji aviacijos atstovai 
rungtynėse pasidirbo spe
cialius lėktuvėlius ir išvy
ko į sąskrydį. Tarp 70 mo
delių pagamintų įvairiuose 
kraštuose ir įvairių tautų, 
mūsų modeliai išsiskyrė 
savo darbu pirmaisiais. 
Lietuviški modeliai stebi
no net ir vokiečius, kurie 
yra skaitomi dideli avio 
modelizmo žinovai. Per 
rungtynes lietuvio mode- 
listo Šakalio sklandytuvo 
modelis, iškilęs virš 1 km 
į aukštį ir dingęs nežino
mybėje, iškovojo Lietuvai 
pirmąją vietą. Šakalys ap
dovanotas specialia rekor
dų dovana.

Kaunas —Kaip tenka pa
tirti, Finansų Ministerijo
je yra svarstomas klausi
mas, kaip planingai ir ra
cionaliai atstatyti, Klaipė
dos krašto netekus, teksti
lės pramonę. Kaip žinia, 
netekdami Klaipėdos, ne
tekome 80—90 proc. med
vilninės pramonės ir 25— 
30 proc. vilnonės pramo
nės. Norima sudaryti ben-

j drą tekstilės pramonės 
planą, pagal kurį atskiri 
tekstilės fabrikai derintų 
savo gamybą. — Netrukus 

! Lietuvoje bus steigiama 
akcinė cemento bendrovė, 
kurios uždavinys bus kra- 

’ štą aprūpinti cementu: 
! statyti cemento fabrikus, 
! juos eksploatuoti ir tt. Ce- 
’mento fabrikas bus stato
mas Skirsnemunėje.

Kaunas — Cen tralinio
Statistikos Biuro žiniomis 

(ramonė ir Klaipėdos kraš
to netekus paskutiniais 
metais Lietuvoje yra gero
kai paaugusi. Vien stam
besniųjų pramonės įmo
nių, tokių, kuriose dirba 

(nemažiau kaip 20 asmenų, 
š. m. balandžio 30 d. Lietu
voje, be Klaipėdos krašto, 
buvo jau 260 su viso jose 
dirbančiais 22,233 asmeni
mis, kurių tarpe 19,319 bu
vo samdytų darbininkų. 
Tai rodo, kad per vienus 
paskutinius metus D. Lie

tuvoje atsirado 22 naujos 
j pramonės įmonės su 2,169 
naujais pramonėje dirban
čiais asmenimis. Tai drau
ge ženklas, kad, jei ir to- 
liaus taip pas mus pramo
nė augs, netrukus Didžio
joje Lietuvoje turėsime ir 
tai, ką turėjome Klaipėdos 

i krašte. Praėjusiais metais 
su Klaipėdos kraštu turė
jome 299 stambesnes įmo-

i

nuoja pinigas... Bet čia ir 
visa paslaptis, kad

gimuose, kurie yra skiria
mi gražiems tikslams, jie 
laimi sau ir padeda laimėti 
rengėjams.

Tad, valio darbininkai ir 
jų prieteliai! Rap.

Į ŠVENTAS RASTAS -
| NAUJAS TESTAMENTAS !!

| ir EVANGELIJOS |
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris

taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

| “DARBININKAS”
| 366 Broadway, So. Boston, Mass. h
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Rugpiūčio mėnuo — seimų sezonas. Prisimenam, 
kai keliolika metų atgal uoliai ir ryžtingai ruoštasi į 
seimus ir kokie tie seimai būdavo rimti, įdomūs ir pil
ni gyvumo. Dabar — na, laikai kitoniški, tai ir seimai 
jau nebetie. Visų pirma, seimų jau kiek mažiau ir jie 
kur kas trumpesni. Dažniausiai atliekami į vieną die
ną. Jei kurios organizacijos seimauja ilgiau, tai tik 
dėlto, kad palaikytų tradiciją ir parodytų delegatams 
lietuvišką svetingumą. Nenorom tenka prisipažinti, 
kad mūsų gyvenimo interesai gerokai susiaurėjo.

Tačiau dar dvi mūsų simpatingiausios centrali- 
nės organizacijos — Moterų Sąjunga ir Vyčiai tebeiš- 
laiko narsų frontą ir seimauja po tris dienas. Matyt, ir 
reikalų turi nemaža, ir nori lietuviškai pasižmonėti 
(tur būt daugiau pasižmonėti). Bet jeigu jos rimtai , 
paimtų savo uždavinius, tai reikalu atsirastų tiek, kad oenar^ . - -- - - - • •___ j įnirtis
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J. Mažeika.

Paradoksai Politikoje i Nuvytusios Gėlės
3

rė: “Laimingi žmonės”! 
Liepos 26 atgabeno Cezarį 
Euzebijų Martyną į miesto 
valdybą. Jis kaip tik mel
dės iš brevijoriaus. Jis ėjo 
be žodžio. Iš ten jį išvilko 
į miesto aikštę, pilną žmo
nių, kurie reikalavo tuoj 
jo mirties. Ramiai suko jis 
cigaretę — tikrai ispaniš
kas mostas. Paskui tyliai 
sau meldės. Jį vežė vešime 
į žudymo vietą. Pagaliau 
įgaliausiai turėjo jis eiti 
pėsčias. Dar 50 žingsnių 
žengęs, atsigręžė į milici
ninkus ir tarė: “Dievas te- 

‘atluidžia jums, kaip aš 
jums atleidžiu”. Paskui jis 
po pirmos salvės sukrito, 
šaukdamas: “Tegyvuoja
Kristus Karalius”! Vietinį 
vikarą papraščiau užmušė. 
Rinkose suvaidino aplink 

j jį indėnų šokį, sužalojo, 
į kad dar buvo gyvas, pas- 
I kui pribaigė šautuvų salve.

Cerebrosoj, mažame 5 
tūkstančių gyventojų mie- 

basas į automobilį. Paskui stely Avilos provincijoj, 
išvežė jį lavonų vežimu su kur buvo smarkios kovos 
bažnytinių giesmių išjuo- tarp milicininkų ir į Mad- 
kimu. Dievo įžeidinėjimu ridą žygiuojančių Franco 
ir pirštais badymu į arti- kareivių, liepos 22 dieną 
mų kumštinių ąžuolų krū- pasirodė raudonųjų būrys, 
myną. Jis negali stovėti, kad sučiuptų kleboną Juo- 
Trys ąžuolo šakos jį pri
laiko. Taip galima jį pato
giau nušauti. Naktį sakė 
vienas milicininkas, kurio 
rankos buvo krauju sutep
tos, nakvodamas: “Šiandie 
būtų buvę geriau nušauti 
pusę Oropesos, kaip pada- mė. Pažadėtas, 
ryti šį nusikalstamą dar- neatsitiks, 
bą”. — ”Kaip šis vyras bus niais drabužiais iš namų, 
priimtas savo Dievo, kad;Ir daugiau nebepasirodė, 
mirdamas meldėsi”, sakė į Mačiusieji pasakojo, kad 
kitas. [nušovimo dieną buvęs taip

Prieš keletą dienų nušo- nusilpęs, kad tiesiai nebe- 
’ vė ligoninės kapelioną. Kai galėjęs stovėti. Vienas eg- 
i jis taip savo kraujuose ten zekucijos skyriaus vado 
gulėjo, vienas iš milicinin- brolis laikė tada jį su ran
kų tarė: “A koks tipas. Ko- ka prie mūro ir komanda- 
kį gyvą turėjo jis kraują”? vo: ............"*
Į tai atsakė gaujos vyrės- mirką užgriebtas blogai 

Šitie žmonės mirš- nutaikytos kulkos jis pats 
sukrito ant žemės. Kuni
gas pasilenkė viršum jo ir 
davė generalę absoliuciją. 
Paskui per antrą salvę su
krito ir jis. Mirdamas su
šuko: “O kad būčiau vie
nintelė Cerebros auka! At
leidžiu jums visiems. Te
gyvuoja Kristus Kara
lius”! “P. P.”

Ant stalo bukietas nuvytęs, 
Aš į jį žiūriu ir mąstau: 
Jūs žūvot, gražiosios gėlytės, 
Kada aš žūsiu nežinau...

Užleidot draugėm savo vietą 
Visiem tą pat reikės daryt 
Likimo valią tokią kietą 
Negalim keist nei numatyt.

Sunku atspėt Viešpaties valią, 
Šiandieną čia — kitur rytoj, 
Sunku palengvint savo dalią, 
Tamsioj pasaulio tuštumoj.

Kasdien išddsta begalybe, 
Senų jaunų, tokių kaip aš 
Dabar dar turime gyvybe, 
Rytoj Aukščiausias gal mus kvies 

Ant stalo bukietas nuvytęs, 
Aš į jį žiūriu ir mąstau: 
Jūs žūvot, gražiosios gėlytės, 
Kada aš žūsiu nežinau...

šiandien, tai ne vakar!../mą. Toliau dar tose 
bose buvo kalbama, 
jeigu Lenkija būtų įvelta i 
karą ginant Lietuvos (!) į 
nepriklausomybę — tai 
anglai eis Lenkijai į pagel 
bu? Čia dar ne viskas: s< 
vietai prisispyrę reikalau 
ja didžiųjų, susitariančiu 
jų valstybių gurantijos i. 
Pabaltės valstybėms už 
puolimo atveju... ir t 
Taip, rodos, būtų viską: ' 
tvarkoje, bet... Tasai bet— 
iškila, kur, rodos, jum vi 
sai ne vieta: — Bet — Pa 
baltės valstybės tų “ga 
rantijų” kratosi ir nenori! 
Tai ar ne keistenybės?’ So
vietai aiškina, kad nega
rantavus Pabaltės valsty
bių, patys sovietai nesi
jaustų pakankamai sau
gūs, nes Pabaltė galėtų 
patekti Vokietijos įtakon. 
O Baltijos valstybių vadai 
tikina, —kad mes nenori- 
be dėtis į jokias kombina-

dery-
kad:ingos Sovietų su anglais 

derybos Londone — iškėlė 
į paviršių daugybę keiste
nybių, apie kurias gal dau
geliui nė į galvą negalėjo 
ateiti.

Dbmiamūa anglai tariasi 
::u scvieU .s. Anglija sena, 
ndsisco zčjasi, kapitaiisti- 

, nes tvarkos valstybė, su 
' iabci stropiai saugojamo
mis senomis tradicijomis. 
(J Sovietai, komunistų su
kurta valstybes tvarka, 
kuri be jokių ceremonijų 
nori išnaikinti senas tradi
cijas, ir vis dėlto, — tų i 
skirtingų nusistatymų val
stybių vyrai nori susitarti: 

| Kokios tad priežastys jas Į 
verčia tartis, ir dėti pa
stangų kaip nors susitar-, 
ti?

Mes žinome, kad Europo
je yra “ašies valstybės” ir
tos “ašies” pavojus, tur 
būt jau visiems labai riš- .. . , ,

s. Todėl nežiūrint ideo-jf1*^ norime būti be prie-
— įkaisto tik neitralus, ir be 

i to — gyventi geruoju ir 
taikoje su kaimynais...

Taigi Londone ilgainebūtų kada nė pasižmonėti. Moterys ^r jaunimas juk 
tai stambiausieji gyvenimo ramsčiai. Jie patiekia tiek 
visokių problemų, kad ant jų laužo galvas gabiausieji 
pasaulio galvočiai, rašo tomus knygų ir vis to klausi
mo negali išrišti, dėlto, žinoma, kad jis amžinai gyvas 
ir nuolatos eina pirmyn, progresuoja. Mes lietuviai tik 
labai kuklią to klausimo dalelę bandome rišti. Kad ir 
darbas eina nepaslankiai, bet vis dėlto ant vietos ne
stovime.

Moterų Sąjunga mini 25-kių metų savo gyvavimo 
sukaktį. Tam stambiam įvykiui paminėti ji išleido ju
biliejinę knygą, kuri daro gražaus estetingo įspūdžio. 
Stambių literatinių straipsnių nebuvo kur talpinti, 
nes reikėjo gi surekorduoti visų kuopų veiklą, kas ir 
sudaro beveik visą knygos turinį. Nuveikta iš tiesų 
gražių darbų, ir dabar tik. sudėjus juos vienon sąskai
ton, paaiškėja, kad Moterų Sąjunga savo srity .yra su
vaidinusi labai, labai stambią rolę mūsų išeivijos gy
venime. Apšviestesnės ir daugiau susipratusios mūsų 
moterys (tokios kaip tik ir priklauso Moterų Sąjun
gai) visą tą laikotarpį kruopščiai ir sumaniai darbavo
si katalikybei ir lietuvybei palaikyti ir nėkiek nuo tos 
linijos nenutolo. Jos paveikė ir savo dukreles toj kryp
ty darbuotis ir ne veltui: turime gražų katalikybės ir 
lietuvybės paminklą — tai šv. Kazimiero Akademijos 
Aidai, gražus, taisyklinga kalba leidžiamas žurnalas. 
(Čia tai jau daugiausia Seselių Kazimieriečių nuopel
nas, kurio dali vis dėlto pasiima ir Moterų Sąjungos 
žymesnės veikėjos, kurios daug daug darbavosi šv. 
Kazimiero Akademijos naudai). Tie du žurnalai — 
Moterų Dirva ir Šv. K. Akademijos Aidai — grynai lie
tuviškai vedami, daro daug garbės išeivijos moterims, 
kad jos moka gerbti tėvų tikybą ir kalbą ir sugebėjo 
tą kilnią pareigą įskiepinti savo dukrelėms. Tenka tik 
pageidauti, kad ir vyriškoji išeivijos dalis tą uždavinį 
taip gražiai atliktų.

Kita simpatinga mūsų organizacija, L. Vyčiai, 
taip pat mėgina senovės tradiciją palaikyti. Tik jie 
prie savo problemos prieina iš kito šono, būtent, norė
dami sulietuvinti Amerikos jaunimą, leidžia savo or
ganą dviem kalbom — lietuvių ir anglų. Teoretiniai 
imant, tai gal atrodo keistoka. Juk jei nori ką sulietu
vinti, tai jam tik lietuviškos medžiagos tepatiek, ki
taip tu pats gali ištautėti. Nusileidimas anglo - saksų 
kultūrai tai jau reiškia prisipažinimą, kad mūsų kul
tūra negali prieš ją atsilaikyti. Iš tiesų taip ir yra, bet 
čia kaip tik reikia įsitempti ir šalia angliškos kultūros 
(kurios nieks nė nemano paneigti) reikėtų iterpti kiek 
ir saviškės lietuviškos, ypač, kad lietuviškai rašyti 
nieks čia nedraudžia. Taip dalykas atrodo teoretiškai,. 
ir tos teorijos logikos negalima sugriauti. Bet gyveni
me Vyčiai tur būt bus susidūrę su tokiais kliuviniais, 
kurių tiesioginiu būdu negali nugalėti, kitais žodžiais 
kalbant, Amerikos lietuvių jaunimas tiek nuo lietuvy
bės nutolęs, kad nepajėgia ar nebenori lietuviško or
gano skaityti. Skaityt tai gal ir skaitytų, bet kai Vy
čių kuopų raštininkams priseina lietuviškai rašyti, tai 
jie gal ir sarmatyjasi — neužtektinai susipažinę su 
bendrine lietuvių kalba. Kokia ten priežastis bebūti), 
mes turime prieš akis liūdną faktą, su kuriuo Vyčiams 
pirmiausiai tenka susidurti. Kol kas mums netenka 
smerkti jų bandymų leisti žurnalą dviem kalbom, bet 
jei matysime, kad lietuvių kalbai vis mažiau ir mažiau 
duodama vietos, tuomet jau bus blogai. Reiškia, ne 
jaunimas lietuvėja, bet organas nusilietuvina. Šoko 
skęstantį gelbėt ir — pats paskendo.

Kad prie tokio liūdno eventualumo neprieitume, 
nuoširdžiai Vyčiams linkėtina, kad tą svarbų klausima 
savo seime nuodugniai išnagrinėtų. K.

Ikus._______________ ---
loginių skirtumų — prieš.

i pavojų norima
i spirtis bendrai.

Žinoma, čia nelabai ten
ka kalbėti, kad kas tai, ką'kramtyta Pabaltės riešu 
tai, būtų pasiryžęs gelbėti tas, bet nežinia 
nuo gresiančio pavojaus, vyko perkąsti, 
arba dėl to aukotis. Čia

Alg. Vargas.

ti. Paskui nuvedė kunigą į ; 
kapines ir nušovė.

Liepos 28 dieną suima
mas Novalcan klebonas 
Petras Estrada ir iki rug
piūčio 10 išlaikomas su- 

! imtas. 13 dienų jį kankino. 
Jis privalėjo sakyti Dievą 
įžeidžiančius žodžius. ‘Nie
kad aš to nesakiau ir nie
kados nesakysiu. Galėčiau 
raudoną apsiaustą nešioti, 
bet piktažodžiauti Dievui 

i—niekados’! Norėdami pa
sidaryti sau pamainą, lai

škas nuo laiko sargai pri-i 
rišdavo jam kojas prie Į 
penkių šešių metrų ilgio Į 
virvės, kuri po viena sijai 
karojo. “Pasileisk, Petreli, 
laikas pamokslas sakyti”! 
Tada traukydavo už vir

bėti bėdoje, bet pirmiausia vės. Rugpiūčio 9 susirinko 
kad joms pačioms raudonas vietos komitetas 

būtų Į klebonui Estradai aptarti.

ar jis pa

I

ne tiek nori mažąsias gel-
i

Iš visko, ką paskutinių 
tektų tik pasakyti, kad mėnesių įvairios derybos 
savi marškiniai kiekvie- ir sutartys yra parodę, tai, 
nam arčiau kūno”. Bet pa- kad didžiosios valstybės 
vojus iš “ašies” riškus, to
dėl nebeprisieina dėl dau
gelio pašalinių dalykų gin-, 
čytis.

Eina kalbos dėl garanti
jų užpuolimo atveju. Eina 
derybos didžiųjų valsty
bių, dėl mažųjų neliečia
mybės. Kodėl “didelėms” 
taip parūpo tų “mažųjų” 
ateitis? Jau žinome, kad 
Pabaltės valstybės pačios 
pasiskelbė savo neutralu-

t

žiūri,
už “mažųjų pečių” būtų į klebonui Estradai aptarti, 
kiek begalima saugiau. O į Tai buvo savotiška sudė- 
mažoms valstybėms iš to 
nauda yra taip pat, — kad 
jos labiau yra„ apsaugotos 
vien dėl to, kad tie dideli 
kaimynai nori jas matyti 
geriau savarankiškomis, 
kaip kad jų kaina sustip
rėtų bendri priešai.

Ištikimybė Iki Mirties

šeimininkės klebonui at
nešti jo kelnes. Ištraukia
mas iš lovos dekanas ir į- 
metamas tik su marški
niais ir kelnėm apautas, i

zapą Brig, dabartinio Avi- 
los vyskupo brolį. Kad vie
tinis komitetas gerai apie 
jį buvo kalbėjęs, vakare 
vėl paleido, bet paskui vie
nos moters nurodymu dvi 
dienas vėliau iš naujo suė- 

kad nieko
išėjo su civili-

tis: pirmininkas, drauge ir 
vietos burmistras, vadino
si “Patata” (bulvė). Šalia 
jo sėdėjo “ei Chivo” (ožiu
kas), “ei tio Rey (dėdė ka
ralius), “ei tio Canelo” 
(dėdė cinamonas) ir kiti. 
Gyventojai šituos prievar
džius buvo davę žmonėms. 
Šitas vertingas teismas 
nusprendė kleboną Estra
dą rugpiūčio 9 dieną naktį 
užmušti. Bet procedūra 
turėjo būti atidėta, nes au- paskutiniųjų liepos mėne- 
tomobilio šoferis tyčia su-į šio dieną skaitė jis prane- 
ardė motorą. Kai kurios; Šimą apie 1934 m. Astūri- 
moterys, atvykusios pasi- joj užmuštą kunigą ir ta- 
pramogauti, žiūrėjo, to la-| 
bai gailėjos ir įmušė klebo
ną iki kraujų. Kitą rytą jis j 
buvo 10 kilometrų atstu
me nušautas. Kūnas buvo 
rastas su perplautu pilvu 
atremtas į žalią ąžuolą. Vi- i 
si gyventojai tvirtina, kad 
jo paskutiniai žodžiai bu
vę: “Aš jums atleidžiu. 
Viešpatie atleisk jiems. 
Tegyvuoja Kristus Kara- 
liūs”!

Tik vienoj Oropesoj bu- jaunas, gimęs 1902 m. 
vq 24 asmens nužudyti čio m. 22 d. Itokiskio valsčiuje, modernųjį menų.

. . ...... v mnlrcla ain rlirilrliace- Ttarp jų trys vietiniai kuni
gai. Mediero dekanas, kaip 
žinoma, buvo sunkiai ser
gantis ir laukė mirties. 
Rugpiūčio 5 dieną, jo suė
mimo dieną, buvo gavęs 
paskutinį patepimą. Su 
šautuvų buožėm buvo pa
sibelsta į klebonijos duris. 
“Atidaryki” sušuko klebo
nas iš lovos savo tarnui, 
“man nieko nepadarys, ko 
Dievas nenori. Ir — tebū
nie Jo valia. Šiuo akimirk
sniu mano gyvenimas ma
žai ką reiškia. Aš jį paau
kotu Dievui ir savo para
pijiečiams”! Gauja įvirsta 
laukiniais balsais staugda
ma į vidų sudaužo iš kairės 
ir dešinės visus religinius dar ir dabar te beredaguoja, su- 
daiktus ir simbolius, šau- (redagavo moderniosios literatu-______ ___________

‘tuvo šūvis pareikalauja iš ros almanachą “Granitas”. 19311 veikslais. Kaina tik 25c.

I

ii
I “Ugnis”. Tą pačią aki

Pora pavyzdžių. Penki

i
į

i

I

i nysis: “
ta su didesniu tvirtumu ir 

■ su daugiau tikėjimo i savo 
pažiūras kaip mūsiškiai”. 
Taip, šis trisdešimtmetis 
ligoninės kunigas turėjo 
tvirtą tikėjimą. Vieną iš

........ ’
Bilbao mieste, Ispanijoj, kūmo, kaip tai garsieji 

pasirodė 300 puslapių T. krikščionių kankiniai pa- 
Toni parašyta knyga, var- žymėjo, 
du “Paveikslai ir kanki
niai”. Tai dokumentinė
medžiaga apie kunigų nu- šeši kilometrai ryčiau nuo 
žudymą Ispanijoj ir tik iš Oropesos Toledo provinci- 
vieno apskrities. Knygos joj yra neturtingas 950 
autorius aplankė šešis de- žmonių kaimas Alkanigo. 
kanatus Avilos diecezijoj Klebonas Salustinas Do- 
(Avilos ir Toledo provinci- mingez Sastre 60 metų sė
jas) ir šiuose dekanatuose nelis. 1936 metų liepos mė- 
visas 76 parapijas. Jis ne- nesį iškyla revoliucija. Jis 
pasitenkino tik oficialia laikos ramiai savo kleboni- 
kvota, kuri tuojau po ge- joj. Rugsėjo 9 dieną ateina 
nerolo Franko tos strities pas jį vietinis gydytojas, 
išvadavimo 1936 m. spalių kairiųjų žmogus, ir suma- 
mėnesį buvo pradėta. Sa- niai ji sulaiko, iki ateina iš 
vaime suprantama, jis vis- Oropesos komitetas. Kle- 
ką patikrino, surinko do- bonas suimamas. Tik su 
kumentus, mačiusiuosius marškiniais ir kelnėm į- 
apklausinėjo, vietas aplan- metamas į sunkvežimį ir 
kė. kur aukos palaidotos nuvežamas į Oropesą. Pa- 
arba skubiai pakastos, keliui laikas nuo laiko su 
Kartkartėmis šitas ieško- šautuvų buožėm daužo- 
jimas laidojimo vietų, ži- mas. Pagaliau pasiekta O- 
noma, buvo perniek. Tie ropesa. m ~ ----
kunigai buvo dingę be ži- 

'nios, kurie nuteisti “pasi
vaikščioti ir išsimaudyti” 
ir paskui nieko nelaukiant 
sumesti į Tacho upę.

Savo knygoj Toni ypač 
nurodė 30 kunigų kanki
nių ir aprašė jų kankini
mus. Yra tarp jų ir atskiri 

j ordino žmonės. Daugiau- 
. šia tai buvo pasauliniai 
kunigai, seni ir jauni, svei
ki ir ligoti. Visi mokėjo 
mirti. Nė vienas nepasiro
dė bailys. Kai kurie pakilo 
net iki linksmo karžygiš-

Ten posėdžiauja 
pirmajame miesto viešbu
ty “karo teismas”. Milici
ninkai sugautąjį kunigą 
sutinka, rėkdami: “Sušuk: 
Tegyvuoja komunizmas”! 
— “Aš to nedarysiu”. — 
“Šmeižk Dievą”! — “Ir to 
nedarysiu”, 
mums savo 
tus”. — “Aš jų neišvardin
siu. Aš neskųsiu nė vieno 
iš savo parapijos vaikų”. 
Daugiau nė žodžio negali 
iš klebono ištraukti. Vie
nas iš gaujos padavė jam 
inde myžalų ir vertė jį ger

— “Išvardyk 
kaimo fašis-

Žurnalistas ir Rašytojas Juozas Keliuotis
ni. pradėjo leisti savaitinį ilius
truotą kultūros gyvenimo žur
nalą “Naująją Romuvą” (kuri 
dabar leidžia vieną padidintą 
specijalų numerį apie šiųdieninį 
Amerikos lietuvių kultūrinį gy-

Prieš išvažiuojant į Ameriką 
teko apie metus laiko kartu 
dirbti su “Naujosios Romuvos” 
leidėju ir redaktoriumi Juozu 
Keliuočiu. Jis yra dinamiškas, 
entuzijastiškas visuomenės vei
kėjas, publicistas ir rašytojas, venimą). 
labai gilios erudicijos ir plačių 
pažiūrų žmogus.

Pažvelgkime į svarbesnius jo “Visuomenės Idealas” ir 
gyvenimo bruožus. Dar gana dienų Spaudos Problemos”. Da- 

rugpiū- bar ruošia naują knygą apie

Pradžios mokslą ėjo dvikliasė- Suorganizavo N. Romuvos Bi
le Rokiškio mokykloje. Mokėsi čiulių Sąjungą ir yra jos pirmi- 
Biržų. Rokiškio ir Panevėžio ninku. Aktingai dalyvauja Lie- 
gimnazijose. 1923 m. baigė Pa- tuvos Žurnalistų S-goj, Rašyto- 
nevėžio gimnaziją. 1923 — 1926 jų Draugijoj, Ateitininkų Sen
iu. studijavo Vytauto Didžiojo draugių S-goj. yra Krikš. Meno 
U-te. Teologijos - Filosofijos draugijos valdyboj, vadovauja 
Fakultete, kurį baigė 1926 m. N. R. klubo posėdžius. Dėsto 
filosofijos licencijato laipsniu. V. D. U-to Teologijos ir Filoso- 
1928 — 1929 m. mokosi Pary- fijos fakultete žurnalistiką, yra 
žiuj Serbonos universitete ir mylimas studentų, o ypač jau- 
Žurnalistikos intitute. Lietuvos nųjų literatų prietelius. dauge- 
ir Paryžiaus universitetuose liui atidaręs duris į kūrybinį pa
studijavo filosofiją, literatūrą,'šaulį (per jo laikraščių pusla- 
meną ir sociologiją. |pius).

1924 — 1926 m. studijuoda-' 
mas buvo “Pavasario” redakto
riumi. o grįžęs iš Paryžiaus bu
vo pakviestas vyriausiuoju “Ry
to” redaktoriumi. 1930 m. pra
dėjo leisti moksleivių žurnalą 
“Ateities Spindulius”, kuriuos

Spaudos srityje daug pasidar
bavęs. parašęs dvi knygas — 
“Visuomenės Idealas’’ ir “Šių

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gvvoio Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa-

» i :
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Keletas Ištraukų Iš Įvairiu Laikraščių Apie Vytauto
Didžiojo Universiteto Chorą

Choras turi labai gražią 
medžiagą: jo skambesys 
išlygintas, yra jau įdėtas 
didelis darbas jo sukultū
rinimui. intencija graži, y- 
pač aiškia dikcija.

"‘Lietuvos Aidas”
Toks susiaainavimas, 

toks kaitrus tempas, tokia 
jaunatvė ir žavus noras 
dainuoti retai kur sutinka
mas.

Visas choras nepaprastai 
jautrus ir disciplinuotas 
ir. kas svarbiausia, kad vi
si dainuoja tikru daininin
kų atsidėjimu ir nuotai
kingumu.

"Socialdemokraten”

“—Le Temps”

akademikų choro laukėme 
griausmingo skambesio. 
Bet universiteto choras 
duoda pirmenybę mezzo- 
voce ir tuo plastiškų ir 
niuansuotų skambesio li
nijų. Choro išsiprusinimas 
reiškiasi ir intencijos šva
rumu. Dainininkai daina
vo mintinai, temperamen
tingai vedami Konrado 
Kavecko. jo sugestiškas 
mostas vis naujai nuteik
davo chorą.

"Česke Slovo”

"Svenka Dagbladet”
Stockholmą aplankęs lie

tuvių studentų mišrusis 
choras padarė labai gero į- 
spūdžio. Geri balsai, balsai 
gerai ištobulinti ir ypatin
gai darnus patsai dainavi
mo būdas.

"Stockhoims Tidningen”
Dirigentui Konradui Ka- 

veckui turi būti pripažinta 
visokeriopa garbė už tai. 
kad jo choro jauni daini
ninkai pasirodė tiek išla- reiškiasi šviežiais, gražiais 
vintais balsais, o visi niu- ir išprusintais balsais, 
ansai tokie turtingi.

Kauno V. D. U-to choras 
susilaukė ypatingo pasise
kimo.I

Studentų choras puikiai 
surepetuotas, susigiedojęs 
turįs gerą balsų skambesį 
ir tikslią intonaciją. Dina
miniu žvilgsniu jis labai 

• pajėgus. Pasisekimas jo 
buvo visai užtarnautas.

"Lietuvos Žinios”
i

Universiteto choro dai-i 
navimas užsitarnauja di
džiausio pagyrimo... Pir
miausia choro skambesys

Kl 

septvniasdešimts jaunų

iUniversiteto choro dai
navimas davė progos pa
justi aukštą lietuvišką vo
kalinę kultūrą. Aštuonios- 
dešinits jaunų dainininkų 

‘ir dainininkių pavyzdingą 
techniką ir taurumą. Jų 
dainavimas yra aiškus, ly
gus, be to, dinamiško 
skambesio, švarios intona
cijos, šviežus ir su išraiš
ka. Universiteto choro sie
la yra jo jaunas dirigentas 
Konradas Kaveckas. jo ga
bumai stato chorą į gra
žiausią šviesą.

“Narodni Osvobozeni”

‘ Graži tu savo dangaus mėlyne 
Brangi nes daugel vargo patyrei '.

Maironis.

tvo-
Pary-

HDarbininko" Prietelių Nuoširdumas Siekia Viršūnes
Šimtai Darbininkų Ir Jų Prietelių Įsirašė Į Rėmėjų Eiles

traukinius. Patyrėme, kad1 Prancūzijoje namai daž- 
žmonės Paryžiuje labai niausiai statyti iš gelsvo 
mandagūs, ypač, kai paša- akmens. Charakteringa, 
kai. kad esi pirmą kartą kad mažesniuose miestuo- 
tame mieste. Nulipusios se ir miesteliuose namai 
žemyn pas traukinį, neži- suglausti vieni prie kitų 
nojome į kurį vagoną sės- prie vienos ar dviejų gat- 
ti, tačiau mandagios po
nios padėjo mums ir net 
surado laisvas vietas.

E. Kuderauskienė, So. Boston, Mass..............
M. Kilmoniūtė, Mattapan, Mass......................
A. Sinkevičius, So. Boston, Mass.....................
Pr. Kuras, Norwood, Mass..............................
VI. Balutis, So. Boston, Mass..........................

j Ona Gaputienė, So. Boston, Mass..................
Į V. Palionis, So. Boston, Mass..........................
Josephine Miliauskienė, Lawrence, Mass....
I. Bartulis, Norwood, Mass..............................
P. Juronis, Brockton, Mass..............................
A. Akstin, Brockton, Mass..............................
K. P. L. E. St. Louis, III.....................................
P. Stanis, Hudson, Mass..................................
Kun. J. J. Bakanas, Worcester, Mass.............
J. Jurevičienė, Lowell, Mass............................
A. Žintelis, Dorchester, Mass..........................
J. Galvydis, So. Boston, Mass.........................
E. Kuderauskienė, So. Boston, Mass.............
A. Augustinavičienė, So. Boston, Mass.........
D. Bučis, So. Boston, Mass.............................

|L. Antanavičienė, So. Boston, Mass. ...........
V. Mažiukna, Worcester, Mass.........................
And. Zuromskas, So. Boston, Mass.................
Ant. Andriunas, So. Boston, Mass.................
Ant. Malinauskienė, Cambridge, Mass.........
J. Smūgis, Cambridge, Mass.............................
Ona Smilgienė, Cambridge, Mass.................
Ant. Vaisiauskas, Cambridge, Mass.............
A. Skibauskas, Cambridge, Mass..................
S. Paulauskas, Cambridge, Mass...................
M. Norbutas, Cambridge, Mass.....................
Alphonsas Šakalis, Cambridge, Mass.............
VI. Brazauskas, So. Boston, Mass.................

' K. Klimavičius, Norvvood, Mass.....................
' M. Tamulaitienė, So. Boston, Mass................
' K. Karčiauskas, Dorchester, Mass.................
' Pr. Steckis, Neponset, Mass.............................
' N. Povilaitis, Jamaica Plain...........................
' Mrs. A. Yankun, So. Boston, Mass.................
' J. Versiackas, Norwood, Mass........................
1 K. Akstinas, Norwood, Mass.........................
1 A. Pivariūnas, Mattapan, Mass.....................
' A. Antanelienė, So. Boston, Mass.................
1 J. Juška, Arlington, Mass................................

Mrs. M. Witkus, Dorchester, Mass................
S. Urbanas, Cambridge, Mass........ ...............
A. Babulis, Montello, Mass.............................
M. Kavolinas, Norvvood, Mass........................
J. Avižinis, Norwood, Mass............................
K. Barauskas, Norwood, Mass........................
U. Pazniokienė, Norwood, Mass....................
M. Mickūnas, Norwood, Mass........................
Wm. Andrunas, Dorchester, Mass................
Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I............
Ant. Kauckis, So. Boston, Mass....................
I. Guzevičius, Mattapan, Mass........................
K. Prakapas, So. Boston, Mass........................
A. Siaurienė, So. Boston, Mass.......................
Mr. čiočys, Providence, R. I............................
M. Bartkevičienė, Montello, Mass................
Mrs. Juškienė, Arlington, Mass....................
J. Bernatonis, So. Boston, Mass....................
J. Smūgis, Cambridge, Mass..........................
P. Gaigalas, Cambridge, Mass.....................
Jurgis Razvadauskas, So. Boston, Mass.......
Olga Galeckienė, Dorchester, Mass............
P. Kiburis, Dorchester, Mass........................
Mrs. P. Jakunskienė, So. Boston, Mass........
Mrs. Plevokas, (bekeris) So. Boston, Mass. 
M. Bandulevičienė, So. Boston, Mass............
E. Liuolienė, Montello, Mass..........................
B. R. Sarapas, Worcester, Mass....................
F. Tuleikis, So. Boston, Mass........................
R. Klimienė, Boston, Mass............................
St. Gailius, Cambridge, Mass........................
B. Jakutis, Cambridge, Mass........................
Teof. Janty, Hartford, Conn........................
M. Zabita, Elizabeth, N. J...............................
D. Smolskis, Waterbury, Conn......................

$3.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

. $1.00
$1.00 
$1.00 
$2.00 

. .50

. $1.00
$1.00 

.$1.00 

.$1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
. $2.00 
...$1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
.. .60 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
...$1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $2.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
.. $5.00 
... $1.00 
.. $3.00 
.. $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $2.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00

Laikraštis ‘"Darbininkas” šiemet įžengęs į 24-tus 
metus susilaukė daug nuoširdžių prietelių ir rėmėjų. 
Kad “Darbininkas” turi daug prietelių ir pasekėjų, tą 
įrodė pereitame sekmadienį, įvykusiame “Darbininko” 
metiniame piknike, Kęstučio Darže, E. Dedham, Mass. 
į kurį suplaukė tūkstantinės žmonių minios. Kurie dė
lei tam tikrų aplinkybių negalėjo į pikniką atvykti, tai 
įsirašė į rėmėjų eiles.

Kadangi pikniko rėmėjų susidarė labai daug, tai 
pereitame numeryje nesuspėjome visų patalpinti, tai 
talpiname juos šiame numeryje. —
J. Dilis, So. Boston, Mass................ *....................  $22.00
P-nas ir P-nia Zavadskai ....................................... $7.80
Kun. K. Urbonavičius, So. Boston, Mass. .............$2.00
D. A. Zaletskas, Graborius, So. Boston, Mass..... $1.00
J. Juškevičius, Dorchester, Mass...........................
A. P. Steckis, Manchester, N. H.............................
N. Ulcickas, Nashua, N. H.......................................
D. J. Averka, Brooklyn, N. Y.................................
A. Sanda, Dorchester, Mass.....................................
B. Paplauskas, Methuen, Mass..............................
Kun. V. Puidokas, Westfield, Mass.........................
Mrs. A. Vasil, Roslindale, Mass.............................
K. Klebauskas, Athol, Mass.....................................
Mrs. Blazauskienė, New Britain, Conn.................
J. Buikienė, Glastonbury, Conn.............................
A. Taconis, Cambridge, Mass.................................
J. Markūnas, Cambridge, Mass.............................
P. Danyla, Brockton, Mass......................................
Mrs. D. Genevich, Boston, Mass.............................
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass.....................
A. Gružauskas, Lawrence', Mass.............................
A. Adomavičienė, Lowell, Mass..............................
A. Sukis, Waterbury, Conn.....................................
A. Žukauskas, Londonderry, N. H.........................
C. J. Grigas. Montello, Mass.....................................
LDS 20-ta kp. % A. Bacevičius, Chicago, III.........
A. Saukinaitė, Lawrence, Mass..............................
J. Kirmilas, Worcester, Mass..................................
A. Zapenas, Nashua, N. H. _......................................
A. Jarmalavičius, W. Lynn, Mass.........................
A. Norkus, Brockton, Mass.....................................
J. Kazakauskas, Waterbury, Conn.........................
D. J. Matas, \Vaterbury, Conn.................................
J. Mickevičius, Fas Rockaway, L. I. N. Y.............
D. Daunis, So. Boston, Mass.....................................
P. Gelzinis, So. Boston, Mass...................................
S. Barasevičius, Graborius, So. Boston, Mass.....

.iMiss Helen Gaina, So. Boston, Mass.....................
J K. Supranavičius, Dorchester, Mass.....................

J. Galinienė, Dorchester, Mass.................................
V. Šeputis, Cambridge, Mass..................................
K. Čaikauskas, Londonderry, N. H.........................
P. Kudirka, Norwood, Mass.....................................

j J. Lukinskas, Athol, Mass......................................
Kun. Ig. Valančiūnas, Philadelphia, Pa.................
J. Adomavičius, Cambridge, Mass.........................
J. Galinis, So. Boston, Mass.....................................

į F. J. Aguonis, Greenfield, Mass.............................
K. Grigaitis, Worcester, Mass.................................
T. Spelis, Hartford, Conn.........................................
F. Mankus, Cambridge, Mass.................................
A. Spitris, Waterbury, Conn...................................
D. Karoblis, Athol, Mass..........................................
J. Matulevičius, Worcester, Mass..........................
K. Bieksis, Montello, Mass......................................
J. Jurgel, So. Groveland, Mass................................
V. Taškūnas, Lawrence, Mass................................
Mrs. M. Karinauskas, Waterbury, Conn................
F. Sukodolskas, Hartford, Conn............................
M. Leudinskas, Haverhūl, Mass............................
A. J. Mazotas, Hartford, Conn................................
Grendelių šeima, So. Boston, Mass......................
Mrs. A. Tiškienė, New Haven, Conn....................
J. A. Klimas, Chicago, III........................................
J. Voyega, Dorchester, Mass..................................
Z. Antulonis, Stoughton, Mass..............................
Alice Levonienė, Avon, Mass.................................
J. Vaišnoras, So. Boston, Mass..............................
O. Kulevičius, Norwood, Mass..............................
F. Bartulis, Norwood, Mass....................................
J. Dobilas, Cambridge, Mass................................
J. Mackevičius, Cambridge, Mass........................
J. Kašėtienė, Brokcton, Mass................................
J. Petrauskas, So. Boston, Mass............................
J. Puidokas, Montello, Mass....................................
J. Baronas, Montello, Mass....................................
R. Jarmalavičius, Montello, Mass........................
Kaz. Pileckas, Montello, Mass................................
Mrs. A. Stankus, Montello, Mass............................
P. Jeblonskienė, 23 Savin Avė................................
A. Viskelis, Norwood, Mass....................................
E. Kaunelienė, Roxbury, Mass................................
M. Savilionis, So. Boston, Mass............ ...............
S. Zitskienė, Dorchester, Mass.............................
P. Bušmanas, Dorchester, Mass............................
J. Glavickas, Worcester, Mass..... !.................. .....
Al. Dzekevičius, Providence, R. I........................
L. Grudzinskas, Norvvood, Mass............ -............

■

vių, rodos, buvo norėta, 
kad miestelis ko mažiau
sia vietos užimtų. Prancū
zijoje trobesiai gana gra
žūs. gražesni už Vokieti
jos.

Birželio 19 d. 8:45 ryto 
išvažiavome iš Paryžiaus į 
Liurdą. Per kiek laiko va
žiavome Loire upės kran- Poitiers miestas pastaty
tais. Abiejose pusėse upės tas ant aukštų uoluotų 
supilti aukštesni krantai, kalnų. Tarpukaln i u o s e 
kurie, upei patvinus, nelei- plaukia upė. Prie miesto 
džia užlieti žemų paupių, traukinys pervažiuoja per 
Kai kur buvo galima ma- tunelį. Pervažiavome ir 
tyti fortai su geležimis ant per šituos miestus: Or- 
langų. Viršuje dažnai na- leans, Toulouse, Angoue- 
mai pastatyti. Kaip ir Vo- me, Bordeaux, Coutres, Li- 
kietijoje, čia visur matyt bourne ir Pau. 
rugiagėlės ir oranžinės

( (Tęsinys)
Apie 6-tą valandą jau į- 

važiavome į Prancūziją. 
Prancūzijos šiaurė kalnuo
ta. yra ten daug kasyklų. 
Iš viso apylinkės mums 
priminė pažįstamus Ply- 
mouth ir Vilkes - Barre 
miestų apylinkes. Namai 
menki ir negražūs. Daug 
kur matyti erškėčių 
ros. Artėjant prie
žiaus, kraštas darosi ly
gesnis.

Pasiekėme Paryžių 9:37 
vakare. Kadangi traukinys 
į Liurdą jau buvo prieš va
landą išėjęs, nakvojome 
Paryžiuje. Ryte nuėjome į 
seminarijos koplyčią. Ten 
klierikai klausė šv. mišių. 
Krito mums į akį. kad klie-i spalvos aguonos, ypač pie- 

Šios 
Po gėlės sudaro labai gražų 

pės-, vaizdą. Prancūzijoje šie-

rikų kamžos smulkiais su-’vose ir patvoriuose, 
lenkimais sulaidytos. “ 
pusryčių pradėjome 
čios eiti į Quai d Orsay. nas jau nuplautas, sugrėb- 
centralinę stotį, nes visi 
sakė ją esant visai arti, ta
čiau patyrėme, kad ji gana 
toli ir. geram žmogui pa
tarus, sėdome į autobusą, 
kuris gana arti prie stoties 
mus nuvežė. Kitas manda
gus žmogus nuvedė mus į 
pat vietą, kur reikia įeiti į

tas į mažus kūgelius. Kai 
kur miežiai jau geltoni. 
Visur raudonavo vyšnios 
medžiuose. Vynuogių aps-

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
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$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
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$1.00 
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. $1.00 
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. $1.00

$1.00 
. $1.00 
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. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00

$1.00

v •

Nordeaux apylinkėse iki 
Liurdo ūkininkai veža 
ną jaučiais, 
karvėmis. Jų 
lyni, turi du 
tus. Pryšakis 
pakelti, 
aukštos, tiesios 
Jau nuo

šie- 
net 
mė- 
ra-

kartais 
vežimai 
didelius 
ir užpakalis

Daug kur auga 
drebulės. 

Countres ir Li
čiai yra visoje Prancūzijo- bourne i pietus auga, egzo- 
je. Pietinėje Prancūzijoje tiškųjnedzių,~ įvairių pal- 
kraštas kalnuotas tik vie
tose, dažniausiai lygus ir 

.vietomis pelkėtas.

Jūs Galite Sutaupyti Pinigų, įsigydami 
Automatišką Aliejinį Bumerį 

$175.00 Pilnai Įrengtas 
su Minneapolis - Honeyweil kontroliais 

ir 275 gal. tanka
Maži Mėnesiniai Išsimokėjimai. pradedant Spalių 1 d.

Pirmos Kokybės Amerikoniški 
Kietieji Angliai 

$12.50 už tonę

STETSON FUEL
CORPORATION

496 First Street. So. Boston. Mass.
Tei. SOUth Boston 1540

Anghų ar Burnelių užsakymus galite duoti —

DARBININKAS
366 W. Broadvvay. So. Boston, Mass.

Te!. SOUth Boston 2680 K

mių, bananų medžių ir me
džių su dideliais baltais 
žiedais. Taip pat žydėjo 
labai daug rožių, daugelis 
jau buvo beveik peržydė
jusios. Pietuose galima 
matyti daugelį avių pulkų. 
Persikai dažnai matyt. 
Vaisiai jau didoki.

Pats Bordeaux miestas 
turi daug fabrikų. Per jį 
plaukia Loire upė, kurią 
galima laivais susisiekti 
su Atlantiku. Žmonės — 
ispanų ir prancūzų miši
nys. Daugelis darbininkų 
labai menkose trobelėse 
gyvena.

Pynnėjų apylinkėse gy
venami namai teturi vieną 
aukštą. Kraštas žemas ir 
vietomis pelkėtas. Yra ga
na daug pušynų, kurių sa
kai renkami terpentinui ir 
kanifolijai gaminti. Šiame 
krašte vyrai beveik vien 
tik beretas nešioja.

Seserys,
Elmhurst, Pa.

Nukryžiuoto Jėzaus 
(Bus daugiau)

X t
<

Matydami nuoširdaus prietelingumo gausius vai
sius džiaugsmingai siunčiame visiems mūsų rėmė
jams, prieteliams ir draugams nuoširdžios padėkos 
žodį ir tariame savo garbingą prižada — mes visuomet 
su jumis broliai lietuviai katalikai stovėjome ir stovė- 

. sime jūsų ir mūsų visų lietuvybės ir katalikybės reika- 
I lų sargyboje. Lai jums Gerasis Dievulis šimteriopai at
lygina. RENGĖJAI.

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

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

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

* • •
• <• *



Antradienis, Rugpiūčio 8, 1939

Levviston & Auburn

Euilding Materials

253 Forest Avė. Tel. 3-1716

Portland, Me.

.Aęuatic Rhythm at New York FairPortland, Maine

DSRBININKAB

ž
LEONARO

UPHOLSTERING CO.Leather Finishers. Shoe Polish
<

Tel. 485016 Main St.

>'.V.V.W.VAVAVAW^-.-.V

Tel. 4-1712 Portland, Maine

PORTLAND FARM6
Pasteurized Golden Guemsey Manufacturers of

Portland, MaineMILK & CREAM

AIR TIRED SHOES^Z/WWWZ^’«W-V^Z.'-VW.V

ELDER’S CAFE
Women's Fine Welts and Littleways

Portland’s Most Modern
Local & Long Distant Auburn, MaineMain Street
Moving and Trucking

Most Wholesome Food
KENDALL 4 WHITNEY CO. WAVAVAVAW^AWA".Wį

Portland, Me.
ANDREVVS MACHINE CO.Seeds — Bulbs—Garden Supplies AUBURN DIE CO.

Get Our 1939 Bulb Lašt <w.va<w^w-’^^^.w-w^,

l

Ault Williamson Shoe Co.
I

i

HODGON TRANSPORTATION 
INC.

I

l
All Milk Produced From 

Our Own Herd 
Exclusive Distributors

Tel. 2-2151

Spring Street Auburn. Maine

92 Oak St. Tel. 3-2867 
Portland, Me.

27 Portland St. Tel. 3-8720

TRIPS DAILY TO LEVVISTON PORTLAND

Restaurant — Purest and

itself through Sincere Service 
to all detaiLs"

LOUIS POISSON
•'Synipathetic Service”

Lewiston. Maine

ROY BROS. ;

|
101 Knox St. Tel. 4100 J

MAINE
Portland, Maine Portland, Maine

WINSLOW 4 COMPANY, INC.

McLAIN’S DOUGHNUT 
SHOP

‘‘Where Better Doughnuts Are 
Made”

261 St. John St. Tel. 2-2323

Portland, Me.

HARRIS OIL CO.

Distributors of

City Service Products

18 Main St. Portland, Me.

VVILLARD - DAGGET CO.

Portland, Me.

Compiiments of

Cement — Eime — Plaster
Donnell Bixby Co., Ine
Shoe Manufacturers Supplies

1 Union Street Phone 4346

Compiiments of

GRIGGS - TURNER

COMPANY, INC.

Portland, Me.

140 Wilmot Avė.

Union Granite Company
•'Memorials of Distinction”

PEERLESS VVELDING CO.

VVelding Engineer 1,
Electric & Acetylene VVelding Į'

41 Union St. Dial 2-7623 ]!
Portland, Me. ■[ I

W. H. Demmons Company

Gravel and Metai Roofs 
Ventilating Skylights 

Sheet Metai Work i

244 Commercial St. Tel. 4-0107 
Portland, Me.

Greetings From

Mobilgas & Mobiloil
DEALERS

"True Sympathy expresses
We attend

INGALL8 4 CO.
Ivan Prince. Pres.

Moving & Packing — Local and 
Long Distance — Operating in 

14 Statės

18 Cotton St. Tel. 3-3707 
Portland, Me.

■^vvwvvw^vwi^^vvwvwzev

BOND ROOFING COMPANY

Roofing & Siding Applicators 
Quality Roofs Sidewalks 

Free Esti matės

194 Pearl St. Tel. 3-4055 
Portland, Me.

* NEW YORK (Speeial)—Here is a striking and tinusiai shot of 
the water ballet, sweeping aeross the pool in a graceful eurve. at 
BUly Boee’s Aąuacade at the New York Worid’s Fair. The water 
ahow is one ot the most popular features in the Amusement Area 
and thousands of persons see it everjr day.

Funeral Director
56 Park Street Phone 3470

8UTLER & HAYOEN INC.

Portland, Maine

Portland, Maine
213 Federal St. Portland, Me. 

Tel. 3-4796 ARCADE BOWLING ALLEYS
ROY’S GARAGE

E. ROY. Prop.

Boiler and Repair Maehinerv 
Designers

VVelding

a£XS»SttSMSSeKM£S£S6865«S»6S£3«CS6«M9»%«%«1*Kt^«SS%*XX»«ae>;
Finest AUeys in The City

i

22 Preble St. Tel. 3-9164 
Portland, Me.

Expert Auto Repairing
206 Congress St. Tel. 3-4861 

Portland. Me.

Milhvrights 
Acetylene 

Machinists

41 Washington St. Tel. 253

Cuttin® Dies

22 Adams Street Auburn. Maine

R. J. ROBERTS, INC.
Frigidaire

Household Commercial
Bendix Home Laundry 

A Complete Line of 
Household Appliances

Longfellovv 8q. Tel. 3-5607
Portland, Me. 'J

I

L. H. BLAISOELL

Movers to any Point in 
New England

Goods Insured In Transit

55 Federal St. Tel. 2-3733 
Portland. Me. i

Compiiments of a Friend

PORTLAND. ME.

AXXXXXXXXXXWXX

I
L. A. PAYNE ![

REAL ESTĄ TE [!

Farm - City - Seashore i Į
Properties J >

6 Park Avė. Dial 3-4036 <Į
Portland, Maine ' >

FOGG’S TRANSPORTATION

Common & Contract Carriers

1 Dana St. Tel. 2-6584

Portland, Me.

WALLACEGREENHOUSES

960 Ocean Avė

Cook & Company
CONSTRUCTION MATERIALS

Including

Grushed Stone... Gravel... Sand... Filling

Transit Mixed Cor.crete

Tel. 3-2951 Portland. Me

į

?

I
i Mainės L
4 Complete 
X Watr’fi
I

DAY’S JEWELRY STORE
Mainė s Leading Credit Jewelers Certified Germine Dianionds 

! Stock of Hamilton. Bulovą. Gruen. Waitham and Elgin 
Watches. Etc. Terms to Suit Your Purse No Reit Tapė

84 Lisbon Street Tel. 2750 I
JtK%XXXXXXXX3SXSXXXXNXXNXNXXXXXSXXXXXXXXXNNXXXXNNX^g 

i į
I

Prospect Shoe Mfg. Corp.
Manufacturers of

I______
l^VWWWWWWWVi/WWW.njV.--- V

Levviston & Auburni 
į

WOMEN’S SHOES

HAROLD W. ADAMS

Fk>wers — Funeral Designs 
Plants — Shrubs — Trees

31—41 Emery St. 
Wallace Nurseries 

854 Main St.

South Portland, Me.

JAMES E. MORGAN COMPANY

Mattresses — Bedding — Beds

Springs — Manufactured —

■

.*AVAVJW.VAWWZAWA'

FAMILY LAUNDRY 
and

MAIN LINEN SUPPLY

196 Federal St. Tel. 2-0562 
Portland, Me.

234 Forest Avė- Tel. 2-4282

Remodeled — Renovated

Piano and Furniture Moving 
General Trucking

559 Commercial St. Tel. 2-8357 
Portland. Me.

>^NXXNNNV%XVVXVVVVXVVXXNXXXXXXXX.VXVX.VVNXX-V>X-X.AXXA.V

AMERICAN OIL COMPANY
Orange American Gasoline

Amoco Motor Oils

Gould - Farmer Co

Amoco Dealers— Range and Fuel Oil

24-HR SERVICE

LORNE S. ELLIS

Local & Long Distance Moving

54 Sheridan Tel. 2-0482

Portland. Me.

Lewiston <& Auburn

70 FREE ST

I CLARK’S DRUG STORE

GEORGE K. ELDER. Prop.

Prescription — Candy Drugs

Corner of Main and Bates SM.

Lewiston Phone 125

l
29 Lowell Street Lewiston, Maine

'f
SHEPARD & DOVVNING. INC.

Family Wash. Hard Ironing. Telephone Anytime

54 Miller St. 1608 W Auburn. Maine

♦%XXXX%X%%XV*XXXX%VMkX%XXX.XXXXXXXVX.XXXVXXXVXV

BARBER MOTOR COMPANY

Graham Motor Cars I

Sales and Service

Portland. Me.

PORTLAND, ME

•s-avj-.v.vzav.vavavxw

Portland. Me.

KING’S FILLING STATION
General Batteries and Tires 

Shell Gas and Oil Lubrication

54 York St. Portland, Me.
Dial 3-1701

195 Forest Avė. Tel. 2-9222 
i Portland. Me.

Somerset Shoe Co
Manufacturers of

Women’s and Children’s Shoes

34 Troy Street

THE COWAN MILL

Manufacturers of

WOOLEN GOODS FOR WOMEN &
WOMENS WEAR

BROWN 4 8ERRY

Incorporated

Charles Cushman Company’-SSSSV-V.’.W-V-’.SV.VwVw-A'

J. PALLOTTA 4 CO.

Fancy Cloakings, Dress Goods

22 Monument Sq.
Portland. Me.

M i II Street Phone 790 Lewiston

i 
i I

/

□ AVIS CAOILLAC CO.. Ine.

I^iSalle Oldsmohile

Cadillac GMC Trucks

37 Park St. Phone 4680

AXSWAXVWAWWSWWA'

VVILBUR F. BLAKE. INC.

Plumbing Heating
Jobbing

9 Forrest St. Tel. 2-5968
Portland, Me.

Lucas Brick Co

745 Brighton Avė.

HENRY’S LOG CABIN

Sandwiches of

Ice Cream

103 Ocean Avė.

Portland

ALBERT J. FROST

All Kinds

Coffee

Tel. 2-9219

Auburn, Maine

X%XXXXXXXXXX%%WXXWXXWXXXXXXXXXXXXX%^KXXXXXXXXWX.<

Chris-Craft Boats 
Oldtovvn Boats and Canoes

Johnson Outboard Motors 
Sales - Service

26 Forest Avė. Tel. 3-3920 
Portland. Me. U

Dealers in
Coal — VVood — Fuel Oil

Nevv England Coke 
Bituminous and Anthracite Coal

1—5 Mountiford St. Tel. 2-2424 
Portland. Me.

£ FRED W. LYONS

29 Pearl St. Tel. 2-2962
Portland. Me.

r

I

J; AL8ERT FUNERAL SERVICE

? Funeral and Amhulance Service

DAY or N'IGHT

Funeral Honie;

2 Hawe St. Phone 3699-W

' »%S%V.SSV.S%VA-^ZJW.WrfV

AUBURN BOVVLING ALLEYS
p

Bovvl for Your Health’s Sake 
NEVY RE-CONDITIONED AI.LEYs

6 Court St. Tel. 1143-W Auburn, Maine

kXXXXX%XXXX%XXXX%XXXXXX%XXX%XXXXXX%%%W%W%%
fXWXAXXWXXXXXXXXXXVXXXWXWVXXXWWVXXXWXXV/

Engineers and Contraetors for Automatu' Sprinkler Systems and 
Fire Protection Dcvices 25 Years <>f Sprinkler Experience 

At Your Service Underu'riters ApprivaI Gcaranteed 

Cal-O-Maine Automatic Sprinkler, Ine.
105 Middle St. Telephone 42S Lewiston, Maine

.R

rXMX*.VVXNXVX.VVVXX%XXX'kXNVVVXXNXNX>XXXXXXXXXVX.XXXXX%xV

AUBURN WOOD HEEL CO.

Makers of WOOD HEELS

20 School Street Auburn. Maine

W>XV,WCAXSXXW.WA,.V

MAINE SHOES. INC

Types Manufactured
Arch Semi N'>velties Sandais

Auburn. Maine
I *<
i WW,V.W.WA-AWW,’AM.

Plumbing — Heating Service

Manufacturers of

W0MEN’S McKAY SHOES

209 Court Street Auburn, Maine

♦ 

i E. W. Penlev
Slaughterers and Packers

Wholesalers of BEEF - PORK - VEAL
Rlue Tag Pork Products

Tel. Lewiston 1140 Auburn, Maine

f 
i

l
!
*
*



nuo Glas- 
iš žymes- 
Škotijos

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

Metinė Škotijos Lietuviu Kataliku Šv. Juozapo 
Darbininku Sąjungos Ekskursija

GLASGOW. ŠKOTIJA
Vyriausias Škotijos Lie

tuvių Katalikų šv. Juoza
po Darbininkų Sąjungos 
tikslas, yra leisti vieninteli 
Šk. lietuviams katalikams 
laikrašti "Išeivių Drau
gą". Antras gražus, tradi
cijoms Sąjungos paprotys. 
— kiekvienais metais per 
vasarines atostogas, su
ruošti bendrą visos škoti- 

lietu- 
darbi- 

eksKursi- 
arba pik-

jos organizuotiems 
viams katalikams 
ninkame metinę ei. 
ją (išvažiavimą 
niką!). kur nors į gražes
nę ir patogesnę pajūry vie
tą. bent vieną dienelę tyru 
pajūrio oru pakvėpuoti. — 
suvargusius plaučius šiek 
tiek pastiprinti, šįmet, an
tradienį. 18 d. liepos, toji 
ekskursija suruošta į Du- 
noon miestelį. Vakarinėje 
Škotijoje. Firth of Clyde 
jūros pakrašty, apie 30 
angliškų mylių 
govv. Tai viena 
niųjų Vakarinės 
kurorto vietų, ir daugeliui 
Šk. lietuvių, ji yra pažysta
ma ir žinoma.

Rytą 15 min. prieš 9 va
landą. vienas išsiskubinu 
iš namų į Glasgov Centrą- 
linę geležinkelio stoti, kur 
mes visi Glasgotv’o lietu
viai ekskursantai, gausi
me specijalį. ekskursijinį 
traukinį, einantį iš Glas- 
gotv į Gourack. iš kur sėsi
me laivam Oras tykus, 
sausas ir apsiniaukęs; ta
čiau lietus nelyja. Gatvės 
pustuštės. Mat dar anksti, 
o antra. — daug žmonių iš 
Glasgow atostogos n a išva- 
žinėję kur į pajūrius. Atei
na stotin. Vos vidun įėjus.
— jau daugelį pažystamų 
lietuvių radau traukinio 
belaukiančius. Mat jie 
ankstyvesni už mane. Gali 
būti, kad jie ar ankščiau 
atsikėlė. — ar greičiau ke
lionėn pasiruošė. negu 
kad aš. Sueiname mažuos- 
na būreliuosna ir kalba
mės. — “Kažin, ar tik 
šiandien nebus lietaus?"— 
baimingai vienas antrą 
klausinėja. Tai bendra lie
tuvių šio ryto politika!

Štai ir iškaba pasirodo:
— “Lithuanian’s St. Jo- 
seph's Worker’s Society, 
Special Excursion Glas-

•gc\v to Dunoon. Platform 
No. 13. 9—25 a. m." Visi 
skubinamės savo traukinio 
platformom Pasirodo, kad 
dar mūsų traukinys tebė
ra neatėjęs. Linksmai sto
ties perone sustoję kalba
mės ir laukiame traukinio, 
štai jau ir traukinys. 9 di
džiuliai ilgi vagonai. Porą 
trejetą minučių. — jau 
pasažieriai ir traukiny. Aš 
ir p. J. Pečelis. vienu du. 
pataikome tuščian kom- 
partmentan.

štai jau 9 vai. 25 miliu
tą. Pasigirsta garsus švil
pukas. — ir traukinys pa
lieka stotį, galingai mesda
mas oran didžiausius juo
dų dūmų debesius! Važiuo
jame Hightvay Level gelž- 
keliu. Greitai pasirodo, 
kad mūsų traukinys yra 
greitasis, nes niekur ne
stoja. Gerokai purtyda- 
masis ir supdamasis į ša
lis, kas kartas jis vis bė
ga greityn ir greityn... 
Traukinys tarsi paukštis, 
praskrenda pro Glasgow’o 
aerodromą (orlaivių sto
ti!). pagaliau po valandė
lės perskriodžiame Paisley 
miestą. Nuo Bishopton 
miestelio stoties, trauki
nys tik siūbuoja, purtosi, 
tarsi besibaidąs arklys, ir 
lenda iš vieno tunelio į an
trą. Mat esame įvažiavę 
Greenock — Largs kalny
nų sritin. Pro atvirus kom- 
partmentų langus, iš gar
vežio smarkiai išpūsti dū
mai su suodžiais, nebega
lėdami oran pakylti. — įki- 
riai skverbiasi vidun. Pra
stas malonumas. Palauk! 
— Šokame ir užsidarome 
kajučių langus!... Kad taip, 
tai taip!

Jau ir Port Glasgotv mie
stelis. Šalę miestelio iri 
gelžkelio, staiga pasirodo 
mieguista iš nakties Cly
de upė. o jos ramiu pavir
šiumi šen bei ten plau
kiantieji laivai. Kairėje 
nieko daugiau nebematyti, 
kaip vien tik pliki, — ap
rūkę kalnai... Traukinys 
perdaug užsiskubina. Va
landėlę priverstas sustoti 
tuščiuose laukuose, kol ke
lias jam tampa atidaro
mas. Pagaliau privažiavę 
perskriodžiame ir Gree
nock miestą. Traukinys 
dar valandėlę sustoja lau
kuose, lenda dar i vieną il- 

>gą tunelį, o iš jo išbėgęs, 
■netrukus atsiduria Goura- 
j ck’o gelžkelio stoty. Čia 
' gelžkeliu mūsų kelionės 
1 galas!

Iš gelžkelio stoties eks
kursijos dalyviai skuba 

\ prieplaukom ir ten polici
jos tvarkomi, laukia laivo. 
Štai atpūkščia ir laivas, 
dviem didžiuliais kaminais 
“S.S. Juno” Glasgowiečiai 
lietuviai ekskursantai tuo- 
jaus suleidžiama laivan. siškai 
Laive turime laukti La- skubinasi lietuvių tą die- 
narkshire Provincijos įvai- ną užpirkton miesto svė
rių kolonijų lietuvių, kurie į tainėn, 
atskiru traukiniu pribuvo 
truputį vėliau. Atvyksta ir 
Lanarkshire Provincijos 
lietuviai. Daugelis jų savo 
krūtines pasipuošę lietu
viškomis rūtomis. Mano 
draugą kaž kas jomis ap
dovanojo, o nuo jo, gaunu

woode. rariziuje. ir Londone. Si urmą yra nusamdziusi garsiausius lytvoodo madų piesejus - dizainerius, kurie pa
ruošia puikiausias moteriškiems kailiniams madas, kurias seka viso pasaulio didžiausi miestai. Taigi. I. J. Fox kom
panijos krautuvėse gali gauti vėliausios mados elegantiškiausius kailinius ir už labai prieinamas kainas. Pas juos 
galima pirkti pigiai dėlto, kad jie turėdami daugeli krautuvių užperka ant syk už kelius milijonus kailių ir paskui jie 
patys juos siuva.

Reikia pastebėti, kad I. J. Fox firma turi ir lietuvį atstovą asmenyje p. Bernardo Koraičio. kuris jau ten darbuo
jasi 12 metų. Jis jau yra pardavęs tūkstančius kailinių lietuvėms ponioms ir panelėms, kurios jo patarnavimu yra la
bai patenkintos. Taigi, patartina, kada ateinate nusipirkti kailinių į I. J. Fox krautuvę, tai visuomet reikalaukite p. 
Koraičio kaipo kailinių expertą. kuris lietuvėms patarnaus kuoširdingiausiai ir jis patars kokius kailinius ir koko 
stiliaus pirkti. Jo patarimu ir patarnavimu tikrai būsite patenkintos.

Rugpiūčio 1 d. I. J. Fox krautuvėje prasidėjo didelis kailinių išpardavimas, kuris jau yra dideliame įsisiūbavi
me. Šiame išpardavime kailinių kainos yra labai nupigintos. Taigi. Naujosios Anglijos ponioms ir panelėms reikėtų 
šiuo išpardavimu pasinaudoti. Šį mėnesį I. J. Fox kompanijos krautuvėje seni kailiniai yra išmainomi į naujus ir už 
senus yra duodamos didelės nuolaidos. Taigi, kam vilkėti senus ir nudėvėtus kailinius, jei galima juos pakeisti į nau
jus? Visos ponios ir panelės įsigykite šiais metais iš I. J. Fox krautuvės per poną Bernardą Koraitį naujausios ma
dos kailinius į kuriuos visų akys bus atkreiptos!
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Huoširdi Padėka
Užbaigusios meto darbą ir 

grįždamos į namus norime pa
reikšti nuoširdų dėkingumą ku
nigui P. Juškaiėiui, kun. A. Bal- 
trušūnui ir visiems Cambri- 
džiaus parapijiečiams; kun. P. 
Virmauskui, kun. K. Jenkui, 
kun. K. Urbonavičiui ir visiems 
Bostono parapijiečiams; kun. J. 
Švagždžiui, kun. J. Petrauskui, 
kun. F. Narbutui ir visiems 
Brocktono parapijiečiams, taip
gi kun. S. Kneižiui ir Norwoodo 
parapijiečiams už jų malonų į- 
vertinimą mūs darbuotės ir nuo
širdų parėmimą per šiuos me
tus. Malonu buvo darbuotis Jū
sų tarpe, nes visuomet buvom 
dalyvės Jūsų nuoširdumo ir at
jautimo. Apleidžiame Naująją 
Angliją trumpam laikui, vienok,

l vežamės dalį jos ir su savim, 
nes jūsų darbai įteikė mums 
brangių minčių, kuriomis nuola
tos atsiminsime Jus.

Prie šios progos tariame ir pa
dėkos žodį kun. Virmauskui per 
kurio pastangas vasarinės mo
kyklos sezonas taip sėkmingai į- 
vyko. Dėkojame ir tėveliams, 
kurie siuntė savo vaikelius į šią 
mokyklą pramokti lietuvių kal
bos ir rašto. Tikrai buvo malo
nu mokyt šiuos vaikelius, nes 
gerų tėvelių paraginti jie lankė
si noriai ir mokinosi stropiai. 
Dėkojame taipgi visiems, kurie 
atsilankė į užbaigimo pramogė
lę liepos 28 dieną, bažnytinėje 
svetainėje. Jūsų gausus atsilan
kymas paskatino vaikučius ir 
taipgi parėmė mokytojas. 
Džiaugiamės, kad Bostoniečiai 
taip maloniai prisideda Seselių 
darbe ir nuoširdžiai jas remia. 
Neužmiršime Jumis ateityje ir 
nuolatos maldausime Dievo su
teikt Jums gausų atlyginimą.

Visiems dėkingos
Nukryžiuoto Jėzaus Seselės.

maža šakelę ir aš. Kartu su kaus lietaus debesėlis, —!___ _______ ,____ ____ „ __ ____ _ ,_____
Lanarkshire lietuviais, — ir lietuviai nė pietų kaip juros vandens paviršių. O- .savo gyvenimo uždavinių 
laivan Įeina ir Šk. lietuvių reikiant nebesuspčję pa- ras gražus. Didžiausias vi- supratimą ir tam tikrą 
klebonas, gerb. kun. J. Gu-'valgyti, — išbėgioja. Vieni siems malonumas! 
tauskas. kartu su atvyku- eina svetainėn, kiti šiaip 
siu iš Romos svečiu, gerb. 
kun. V. Pavalkiu, pava
duoti mūsų kleboną, iš
vykstantį atostogosna Lie
tuvon. Apart jųdviejų. — 
pasirodo dar ir trečias ško- do saulutė. Nuo 3, iki 6 va- būti jau laive. 10 minučių 
tas kunigas. Laivas pasi- landos vakaro, 
judina, ir galingų turbinų Į tęsiasi lietuvių 
varomas, per palyginamai 
ramią Firth of Clyde jūros: 
įlanką, sparčiai 
pirmyn... Pradeda lietus 
lynoti... Kaikurie kiek nu
simena. Tačiau abelna lie
tuvių ekskursantų nuotai
ka. kol kas gera. Pradeda 
groti laivo orkestras. 
Klausomės ir žvalgomės 
po ramią jūrą.

Pagaliau mūsų laivas jus, skuba pajūrin. ir ten 
praplaukia pro Kirn ir at- kiek galėdami tyru pajūrio 
pūškavęs sustoja mažoje oru kvėpuoja. Aš pats su 
Dunoon prieplaukėlėje, p. J. Pečeliu, aplankome 
Čia jau mūsų ekskursijos tvirtovės kalną, apžiūrime įvyko Dzūkijos kooperaci- 
kelionės galas! Visi sku- Highland’s Mary statulą, jos šventė, kurioje dalyva- 
biai išlipa iš laivo, ir perei- kuri Dunoon miesteliui ,vo daug tūkstančių susi- 
dami Vakarinės Škotijos veik tą pat reiškia, ką‘ir 
“sieną”, turi užsimokėti 
po 1 peną “muitinės” mo
kesčio. Dabar lietuvių ek
skursija nuo visokių kelio
nės “diktatūrų”, paliko vi- 

laisva! Daugelis

ma, tik rėžia į šalis ramų ’ tyvus gyventojai parodo

kur nors miestely pasislėp- bimai.
ti. Svetainė prisipildo, o pusiau 9 vai.
netrukus ji vėl pratuštėja, min. prieš 9 valandą, nors 
nes lietus nustoja lijęs, o- ir kažkaip nenorėtume, tu
ras prasiblaivo, ir pasiro- rime apleisti miesteli, ir

daugiau paremti Dzūkijos 
pieno ūkį ir kitas žemės ū- 
kio šakas, bei daugiau 
steigti Dzūkijoje įmonių, 
duodančių šio krašto žmo
nių prieaugliui darbo. Dzū
kai per švietimo ministrą 
paaukojo vietos šauliams 
40 Alytaus žemės ūkio 
draugijų ir tarnautojų au
komis nupirktus šautuvus. 
Parado eisenoje pro sve- 

I čių tribūną buvo prade- 
monstruota visa Dzūkijos 
kooperacijos jėga. Vieni po 

! kitų pro tribūną ėjo gra- 
I žiai i.sirikiavę pulkai vyrų, 
moterų ir vaikų, nešini ir 
vežini įvairiais žemės ūkio 
padargais,
plakatais, šūkiais ir dia
gramomis.
džiugino labai gausūs lie
tuvaičių dzūkių tautiški 
drabužiai, šienapiūtės, pa
baigtuvių vaidinimas, dar
nūs masiniai šokiai, dzūkų 
liaudies dainos ir kt.

. kultūros aukštį. Apskritai, 
Bet štai suvisu nepaste- ministras pabrėžė, viską 

‘. laikrodis parodo didesnio ir svarbesnio gali- 
vakaro. 15 ma padaryti tik visiems iš

vien, vieningai, sutartinai 
j dirbant. Iškilmių dalis bu
vo baigta rezoliucija, ku
rioje Dzūkijos kooperaci- 

! jos šventės dalyviai, atsto
vaujantieji visą Dzūkijos 
aktingąją ūkininkiją, dar
bininkiją ir šviesuomenę, 
sveikina vieningo darbo 

plaukia Gourack’o linkui... vyriausybę, nusistačiusią 
Gourack'an atplaukę, ei-' visas gyvas krašto jėgas 
name gelžkelio stotin, sė- jungti 
dame į 2 atskirus trauki-, išlaikyti, 
nius. ir 11 vai. vakaro, lai- Lietuvos kariuomenę, ku- 
mingai be mažiausio prie- ri tą nepriklausomybę iš- 
tikio. visi pasiekiame savo kovojo ir visą laiką budi 
namus. J. Butkevičius.!jos sargyboje. Rezoliucijo- 

-------------- įje vyriausybė prašoma at-
Kooperatininkų Šventė sižveigti į tai, kadDzūki- 

; I jos kraštas dėl savo blogų-
Alytus Liepos 9 d. čia ^emįų ekonomiškai yra 

labiau atsilikęs už kitas 
Lietuvos vietas ir todėl i---------------------------------- -

svetainėje po 9 valandai, — jau mū- 
jaunimo su laivas “S. S. Caledonia”, 

veždamas linksmus ir pa- 
ekskursantai tenkintus visus lietuvių 

stumiasi. iš įvairių Škotijos koloni- ekskursijos dalyvius. — 
jų daigtan susirinkę, — 
suėję savo gentes, drau
gus, ar šiaip pažystamus, 
vienas su antru sveikinasi, 

, simpatingai kalbasi, juo
kauja ir tt. Taip ir tęsiasi, 
per visą ištisą dieną! Dau-

’ gelis lietuvių lietui nusto-

kooperacijos

šokiai.
Lietuviai

nepriklausomybei
ir garbingąją

Ypatingai akį

Peter F. Carroll
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
Worcester, Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Tel. Worc. 4-6757

ir skuba susėdę 
valgyti atsivežtuosius su 
savimi pietus. Kiti eina 
ant buvusios Dunoon tvir
tovės kalno, ir susėdę ant 
žalios pievelės žemiau 
Highlands Mary statulos, 
pietauja.

Štai užeina mažas smūl-

New Yorkui Statue of Li
berty, ir einame miestelin 
šen bei ten pasivaikščioti. 
Kaikurie aplankome ir 
jaukią, neseniai pašventin
tą Dunoon parapijos kata
likų bažnytėlę, Šv. Muno 
vardo. Gražus paprotys!

Vakare 7 vai. mudu su 
draugu ir dar kitais lietu
viais, motorine valtimi 16 
mylių kelionės į ten ir at
gal. išplaukėme į jūras pa
sivažinėti. Pasiekėme net
galą Holy Lock ežero, ties šių, būriai. Švietimo minis- 
Sandbank miesteliu. Vai- tras savo kalboje pabrėžė, 
tis smarkiai motoro varo- kad dėdamiesi į koopera-

rinkusių iš Dzūkijos pla
čiųjų apylinkių ūkininkų,! 
darbininkų ir karių. Šven-j 
tėję apsilankė švietimo į 
ministras dr. L. Bistras, j 
Pati šventė prasidėjo ulo
nų pulko aikštėje iškilmin
gomis pamaldomis, kur su 
savo vėliavomis buvo išsi
rikiavę gausūs ūkininkų, 
kooperatyvų narių, koope
racijos darbuotojų, jaunų
jų ūkininkų ratelių, jaunų
jų ūkininkaičių, tautiš
kais drabužiais pasipuošu-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS i 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
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 Washington St,, Rosiindale, 

Tel. Parkvvay 0558-W 
iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

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

antrą, utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininku.

ftV. JONO EV. BL. PATALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

motfaį I 
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VIETINES ŽINIOS)
LANKĖSI

LDS N. ANGLIJOS PIK
NIKE LAIMĖJO DOVA

NAS SEKANTIEJI:

•B

TRILYPĖS PIKNIKO 
RENGĖJŲ SUSIRINKI

MAS
1-mą dovana, elektrikinį valy

tuvą — J. Kirmilas, 43 Harlem 
St., Worcester, Mass. Nr. 589; 
2-rą dovaną, laikrodininko Juo
zo Diliaus laikrodėlį — R. B. 
Smith, 289 E St., So. Boston, 
Mass., Nr. 3671; 3-čią dovaną 
pinigais $10.00 — Mrs. Ross, 
346 K St.. So. Boston, Mass. 
Nr. 11555; 4-tą dovaną, $5.00 
pinigais — R. Ketvirtis, 312 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pintinę, kurią dovanojo pp. J. 
Vasiliauskai, 1008 Washington 
St., Norvvood, Mass. laimėjo W. 
Kiškis, 744 E. 6th St.. So. Bos
ton, Mass. Nr. 585.

Dovanos randasi “Darbinin
ko” administracijoje. Prašome 
jas atsiimti.

Pereitą šeštadienį, “Darbinin
ke” lankėsi iš Worcesterio p-nia 

: Ieva Mažukr.ienė, p-lė Pranė 
Mažuknaitė ir klierikas Anta
nas Mažukna, MIC. P-nia Ma- 
žuknienė yra LDS 7-tos kp. na
rė ir nuoširdi “Darbininko” rė
mėja. P-lė Mažuknaitė taipgi 
daug dirba LDS kuopoje. Klie
rikas Antanas yra atvykęs iš 
Hinsdale. III., Marijonų semina-

Antradienį, Rugpiūčio 8 
d., 7‘30 vai. vakare, Darbi
ninko salėje, So. Bostone 
įvyks trijų kuopų valdybų rijos pas tėvelius atostogų, 
ir narių bendras susirinki
mas, tikslu aptarti toli
mesnę eigą Trilypės pikni
ko reikalų, kuris bus šau
niai prirengtas Romuvos 
parke, Montelloje rugsėjo 
3 dieną, š. m. Renkia LDS 
So. Bostono 1-ma kp., 
Cambridge 8 kp. ir Brock
tono 2-ra kuopa. Pagei
daujama, kad visi valdy
bų nariai dalyvautų.

p. Ona Voverienė, Stepono Da
riaus Posto No. 317 Moterų Au- 
xiliary pirmininkė, pereitą šeš
tadienį išvyko pas savo gimines 
į Paulsboro, N. J. atostogauti. 
Ten paviešėjusi vyks
Yorko Pasaulinę Parodą. Linki-, advokatu asistentu, 
me poniai O. Voverienei links- ’ miesto korporacijos advokatu 
mai praleisti vakacijas.

IŠVYKO ATOSTOGŲ

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ GRABORIAI

NUOŠIRDŽIAI DĖKUI

P-nia Marcelė Lemežienė 
So. Bostono “Darbininko” me
tiniam piknikui dovanojo stati
nei? agurkų, kuriuos pikniko 
dalyviai mielai išpirko. Taipgi 
suteikė dovaną Mrs. John Vasi
liauskas. 1008 Washington St., 
Norvvood, Mass. ir Mykolas Ci
ną Stelmokienė. Nuoširdžiai dė- 
kuojame p-niai Lemežienei už 
auką. Pikniko Rengėjai.

DAKTARAI

ŽINUTĖS

Rugp. 6 d., ištekėjo Joana Ja- 
sinskaitė, gyv. 36 I St., už Jono 

iš J. Hill. Liudijo jaunojo brolis 
Vilimas ir jaunosios sesuo Albi
na.

DR. J. REPSHIS,
išvyksta atostogų į New Yorką, 
šeštadienį, liepos 29 d. ir grįš 
Rugp. - Aug. 4 d.

nu

Lietuvis Dantistas
LLKapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 VVashington St.,
(Ties Jordan Marsh) 

BOSTON. MASS.
4

IVAIROS skelbimai

Adv. Jonas Grigalius,
šiomis dienomis tapo paskir- 

į New tas Bostono miesto korporacijos 
Bostono

Šiuomi reiškiame nuoširdžiausią padėką LDS 
Naujosios Anglijos Apskričiui už suruošimą “Darbi
ninko” naudai pikniką, kuris įvyko pereitą sekmadie
ni, rugp. 6 d., Kęstučio Parke, E. Dedham, Mass. Šir
dingai dėkojame darbininkams-kėms, kurie taip nuo
širdžiai dirbo per ištisą dieną; dėkojame svečiams ir 
viešnioms už skaitlingą atsilankymą; ačiū visiems 
“Darbininko” Prieteliams ir Rėmėjams, kurie parėmė 
šio pikniko fondą, pirkdami bilietus; ačiuojame p. Juo
zui Diliui už suteiktą. $30.00 vertės dovaną laikrodėlį 
ir nuoširdų pasidarbavimą, pardavinėjant bilietus; 
širdingai dėkojame Dvasios Vadams už prielankumą 
ir visiems kitiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie šio pikniko pasisekimo.

Kun. Jonas Švagždys, LDS Cenirc Pirm. 
V. T. Savickas, Reng. Kom. Pirm.

S. Baraseviaus Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES, 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

Tą pačią dieną, 3 vai. po pie
tų apsivedė daktaras Juozapas 
P. Mikalionis. praktikuojąs Car- 
ney ligoninėje, su Gladis Nor- 
kūnaite, gyv. 119 King St., Dor
chester, Mass. Liudijo jaunojo 
brolis Kazys ir jaunosios sesuo 
Eleonora.

JUBILIEJINIS PIKNI
KAS

JosephW. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

■yra adv. Henry Parkman. Jr.
Adv. Jonas Grigalius, gyv. 16 

Thomas park, So. Bostone. Jis 
yra baigęs Bostono Kolegijos 
(Jėzuitų) Teisių skyrių 1934 
m. Baigęs teisių mokyklą, išlai
kė valstybės kvotimus ir atida
rė ofisą adresu: 598 E. Broad- 

> way. Pastaraisiais laikais adc. 
, Jonas Grigalius dirbo ir Boston 
, Housing Authority legaliame 

departmente.
Adv. Jonas Grigalius yra Lie

tuvių Katalikų Alumnų organi
zacijos narys.

Sveikiname adv. Joną Griga
lių ir linkime geriausių sėkmių.

Verslininkų Kongresas ir visada ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay .
So. Boston, Mass.

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

nininkai, visur 
stengtųsi savo profesijos 
darbe, viešame 
p.iame gyvenime pasirody
ti vieni iš pavyzdingiausių 
Lietuvos krašto ir lietuvių 
tautos atstovų ir ypač sa
vo tarpe kuo drauging’au- 
sia sugyventų. Išreikštas 

i pageidavimas, kad visos 
. didesnės nelietuvių įmonės 

monininkų ir amatininkų.'turi priimti daugiau lietu- 
Iš pat ryto prasidėjo įvai-^'iu tiek verslo dalyviais 

. Po 
sekcijų posėdžių verslinin
kai organizuotai ir su vė
liavomis prie garbės vartų 
pasitiko teisingumo minis
trą, kuris kongreso daly
viams pasakė ilgesnę kal
bą, ragindamas, kad vers
lininkų sąjungos veikimo 
i----- - nukreiptas Į

ir privati-Palanga — Liepos 9 d. 
čia įvyko verslininkų kon
gresas, kuriame dalyvavo 
teisingumo ministras dr. 
Tamošaitis, būrys žymių
jų verslininkų veikėjų ir 
keli tūkstančiai iš visos 
Lietuvos suvažiavusių lie
tuvių prekybininkų, pra

D.Sus. Liet. Šv. Kazimiero dr- 
jos jubiliejinis piknikas įvyks 
ateinantį sekmadienį, rugpiūčio 
13 d., Kęstučio draugijos darže, 
E. Dedham, Mass. Draugija, į 
kviečia apylinkės Lietuvius da
lyvauti šiame išvažiavime ir 

į drauge su mūsų seneliais garbes 
nariais, pasilinksminti ir pasi
džiaugti jų pradėtu darbu prieš 
50 metų ir sulaukusį tokių vai
sių.

Yra paimtas šaunus Longino 
Buinio Jr. orkestras, kurs gros 
įvairius šokius, bus įvairių gėri
mų ir valgių. Bus įdomi progra
ma, piknike bus galima norin
tiems prisirašyti prie draugijos 
už pusę įstojimo. Būsai išeis 

i nuo Lietuvių salės apie 1 vai. 
po pietų.

Kas gyvas rengkitės. atva
žiuoti į mūsų draugijos pikniką 
rugpiūčio 13 d., Kęstučio parke. ’ 

i E. Dedham. Mass. Iki pasimaty
mo,

PADIDĖJO ŠEIMA
Rugp. 6 d„ tapo pakrikštytas 

Edvardas - Albertas Jono - Ja
dvygos (Lebežinskaitės) Cvili- 
kų. Kūmais buvo Longinas Švel- 
nys ir Viktorija Greckaitė (iš 
Hudson, Mass.).

Tuo pačiu laiku tapo pakrikš
tyta duktė Juozo - Valerijos 
(Dravinskaitės) Lesčinskų var
dais Loreta -"Elzbieta. Kūmai 
buvo Jonas Jakimavičius ir Sa- k 
iome Dravinskaitė.

VirRugp. 6 d. pas kunigą 
mauskį lankėsi šie įžymūs sve
čiai: kun. Jeronimas Vaičiūnas 
iš Cicero, III., kun. F. J. Juškai- 
tis iš Cambridge, Mass., kun. 

Į Alfonsas C. P. iš Brighton, 
i Mass., kun. Gabrielis C. P., iš 
. Scranton. Pa., ir kun. J. Plevo- 
i kas.
! __________
! PADĖKA UŽ ARBATĖLĘ
I 
!

LIETUVIŲ VAISTININ
KŲ DĖMESIUI!

Parsiduoda Aptieka (vaisti
nė) Boston, Mass. apylinkėje. 
Vienatinė aptieka didelėje lietu
vių kolonijoje. Geras biznis, ren- 
da pigi. Savininkas turi kitą 
biznį ir nori šią vaistinę parduo
ti. Platesnėms informacijoms 
rašykite į “Darbininką” vaisti
ninkui. (1-4-8)

o
I

Ii

Negalime praleisti nepaminė
jusios taip gražiai suruoštos 
“Arbatėlės”, kuri įvyko ponios 
Ančiukaitienės namuose. 133 E- 
merson Street, liepos 23 dieną, 

j— Seselių naudai. Giliai įverti- 
j name šį malonų darbą ir tokią 
įdidžią paramą. Ta proga reiš- 
įkiame dėkingumą poniai Ančiu- 
' kaitienei ir poniai Karčiauskie- 
i nei, kurios savo neilstančia dar- 
: buote surengė šią pramogėlę. 
(Dėkui ir toms, kurios pasidar
bavo pardavinėjamos bilietus, 

Ikaip tai ponioms: Karčiauskie- 
inei, Ančiukaitienei, Bušmonie- 
1 nei, Petreikienei. Alčiauskiehei, į 
Į Sandienei, Grimienei, Lablaus- 
kienei. Petrauskienei, Savickie
nei, Maneikienei, Kudarauskie- 
nei. Kiburienei, ir visiems auko
tojams ir atsilankusiems. Jūsų 
malonu gestu suteikėt mums 
daug džiaugsmo ir paskatinote 
dar uoliau darbuotis Jūsų tarpe. 
Lai šis Jūsų gerumas atneša I 
Jums didį atlyginimą ir Dievo 
palaimos.

Nukryžiuoto Jėzaus Seselės.—

Prieš porą savaičių pas Kazi
mierą ir Antaniną Prakapus at- 

į silankė “garnys”, apdovanoda
mas juos gražia dukrele. P-nai 
Prakapai dabar turės porą duk
relių. Jie yra nuoširdūs “Darbi
ninko" rėmėjai. Linkime naujai 
gimusiai dukrelei greitai augti.

.4. P. Neviera, Sekretorius.

Fondas Auga

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas ir Moterų Au- 
xiliary yra nutarę siųsti Posto 
beną į Lietuvių Dieną. New 
Yorko Pasaulinėje Parodoje, 

į rugs. 10. 1939.
Beno kelionės išlaidos Į šias 

j iškilmes ir atgal sieks apie ke- 
i turis šimtus dolerių. Kadangi j 
padengti tokią sumą vieniems 
legijonieriams būtų persunku. 
vra išrinkta komisija, kuri vi- 
sais būdais stengiasi auginti 
šiam tikslui fondą.

Pradžia padaryta. Surengtas 
išvažiavimas Romuvos parke, 
liepos 16 d., davė $83.55 gryno 
pelno. Agnieška Zardeckienė iš 
South Bostono, norėdama legi
jonieriams padėti, paaukavo 
pyragą, kuris buvo išparduotas 
beno išvažiavime, liepos 23 d. Iš 

Ito liko $10.00 gryno pelno.
■ Komisija yra išleidusi auka- 
vimo bilietėlius po 25 centus. 
Bilietėlių jau parduota už $32. 
50. Tokiu būdu iš viso fonde jau 
yra $126.05.

Komisija nuoširdžiai dėkuoja 
visiems aukotojams ir prašo pa
vienių ir organizacijij prisidėti 
prie šio fondo, nes beno dalyva
vimas Lietuvių Dienoje atneš 
garbės mums visiems.

Kom isija.

I

OLD PENNY BANKS

LANKĖSI

Pereitą šeštadienį. Darbininke 
lankėsi p. St. Gailius iš Cam
bridge su žmona. Juodu apžiū
rėjo “Darbininko” naują Inter- 
typą ir paaukojo Intertypos 
fondui $5.00. Taipgi $1.00 auko
jo “Darbininko” pikniko fon
dan. Dėkojame pp. Gailiams 
prielankumą ir aukas.

už

Automobiliu Sužeidė 
Moterį

Sekmadienio vakare, prie 
Strandway, So. Bostone 
automobiliu sužeidė ponią 
Antaniną Kosčiuškienę, 
49 m. amžiaus, gyv. 95 
Dresser St., So. Bostone. 
Automobilistas pabėgo 
nesustojęs. Sužeistąją nu
vežė į Bostono miesto ligo
ninę. Policija ieško kalti
ninko. Visgi yra beširdžių 
žmonių.

300 Atsišaukė Užimti 
Egzekutoriaus Vietą

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

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

i

Povilas Budimams
• 48 CRESCENT AVENUE.

Telephone COLumbia 6702 
29 SAVIN HILL AVENUE. 

DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. south Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perims Markei
F. Baltruiiūnas ir p. Kiinga. Sav.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

į SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbias! “Darbininke” 
lai verti skaitytoją paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

tik-

II
I

rių verslininkų sekcijų pa- tiek jų tarnautojais, 
sitarimai. Amatininkų 
sekcijoje priimtose rezo
liucijose pareiškiama, kad 
amatininkai krašto kultū
riniame, ekonominiame ir 
socialiniame gyvenime, y- 
pač miestų atlietuvinimo 
darbe, turi didelės reikš
mės, todėl pageidaujama, svoris 
kad kuo greičiausiai būtų pasiruošimą verslams ir į 
išleistas amatų Įstatymas, 
kuriuo amatininkai galėtų 
tinkamai tvarkytis. Pra
monininkų sekcijos priim
toje rezoliucijoje iškelia
ma, kad Lietuvoje pramo
nininkai gamintų tik aukš
čiausios kokybės gaminius 
ir kad prekybininkai pir
moje eilėje tik tokius ga
minius platintų. Pramoni
ninkai, suprasdami mūsų 
šalies sunkumus, netekus 
didelės dalies savo pramo
nės Klaipėdą atskyrus, y- 
ra pasirengęs visomis savo 
jėgomis ir išgalėmis at
kurti kas prarasta, visą 
savo darba ir kūryba skir- 
darni musų tėvynei. Pre
kybininkų sekcijos posė
džio dalyviai nutarė para
ginti .kad lietuviai versli
ninkai, tiek prekybininkai, 
tiek amatininkai ir pramo-

mūsų prekybininkų bei a- 
matininkų sąžiningumo ir 
tvarkingumo ugdymą ir 
vyriausybės vardu palin
kėdamas ištvermės ir pa
sisekimo. Lietuvių versli
ninkų sąjūdis prasidėjo 
prieš 9 metus; šiandien 
lietuvių, dirbančių įvairio
se verslo srityse jau pri- 
skaitoma per 5,000 asme
nų. Lietuviai verslininkai 
neapsiriboja vien tik savo 
profesiniais reikalais, bet 
iie aktyviai prisideda ir 
prie kultūrinio darbo. Ver
slininkų sąjungos tikslas 
yra kultūringomis priemo
nėmis kovoti dėl savo ge
rovės, pirmoje eilėje turint 
tautos reikalus, drausmin
ti sąjungos narius, juos 
auklėti profesiškai ir kul
tūriškai ir šalinti visus pa- 

i sireiškiančius blogumus.

» «

1939 Nauji Nash Automobiliai

I

Edw.V.Warabow
(tVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS

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

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

j

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septjmiais būdais stogų dengėjas. 
Sodewall, 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

Apskaltliavimai ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

I
I

Arlington, Mass.
Tel. Ari. 2316

Slonite We!ding Co.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.

Ossing, N. Y., rugp. 7 — 
Robert Elliott, oficialiam 
šešių Rytinių valstybių 
egzekutoriui, susirgus, a- 
pie 300 padavė aplikacijas 
užimti tą vietą. Bet Robert 
Elliott jau sveikstgs, ir sa
koma, kad jis galėsiąs bū
ti Sing Sing kalėjime rugp. 
21 d. ir ten 4 kaliniams, 
nuteistiems mirties baus
me, atlikti pareigą.Victorijonų fantastiški 

suvenirai geležinių bankų 
formoje, kurios darys 
“triksus” nurydamos cen
tus, bus rodoma šią savai
tę Boston Penny Savings 
Bank. 1375 VVashington 
St.

Ši paroda turės 50 ban
kų, kurios primins senes- 
r.iesiems jaunystės dienu 
prisiminimus.

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymu 

■kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
sigaminti iš įvairių vaisių vyną 
Jos kaina tik SI.00. Knyga turi 

‘223 puslapius.

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

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

TEL. GEN 9296

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke’’ tik
tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

QueenAnn laundryjnc
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite ši darbą mums.



Antradienis. Rugpiūčio 8, lt*39 S

Būkime Pasiruošę Lietuvių Dienai

atlikti šiuos

ekskursijos, 
traukiniais, 

ii garlaiviais,

lėlius išplatinti, prašome 
juos grąžinti.

7) Lietuvių Dienos Glo
bėjų ir Rėmėjų skaičius 
tiek iš draugijų, tiek iš at
skirų asmenų dar per ma
žas. Lietuvių Dienos G lo
be jo vardas ir diplomas 
suteikiamas tiems asme
nims, kurie paaukoja bent 
po 25 dol. ir toms draugi
joms, kurios 
lx i:t po 50 dol. 
Dienos Rėmėjo 
diplomas
tiems asmenims, kurie pa
aukoja bent po 10 dol. ir 
toms draugijoms, kurios 
paaukoja bent po 50 dol.

8) Lietuvių Dienai atžy
mėti bus išleistas atitin
kama spausdinys-progra- 
ma, kurioje, be įvairios 
naudingos lietuviams ir a-

medžiagos, 
vardai 
bei į- 
po 5,

paaukoja
Lietuvių 

vardas ir 
suteikiamas

New Yorko Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos 
Komitetas, rūpindamasis 
Lietuvių Dienos. įvyksian
čios šių metų rugsėjo 10 d., 
užtikrintu pasisekimu ir 
giliai tikėdamas, kad tin
kamas jos įvykdymas auk
štai pakels lietuvių išeivi
jos varda visoje Ameriko
je, nuoširdžiai kviečia ir 
prašo visas amerikiečių 
lietuvių kolonijas būti pa
siruošusias 
patarimus:

1) Visos 
vyksiančios 
autobusais
apsirūpino tautinių spalvų 
papuošalais; traukiniai, 
garlaiviai, autobusai ir au
tomobiliai papuoštini ati
tinkamo dydžio lietuviško
mis vėliavomis.

2) Nuo rugsėjo 1 iki 
rugsėjo 9 d. plačiai infor
muoti savo vietos ameri
kiečių spaudą.

3) Išvyksiančias ekskur
sijas fotografuoti, pasi
kviečiant amerikiečių 
spaudos atstovus.

4) Visų nuotraukas, a- 
merikiečių spaudos apra
šymu, pranešimu, jei gali
ma. po 3 egzempliorius 
atsiųsti Komitetui (16 
West 75 Street. New York 
Citv), kurs po Lietuvių 
Dienos paruoš atitinkamą 
santrauką, o pirm to galės1 
parodyti didžiosios spau
dos atstovams.

5) Ekskursijų vadai pra
šomi pasirūpinti, kad vieš
bučiai. kur bus apsistoję 
lietuviai stambesnėmis 
grupėmis, iškeltų ir Lietu
vos vėliavas: tam tikslui 
būtų galima panaudoti sa
vo atsivežtas vėliavas, ku
rias turės prie traukinių, 
garlaivių ar autobusų.

6, Lietuviu Diena vra vi
sų amerikiečių reikalas. 
Jos pasisekimas žymiai 
priklausys ir nuo to. kiek 
bus surinkta lėšų. Mūsų 
prašvmas: kuo greičiausiai 
siųsti Komitetui surink
tus už L. D. ženklelius pi
nigus, nelaukiant, kol jie 
visi bus išplatinti. Tuojau 
siųskite surinktas sumas, 
o neparduotus ženklelius 
turėdami dar progos pas
kleiskite; jei nebūtų vil
ties visus pasiimtus ženk-

S

merikiečiams 
bus atspausdinti 
asmenų, draugijų, 
staigų, paskyriusių
10. 25 dol. ir daugiau. Pro
gramos turinys jau reda
guojamas; programos 
spausdinio būsimi rėmėjai 
(atskiri asmenys, draugi
jos. profesijonalai. preky
bininkai. amatininkai) 
prašomi pasiskelbti su sa
vo atitinkamu įnašu; tai 
padaryti prašome iki rug
piūčio 20 d.

9) Iš visur, kur tik orga
nizuotai ruošiamasi Lietu
vių Dienai, laukiame žinių, 
kad galėtume geriau pain
formuoti Pasaulinės Paro
dos vadovybę ir kitas į- 
staigas, kurios galės tiks
liau patarnauti lietuvių 
reikalams ryšium su įvyk
siančia Lietuvių Diena.

10) Ypatingai kreipia
mės į jaunuomenę, daly
vausiančią Lietuviu Die
nos programoje. Kviečia
me ją pasirodyti draus
minga. giliai pareiginga ir 
lietuviškai ištverminga. 
Nuo jaunuomenės entu
ziazmo ir tvarkingume 
daug kas priklausys.

j Visiems darbuotojams 
j Komitetas nuoširdžiai dė- 
kuoja. laukia tolimesnės 
paramos ir naudingų pata
rimų.

I

I

TT

Ačių

DARBININKAS

Bernardas Koraitis

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti i naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą.

; Įsi

Nuoširdžiai

I. J. Fox moteriškų kailinių firmos pats 
prezidentas I. J. Fox ir jų krautuvės lietuvis at
stovas p. Bernardas Koraitis nuoširdžiai dėko
ja visoms ponioms ir panelėms, kurios pereitais 
metais per jį pirko kailinius.

Rugpiūčio-August 1 dieną I. J. Fox krau
tuvėje prasidėjo didelis 1940 metų madų kaili
nių išpardavimas į kurį nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti nevien Naujosios Anglijos lietuves,

bet ir iš toliau. Šiame išpardavime kailinių kainos labai sumažintos. Taip
gi per šį išpardavimą seni kailiniai yra priimami į mainus ir už juos duo
dama didelė nuolaida. Duodame kailinius ant lengvų išsimokėjimų. Atė
jusios į krautuvę visuomet reikalaukite p. Bernardą Koraičio, per kurį 
pirkdamos dar sutaupysite 10nuolaidos.

411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Dar Apie New Yorko Apylinkės į“IX“ 

T ipfiivill I Apakimo parapijos choras,LlvlUVll^ Jmuz. J. Jankaus vedamas, su-
------------------------ dainuoja Vanagaičio, Šimkaus. 

Prasidėjus vasarai, prasideda Dainų programoje pirmiausiai Gruodžio, Žilevičiau: kūrinius. 
Lietuvių Dienų rengimas įvai- pasirodo Newarko šv. Trejybės Choras tikrai labai skaitlingas, 
riose Amerikos apylinkėse. Vie- parapijos choras, muz. A. Gied- turi gražių balsų, gerai išlavin- 
nus jos yra virtusios tikrai po- raičio vedamas. Choras labai tas, tik kaipo tokiam 
puliarios ir sutraukia milžfniš- neskaitlingas, mišrus savo sūdė- trūksta švelnumo, per 
kas lietuvių minias, kitur pra- timi, vienok į sulyginamai riksmo (kas ypatingai 
eina be žymesnio entuziazmo trumpą laiką neblogiausiai pra- bažnytiniame giedojime
ir toli gražu nėra virtusios po- lavintas ir atsižvelgiant į tas tai nustojama bažnytinės dva- 
puliarėmis. Vienur jose sudaro- aplinkybes, pasirodo gana ge- sios).
mos tikrai įdomios ir meniškos rai. Matyt p. Giedraitis turi mu-1 Programos paįvairinimui gra- 

zikalių gabumų, bet nemažiau ir žiu šokių mėgėjas p. A. Skruo- 
drąsos pasirodyti Brooklyne.

Angelų Karalienės, Maspetho
ir Šv. Jurgio parapijų chorai lamai ji išėjo neblogiausiai, jei 
pasirodo jungtiniai, ir diriguo- bent galima būti kiek pageidau
jant muz. Visminui ir akompa- 
įnuojant muz. Dulkei, sudainuo- 
i ja Naujalio. Šimkaus, Aleksio ir 
i Neimanto kūrinius. Chorai 
skaitlingi ir gerai išlavinti J matosi šabloniškumo. Gal tai 
Nors trims chorams vadovauti; rengė jų ypatybė. Tikimės, kad 
nėra lengvas dalykas, vienok, ateityje visi netobulumai būs 

apsilankyti 1 muzikų Vismino ir Dulkės ga- i pašalinti, ir kad sulauksime tik- 
bumai bei patyrimai visus sun-'rai įdomių programų. Buvęs.

chorui 
daug 
rišku 

ir per

programos. kuomi ypatingai 
pasižymi Marianapolis. Nenuos-: 
tabu, kad tenai ir publikos kas- ■ 
met daugiau atsilanko ir Lietu-i 
vių Diena, tenai tikrai įgyja sa-i 
vo pilietybės teises. Kitur jos 
mažiau įdomios, o dažnai šaltai 

I šabloniškos. Suprantama, kad ir 
publikos tenai mažiau ir mažes
nis jomis susidomėjimas.

Daugelyje vietų Lietuvių Die
nose teko būti ir jas stebėti. 
Šiais metais teko 
New Yorko apylinkės Lietuvių 
Dienoje. Apie ją nors kiek ir 
pavėluotai, norėčiau savo įspū- 

i džius parašyti.
New Yorko apylinkės Lietu

sių Dieną jau bandoma rengti 
(dešimti metai. Nors šioje apy- 

Jonas Budrys. linkėję, paimant ir New Jersey 
Generalinis Konsulas kartu Iietuvių yra nemažiau- 

ir -4. 4. u- r-» • kaip ir kitose kolonijose, tačiaukomiteto Garbes Prezi-i.. _, !cia negalima pasakyti, kad ta 
d‘U,m°y”rdU Lietuvių Diena būtų’labai popu- 

Juozas B. Laucka, |liarL jį ivyksta Klaščiaus par- 
Komiteto Pirmininkas. ,ke kurjs nėra didžiausias, bet

denis pašoko keletą solo šokių. 
Tiek programos ir tebūta. Ap-

ti, kad programa būtų kiek į- 
vairesnė, daugiau viliojanti. 
Tas sukeltų didesnį publikos su
sidomėjimą. Dabar daug joje

Bažnyčia Neišmanėlė

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARV EŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 E!lsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Bo«ton

2271

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

ir tai toli gražu žmonių neper- 
pildomas. Gana daug svečių ma
tosi ir iš tolimesnių kolonijų ir 
taip pat ir New Jersey. Stebėti
na ir iš tenai žymiausios kolo
nijos neatstovaujamos. Publikos 
tarpe matosi gana daug kunigų, 
įvairių profesionalų ir biznierių. 
Labai džiaugsmingas reiškinys, 
tai atsilankymas jaunesniosios 
kartos kunigų, kurie nors čia 
Amerikoje gimę ir mokslus ėję. 
vienok nuo lietuviškos dvasios 
nesitolina ir bando eiti draug su 
visais lietuviais.I

Labiausia Lietuvių Dienos do
mina programinė dalis. Prog
rama pradedama net ankščiau 
nustatyto laiko. Labai malonu, 
kad nesivėluojama. bet iš kitos 
pusės nelabai girtinas dalykas 
programa pradėti ankščiau nu- 

i matyto laiko, nes kitas jąja tik 
domisi ir jojon stengiasi pa
tekti. Atvažiavai punktualiai, o 

’ čia jau programa pradėta. Ne
gerai. Gal nevertėtų į kraštuti- 

jnumus pulti.
Pirmiausiai programoje pasi

rodo Apreiškimo ir Angelų Ka
ralienės parapijų benai. Abu 
benu drausmingai, gražiai uni- 

j formuoti ir gerai išlavinti, kas 
j sudaro labai malonų įspūdį.

Dau-

sau viską 
Daumonto 
priskaito-

ji savo vy-

Nuotykis Laisvaminiškoj 
Šeimoj

Vieną penktadienį Dau- 
montienė savo vyrui išvirė 
“liesesnius” pietus, t. y. be 
mėsos. To ir tereikėjo, kad 
kiltų piktumas.

Juk žmonos 
prileidžia, ypač 
žmona. Ji buvo
ma prie tyliųjų miestelio 
moterų... tačiau gudri la
pė, daili ir visuomet besi
šypsanti. Štai šiandien — 
penktadienį
rui padarė normandiškų 
seliavų su citrina ir dar ke
letą austrių. Ištikrųjų, 
kaip nesykį yra išsitaręs ir 
pats Daumontas, tai yra 
valgis, kuris ir didžiausio 
gardumų mėgėjo burnoj 
sutraukia seiles. O vistiek 
Daumantas įtartinai su
raukė kaktą.
Sekantį penktadienį žmo

na ant sviesto iškepė jam 
porą geriausių karpių. 
Kepsnys buvo taip vykęs, 
kad nė diplomuotas virė
jas nebūtų geriau padaręs.

Tretį penktadienį., ant 
stalo vėl pasirodė šviežia 
žuvis petruškomis išda
bintoj lėkštėj. Bet to buvo 
perdaug, 
priklauso 
draugijai.

Daumontas juk 
laisvamanių 

“Liaukis su sa-

vo prietarais! Ar mane jau 
taip kvailu laikai, kad to 
nesuprasčiau?”

Užuot atsakiusi 
montienė kūdikiškai pa
žvelgė į savo vyrą ir nuste
busi paklausė: “Kam gi aš 
turiu tave tokiu laikyti?”

Daumanto pyktis pasie
kė viršūnę.

O, tos moterys!... Sly- 
džios, kaip unguriai... Iš 
viršaus atrodo nekaltos, 
bet viduje pilnos išskaičia
vimo!... Į akis juokdamos 
tave kvailiu laiko... Užde
ga tavo kraują, pačios vi
sai ramios likdamos... Jos į 
viską atsako “taip”, ta
čiau nuo savo užmanymų 
neatsitraukia nė per nago 
juodymą. Kol siaučia aud
ra, tol jos tūno tyliai kam
pe, kaip pelės; bet, audrai 
praėjus, jos vėl pakelia sa
vo galvą, dar aukščiau 
kaip pirma...

“Nemanyk, kad aš toliau 
besprogsiu tas tavo žuvis.. 
Pamatysi... Aš... Aš tau!”

Ir Daumontas beveik ne
užspringo nuo įsiutimo.

“O”, tarė abejingai žmo
na, “kam taip reikia jau
dintis dėl žuvies?”

“Neveidmaniauk... juk tu 
seniai žinai!” ♦

“Kaip aš galiu žinoti, jei

Aš savo gyvenime niekuo
met tau nebeduosiu žu
vies”.

“Kaipgi! Matai! Nema
nyk, kad aš nenoriu valgy
ti žuvies!”

“To jau nebesuprantu. 
Vieną kartą dėl žuvies 
pyksti, o dabar sakaisi jos 

i norįs...”
“Penktadienį, supranti, i 

oenktadienį niekuomet 
.na n nebeduosi žuvies!”

“Gerai”, ramiai jam at
sakė žmona. Bet žinok, I 
kad penktadienį aš buvau 
išrinkusi dėl to, kad tada 

ižuvis yra šviežesnė ir pi
gesnė; o, be to, ir patogu
mas didesnis, nes nereikė
jo dviejų valgių gaminti: 
mėsiškų tau, o žuvį man..” 

“Ak, taip?... Dabar aš ta
ve kiaurai suprantu... A- 
teity tu man kiekvieną 
sekmadienį ar pirmadienį 
nori duoti apipuvusių ma- 
krelių ar sudžiūvusių 
menkių, prisidengdama 
tuo, kad kitokių negalima 
gauti... Ak, jūs moterys!..”

Tačiau Daumontas per 
liūdnai žiūrėjo į savo atei
tį. Tikrovė pasirodė visiš
kai priešinga. Tiesa, jis 
neliko katalikų bažnytinio 
pasninko auka. Jis turėjo 
metuose 365 mėsiškas die
nas. O, kad jūs būtumėt jį 
matę prie bifštiko! Kaip 
greitai jis pranykdavo jo 
burnoj... Žinoma, nebuvo 
užmiršta ir vyno bonka... 
Ką gi ant žemės geriau 
mylėsi, jei ne save?... Lie
menė juk yra arčiau už 
švarką. Retkarčiais Dau
montas jausdavosi įparei
gotas paklausti ir savo 
žmonos sveikatos būklės.

“Vargšė! Juk ta Katalikų 
Bažnyčia veda tave gata
vai prie mirties... Veizėk į 
mane! Ar neesu stiprus, 
kaip arklys ? Vienos dienos 
pasninkas visiškai išsem
tų mano jėgas... Žinoma, 
tie mano žodžiai tau nieko 
nepadės, nes manai, kad 
aš tau juos sakau, kaip 
laisvamanis. Bet atvirai 
kalbant, man tiesiog daro
si pikta, matant, kaip tu 
vargsti su tomis silkėmis. 
Jei kunigai nebūtų tau ap- 
dūmę akių, tikrai ir pati 
taip galvotum. Bet aš ge
riau tylėsiu, juk esu tik 
balsas šaukiąs tyruose”.

Praslinko metai... Storas 
ponas, gelsvai raudonu 
veidu, sėdi gerai žinomo 
specialisto Dr. B. kabinete. 
Abu vyrai sėdi vienas prieš 
kitą. Gydytojas, laikyda
mas rankoj laikrodį, žiūri 
Daumonto pulsą, o šis vi
sai neramiai seka.

“Jau beveik nebegaliu iš
turėti... Kai užmiegu, ma
ne vargina juokingiausi 
sapnai... Paskutinę naktį 
atsibudau verkdamas. nes Z - -?=—=

sapnavau, kaip 200 kilo
gramų vienuolis sėdi ant 
mano pilvo ir kalba rožan- * • cių .

“Kaip su virškinimu?..” 
“Labai blogai... Nors Vi- 

chy vandenį geriu kibi
rais”.

“Prašau parodyti liežu
vį”.

Daumanto liežuvis atro
dė prastai. Gydytojas va
landėlę reikšmingai susi
mąstė.

“Esu visiškai prie dvas
nos, pons daktare”, suste
nėjo Daumontas.

“Tas dar ne. Bet laikas 
jau nebetoli!” Gydytojas 

, atsisėdo prie stalo ir rašė, 
garsiai sakydamas: — 
“Griežčiausiai uždraudžia 
vartoti mėsą, vyną, kavą 
ir alkoholį; toliau dar..”

“Ar nebūtų geriau, pons 
daktare, mane gyvą užkas
ti?... Juk kas gali išlaikyti 
tokią dijetą?”

“Tai turi pats žinoti!.. 
Aš galiu Tamstai tik tai 
pasakyti, kad, jei nesi
liausi ir toliau savo pilvo 
prikimšti mėsa, tada už 
kelių savaičių galėsi užsi
sakyti grabą”.

“Bet, pons daktare!..” 
“Nieko! Kitaip būti ne

gali...”
Parėjęs namo Daumon

tas atrodė labai prislėgtas. 
Kai žmona pagelbėjo jam 
nusivilkti apsiaustą, nusi
minęs jis sušuko: “Esu 
pražuvęs žmogus!... Tavo 
Galilėjietis vėl nugalėjo!..”

“Kaip tatai?” ramiai pa
klausė žmona.

“Daktaras man prirašė 
dijetą!... Per kiaurą metą 
aš nieko kito negaliu imti 
į burną, kaip tik daržoves.. 
Visas mano gyvenimas pa
sidaro didelis pasninkas!... 
Dabar nuo pirmadienio lig 
sekmadienio galėsi mane 
šerti bulvėmis... Man ne
bereikia klausti, ar neesi 
susitarusi su daktaru!..” 

“Ž. P.”

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI
Visi, kurie norėtumėte bei 

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

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

_______________________________________________I

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

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

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

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

Kun. J. Švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.u b

nieko nesakai. Tik nepįdtU*^-


