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

Y

15 DIENA

Vyskupas KettelerisI

EINA NUO 1915 METŲ

Viso pasaulio katalikai; 
švenčia brangią švenčiau
sios Marijos šventę — E- 
mimą j dangų. Tos šven-į 
tės štai koki yra reikšmė: 
Marijai mirus, jos garbin
gas kūnas buvo paimtas i 
dangų ir suvienytas su jos 
siela.

Senas padavimas iš pir
mųjų krikščionybės laikų 
pasakoja, kad apaštalai, 
kai jie po kelių dienų Ma
rijos mirties atidarė jos 
karstą, kuriame jie buvo 
padėję jos kūną, nerado 
ten kūno, tik malonus gė
lių kvapas pasklido iš kar
sto. Kad Dievo Motinos 
siela, kuri po Jėzaus j dan
gų įžengimo buvo begali
niu ilgėsiu pripildyta, kad 
ji tuoj susijungė dangaus 
laimėje su savo Sūnumi, y- 
ra mums savaime aišku. 
Tačiau taip pat ir Marijos 
kūnas tuoj po mirties pe
rėjo į palaimos stovį, ir bu
vo paimtas į dangų. Kaip 
Kristaus kūnas po Jo mir
ties nesubiro į dulkes, bet 
.buvo apvainikuotas garbe 
ir drauge su Jo siela paki
lo į dangų, taip panašiai 
atsitiko ir su Marijos kū
nu. Jau pirmiesiems Dievo 
Motinos garbintojams 
pirmaisiais krikščionybės 
amžiais atrodė, kad toji 
būtybė, kuri iš dangaus 
buvo nužiūrėta Dievo 
Gimdytoja, ir kurioje pasi
reiškė tiek daug Dievo ma
lonių, negali būti sulyginta 
su kitais nuodėmingais 
žmonėmis, ir po mirties 
negali net jos kūnas taip, 
kaip kitų žmonių, pavirsti 
į dulkes.

Marija, nors yra dan
gaus angelų ir šventųjų 
Karalienė, bet yra taip patI 
mūsų maloninga Motina.' 
kuri meilingai žiūri ir už
taria mus pas Visagalį 
Dievą.

Marija yra mūsų gyveni-1 
mui gražiausias pavyzdys. 
Jei nori mylėti Dievą ir- 
Jėzų Kristų, pažvelgk į j 
Mariją. Ji yra labai gražus 
Dievo meilės pavyzdys. Ji 
karštai mylėdama Dievą j 
savo jaunystėje pasiauko
jo Jam, tarnaudama Jeru
zalės bažnyčioje. Tik iš 
Dievo ir žmonių meilės pa
aukojo ji tai, ką turėjo 
brangiausio, savo vienati
nį Sūnų, Jėzų Kristų, pir
mą kartą Jeruzalės bažny- ■ 
čioje, antrą kartą ant Kal
varijos kalno.

Mums gyvenime nekartą 
yra sunku nusižeminti, 
nuslopinti savo puikybę, 
tai vėl pažiūrėkime į Mari
ją. Ji nors buvo Dievo Mo
tina išrinkta, vadino save 
tarnaite: “Štai aš Viešpa
ties tarnaitė. Mano siela 
džiaugiasi Dievuje, nes Jis 
pažvelgė į Savo tarnaitės 
žemumą”. Ji, rodos norėtų 
pasakyti: Amžinasis Die
vas pažvelgė į menkiausią 
savo tarnaitę. Ir jei Jam 
patiko taip padaryti, tai 
Jam tebūna garbės per 
amžius.

Skausmų gyvenime mes 
sutinkame. Bet Marija, ro
dos, mums sako: “Visi pa- 
žvelgkite ir žiūrėkite, ar 
yra kieno skausmas, kaip 
mano skausmas”. Ji yra
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Iš Vyčių Seimo
Ketvirtadienį, rugpiūčio 

10 d. užsibaigė L. Vyčių 27 
seimas, Karrison-Kearny, 
N. J. Seimas buvo gražus 
ir tvarkus. Seimo vedėju 
buvo n. Antanas Gapuns 
iš So. Bostono.

L. Vyčiu Centro Valdy
bos pirmininku išrinktas 
ilgametis vytis, buvęs vi
ce - nirmininkas n. Pranas 
Gudelis iš Dayton, Ohio; 
oi muoju vice-pirmininku 
išrinktas p. Antanas Ga- 
putis.

Kitas seimas (1940) į- 
vyks Hartfora, Conn.

Kaunas — Londono lie 
tuviai per Draugiją Užsie
nio Lietuviams Remti pa
aukojo Ginklų Fondui 1, 
821.35 Lt, kuriuos atvežė 
Londono lietuvių ekskursi
ja; ekskudsijos dalyviai 
patys Ginklu Fondui dar 
suaukojo 115 Lt.

—
Prancūzija Grąžina Pinigus 

Ispanijai
—

La Rochelle, Prancūzija,' 
rūgo. 14 — Prancūzijos 
valdžia Ispanijos laivu 
“Monte Albertia” išsiuntei 
visus pinigus, kuriuos Is-j 
nanijos raudonu iu valdžia 
1937 m. buvo išvežusi ir; 
sudėjusi Prancūzijos ban-' 
kuose. Prancūizjos teis- 
smas DriDažino, kad tie pi
nigai teisėtai Driklauso Is
panijai ir jos dabartinei 
valdžiai.

kentėtojų Karalienė. Mes 
gal kenčiame už savo kal
tę, bet už ką ji kentėjo? 
Visas jos gyvenimas buvo 
vargo ir širdies skausmo. 
“Kaip rožė auga tarp erš
kėčių, taip Marija gyveno 
šiame pasauly tarp kentė
jimų”. Bet visuose kentė
jimuose ji pasiliko stipri 
ir kantri. Mokykimės ir 
mes iš savo Motinos.

Marijos angeliška skais
tybė išmokys tave nugalė-, 
ti visas nešvarias pagun
das. Marija buvo malonės 
pilna.

Niekas negali suskaityti 
tų malonių, kurios plau
kia žmonėms per Mariją. 
Nebe reikalo menininkai 
piešia paveikslus, dirba 
statulas, vaizduojančias 
Marijos neperstojančią 
pagalbą, jos begalinį gai
lestingumą. Kasmet pasi
rodo nauji paveikslai, kas
met poetai sukuria vis 
naujas giesmes Marijos 
garbei, bet dar daugiau 
didesnės Marijos teikia
mos malonės plaukia kas
dieną į vargstančią ir pa
galbos šaukiančią žmoni- 

i ją. Marija vadinama varg
stančiųjų paguoda, krikš
čionių pagalba, priebėga 
nusidėjėlių. Dangaus Ka- 

j ralienė gausiai dalina savo 
užtarimą visiems, kurie 
prie jos šaukiasi.
“Marija šventa, pilna malonės. 
Platink vienybę, sutaikink žmo

nes,
Naikink rūstybę mūsų širdyse. 
Suteik ramybės. Sveika Marija. 
O Karalienė visų šventųjų. 
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų 
Užstok pas Aukščiausį Tu žmo

gų menkiausį.
Nes viską pas Dievą gali”.

T.
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Ten kur neišbrendami raistai ir pelkės tyvuliavo, dabar derlingos dirvos ir 
vešlios pievos. Vaizdas iš Lietuvos žemių nusausinimo darbų: nusausintas ir trak
toriaus suartas liūnas. Žemės ūkio ministras (viduryje) prof. Krikščiūnas apžiūri 
darbus.

MOTERŲ SĄJUNGOS NAUJO- 1 
JI CENTRO VALDYBA

VVorcester, Mass. — AL-'Poškienė iš Chicago, III. 
RK. Moterų Sąjungos ju- Direktorės— Mass.. Maine 
biliejinis seimas užsibaigė ir New Hampshire p. Ana- 
penktadienį, rugp. 11 d., stazija Sykes iš Norwood. 
Šv. Kazimiero lietuviu pa
rapijoje. Seimas užsitęsė 
ilgiau kaip buvo numaty- ven. Conn.; N. Y. jr N. J.— 
ta. Ketvirtadienį seimavo 
iki 1 vai. penktadienio ry- N. Y.; Ohio — Ona Stepu- 
tą. Konstitucijos svarsty- lionienė iš Cleveland. O- 
mas užėmė daugiausia lai- hio;
ko. Rinkimas valdybos, tai Paukštienė, 
buvo gyviausia seimo da- Pennsylvania 
lis.

Naująją Centro Valdybą Į^a 
sudaro šios sąjungietės:

Mass.: Conecticut — Mari
jona Jokubaitė iš New Ha-

p. Šertvitienė iš Brooklyn,

Illinois — Marijona 
Chicago, III.;

— Pranė 
į Schevets iš Pittston, Pa. 
Literatinė komisija: —Al- 
__ l Poškienė, Uršulė 

i Daukantienė ir Anastazi- 
Pirm. Elzbieta Paurazie- Į ja Sykes; skundų komisija 

nė iš Detroit; pirmoji vice-— L. Venčienė, T. Mitchel- 
pirm. Justė Karpiūtė iš l’ienė, S. Sakalienė; Fede- 
Westville, III.; antroji vice- racijos Tarybon — A^nė 
pirm. C. 2 ' .......... “ ~ ~ ~ ’
(Colney) iš 
Conn.; rašt. Marijona Vai
čiūnienė iš Cicero. III.; iž
dininkė Alena Statkienė iš 
Chicago. III.; iždo globėjos 
— Teklė B. Mažeikienė iš 
VVorcester. Mass. ir Albina!

C. Aukštikalnienė' Stašaitienė ir S. Subatie- 
VVaterbury, nė. “Moterų Dirvos” re- 

idaktorė — p. S. Sakalienė; 
; daktaras - kvotėjas — Dr. 
!A. G. Rakauskas.

Linkime naujai valdybai 
geriausių sėkmių.

Rūtvile

22 Užmušta, 60 Sužeista
Geležinkelio Katastrofoje

nuo Elko. Dvide- 
pasažieriai už-

Kun. Coughlin Remia Meti* 
nių Algų Klausimą

Reno, Nevada, rugp. 14, mylių 
šeštadienio naktį trans- šimts du 
kontinentalis traukinys; mušta ir 60 sužeista. Sa- 
“City of San Francisco” i koma, kad kas nors tyčia 
nusirito nuo išardytų bė-į išardė bėgius. Šiuo grei- 
gių ir trys traukiniai nu-;tuoju traukiniu važiave 
krito į Humboldt upę 40 149 pasažieriai.
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Dancigo Grįžimas Vokietijai 
Esą Atidėtas

Berlynas, Vokietija, rug- tybės 
piūčio 14 — Salzburge į- 
vvko pasikalbėjimas tarp 
Italijos užsienio ministe-
rio Ciano ir Vokietijos už
sienio ministerio von Rib- 
bentropo. Ką jie kalbėjo 
neišduodama, bet tik tiek 
sako, kad Dancigo išspren
dimo klausimas esąs ati
dėtas.

Londono snauda sako, 
kad Hitleris atmetęs Mus- 
solini planą.

—
Naujas Įstatymas Ateiviu

Naudai

popieras. Ligšiol te
galėjo gauti pilietybės po- 
pieras tik tie ateiviai, ku
rie slaptai įvažiavo r»rieš 
birželio 3 d., 1921 m. Vadi
nasi. naujuoju įstatymu 
legalizuoja ir tuos, kurie 
slaptai įvažiavo prieš lie
pos 1 d.. 1924 m.

Lietuva Atnaujino Santykius 
Su Vatikanu

Bostono anglų snauda 
praneša kad Lietuvos vy
riausybė jau susitarė at
naujinti santykius su 
Šventuo ju Sostu - Vatika-

VVashington. D. C., rugp. nu. Jeigu šios žinios yra 
14 — Prez. R.ooseveltas tikros, tai tik galima 
pasirašė Kongreso priim- džiaugtis, kad mūsų tėvv- 
tą įstatymą, kad ateiviai, nės vadai suprato kiek 
kurie slaptai įvaižiavo į daug žalos daro Lietuvai 
Jung. Valstybes tarp 1921 neturint santykių su Vati
ni. birželio 3 d. ir 1924 m. kanu. Laukiame oficialių 
liepos 1 d., gali gauti pilie- žinių iš Lietuvos.

Dr. Pakštas Grįžta į Naująją 
Angliją

suomenei, o liepos 31 d. tu
rėjau viešą iliustruota pa
skaitą apie Lietuvą Kali
fornijos Universitete. Tu
riu dar keletą kvietimų čia 
kalbėti kai kuriuose ame
rikiečių klubuose, bet ne-

Detroit, Mich.. rugn. 14, 
— Garsusis radio kalbėto
jas, kun. Charles E. Coug
hlin kalbėjo per radio te
ma: “praeyvenimo meti
nės algos”. Kun. Coughlin 
pareiškė džiaugsma, kad 
Amerikos Darbo Federa
cija iškėlė metinių algų 
darbininkams klausimą 
automobiliu industrijoje. 
Jis nuoširdžiai užgiria me
tiniu algų klausimą, ku
rios būtų užtektinos tin
kamam pragyvenimui.

—---------—

Dr. Kazys Pakštas. Lie
tuvos Universiteto profe
sorius. kuris Kalifornijos 
.Universitete kviečiamas 
I atvyko iš Lietuvos ir tame 
i Universiteto kviečiamas
tas ir dėstė mokslinę geo-
grafi ją, užbaigė savo dar- beturiu laiko čia ilgiau pa- 
ba ir grįžta į Naująją Ang- silikti. Galimas dalykas, 
Ii ją. Rugpiūčio 20 d. prof. kad žiemą ir vėl teks į Ka- 
K. Pakštas sustos Omaho- liforni ją grįžti. Mat gra- 
je. Neb. žiai susidraugavau su vie-

Prof. Pakštas rašo “Dar- tinę visuomene”, 
bininko” redaktoriui: Vien tik iš to ką Dr.

“Rugp. 12 d. išvažiuosiu Prof. K. Pakštas rašo mū- 
sustosiu su redakci jai matome, kad 

bet sunkiai 
ruerp. 20 d. sakysiu dirbo ir kėlė Lietuvos var- 

garbę amerikiečių 
Tokių mokslininkų 

kaip Dr. Pakštas mums 
reikia daugiau iš Lietuvos. 
Jis yra neišsemiamos ener
gijos žmogus, visa širdimi 
atsidavęs dirba Lietuvai, 
kur jis nebūtų.

Reikia pažymėti, kad 
Kalifornijoje Dr. K. Pakš
tą pamylėjo ir pagerbė. 
Ten jam įteikė ir Švedijos 

i karaliaus dovaną — Vasą 
Ordino Vyties ženklą. An
glų spauda plačiai rašė a- 
nie tas iškilmes ir ordino į- 
'teikimą. Plačiau apie tai 
tilps kitame “Darbininko” 
numeryj.

Ta proea sveikiname Dr. 
Prof. Pakšta ir linkime ge

niausiu sėkmių. Laukiame 
Tamstos Bostone ir LDS 
organizacijos seime, kuris 
ivvks rugsėjo 24 ir 25 d.a., 
Cambridge, Mass.

i 
iš Los Angeles, sumušiu 
San Francisco ir Yellows- jis neilsėjosi. 
tone: i_ _ 2?
kalbą Omahos 
ir paskiau per 
Pittsburgha 
Naujorko link.
20 d. būsiu nas 
Jusevičių St.
Church, 5412 South 32nd 
St., Omaha. Nebraska. Jei 
kas kreiptųsi ar būtu ko
kios man korespondenci- 
ios. tai prašyčiau ją tuo a- 
dresu pakreipti.

“Liepos 30 d. teko kalbė
ti Los Angeles lietuviu vi-

lietuviams dą ir 
Chicaao ir tarpe, 

pasuksiu
Rugpiūčio 

kun. Juozą
Anthony’s

VOKIETIJA ATŠAUKĖ ATS
TOVĄ IŠ PRANCŪZIJOS

Dancigas Ir Gdynia 
Ginkluojasi

Naciai Dancige, o lenkai 
ginkluojasi. Gdy

Paryžius. rugp. 14 —Ber
lyno vyriausybė įsakė sa
vo atstovui Johannes von 
VVelczeck’ui kogreičiausiai 
grįžti į Berlyną. Spėjama,1
kad Vokietijos atstovas Gdynėje 
turės padaryti pranešimą nės uoste stovi daug laivų, 
apie padėtį Paryžiuje. Tik
rai niekas nežino dėl ko 
Vokietijos valdžia atšaukė 
savo atstovą, bet spėjama. į 
kad nori gauti vėliausių 
žinių kas daroma kitose 
valstybėse.

Dancigo naciai baigia nu
tiesti pantoninį tiltą, kad 
turėtu susisiekimą su Ry
ty ne Prūsija. Taigi Danci
ge ir Gdynėje eina smar
kus pasiruošimas karui.

21 Sužeidė B. M. T. 
Katastrofoje

53,000 Kareivių Maniev* 
ruošė

New York, rugp. 14 — B. 
M. T. požeminis greitasis 
traukinys į Coney Island, 
kuris sugedus switch’ui 
trenkė į bokštą. Sužeidė 21 
žmogų.

Plattsburg. N. Y., rugp. 
14 — Čia iš visu valstybių 
suvažiavo karininkai ir 
kareiviai dalyvauti šir
muose armijos manievruo- 
se. Iš viso jau yra 53,000 
kareivių.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Laivakorčių

C^AUN
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ĮVAIRIOS žinios į 'Maistas' Su Žydais 
Susitaikė

Pagerbė Lietuvos Didvyrius 
Soldine

Fordas Turi Grąžinti Darban 
Atleistus Darbininkus

Pasiūlė Naują Dancigo 
Taikos Planą

Buvęs Meksikos prezi šiųjų Lietuvos vyriausy- 
dentas gen. Abelardo L. bes rūpesčių. Per ekonomi- 
Rodriguez. laikrašty 
Universul" aprašo savo ke- įvykusias gegužės
lionės įspūdžius po sovietų Berlyne.
Rusiją. Jis rašo: “Sunkiau- Lietuvos piliečių ir juridi- 

ku- nių asmenų turto padėties 
šalvse Klaipėdos krašte sutvar- 

•7

“EI nes derybas su Vokietija, 
mėnesį 

buvo susitarta

sius fizinius darbus, 
nuos civilizuotose 
atlieka vyrai, čia dirba mo- kymo klausimu. Iš Vokie- 
terys. 60 nuoš. ūkio darbų tijos vyriausybės 
padaro moterys: 40 nuoš. 
visų rusų moterų dirba 
stačiai vergiškai. Algos, 
kurią gauna rusų darbi
ninkas. nepakanka nei 
maistui, nei drabužiui: 
vargšė rusų moteris, norė
dama palengvinti savo 
skurdą, kad išsikapstytų iš 
stačiai pragariškos padė
ties. metasi į prostituciją. 
Dabartiniu metu rusų mo
teris išnaudojama kaip 
krovos gyvulys. Barbariš
kais metodais, sovietų są
junga padaro žmogų ma
šina ir tokiu būdu naikina 
charakterį, valią ir inicia
tyvą. Visur reikalaujama 
aklo paklusnumo ir pasi
davimo. Jokis kitas dikta
torius ar tironas neturi to
kios griežtos organizaci
jos žmonių išnaudoti ir 
varginti kaip Stalinas... Po 
Stalino valymų, komunis
tų partijoje beliko tik 1 
nuoš. visų Rusijos gyven
tojų. Iš jų 700.000 yra žy
dai. kurie turi savo ranko
se visą administracijos a-, Dancige įvyks 
paratą. vyriausybės pro
jektus ir ypatingai finan
sų ir pramonės šakas. Ru
sijoje nėra nei lygybės, nei 
teisingumo. Net trauki
niuose ir laivuose yra pas-, vokiečių karo laivas “Koe-

; v ■» z^. TI L> w 1 W ■» z—V 1 Z-V Z-. Z—. 4-

pusės 
buvo pasižadėta leisti Lie
tuvos piliečiams pagal jų 
nuožiūrą arba toliau lais
vai tęsti jų įmonių veiki
mą Klaipėdos krašte arba 
jas parduoti ar likviduoti. 
Taip pat pagal šį susitari
mą Lietuvos piliečiai gali 
laisvai arba patys arba per 
savo įgaliotinius toliau sa
vo turtą Klaipėdos krašte 
valdyti, arba jį perduoti. 
Lietuvos piliečių Klaipė
dos krašte palikto turto 
likvidacijai prižiūrėti ir ja 
rūpintis. įvairiems dėl tur
to likvidacijos arba dėl 
turto valdymo Klaipėdos 
krašte kilusiems nesklan
dumams pašalinti Minis
trų Taryba sudarė Klaipė
dos Reikalams Komisiją. 
Komisija yra ministro pir
mininko žinioje.

Kaunas — Savo laiku bu- i 
vo kilęs konfliktas tarp' 
“Maisto" ir vienos Ameri
kos žydų firmos. Konflik
tas kilo dėl parduotų pro
duktų ir žydų firma buvo! 
Amerikos teisme iškėlusi' 
“Maistui” bylą. Paskuti
niu laiku per atitinkamas 
įstaigas buvo vedamos de
rybos ir “Maistas” su žy
dų firma susitaikė.

Misijonierius Slapstėsi 
Trejus Metus

Ispanas misijonierius 
kun. Ramonas Serra, pra
sidėjus Ispanijos nami
niam karui, buvo grįžęs iš 
Kinijos į savo tėvynę. Ligi 
šiol buvo manoma, kad jį 
nužudė vyriausybininkai, 
bet dabar jis staiga atsira
do. Pasirodo, kad persiren
gęs kaimiečiu, jis išsislap
stė per visą naminio karo 
laiką.

Sustabdytas Turizmas 
(Keliavimas) Lenkijon

■ 
t 
t Dancigą Atplauks Vokie

čiu Karo Laivas
Rugpiūčio pabaigoje 

iškilmės, 
kurias vokiečiai kasmet 
ruošia nuske n d u s i a m 
“Magdeburgo" laivui pa
minėti. Į tas iškilmes rug
piūčio 25—28 d. atplauks

SCARECROW OF 
TOMORROW_

Berlynas — Nedaugeliui 
lietuvių yra tekę aplankyti 
tą brangią visai mūsų tau-

Washington, D. C., rugp.
14 — Šiomis dienomis Na- 
tional Labor Relations 

(NLRB) padarė

Berlynas, Vokietija, rug
pjūčio 14 —- Prof. Carl V. 
Burckhardt, Tautų Lygostai vietą, kuri yra Vokieti- Board _

(aoie,sPren<^im^’ kac* *ordo Mo- komisijomenus Dancigui, 
■tor kompanija negali truk- pasiūlė naują taikos planąjoje, netoli Soldino i

10 km) ir kuri vra aptaisu. . . . ‘dyti darbininku orgamzuo-tyta musų tautiečių Da-L? kad turi atlyginti 24 
nausir Girėno krauju. darbininkams, kurie buvo 

, Kiekvienam ten atsilan- atleisti nuo darbo, už pra
šiusiam tuojau atgimsta, ieistą laiką. Nacionalė 
Į tos pačios mintys, kurio-i Darbo Santykių taryba 
mis gyveno visa lietuvių taipgi įsakė Fordo kompa- 
tauta 1933 m. liepos 17 d. i nijai grąžinti atleistus 24 
Dabar ta vieta yra aptver- darbininkus darban.

NEW YORK (Speciali— Roscoe, 
the trained crow, lights on the 
arm of the svelte and stream- 
lined Scarecrow of Tomorrow 
who (uards the quarter-acre 
wheat field at the New York 
World s hir.

She is entirely too attraetive to 
scare away crows. However she 
does manage to cause a lot of 
comment as she stands against the 
golden background of the Wonder 
Bakery’s wheat field. Incidentai - 
ly, the wheat is nearly ready to 
harvest and when it is ground 
into fiour it will be baked into 
bread on the Fair grounds. The 
statistically minded figure that 
the bread wil! cost about $10 a 
erumb būt it will be only worth 
10 cents a loaf when it is sold.

Nekeisiu Rublio Už Kapeiką

Dancigo klausimu. Sako
ma. kad tas planas priim
tinas Hitleriui. Pagal tą 
planą Dancigas pi įjungia
mas prie Vokietijos. Vo
kietijos diktatorius Hitle
ris, Lenkijos užsienių mi
nistras Beckas, Dancigo 
nacių vadas Foster esą jau 

i susipažinę su tuo pianu ir 
pareiškę, kad tai esą pa
grindas deryboms.

____ _____ I
r J/1 J Ir * ■

ta cementine žema tvora, i Fordo kompanija įvai- 
o pagal tvorelę yra iš vi- risis budais trukdė darbi- 

■ daus užsodinta mažais gy. Į n\nkams organizuotis; iš- 
i vatvoriais. Yra ir geleži- brošiūras kuriose ai
niai vartukai. pro kuriuos’^0 darbininkams ūmių 
galima patekti i vidų mos | Darbo Santykiu tary- 
musų šventoves, kur yra ba‘išsprendė, kad Fordo 
pastatytas, palyginti, kuk-! kompanija negali leisti to-- 
lūs paminklas. -
studentų draugija Berlyne 
sekmadienį, liepos 16 d. 
suruošė ekskursiją į Da
riaus ir Girėno žuvimo vie
tą ir ten juos gražiai pa
gerbė. Su šia ekskursija 
lietuvių karžygių pagerbti 
buvo nuvykęs Amerikos 
lietuvis Tranauskas. Ant 
paminklo uždėta gyvų gė
lių puokštė, perrišta su 
draugijos užrašytu kaspi
nu. Čia jau buvo padėta 
gėlių Dotnuvos akademiją 
baigusių mergaičių eks
kursijos. Susikaupimo mi
nutė buvo baigta sugie- 
dant tautos himną.

i

Lietuvių kių brošiūrų, nes tai erzi
na darbininkus, skaldo jų 
pajėgas. Visą tai yra kiši
mąsi į darbininkų reika
lus.

Fordo kompanija vis dar 
i nenori pasiduoti. Žada ape
liuoti National Labor Re-Į 
i lations Board sprendimą 
teismui.

new ftįtSįgf
1940

Pažįstu vieną Kauno V. 
A. narį, šaunų kataliką ir 
Nepriklausomybės kovų 
dalyvį. 1913 m. jis tarnavo 
pasižymėjusiam 208 pėst. 
pulke Kaukaze, Hasav - 
Jurt mieste. Kartą, Gavė
nios metu, jis nuvedė kuo
pą į cerkvę išpažinties. Kai 
atėjo šio jaunuolio eilė, jis 
nė nepajudėjo.
— Na, ko tyli, pradėk, — 

susinervino popas.
— Aš katalikas. Kitą sa

vaitę atvyks mūsų kuni
gas, tada atliksiu išpažintį.

— Nekalbėk niekų! Yra 
tik vienas geras tikėjimas 
— pravoslavų.

— Ne! Man šviečia Sau
lės šviesa, o jums — mėnu
lio, iš Saulės skolinta.

— Nesuprantu! — susier
zino popas. Ką nori tuo pa
sakyti ?

— Nieko ypatingo: Kris
tus turėjo 12 apaštalų, bet 
savo vietininku paskyrė 
tik vieną šv. Petrą. Jo įpė- Į įteikęs Finansų Ministeri 
diniai ir iki šios dienos vai-1 
do tikrąją Kristaus Bažny
čią.

— Ei, jaunuoli, tu dar į- 
sitikinsi, kad pravoslavija 
teisingiausias tikėjimas. 
Tada jį priimsi. Ir dar pa
aukštinimą gausi! — pri
dėjo popas.

— Ne! Niekad- nekeisiu 
rublio už kapeiką! — man
dagiai, bet griežtai atsakė 
kareivis. Iš “Ž.”

G-E TABU RAMOS
PRICED AT SENSATIONAl 

NEW L0W IEVOS!

MODEL H-500: Ūyramic- Speaker. 
5 G-E Tubes. Drum-:ype Dial. Scand- 
ard and Policc Band. Ac'iched An
tenai. AC-DC Operation. 
Attraetive Brown Plascic 
Cabinet. Ivovy and Colorcd, $10 
tinishes Also Available. !

i—
I

Kaunas — Šiemet Mari
jampolės rinktinėje (viso
je apskrityje) ruošiama 
4-se vietose didelės šaulių 
šventės. Marijampolėje su 
labai dideliu pasisekimu 
šventė jau įvykdyta. Atei
nantį sekmadienį (VTII.6) 
panaši šaulių šventė įvyks 
S. Kalvarijoje, kur numa
toma bus didelės iškilmės 
ir turininga programa. Be 
to. didelės šauliu šventės 
dar įvyks Prienuose ir 

j Kazlų Rūdoje. Šių švenčių 
metu bus įteikiami šaulių 
medaliai, kuriais Mari jam
polės rinktinėje apdovano
ta apie 100 asmenų.

Kaunas — Apskaičiuota, 
kad nuo turizmo sutarties 
su Lenkija pasirašymo die
nos tarpusavio atsiskaity
mo tarp Lietuvos ir Lenki
jos sąskaitoje jau yra 200, 
000 Lt Lenkijos naudai. 
Tai rodo, kad iš Lietuvos į 
Lenkiją važiuoja daugiau 
turistų (keliautojų), kai 
iš Lenkijos į Lietuvą. Da
bar dedamos pastangos tą 
skirtumą išlyginti ta pras
me, kad iš Lenkijos dau
giau turistų vyktų Lietu
von. Turistinių čekių vyk
ti Lenkijon išdavimas lai
kinai yra sustabdytas.

Taip pat ir prekių mainų 
su Lenkija balansas Lietu- 

ivai yra nuostolingas (pa
syvus ). Kol jis bus išlygin
tas. teko apriboti lenkų 
prekių įvežimą į Lietuvą.

Kaunas — Akcinės “Dro
bės” ir “Nemuno” bendro
vės, kaip tenka patirti, 
šiuo metu ruošiasi išplėsti

nigsberg"; apie laivo at
plaukimą vokiečių vyriau
sybė pranešė lenkų vyriau
sybei. ir šitoji sutiko.

Buvo prakalbų, kad ir 
Hitleris atvyks į Dancigą.' 
bet apie tai dar nieko tikra, 
nežinoma.

—
; Kaunas — Šiemet pava
sarį, ypač birželio mėnesio 
pagaigoje ir liepos pra-

Kaunas — Prisijungus džioje per Lietuvą praslin- 
Klaipėdos kraštą prie Vo- ko kelios labai nuostolin- 
kietijos, Klaipėdos krašte gos audros. Nuo pavasario 
likosi daugelio Lietuvos pradžios iki dabar perkū- 
piliečių turtas: prekybos ir'nas sudegino apie 60 tro- 
pramonės įmonės, namai, besiu ir mirtinai nutrenkė 
ūkiai, indėliai bankuose.'apie 10 žmonių. Bene dau-. 
šiaip įvairūs piniginiai giausia žmonių aukų buvo bai. Yra taip pat sumany- 
reikalavimai. To turto liki- Trakų, Alytaus, Tauragės 
mas yra vienas svarbiau* ir Šiaulių apskrityse.

kirstymas klasių. Rusų ū- 
kininkas tebegyvena mo
linėse lūšnelėse, ir jo dra
bužis išduoda jo skurdą. 
Darbininko gyvenimas yra 
daug vargingesnis kaip ki
tose Europos valstybėse"...

Lietuvos Piliečių Turtas
Klaipėdoje

.

apie 10 žmonių. Bene dau-

Kaunas — Pramonės ir 
Prekybos Departamentas 
paskutiniu laiku yra išda
vęs per 20 leidimų nau
joms pramonės įmonėms 
steigti. Be to, Departa
mentas principiniai prita
rė fanieros fabriko staty-

mas statyti celuložės fa
briką.

!

I 
savo vilnonių medžiagų 
gamybą, kad galėtų paten
kinti rinką, iš jos jasitrau- 
kus Klaipėdos krašte pali- 
kusiems vilnonių medžia
gų gamintojams. Ryšium 
su tuo nuo medvilnės sky
rių steigimo minimos ben
drovės susilaiko. — “Spau
dos Fondas”, kaip tenka 
patirti, nori įsteigti radijo 
dirbtuvę ir tuo reikalu yra

I

Langley Field, Virginia,' 
rugp. 14 — Amerikos oro 
laivyno karinis orlaivis iš
kilęs 150 pėdų nukrito ir 

1 ekspiiodavo. Sudegė du 
karininkai, keturi puskari- 

jai atitinkamą prašymą, ninkai ir trys lakūnai. 
Prašymas svarstomas. ' Kitas karinis orlaivis nu- 

----------- krito ir ekspiiodavo San i 
— Klainėdiškis vokiečiu!Dieg0’ Cal.ifornij°j- T°je 

fv^^'nebimėje žuvo vienas at- 
ir vie-

t i

Kaunas — Po karštai ir 
įtemptoje kovoje pasibai
gusių automatinių pistole
tų olimpinio šaudymo pa
saulinių varžybų Luzerne, 
Šveicarijoje, Lietuvos eki
pa laimėjo antrą vietą, o 
pavieniai lietuvis J. Mi
liauskas — trečią vietą pa
saulyje. Šiose varžybose 
dalyvavo 12 valstybių 60 

i šaudytojų. Visi šaudytojai 
i buvo pasaulinio masto ir 
labai gerai paruošti. Tatai 
įrodo faktas, kad iš 60 net 
26 šaudytojai pateko į bai
giamąsias varžybas, jų 
tarpe lietuvis A. Jalens- 
kas). Po galutinės kovos 
paaiškėjo, kad lietuvis An
tanas Jalenskas automati
nių pistoletų tarptautinio 
meistro vardui šaudyme iš 
60 užėmė 4 vietą. Pirma 
vieta teko Latvijai, antra 
— Vokietijai, trečia — 
Švedijai, ketvirta — Lie
tuvai, penkta — Vokieti
jai, šešta — Estijai.

laikraštis “Memeler Dam- 
pfboot” ligi kovo 23 d. tu
rėjęs gana didoką tiražą, 
po Klaipėdos prijungimo 
prie Vokietijos, pavirto j 
paprastu provincijos laik-j 
rašteliu ir tiražas esąs 
smarkiai sumažėjęs. Dau
gelio pabėgusiųjų iš Klai-i 
pėdos krašto, ypač žydų, 
kilnojama ir nekilnoja
mam turtui komisaras dr. 
Neumann paskyrė savo 
globėjus, kurie šiuos tur
tus ir valdė. Pabėgėliams' 
pradėjus reikšti į savo tur
tą pretenzijų tie globėjai 
daug nuosavybės parduo
da iš varžytinių ir iš gau-

sargos karininkas 
nas kareivis lakūnas.

14 Užmušta Orlaivio
Belaimėję

MODFL H-510: Four feathertouch 
Tuning Keys. Dynamic Speaker. Five 
G-E Tubes. Standard and Police 
Bands. Drum-npe Dial. Attached An
tenai. AC-DČ Operation. y
Attraetive Broun Plastic 
Cabinet. Ir ory and Colorcd 
linishes Also Atailable.

Žuvo 11 Orlaivių Belaikė

RECORO PLAYER UNIT
A simple conneccion eonverts yo<ir 
present seraighe AC radio iaco a 
Phonograph Combination. Self-scart- 
ing Electrie Motor. Plays 
10 oc 12-inch records. Vol- 
ūme Control. Modern $A 
Screamlincd Plastic Desiga.

| Other G-£ Radios friced 
?rcrnS9.95ToS225.00

i

i

GENERAL ELECTR1C

^>RADIO

Rio De Janeiro, rugp. 14. 
— Pan American pasažie- 
rinis orlaivis, kuris skrido 
iš Miami, Floridos į Rio de1 
Janeiro. Argentiną. Besi-i 
leisdamas į Rio de Janeiro! 
uostą susimušė ir užmušė 
14 keleivių, tarp kurių bu
vo šeši amerikiečiai. i

i
j

Si

Union Electrical Supply
Co.

92 High St., Boston, Mass. 
Tel. Liberty 2337 

SAMUEL KAUFMA, Prezidentas 
ir Kasininkas

tų pajamų pirmoje eilėje 
padengia turto savininko 
Klaipėdoje turimas bet g 
kokias skolas. Kadangi Ž 
turtas dažniausiai išvaržo- | 
mas tik už skolas, tai sa- 3 
vininkams beveik nieko 
nebelieka. , 5

Kaunas — Finansų Mi
nisterijos moterų šaulių 
būrys paaukojo 50 Lt pa
jūrio apsaugos laivui vė
liavą nupirkti. Tai pirmoji 
auka šiam reikalui. Vėlia
va numatoma, kainuos per 
1,000 litų. Vėliava pajūrio 
apsaugos laivo vadui bt 
įteikta rugpiūčio 15 
šventosios uoste.

I

y
I

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”
ž

“slf 366 Broadvvay, So. Boston, Mass 
d‘i!
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— Apie karą kalbate tik jūs, amerikiečiai, — pa-. 
reiškė iš Lietuvos atvykęs svetys, — mes Europoj apie' 
karą nekalbam, nes žinom, kad jo nebus.

— O kaip gi su Dancigu ?
— Anglija Lenkiją paspaus, ir Lenkija nusileis. Vo

kiečiai suteiks lenkams kiek lengvatų, ir karas bus 
likviduotas.

Juokauja? Bet ne. Jis kalba ko rimčiausiai. O vis 
dėlto nenurodo išeities iš to keisto galvosūkio, kurs 
savaime susidaro, žiūrint į dabartinę Europos politiką. 
Kam gi tie milžiniški stambiųjų valstybių prisiruoši
mai? Mobilizacija vokiečių armijos, daromi pasieniuo
se kariški manievrai, vykdomi Berlyne, Londone, Pary
žiuj pratimai nuo orlaivių pasislėpti bei apsiginti? — 
Tai vien dėl bliofo kits kitą gąsdiną ir garsiai šūkauja, 
kad ir aš, žiūrėkite, visokiems evantualumams pasi
ruošęs. — Bet vis dėlto vien juokams ir žaislams nebū
tų statomos betoninės lindynės, smėlio maišais nu
krautos, visoki sostinių aikštėse. Juk jos gadina mies
tų išvaizdą, užteršia gatves? — Tai vis kad realiau at
rodytų, jog ne juokais prie apsigynimo prisiruošia. 
žodžiu, į visus karą lemiančius argumentus europietis 
atsako — ne ir ne.

Neįmanoma jam beitikėti, o bet gi... Chamberlai- 
nas paleido Anglijos parliamentą dviem mėnesiam a- 
tostegų. Tai padarė tiesiog neįmanomo Įspūdžio. Kon
servatyvų vadas VVinston Churchill tiesiog pulte 
Chamberlainą puolė. Griausmingoj kalboj jis padarė 
Anglijos premierui karčių priekaištų. Kam nusileido 
japonams? Kodėl pardavė Austriją ir Čekoslovakiją? 
Ir dabar, kada visas pasaulis ginkluojasi ir neramiai 
laukia sekamojo Hitlerio žygio. Anglijos parliamentas 
paleidžiamas atostogų ir tai dviem mėnesiam’ Dviejų 
savaičių būtų perdaug. Bet tur būt premieras yra įsi
tikinęs, kad Anglijos likimas yra gabiose rankose, — 
su karčiu sarkazmu užbaigė Winston Churchill. Ir kiti 
parliamento nariai ko ne panašiu smarkumu pradėjo 
premierą kamuoti. Jiems atsakydamas, Chamberlai- 
nas ne tai gynėsi, ne tai pats savo oponentus puolė, jau
tėsi užgauliojamas ir susierzinęs, bet atostogų nepa
keitė. Dar jam bekalbant, kai kurie pasiskubino išvyk
ti.

Tos britų atostogos daug ką pasako. Ar gi iš tiesų 
tas mūsų svetys būtu atspėjęs, kad nebus ir lenkų ko
ridorių laukia Čekoslovakijos likimas? Ne taip į tai 
žiūri lenkų kariuomenės vadas Rydz Smigly. Jam, 
kaip ir kiekvienam lenkui, optimizmas ne prabanga, o 
gyvenimo reikmuo. Jis tikisi revoliucijos Austrijoj, 
Čekijoj ir net pačioj Vokietijoj. (Jam būtų žinotina, 
kad čekai griežia dantimis ir laukia pirmos progos 
lenkams atkeršyti). Jis nėkiek neabejoja dėl Anglijos 
ir Prancūzijos paramos. (ApieMussolini Rydz Smigly 
laimingai užmiršta), žodžiu, daug ko tikisi lenkų va
das. Būsią Lenkijos didybę jis stato ant optimizmo 
pamatų, optimizmui paramsto ir optimizmu stogą 
dengia. Labai smagu svajonėms save paikinti, bet — 
Anglijos parliamentas vyksta atostogų ir kaip tik ty
čia tuo metu, kada artėja “Hitlerio diena”. Bet ponas 
maršalkas iš to tiktai šaiposi. “Hitlerio diena” būsian
ti lenkų atsigimimo laikotarpis... K.

vyko Lietuvai prisijaukin-1 
ii-per tuos keliolika metų, j 
tų, “kurie nuolat į mišką 
žiūri“. Ir nėra ko dėl to. 
perdaug stebėtis, nes ką! 
paveikė ištisi metų šimt
mečiai, to per keliolika 
metų neatitaisysi. Nepasi
sekimai. tai rūsti, bet tik
ra gyvenimo mokytoja.

Kas paliko iiūdną įspūdi
■apie tai nebeverta daug 
kalbėti. Mūsų laikais nauji 
žygiai, labiau apgalvoti ir 
paremti, tik savu darbu, 

jsavu ryžtingumu ir pasiti- 
■ kėjimu.

Visvien tebesam prie sa
vo jūros. Nors dvidešim
ties kilometrų pajūrio nė- 

Ira daug, bet tai visgi pa
kankamas langas pažvelg
ti į pasaulį, pakankami 
vartai — susisiekti su tuo 
pačiu pasauliu.

Nėra uosto? — Taip iki- 
išiol jo, tikrai lietuviško — 
mes neturėjom, bet turė
tume pasakyti visiems 
ryžtingai: — mes turėsi
me savo pajūry uostą, sa
vo uostą, ir lietuvišką mie
stą, — miestą ir uostą?..

Prof. Dr. K. Pakštas me
tė vėl naują ryžtingą šūkį 
— sukurti savo miestą ir 
uostą, i 
šių dienų visų dėmesio 
centru.

Iš karo griuvėsių 
rėm ]
tybę. Padėta dėl to nema-

I

Siuntė mane motinėlė
Į jūreles vandenėlio...

(Liaud. daina).

Miestų istorija sako, kad 
diduma pasaulio miestų 
kūrėsi per ilgus šimtme
čius, o kitų istorija skai
čiuojama net tūkstančiais 
metų. Paskutiniais laikais 
—miestai yra susikūrę per 
palyginti trumpą laiką. Vi
sų kraštų pavyzdžiu tektų 
laikyti Amerikos J. V., kur 
milijoniniai miestai susi
kūrė per palyginamai, 
trumpą laiką.

Ei, padangių debesėliai,
Ar atskridot iš toli ?
Kodėl tokie jūs balti? 
Kaip dangaus vėlių šešėliai!

Ei, šilkiniai debesėliai, 
Ką jūs gero pasakysit ? 
Ar man širdį nuramysit ? 
Saulės erdvių laisvūnėliai.

Ei, meilučiai debesėliai, 
Imkit, neškit mano sielą 
Pas saulutę dangaus mielą! 
Lai ją šildo ten spinduliai!

Juozas Petraitis.

f

Garsioji Žemaičių Kalvarija

1785 m. rūgs. mėn. 4 d. 
buvo padėtas kertinis ak
muo mūrinei bažnyčiai. 
Bažnyčios statymas ilgai 
užsitęsė, nes tuomet Lie
tuvos — Lenkijos valsty
bei buvo sunkiausi laikai. 
Taigi, ir naujoji bažnyčia 
su didžiausiu vargu buvo 
baigta statyti tik 1822 m., 
ir tų metų liepos mėn. 7 d. 

įjoję buvo atlaikytos pir
mosios Mišios. 1824 m. se
nąją medinę bažnyčią do
mininkonai nugriovė. Se
nosios bažnyčios altorius 
ir paveikslus perkėlė nau- 
jojon mūrinėn.

1396 m. gegužės m. 17 d. 
šalia kapinių užsidegė kal
vė. Dideliam vėjui pučiant, 
pavėjui užsidegė ir arti- 

jmos bažnyčiai trobos, nuo 
» neša- 

kibirkštys uždegė 
lentelių stogą. 

Ugniagesių anuomet dar 
nebuvo. Subėgę žmonės 
skubiai puolė gelbėti baž
nyčios brangenybes, nes 
gaisrui gesinti neturėjo 
priemonių. Stogui degant 

į žmonės spėjo iš bažnyčios

Kalnuotoje Žemaitijos a- 
pylinkėje, pusiaukely tarp 
Alsėdžių ir Sedos, kur te
ka tarpkalniais vingiuoda
ma sraunioji Varduva, se
novėje čia buvusi stipri Bažnyčią pastačius, 1649 kurių vakarų vėjo 
lietuvių pilis, kuri istorijo- m. liepos m. 4 d. iškilmin-įmos ...........-
je minima jau 1253 m., ka- gai įnešė bažnyčion mons- bažnyčios 
da kalavijuočiai puldinėjo tranciją su šv. Kryžiaus 
Žemaičius.

Žemaičių Kalvarijos mie
stelis įsikūręs prieš 300 
metų, ankščiau toje vieto
je nuo neatmenamų laikų 
buvo Gardų sodžius, kuris 
kartu su kitais valsčiais 
Vytauto buvo atiduotas 
Žemaičių vyskupui. 1619 

šventoji turi būti m- Žemaičių vysk. Stanis- 
lovas II Kiška viename au
kštame Gardų sodžiaus 
kalnely pastatė pirmą kop- 

nJpHkiausomĮ vals-

ža aukuT netik~ turtų? bet du’ n.uo to ir šis kalnas Sa<gu kas drįstų šio neklausy- biu būdu išliko sveiki. Lai- 
jaunuolių gyvybių sudėta. v^s Sv v Jono kalno vard^: ti, užsitrauks Dievo rūsty- ke didž. atlaidų maldinin- 
Dabar po dvidešimts metų Dabar šiame kalne stovi bę. Monstrancija su di- kaį duosniai sudėjo aukų, 
— mes tiek rimtai esam į- Alyvų Daržo koplyčia. Pir- džiąja relikvija padėta šv....................
sikūrę, ir kitų tautų ir vai- moJ1 Gardl* bažnytėlė nuo- Kryžiaus altoriuje. 
stybių tarpe užsirekomen-' kumę> neturėjo, — šios relikvijos įsteigimo
davę, kad su mūsų maža J sventadie_"\ais atva’ Gardų Kalvarijoje, arba

ziuodavo Alsėdžių kum- dabartinėje Žemaičių Kal- 
Sas- vari joje, kasmet yra ap-

Apie 1622 metus Gardų vaikščiojama nuo 1 d. iki 
Kitos valstybės sukure bažnytėlė gauna parapijos 12 d. liepos mėn. Į iškil- 

■ miestų, pasistatė uostų — teises, ir prie jos apgyven- mingus atlaidus maldinin- 
gahm ir mes uz krtus ne- dinamas vienas nuolatinis kai su didžiausiomis mal-1 

kunigas. Žemaičių vysku- dininkų procesijomis at- 
Patl Pra; Pas Jurgis Tiškevičius ko- vyksta iš Žemaitijos ir vi-!

!vai su protestantizmu,'so krašto. Taigi šiemet jau
1 • • j

t

dėlė, medinė, Šv. Jono var-

Vysk. Matulionis Pasakojo

j

i valstybe ir didelės rimtai 
i skaitosi.

i
I

Vėliau vysk. J. Tiškevi
čiaus rūpesčiu kairiajame 
Varduvos krante, kur bu
vo vienuolyno sodas, pas
tatė Šv. Marijos bažnyčią.

medžio gabalėlio relikvija, 
kuri gauta iš Liublino do
mininkonų bažnyčios. Ši 
relikvija dabar čia visame 
Pabalty vienintelė (relik
vijos didis apie 3 cm. ilgu-į 
mo ir 1,5 cm. platumo), išnešti altorių, paveikslus 
Vienuolyno archyve yra|ir daug kito turto. Ugnyje 
tos relikvijos dovanojimo; žuvo turtingas vienuolyno 
ir saugojimo aktas — per- knygynas ir svarbių doku- 
gamente (odoje) rašytas mentų archyvas. Bokštuo- 
raštas, kuriame įsakoma ;se sudegė senas, vienuolių 
budriai saugoti šią retą įtaisytas laikrodis, iškrito 
relikviją ir nė trupinėlio apdegę varpai, tačiau ne
jos niekam nedalinti, o jei-iSutirpo ir krisdami nuosta- m i Ir o o rl ¥»■> otii či/A i • i — _t_ • y i • i . • i • t _ -

blogiau susikurti. Tik pra
džia tėra sunki. P 
džia. O lėšos, o kapitalai?
Taip lėšų daug reikės, parsikvietė vienuolius do- 
daug suburti kapitalų, bet mininkonus ir 1637 m. ati- 
toki įmone, kaip uostas ir davė jiems Gardų medinę 
dar vieni - vieninteliai var- bažnytėlę, aprūpinęs rai
tai į pasaulį, kad ir nedide- kalingu turtu. Anuo metu 
lės, bet jau turinčios gero- iš visų kraštų maldininkai 
kai išplėtotus santykius gausiai lankė Kristaus 
su net tolimomis valstybė- kančių kelius arba Kalva-, 
mis. tie vartai bus nuolat rijas Jeruzalėj, tačiau dėl

Yra panašumų ir kitur: 
pavyzdžiui Turkija vietoje 
Konstantinopolio arba Is- 
tambulo — susikūrė jau 
naują sostinę — Ankarą. 
Lenkija nepasitenkindama 
suvokietintu Dancigu — 
susikūrė nuosava, tikrai 
modernišką, lenkišką mie
stą ir uostą — Gdynę.

Čia teks tik tekalbėti a- 
pie mūsų pajūrį. Mes ką 
tik netekom uosto, kuriuo 
naudojomės keliolika me
tų, kur įdėta daugiau šim
to milijonų litų ir tt. Nepa-

Lankydamasis Ameriko
je kartą užėjau į vieną po
licijos nuovadą. Viršinin
kas aprodė visą įstaigą. 
Paaiškino, kaip jie nė pasų 
niekur neregistruodami 
sugauna nusikaltėlius. Iš
eidamas net nustebau, pa
matęs, kaip iš abiejų pusių 
sustoję eilėmis policinin
kai paprašė, kad aš juos 
palaiminčiau. Labai susi
jaudinęs palaiminau juos. 
Bet paklausiau, argi jie vi
si katalikai. Pasirodė, jog 
tik maža dalis jų priklausė 
Kat. Bažnyčiai. Tačiau ir 
šita maža katalikų saujelė 
taip gražiai atstovavo mū
sų tikėjimą, kad visi su pa
garba apie tą tikėjimą ir 
kalba.

Dar daugiau amerikie
čiai moka pagerbti kat, 
vienuoles už jų nuostabų 
pasiaukojimą mokyklose, 
ligoninėse ir vargšų tarpe. 
Dėl to prieš krizės laikus 
visos seselės galėdavo va
žiuoti 
dykai.

geležinkeliais visai
Iš “Ž.”

KURMIS

Ar esi buvęs Olandijoje? 
Gal matei prie jūros tuos 
didžiulius pylimus, saugo
jančius šalį nuo jūros pot
vynių? Valdžia rūpestin
gai saugoja, kad visados 
jie būtų pakankamai stip
rūs.

Tačiau nelaimė: šios 
krašto tvirtovės turi vieną 
slaptą priešą, kurmį. Kai 
tik kurmis padaro pylime 
2 ar 3 colių skylelę, vanduo 
pradeda sunktis ir staiga 
gali sunaikinti ištisus mie
stus ir kaimus.

Yra ir sielos kurmių. Jie 
veikia slaptai, jie labai bi
jo šviesos. Jei išsyk juos 
pamatytume, nusigąstume 
ir jų atsikratytume. Apsi
leidimo, ištvirkimo, bedie
vybės, atšalimo, girtavi
mo, keiksmo, keršto kur
miai tyliai rausias, kol 
pragraužia mūsų sielose 
mažą skylelę. Muškim juos 
ir tvirtinkim dvasinio gy
venimo pilimus. “Ž.”

Alyvų Daržo koplyčia. Pir- džiąja relikvija padėta šv. jš kurių kitą pavasarį pra- 
. Nuo dėtas bažnyčios atstatymo 

darbas, kuris atsiėjo apie 
30,000 aukso rublių. Sude
gusią bažnyčią atstatant, 
žymiai paaukštinti bokš
tai, ir dabar jie turi apie 
56 metr. aukščio, o seniau 
buvo tik apie 26 mt. aukš
čio. Be to padarytos gra
žiai gaubtos lubos ir vieton 
medžio — gipsiniai alto
riai. Stogas uždengtas cin
kuota skarda (pirmasis 
stogas buvęs čerpių, vėliau 
skardos ir pagaliau gontų, 
kuris nudegė).

Įdomiausia Žemaičių 
Kalvarija yra did. atlaidų 
metu, kada čia iš viso Kra
što sueina kaip patvinusio- 
mis upėmis maldininkų 
minios kasmet bent po 20 
— 30 tūkstančių. Tačiau 
dabar jau toli nebe taip 
gražu, kaip būdavo se
niau. Žemaičių vysk. Ant. 
Tiškevičius, kad gausiau 
plauktų Kalvarijon maldi- tūkiui” leista S. Kalvarijo- 
ninkai, 1748 m. vienuolikai je steigti ryžių apdirbimo 
artimesnių parapijų įsakė įmonę. Seniau tokia įmonė 
kasmet vaikščioti į “Di- buvo Klaipėdoje. Bet nete- 
džiąją Kalvariją” iškilmių- kus Klaipėdos, netekta ir 
goj procesijoj. Kas šio įsa- jos. Akcinei “Volvo” ben- 
kymo neklausytų, turėtų drovei leista įrengti auto 
Kalvarijos vienuoliams mašinų remonto dirbtu- 
mokėti 50 timpų (apie 45 ves Kaune, o broliams Vi- 
lit.) pabaudos. Anuomet nikams leista įsteigti skry- 
bažnytinės maldininkų bėlių ir kepurių dirbtuvę 
procesijos Kalvarijon rtu- taip pat Kaune, 
kdavo iš visų Žemaitijos ------------------------------
kampelių su neregėtu kiais būdais spausti, 
triukšmu ir iškilme. Gie- 1831 m. sukilimo rusų val- 
dotojai iš visų jėgų traukė džia Uždarė vienuolynus ir 
šventas giesmes, dūdoriai atiminėjo katalikų bažny- 
garsiai pūtė trimitus, būg- čias. Uždarė ir Kalvarijos 
nininkai triukšmingai vienuolyną. Buvo užgynę 
daužė būbnus, dėl didesnio remontuoti Kalvarijų kop- 
trenksmo, šaudė šautu-1 tyčias, ilgainiui siekė pa- 
vais, pištaletais ir mozieri- naikinti didžiąją šventvie- 
nėmis. Raiti ant žirgų jau- tę, bet po įvykių Kęstai- 
nikaičiai nešė skersines čiuose, Kražiuose, Tytuvė- 
arba papartines vėliavas, o nuošė ir kitur, matydami 
mergaitės žolynais aprė- nepaprastą žemaičių pa- 
dytus altorėlius ir paveik- garbą savo šventvietėms, 
sius iš bažnyčių. Įėjus mie- Kalvarijos šventenybių ne- 
stelin, kalvarijiečiai juos drįso liesti. Tačiau vienuo- 
iškilmingai pasitikdavo. ; lyno žemes ir turtus atėmė

sueina lygiai 300 metų nuo 
Kalvarijų pastatymo ir šv. 
Kryžiaus relikvijos įneši
mo.

Kita didelė Žemaičių Kal
varijos šventenybė, tai ste
buklingasis Dievo Motinos 
paveikslas bažnyčios di- 

atyiri ir lauks atvykstant didelio tolu motai padaryti džĮajame altoriuje. Šis pa- 
ir išvykstant — daugeliui tik labai retas kuris galėjo, veikslas Yra vienuolio Pet

todėl panašūs Kristaus f® Pregačauskio parvežtas 
Kančios Keliai imta steigti jš Romos. Paveikslas ilgą 
visuose kraštuose, o ypač 
Lenkijoje ir i 
Pats vyskupas, kaip rašo 
vysk. M. Valančius, apėjo paveikslas 
Gardų kalnus, parinkda- procesijoje 
mas vietą Kalvarijoms bažnyčią.

i steigti, pats žingsnius 
mas, eksporto ir importo skaitė stacijų koplyčioms, 
mainai. Miestui augti ir Pastatęs Kalvarijos kalnų 
plėtotis, ir idėtoms lėšoms koplyčias, vysk. J. Tiške- 
— perspektyvos didelės. vičius iškilmingoje proce- 

Žinoma, čia teks gerokai sijoje pats pirmas apvaikš- 
žiūrėti ir vadovautis iš čiojo kryžiaus kelius, dau- 
anksto gerai apgalvotu gely vietų keliais eidamas 
planu. Mes savo gyvenime barstė šventas žemes, par- 
esame nemaža p“'— " ~____ ’ 

|Mes jau būsime dabar su- viečių. .... ~ .
manesni ir atsargesni. Mes iš §v. Tėvo išgavo Kry- s*s paveikslas vaizduoja P. 
kursime naują, bet jau lie-____  ________________
tuvišką miestą. Čia vyraus atlaidus. Nuo to laiko Gar- kM- Labai panašus į Šilu- 

krašto dai ėmė vadintis Gardų vos stebuklingąjį paveiks
ią.
Į Ilgainiui senoji Kalvari- 
■ jos bažnyčia supuvo ir api- 
ro, o didesnių atlaidų metu 

J netilpdavo joje maldinin
kai. 1750 m. vysk. Antanas 
Tiškevičius prie vienuoly
no pastatė naują, daug di- 

i desnę, medinę bažnyčia, 
i Bažnyčioje įtaisė 15 ar 17 
altorių. Netrukus domi
ninkonai užsigeidė dar 
gražesnės ir didesnės baž
nyčios. Vyskupui leidžiant,

svečių. Svečių — prekybos 
laivų.

Į besikuriantį uostą — 
miestą kapitalai tprės nea
bejotiną ateitį. Čia įsikurs 
visos stambiosios preky
bos ir eksporto pramonės 
įstaigos, čia bus pats gy
viausias apyvartos judėji-

o ypač laik4 buvo laikomas vie- 
Lietuvoje. nuolyne. Vėliau, įvykus ke

letui stebuklų, D. Motinos 
iškilmingoje 
perneštas į 

Kada tas pa
veikslo pernešimas įvyko, 
sunku pasakyti, bet iš ste
buklų aprašymų matyti, 
jog 1648 m. stebuklingasis 
paveikslas bažnyčioje jau 
buvo. Kabantieji prie pa
veikslo dovanų ženklai, ar
ba votai, paaukoti apturė
jusių įvairias malones, liu- ’ 

pasimokę, vežtas iš Jeruzalės švent- dUa apie didelį šio paveik-.
1639 m. vyskupas s^° gerbimą- Stebuklinga-

žiaus kelių lankytojams Motiną su Sūnumi ant ran-

tik lietuviai savo
tikrieji šeimininkai ir dėl- Kalvarija.
to jau turime stengtis prie -----------------------------------
šio didelio darbo, didelio reikalų — tik savojo uos- 
žygio — nebekviesti sve- to, savojo grynai lietuviš- 
timtaučių. ko miesto ugdymu prie

Uostas ir miestas, ture- mūsų jūros.
tų būti, anot D-ro Pakšto Naujas miestas ir uostas 
— grynai lietuviškas, ka- ! prie mūsų jūros — tai da- 
dangi. tik lietuviškas —jis 
bus tampriai surištas su 
visu kraštu, ir jam terūpės 
tik savo krašto reikalai, 
kaip ir kad visas kraštas 
tesirūpins be kitų svarbių

bartinis, nebeatidėtinas 
mūsų žygis. Mes turime jį 
sukurti, mes įrodysim, kad 
esam ryžtingi ir norime 
gyventi laisvu, nepriklau
somu gyvenimu.

kau nas — Šiomis dieno
mis Pramonės ir Prekybos 
Departamentas davė visai 
eilei firmų ir asmenų leidi
mus steogti naujų pramo
nės įmonių. Be kitų, “Lie-

Po

iškilmingai pasitikdavo.
Paglemžę Lietuvą, rusai ir čia įkūrė rusų vienuoly- 

pradėjo mūsų kraštą viso- ną. “P-ris”
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METINĖ ŠKOTIJOS LIETUVIŲ KATA-' 
LIKŲ PROCESIJA, GARFINO GROTOJE, 

ŠKOTIJOJE

Tikintieji Škotijos lietu- ir Carfine. Išlipame lau- 
kiekvienais kan. Siaura gatvė tarpe 

Grotos ir bažnytėlės, o y- 
patingai abu jos šaligat
viai. — privažiavusiais iš 
visur lietuvių maldinin
kais. tarsi vandeniu užpil
dyti! Dar gana anksti. 
Daugelis pamaldesniųjų 
lietuvių maldininkų, eina 
tiesiai Groton. o ypatingai 
mažon. Šv. Pranciškaus 
Ksavero vardo Carfino 
bažnytėlėm ir ten pamal
džiai prieš Šv. Sakramen
tą meldžiasi, 
savo gentes 
mus, šiaip
tarp savęs kalbasi.

Liaudies Daina
Elzhietyte dukteryte, kas dureles varsto? 
Motinyte senutyte, bernai eina maltų.
Elzbietyte dukteryte, ko durelės girgžda? 
Motinyte senutyte, sausų medžių dirbtos. 
Elzbietyte dukteryte, ko duknelės pūpso? 
Motinyte senutyte. gyvų plunksnų piltos. 
Elzbietyte dukteryte, kas kamaroj verkia? 
Motinyte senutyte. vystyklėlių reikia. 
Eina tėvas per kamarą, neša žvakę ir makarą. 
Elzbietytei dukterytei duos duos, nei duknelės

[užstos.
Padainavo J. Glemža, Kvetkai, amž. 65 metų. Ją 

dainuodavo ypač mažos mergaitės per vestuves (prie 
pečiaus sustoję) Alizavos ap. prieš 35 metus. Užrašė A. 
Glemžaitė. “P. G.”

viai katalikai, 
metais iš įvairių lietuvių 
kolonijų skaitlingai susi
renka i Metinę Škotijos 
Lietuvių katalikų šventę, 
garsioje Carfino Grotoje. 
Škotijoje, kad per iškil
mingą, procesiją ir speci- 
jalias tam tikslui skiria
mas pamaldas, visi bend
rai pagarbintų Šv. P. Ma
riją. ir per Jos šventą ir 
galingą užtarimą. — iš
prašytų sau ir kitiems vi
siems. skaitlingų įvairių 
V. Dievo malonių, sielai ir 
kūnui reikalingų. Bendros 
metinės lietuvių pamaldos 
ir per jas jungtinė proce
sijos eisena. — virto tikra 
tikinčiųjų Škotijos lietu
vių katalikų tradicija! Šį
met ta šventė ir procesijos 
eisena, suruošta sekma
dienį. 30 d. liepos mėn., 4 
vai. po pietų. Tikintieji Šk. 
lietuviai katalikai, naudo
damiesi įvairiomis susisie- 

-kimo priemonėmis, ne tik 
kad iš visų artimųjų vie
tinių Škotijos lietuvių ko
lonijų labai skaitlingai 
šventėn susivažiavo. —bet 
po du tris ar daugiau as
menis. pribuvo net ir iš 
pačių tolimiausiųjų ir nuo
šaliausiųjų Škotijos vietų, 
kaip Edinburgh. Falkirk. 
Ewekar. Bathgate. Sto- 
neyburn. Shotts. Glengar- 
nock ir kitų.

Liepos mėn. 30 d., sek
madienio rytas. Sval. ir vė
liau. gana smarkiai lyja... 

'..Atrodo, kad lietus šios die
nos lietuvių katalikų šven
tę Carfine. visiškai paga- 
dys! Daugeliui būsiančiųjų 

-šventės dalyvių, visiškai 
nupuola ūpas! Tačiau ne- 
poilgam. lietus visiškai 
nustoja lijęs, oras pasitai
so. ir retkarčiais pradeda 
pro debesius rodytis sau-j 
lutė. Visiems viltis vėl at
gyja. Vadinasi, lietaus pa
vojus praėjo!

Truputį po 2 vai. skubu 
ant Carlton Place, Glas- Į vyrukų. — 
gowe i autobusų stotį, darbininkais 
Vieną dviaukštį Lanark-j (drabužiais!), 
shire Transfort Motor i šių, 
Service, kompanijos auto-ii__|____ ___ __
busą. randu jau pilną lie-įant kaktų. Eina baltai pa- pamokslą, pradėdamas šv. 
tuvių, daugiausiai moterų ‘ 
prisėdus). Nieko nebelauk
damas. įsisėdu ir aš. Vos 
tik vietą atsisėsti gaunu. 
Netrukus ir važiuojame... 
Privažiavus New Stevens- 
ton miestelį, netoli Carfi
no. — jau mažus būrelius 
lietuvių vyrų ir moterų, 
pasivejame pėsčius Carfi- 
nan betraukiančius...

Štai mūsų autobusas jau

Kiti. sutikę 
ar pažysta- 

sau gatvėje

ne-

“Šią va

jungtinis choras, moterys, 
o paskiausia, — vyrai. Pro
cesijos eisena pasijudi
nus, — choras griausmin
gai užgieda:
landą bokštuose, suskam
bės varpai”. Vėliau proce- 
cijai įpusėjus: — “Sveika 
Marija. Dangaus Lelija”.

Procesija pasijudina, iš- 
tysta begaliniai ilgu ruož
tu. ir vingiuotais Grotos 
takais, tarsi milžiniškas 
kirminas besiraitydamas į 
šalis, — išpalengvo slenka 
pirmyn... Oras tuo tarpu 
gana geras ir sausas; sau
lutė. taipogi kada nekada, 
šviesiais savo spinduliais, 
linksmai atsimuša į minią. 
Pučia gana tvirtokas vėje
lis. kuris choro giesmių 
aidą, didingai, nors ir ne
vienodai. išnešioja po visą 
didžiulę Grotą. Procesijos 
dalyviai linksmi ir dvasi-1 
niai susikaupę, apsčiai 
siunčia šv. Rožančiaus ir: 
kitas įvairias savo maldas1 
ir prašymus. Dangišką jai 
savo Motinėlei, — Šv. P. į 
Marijai, kad Ji patiektų 
jas visas mylimajam savo 
Sūnui Viešpačiui Jėzui, —. 
mūsų Sutvėrėjui ir Išga
nytojui. — Dangaus ir že
mės Viešpačiui, kad Jis jas; 
visas, maloningai teiktųsi 
priimti ir išklausyti!

Pagaliau procesijos eise
na pasibaigia, ir jos daly
viai vėl visi susirenka Ap
sireiškimo Aikštėn. — pas 
Massabielio Uolą. Po pers
kaitymo tos dienos šv. E- 
vangelijos (Luko 19, 41— 
47), choras pagieda: — 
“Jėzau prie manęs ateiki”. 
Svečias kun. V. Pavalkis, 

su mažomis aliejaus per radio mikrofoną, pasa- 
lempelėmis prie kepurių ko didingą, nors ir neilgą

Pagaliau prisiartina pa
maldų laikas. Lietuviai 
maldininkai, susirenka Šv. 
P. Marijos Apsireiškimo 
Aikštėn. — pas taip vadi
namą Massabielio uolą. 
Čia kun. William Smith. 
vienas iš trijų Carfino pa
rapijos vikarų, per Radio 
mikrofoną duoda maldi
ninkams pirmas instrukci
jas. ir pradeda visus tvar
kyti procesijos eisenai. 
Škotai katalikai, lietuvių 
procesijoje nedalyvausian
tieji. — tuo tarpu Aikštėn 
neleidžiami. Surikiuojama 
po 4 asmenis eilėn. Vidury 
procesijos dalyvių, stovi 
susigrupavęs kelių Šk. lie
tuvių kolonijų bendras, 
jungtinis choras. Pirm 
procesijos choras harmo
ningai pagieda: — “Jėzau, 
Jėzau, eik prie manęs”. 
Pradeda eiti precesijos ei
sena: Pirmiausia nešamas 

. kryžius tarpe dviejų de
gančių žibintuvų; paskiau 
relikvijos: Šv. Barboros.— 
Škotijos Katalikų Anglia
kasių Užtarytojos ir Glo
bėjos. Šv. Kazimiero, — 
Lietuvos Globėjo ir Tikro
jo Jėzaus Kristaus Kry
žiaus. Ypatingai visus ti
kinčiuosius jaudinęs vaiz
das yra tas. kad šv. Bar
boros relikvijos, nešamos 
keturių jaunų angliakasių 

angliakasių 
kostiumais 
apsirengu-

sipuošusios. tarsi lelijos, 
lietuvių mergaitės ir vai
kučiai: procesijos vadas, 
kun. V. Pavalkis, atvykęs 
iš Romos pavaduoti Šk. 
lietuvių kleboną, kun. J. 
Gutauską, atostogoms Lie
tuvon išvykusį. Kiti du 
škotai kunigai (kun. W. 
Smith ir kun. F. McLeod!), 
gabiai ir sumaniai tvarko 
procesijos eiseną. Eina

Si
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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- 
gc, 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,
T

A. F. Kneižys,
noOnoj /

LDS Centro Pirmininkas
y

matėme procesiją uždegto
mis žvakėmis. Dalyvavo O- 
landijos maldininkai ir ki
ti. Visi susirikiavę ėjo 
dviejomis eilėmis aplink 
visą šventorių ir giedojo 
Liurdo “Avė Marija”. Vai
zdas tikrai įspūdingas. 
Baigdami procesiją, visi 
žmonės susirinko prie laip
tų ir giedojo gregorijoniš- 
kai “Credo”. Po to kunigas 
palaimino žmones, ir visi 
išsiskirstė.

Birželio 21 d. nuo anks- 
tyvaus ryto pradėjo va
žiuoti maldininkai iš Bel
gijos. Sakė jų esą 6,400. 
Lietui pilant, autobusai ve
žė juos į viešbučius ke
lias valandas. Jų tarpe bu
vo daug ligonių, kuriuos 
vežė specialūs autobusai. 
Tą rytą negalėjome eiti 
prie grotos mišių išklausy
ti. Pasitenkinome išklau
siusios šv. mišių seselių 
koplytėlėje. Vėliau, kai su
stojo lyti, nuėjome pas 
grotą. Buvo ten minios 
žmonių ir keli šimtai ligo
nių prieš grotą. Vos pate
kome į vienuolėms reser- 
vuotas sėdynes, Vyskupas 
iš Anglijos sakė ligonims 
pamokslą; ragino juos ra
miai užsilaikyti ir melstis. 
Minia žmonių stovėjo ties 
maudyklėmis ir garsiai 
kalbėjo rožančių, kad ligo
niai pasveiktų. Netrukus 
vėl pradėjo lyti. Ligoniai 
nesiliovė meldęsi, lietaus 
nebodami. Nuėjome į baž
nyčią kol lietus truputį 
praėjo. Maldininkų ir ligo
nių būriai vis dar atva
žiavo kiekvienu traukiniu.

Seserys,
Elmhurst, Pa.

Nukryžiuoto Jėzaus 
(Bus daugiau)

“Graži tu savo dangaus mėlyne 
Brangi, nes daugel vargo patyrei”.

Maironis.

( (Tęsinys)
Viename Švč. Jėzaus Šir
dies statula, kitame kry
žius su Marija, Magdalena 
ir šv. Jonu, o paskutinia
me, prie vartų, Šv. Myko
las arkangelas, ietimi smo
gia velnią. Abiejose vartų 
pusėse stovi po angelą su 
šviesomis. Pro šiuos ap
tvertus plotus iš abiejų pu
sių eina platus kelias. To
liau nuo bažnyčios dešinė
je yra ligoninė, kur prižiū
rimi visi ligoniai. Ties ligo
nine visa eilė vežimėlių li
gonims. Priešingoje pu
sėje nedidelė laisvės kop- 

. lytėlė. Į kiekvieną marmu
ro gabalėlį įrašytas taikos 
trokštančio asmens var
das. Įrašydinti vardą į 
marmuro gabalėlį kainuo
ja 150 frankų.

Netoli šventoriaus prie 
upės yra Liurdo Marijos ir 

jBernadėtės muziejus. Ten
■ laikoma šv. Bernadėtės
■ drabužių, rankdarbių
. knygų, sąsiuvinių, šventų 
paveikslėlių ir maldakny- 

i gių. Daug yra jos ir grotos 
nuotraukų. Galima maty
ti, kaip atrodė grota pačio- 
kurios 
laikotarpiuose, 
nuotraukos 
stebuklingus 
kitos įvairias maldininkų 
grupes, o trečios rodo pot
vynį, kuris 1937 m. buvo

i

žiuojama per du tunelius. 
Visą laiką matyt nepapra
stai gražūs vaizdai. Išlipus 
iš keltuvo, reikia dar pės
tiems lipti gražiais take
liais į viršūnę. Viršūnėje 
yra specialus bokštas, iš 
kurio galima matyti kitų 
kalnų viršūnės, ant kurių 
dauguma dar tebėra snie
go. Žiūronais buvo galima

i matyti vandens kritimą 
nuo vieno kalno viršūnės. 
Po kalnu teka srauni Gavę 
du Pau. Jos vingiuojanti 
vaga matyt per daugelį ki
lometrų. Tarpukalnėse ir 
žemesniuose kalnų šlai
tuose matyt pavyzdingi ū- 
kiai. Galima sakyti, kad 
reginys toks, kaip iš lėktu
vo, nes kalnas 1000 metrų 
arba 39,500 pėdų aukštu
mo. Bokšte galima naudoti 
įvairiais žiūronais. Po bok
štu yra muziejus ir kam
barys, iš kurio galima ma
tyti tolimus vaizdus į vi
sas puses. Vaizdai, iš tik
rųjų, yra tik atviruko pa
veikslo padidinimas. Mu
ziejuje yra keistų veidro
džių: vieni padidina žmo
gų, kiti visaip iškraipo. Iš 
viso ekskursantams tenka 
linksmai pasijuokti. Be to, 
yra iškimštų paukščių ir 
senienų rastų tame kalne. 
Netoli bokšto yra aukštas 
geležinis kryžius su elek
tros lemputėmis. Sutemus, 
lemputės uždegamos ir iš 
viso Liurdo galima matyti 
šviesos kryžių. Tolokai, 
bet ant to paties kalno, yra 
kiti trys dideli kryžiai. 
Kalnų viršūnės ne visuo
met galima matyti, nes jos 
dažnai pasislepia už debe
sų. Prancūzijos - Ispanijos 
siena eina kaip tik aukš
čiausių kalnų viršūnėmis. 
Kalne auga žolė ir krūme
liai, žemiau ir medžiai.

Į kitą, bet žemesnį kalną 
yra įtaisytas susisiekimas. 
Žmonės važiuoja ant gele
žinės virvės pakabintoje 
dėžutėje, Teleferiųue de 
Beout, vadinama.

Tos pačios dienos vakare Ina 25c.

pelnė? Mini šv. Mariją 
Magdaleną, Šv. Augustiną, 
ragina sekti jų pavyzdžius 
ir tt. Pamokslo pabaiga. 
Prieš Palaiminimą choras 
pagieda: — “Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė”, o 
vėliau:— “Tegul būna gar
binamas”.

Įvyksta čia pat, atvirame 
ore, virš Massabielio uo
los, Palaiminimas su Šv. 
Sakramentu, kunigui ran
kose Celebransą belaikant. 
Pasigirdus varpelių bal
sui, — tikinčiųjų žmonių 
minios, maldingai suklau
pia ant kelių, ir atiduoda 
garbę savo Viešpačiui! Po 
Palaiminimui choras gie
da: — “Garbinkime Šven
čiausiąjį Sakramentą”.

Dar reikia priminti tą di
dingą, ir nuostabiai gražų 
laike Palaiminimo su Šv. 
Sakramentu vaizdą, kai 
virš žmonių galvų, aukštai 
ant Massabielio Uolos,; 
siaurame takely, abiejose 
Celebranso pusėse, arklio apsėmęs, visas grotos apy- 
pasagos riestumo formoje, linkės. Net altorius groto- 
stovėjo vėjelio judinamos,: 
baltai pasipuošusios, tarsi ■ 
dvasios, lietuvių megaitės. 
Tai buvo drąsiai galima sa
kyti Šv. Eucharistijos 
Garbės Spaleris! Todėl 
veik penkių škotų katalikų 
laikraščiai (savaitraščių!), 
būtent: “The Scottish Ca- 
tholic Times”, “The Uni- 
verse”, “Glasgow Obser- 
ver”, “The Catholic He- 
rald” ir “The Bulettin”1 

1 (pasaulinis dienraštis!), 
specijalis raporteris ir fo- 

itograferis, Mr. J. McDon- 
nald, turėjo pakankamai 
darbo, kol visa su savo a- 
paratu nufotografavo. Vė
liau turėjau su juo ilgą pa- j vietoje. Palaidojimas po 
sikalbėjimą. kalnu natūralioje oloje.

Dabar choras gieda pas-j Žmogus eina gana lygiu 
kutinę giesmę: — “Marija;keleliu, statulos ant aukš- 
Marija”, kun. T. N. Tay- toko kranto. Gražūs vaiz- 
lor, Carfino klebonas, pa-, dai matyti nuo kalno, 
laimina dalyvių rankose; Pats Liurdo miestelis ne-

į
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žvakės žvakydėje 
Vienos 

atvaizduoja 
pagyjimus,

je buvo apsemtas, tačiau 
■ kurios žvakės žvakidėje 
buvo vandens paviršiuje 
degė, rodos, nieko nebūta 
įvykę. Net raišųjų lazdos, 
kurios kybo viršuje alto
riaus, tada siekė vandenį.

Kalne už Liurdo bažny
čios yra įrengti kryžiaus 
keliai. Varinės statulos 
žmogaus didumo. Veido ir 
judėsiu išraiška nepapras
ta. Prie pirmos stoties yra 
šventieji laiptai. Jais gali
ma tik keliais kopti. Ketu
ris kartus per metus gali
ma gauti 9 m. atlaidus prie 

Į kiekvieno laipto. Nukry- 
i žiavimas aukščiausioje

I
I

■ 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-

Evangelijos žodžiais: — 
“Ugnį atėjau ant žemės 
sukurti, ir vieno daigto tik 
tetrokštu, 
kuolabiau liepsnotų... 
mokslas 
džiausią 
žmonėms, paskiau santy
kius, kokie turėtų būti 
tarpe mūsų, remianties V. 
Dievo rodoma taip didele 
mums meilė, kaip žmonės 
turėtų už tai atsilyginda
mi. V. Dievą mylėti, kokie

Kviečiame Draugijas Į Federa 
rijos Kongresą

LDS Centro Sekretorius.,
-O

i
kad toji ugnis

” Pa
vaizduoja dl- <*”*“ i - vV m o.ir aukštyn įskeltas sv. Tere-. visai mažas. Yra nepapras-

* • Dlt/VU IIltzJLlU -w- • • •> JT yf • ' . • 1 • *1
c’rJrvo T laimiv   iVl Q 'zneme i to i nonor mnchiinm ir roh_sėlės Lisieux, — Mažosios tai daug viešbučių ir reli- 
Jėzaus Gėlelės, baltas,' ginių daiktų krautuvių, 
raudonas ir geltonas ro-į Prie progos įsikėlėme 
žes, — ir tuo impresingos1 keltuvu į Pic du Jer. Kelio- 

I lietuvių pamaldos užsibai- nė aukštyn ir žemyn už- 
! gia.

i tuve telpa apie 40 žmonių. 
Siela — didžiųjų bran-’ Kadangi kalnas status,

1939 m. rugsėjo 12 ir 13 dienomis, Apreiškimo 
par. salėje, Brooklyn, N. Y., įvyks Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos XXVII kongresas.

Atsižvelgdama į momento svarbą, Federacijos 
Taryba nutarė šį kongresą vadinti Visuotinu Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kongresu ir sukviesti į jį visas 
lietuvių katalikų organizacijas, kuopas, draugijas, 
klubus, chorus ir tt. Tad, šiuomi kviečiame ir Tamstų 
gerbiamą Draugiją.

Kviesdami į kongresą, turime priminti, kad spren-
J. Butkevičius, trunka po 6 minutes. Kel- džiamO balsą kongrese turės tik tos draugijos, kurios

yra Federacijos narėmis. Narėmis yra draugijos, su
mokančios į Federacijos Centrą po $1.00 į metus. Dėl 

i Federacijos nare.turi būti mūsų darbai, kad: ~ -^Aaaangi Kainas sraius, « -
jraiptnmp gnybiu kasykla; mokėk, keltuvas negali smarkiai to’ Jei iamst4 Draugija dar nėra
gdietume juob buuennu SU iškasti _ suprasti šie-i kilti ypač ties apsilenki-Prasome Pasirašyti, sumokant atatinkamą mokestiV. Dievo meile, mini dau
gelį jaunuolių, kurie per j 
vakarus vienu du pasilikę, 
praleidžia laiką, duodami 
laisvą valią žemiems savo 
kūno geiduliams. Paskiau 
meta žvilgsnį į Šv. V. Jė
zaus kančią, mini Pontijų 
Pilatų, kurs matydamas 
Viešpatį žiauriausiai iki 
mirties prikankintą, — 
prašo pas įtūžusią žydų 
minią Jėzui pasigailėjimo. 
Mini V. Jėzaus ir Šv. Jo 
Motinos

jdžiausius dėlei mūsų ken-. 
jtėjimus. Primena šventuo-; 
įsius, ir klausia, kaip jie tą j 
‘savo šventumą sau nusi-|

ir
Marijos, di-

tuojau ar kongreso metu. Draugijos į kongresą renka 
po vieną atstovą. Po atstovų mandatais turi pasirašy
ti draugijos valdyba ir dvasios vadas.

Kongrese bus svarstomi aktualūs Katalikų Akci
jos ir mūsų tautos reikalai. Turėdami galvoje neramu
mus, kurie siaučia pasaulyje ir pavojus, kurie susida
ro mūsų tautai, mes, Amerikos lietuviai katalikai, tu- 

Įvyks sekmadienį, rugpiūčio (August) 27 d., š. m., 113 rime būti pasiruošę ir budėti. Kongresas turės sustip- 
kuopos ^rezidencijoj, Knigths of Columbus salėje, pinti mūsų vieningumą ir nustatyti tinkamas gaires 

- . , mūsų tikslesniam ir platesniam veikimui, kad didinti
Visos LDS naujos Anglijos Apskričio kuopos kvie- Dievo garbę ir kelti tautos gerovę.

čiamos išrinkti atstovus ir skaitlingai atvykti į šuva- j V . • I
Į 

tĮ 
i

ios didenybę. :mo vieta. Kylant perva-

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Osgood St., Greenfield, Mass.

žiavimą.
LDS N. A. A. Valdyba: —

Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Jonas Kumpa, Pirmininkas, 
A. Zavetskas, Vice-pirmininkas, 

. K. Nadzeika, iždininkas,
T. Versiackas, sekretorius.

v • Pasitikėdami, kad prisiusite savo atstovą į Fede
racijos kongresą ir tuo prisidėsite prie katalikiško ir 
tautiško veikimo

j
4 >Įi

stiprinimo, liekame,
A.L.R.K. FEDERACIJOS VALDYBA:

Dr. Antanas Rakauskas, pirm. 
Kun. ig. Albavičius, iždininkas, 

Leonardas Šimutis, sekretorius.
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Ekskursija Į Zarasų Kraštą
Rugpiūčio 1 d. 1937 ank

sti ryte susirinko į autobu
są didoka ekskursantų 
grupė. Ekskursijoje daly
vavo apie 16 asmenų iš U. 
S. A., viena mokytoja iš 
Pietų Amerikos, 2 žmonės 
iš Latvijos ir 2 iš Tilžės ir, 
mokytoja iš Škotijos. Visi 
liepos mėn. buvo lankę! 
DULR surengtus lituanis
tikos kursus Palangoje. 
Ta pati draugija finansavo 
ir šitą ekskursiją, kurios 
tikslas buvo supažindinti 
užsieniečius su Lietuvos 
gyvenimu. Ekskursijai va
dovavo prof. Kuzmickis iš 
Klaipėdos Pedagoginio In
stituto. Taip pat važiavo 
su mumis 2 panelės moky
tojos iš Klaipėdos Krašto. 
Visi ekskursantai buvo 
draugiški ir linksmai nu
siteikę. Dainavimui vadų 
netrūko, todėl dainos 
skambėjo nuo pat ryto iki 
vėlyvaus vakaro.

Pirmiausia aplankėme 
Jonavą. Ten nuėjome pa
matyti bažnyčios. Atėjo 
nuoširdus klebonas, kun. 
Vaitkūnas, ir daug žinių 
suteikė mums apie bažny
čią. Nuvedė jis mus į rūsį, 
kur palaidoti vyskupas 
Kazakauskas ir paskuti
nysis Napoleono ad jutau- ■ 
tas. Karstų viršus atkėlė,! 
ir galėjome matyti tų žmo
nių pajuodavusias palai
kąs. Po to gerbiamas kle
bonas mus pavaišino savo 
klebonijoje, o mes jam pa
dainavę važiavome toliau. 
Pravažiavome Gelgonis ir 
Ukmergę.

Pietus valgyti buvo susi
tarta Kernavėje. Šis ma
žas miestelis prie pat de- 
marklinijos. Atvažiavę pa
stebėjome, kad pulkas 
žmonių jau susirinkęs prie 
mokyklos. Lietuvos vėlia
va iškelta, o visi pasiruošę 
priimti mus atitinkama 
programa. Buvo tuomet 
rugiapiūtė, tad daugelis 
paliko savo dalges dirvose 
ir susirinkę laukė mūsų 
karštoje saulėje. Mes taip 
pat susėdome saulėje ir 
klausėmės nuoširdžių svei
kinimų, dainų ir šiaip kai-j 
bų. Keli iš mūsų tarpo pa-!. 
dėkojo visiems už tokį; 
gražų priėmimą. Po prog
ramos valgėme pietus vie
name mokyklos kambary. 
Viską paruošė vietos mo
kytojas ir jo žmona. Po 
pietų ėjome pasivaikščio-! taip pat rami, nuošali ir be 
ti po gražias apylinkes ir galo graži vieta, nors vi- 
aplankėme gražų piliakal- i sas šitas kraštas labai ne- 
nį iš senovės laikų, kai lie- ’ turtingas, nes žemė bloga, 
tuviai kovojo su kryžiuo- Trečią dieną aplankėme 
čiais. ilgus Tauragnų ežerus.

Aplankėme Širvintus ir Bažnyčia sena, 
Giedraičius, taip pat pasie- buvo galima įeiti, nes ne- 
nio miestelius, kur vyko buvo, kas atrakina duris, 
kovos tarp lietuvių ir len- Salakuose bažnyčia didelė 
kų, kai lietuviai norėjo iš
kovoti sau nepriklausomy
bę. Abiejuose miesteliuose 
pastatyti gražūs pamink
lai žuvusiiijų karių garbei.

rų apsuptas, todėl atrodo 
nepaprastai gražiai iš tolo. 

; Miestelis tvarkingas, šva
rus; net šaligatviai yra.

Greyhound Derby in London ■ Rockville, Ct.
■

4

i •
::

Jau sutdhius pasiekėme prįėmė mus ir pietavo kar
tos dienos kelionės tikslą

Dubingius. Seniau toje joje mįestelio burmis- 
vietoje buvusi kunigaikš
tienės Barboros Radvilai
tės pilis. Dabar toje vieto
je buvo statomas turis- 

i tams namas. Tuo metu na
mas dar nebuvo visiškai 
baigtas, tačiau jame buvo 
galima nakvoti. Ten gam
ta nepaprastai graži ir tur-! 
tinga. Salą apsupa ilgas,! 
siauras, bet gilus ežeras. I 
Tikrai ideali vieta vasaro- i 
ti.

Antrą dieną pravažiavo
me Motelus ir Joniškį. Ma
tėme daug gražių ežerų ir 
pušynų. Pušys tokios auk
štos, tiesios; niekur kitur, 
tik Lietuvoje tokias tema
tome. Labanore pietavo
me. Kadangi tada buvo 
grybų sezonas, o jie labai 
auga Labanoro pušynuose, 
todėl be kita ko pavaišino 
mus ir grybais.

Linkmenyse, pravažiuo
dami pro pat demarkacijos 
liniją, sustojome pamatyti 
gražaus naujo Vilniaus 
kryžiaus. Ten pat buvo a- 
pie šeši lietuviai pasienio 
policininkai ir anapus de- 
marklinijos tupėjo lenkų 
policininkas būdelėje. Vi- 

i siems gyventojams buvo 
! įdomu pamatyti ekskur- 
, santus. Daugelis subėgo ir 
iiš anapus linijos, bet len
kas iškišęs galvą iš būde
lės draudė jiems artintis 
prie mūsų. Ekskursantai 
patriotiškai nusiteikę su- 

i dainavo: “Į Vilnių, į Vil- 
■ nių”. Matyt, tai lenkui la
bai nepatiko.

Sulaužę tris tiltelius, pa
siekėme Kirdeikius dar 
prieš saulei leidžiantis. 

J Nuoširdus ir vaišingas a. 
■ja. kun. Breiva mus malo
niai priėmė ir tuoj pasiūlė 
plaukyti po ežerą valti
mis. Pasiūlymas visus ne
paprastai nudžiugino, ir 
visi pasinaudojo proga. E- 
žeras nemažas, ir jo kran
tai krūmais bei medžiais 
apžėlę. Visi tvirtino, kad 
niekad gražesnio saulės 
leidimosi nebuvo matę, 
kaip kad vakarą matėme 
iš Kirdeikių ežero. Kitą ry
tą vieni ėjo i bažnyčią šv. 
Mišių išklausyti, o kiti jau 
5 valandą išplaukė ežerais 
i toloką piliakalnį, nuo ku- 

jrio sakė buvo galima ma
tyti net septyni ežerai. Čia

tu su mumis “Aušros” vi-

I

l

I

I

I

A section of the record crou’d of 96,000 people uho attended the recent 
Greyhound Derby at White City, London, England. The play on the tote 
was just under 120,000 pounds ($600,000*. according to a cable from C. A. 
Munn, » director of the Oreyhound Racing Association of London. to 
Howard C. Davis, president of the Old Harbor Kennel ciub of W<»der- 
land, Revere.

KUHNLY PLUMBING & 
HEAT'NG CO.

VVestinghouse Refrigeratora 
SVilliams Oil-O-Matic Oil Burners

Greetings to Rockville 
Textile VVorkers

OTTO KINDERSBERGER

Rolls Bread Pastry

72 Union St. Tel. 186 
Rockville. Ct.

9 W. Main St. Tel. 208

Rockville, Ct.
tras. Labai teisingai jis 
mums kalbėjo, kad tikrai 
įvertinsime Lietuvą, tik 
kai iš jos jau būsime išva
žiavę. Valgis buvo ten la
bai geras. Be to, burmis
tras mus ir ledais pavaiši
no ir leido plaukyti baida
rėmis po ežerą. Po pietų 
visus ekskursantus pa-1 
samdytieji vyrai pavažinė
jo po visus tris ežerus. 
Gražiuosiuose ežerų kran
tuose tarp pušų dažnai 
matyti puošnios vilos va- 
saratojams. Viename eže
re yra tokia didelė sala, 
jog visas ūkis joje puikiai 

: telpa.
Paskutiniąją dieną leido

mės į kelionę anksti, nes 
reikėjo tą pačią dieną grįž
ti į Kauną. Pirmiausia va
žiavome į Dusetus. Paste
bėjome, kad ten vyko tuo 
metu arklių turgus. Sako 
ten visoje Lietuvoje pui
kiausi arkliai. Ir tikrai bu
vo matyt gražių arklių. 
Daugelis jų, dar nepratę 
matyti automobilių ėmė 
baidytis. Dusetai mažas 
miestelis prie ilgo išsidrai- 
kusio Sartų ežero. Mums 
ten sustojus, kai kurie ek
skursantai užėjo į lietuviš
kų baronkų kepyklą. Taip 
įdomu jiems buvo žiūrėti, 
kaip kepamos tos baron- 
. 1111 * • MViO. aunouu OACLIULA, 0X111 La-kos, kad ekskursijos va-l .. - ,. .... .v mečių ąžuolų. Dingo ciur-das niekaip jų negalėjo is- lenimųoX,ek^ Tik6 vieto. 
prasyti. Galų gale visi is-1 . . . . .t. J .. “ ® . imis tykiai snuvena, vieto-ejo su ilgomis baronkų vir-: . J
x7._-__.___x xt?i__  mis ramiai liūdi.

Ties akmeniškiais, deši
niajame šišos krante, ant 
aukšto šlaito yra Margio 
pilaitė. O antroje pusėje, 
ties Lazduonėnais, Pilkal
nis. *“ 
tiek apie Pilkalnį seni 
žmonės pasakoja įvairių 
legendų. Čia esą buvę du 
valdovai: vienas antro ne
apkentę, kariaudavę; ku
ris neįveikdavo pasitrauk
davo. Tik vienais metais 
buvusi smarki kova su 
švedais. Buvę nugalėti a- 
biejų pilaičių valdovai. Su
griauti rūmai. O ten, kur 
ilgastiebiai tvarkingai ei
lėmis auga medžiai, —šve
dų kapai. Ant abiejų pilai- 

; čių švedai papunkčiais gie
dodavę. O pašlaitėje kritu
sieji, amžinu miegu miego- j 
darni, klausydavę gyvųjų 
draugų giesmių. Ten kar
tais, kasant žvyrą, randa-j 

įmi žalvario apyrankės ir 
kiti karo dalykai. Akme- 
niškių kaime pas ūkinin
ką Margį tarnavo bernas 
Jakštas. Kartą Jakštui 
prisisapnavę, kad Margio 
pilaitėje yra raudonas mil
žinas. Tas milžinas pasi
rodęs ir pareiškęs. Atkask 
mane ir pasveikinęs išvesk 
iš pilaitės. Aš tau parody
siu, kur yra paslėpti seno
vės turtai. Tik apie tai nie-

t yjKžilg J

MARGIO PILAITE

Nuo Vainuoto vingiuoja glį prakasęs, kask toliau, 
j žavėtinai gražūs šišos šiai- kol mane sieksi. Jei kasda- 
tai. Nors upokšnis men- mas kam nors išduosi pa
ikas, vietomis peršokamas, 
bet nuo Šilutės iki Nemu-į 
no žiočių plaukioja garlai
viai. Šišos šlaitai vietomis 
apaugę ąžuolais ir krūmo
kšniais. Ten ariami kalnai 
baltuoja, čia žaliuoja. O že
mumos ir aukštumos nu
sagstytos trobomis. Ties 
Lazduonėnais šiša siekia 
Klaipėdos kraštą, Akme- 
niškių laukus. Dešinysis 
krantas tenka Akmeniš- 
kiams. O per pusantro ki
lometro pasiduoda visai 
Klaipėdos krašto globai. 
Bet Klaipėdos Krašte ne
bėra aukštų šlaitų, šimta-

* * * „ čiur
lenimo šneka. Tik vieto-

I
Greetings From i Į

THE ROCKVILLE HOTEL, INC. j!

Chas. W. Kokerda J [
Rockville, Connecticut '[

I
F. W. BRADLEY

Lumber. Builders' Hardware j

Masons’ Supplies. Paint i
9 Grove St. Tel. 194 '

Rockville, Ct.

IĮ
 ROCKVILLE MILLINC CO. į

Paints. Varnishes. VVall Paper 5

Roofing & Mason Mateliais c
3 Market St. Tel. 132 <

Rockville. Ct. r

•-.----■v.-, 
į ROCKVILLE DINER & ANNEX J 

? Steaks - Chops - Chicken <
J Daily Luncheon Specials 55 11 W. Main St. Tel. 881 J

Rockville. Ct. 5
5_____________________ <

CHAPMAN'S

f• 1

CENTRALGARAGE

Elmer Fluckinger. Prop. 
Complete Automobile Service 

Body & Fender Work

22'/2 E. Main St. Tel. 750

Rockville. Ct.

i' Rockville's Leading Shoe Store ?
Ji "Where It Pays To Trade" S 
ij Bostonians Queen Quality J
Ji 8 Park Place Tel. 96 į 
ij Rockville. Ct. ?

i

slaptį, pats žūsi ir mane 
pražudysi.

Rytojaus dieną Margis 
berno Jakšto prie darbo 
nesulaukęs. Barasis... Pats 
darbymetis, o bernas lig 
ugnyje dingęs. Bernas va- 

i kare atsiradęs, šiaip taip 
pasiteisinęs. Sekmadienį 
Jakšto taip pat visą dieną 
nebuvo. Kai Jakštas kas
dieną pradėjęs trumpolai- 
kiais prapulti, Margis pri
vertęs prisipažinti, kur 
dingstąs. Jakštas Margiui 
papasakojęs ir prašęs nie
kam nesakyti, tik leisti 
sekmadieniais toliau kas
ti. Margis leidęs. Kai iš 
nakties staiga miręs Jakš
to brolis, kuriam Vainute 
pasipasakojęs, kad liksiąs 
turtingas. Jakštas pabū
gęs ir metęs darbą.

Apie Margio pilaitės tur
tus ir Jakštą pasklydę

. gandai. Sekmadieniais a-
Tie^ę apie Margpilį, pVjįnkės gyventojai eida

vę lankyti pilaitę. Net au
tomobiliais iš Tilžės at
vykdavę. Tokios tai pasa
kos apie Margio pilaitę.

“L. A.”

I

I
I

Jewett City, Connecticut

1
- -r-- k ■ . . . -¥

Ashland Corporation
Manufacturers of 

Šilk and Rayon Goods 
Jevvett City, Conn.

%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*/

Glasgo Finishing Co. 
Beachdale Co.

Textile Dyeing -— Eleaching & Finishing
Jevvett City Connecticut

;^tXXXXXXXXXX^;XXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

XXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXMM3SX>

Je‘wett City Savings Bank
Incorporated 1873

Jevvett City, Conn.

We Welcome Small Accounts — Dividends Quarterly

One dollar Will Start A n Account

Accounts by Mail Receive Prompt Attention|
Z.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ėjo su ilgomis baronkų vir- Į 
tinėmis ant kaklo. Nekan
triai laukusius patenkino j 
pavaišindami juos baron-. 
komis.

Pakeliui pravažiavome 
naują vėjinį malūną. Vi
siems buvo jis įdomus, tad 
išlipome jo pažiūrėti. Žmo
gus, kuris ten malė rugius, 
mielu noru paaiškino kaip’ 
malūnas veikia ir leido į 
mums pamatyti visa, kas 
ten yra.

Antalieptėje sustojome I 
trumpam laikui širdiečių 
žemės ūkio mokykloje. Vi
sos mergaitės - studentės į 
dirbo virtuvėje. Vieta gra
ži, nes sodai ir dažnai tie
siasi į visas puses. Bažny
čia paprasta bet švari.

Baigdami ekskursiją, su
manėme aplankyti valsty
bės prezidentą A. Smeto
ną. Nuvažiavome pas jį jau 
į pavakarę. Ekskursijos 
vadas jį pasveikino ir kita 
atstovė įteikė jam gėlių 
puokštę. Prezidentas mus 
visus pasveikino ir pakvie
tė arbatos. Jo adjutantas 
eidamas nuo vieno stalo 
prie kito kalbino visus. 
Pagaliau prezidentas pa
reiškė norą išgirsti dainų. 
Kai sužinojo, kad mūsų 
ekskursija turi soecialų 
“himną”, pareiškė norą jį 
išgirsti. Be abejo, Jis nus-

I

ir į ją ne-

ir graži, iš akmens pasta
tyta. Apie pietus pasiekė
me Zarasus, didžiausią 
miestelį šiaurės rytų Lie
tuvoje. Miestelis trijų eže-

I

I

NORVVICH, CONN.

Deep River, Connecticu':

DEEP RIVER SAVINGS BANK

Deep River. Conn.

Organized 1851

A Mutual Savings Bank

Deposits over $3.500.000

ROCKVILLE, CT.

1
CONRADY BROTHERS

Motors Repairs 
All Modem Eąuipment

106 Union St. Tel. 520
Rockville. Conn.

į

I

COMPLIMENTS OF A FRIENO

Įsigykite jį
PILIETYBĖS KATEKIZMĄ

I Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.
Kaina Tik 25c.

Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
!! 366 VV. Broadtvay,

tebo, kai išgirdo apdainuo- kam nįeko nesakyk, daryk 
jamus lietuviškus blynus. vįenas r- • 
Taip pat dainavo ir kitų; kask tą kahi^ 
dainų.

Vis vien*buvo malonu pa
matyti savo tėvų tėvynės 
prezidentą ir išgirsti iš jo, 
bent kelis žodžius.

Nukryžiuotojo Jėzaus!
Seserys,

Elmhurst, Pa.

jamus lietuviškus blynus. vienas. Nieko nelaukęs. 
Pradžioje 

i rasi smėlį, toliau juodže
mį, už 5 metrų anglį. O an-

I

i

i

So. Boston, Mass. J ,

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

"Gyvojo Runaaus 
Paslaptys" Į

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

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

Wage Earners Save in Your Own Bank 
Saf e—Secu re z

The Dime Savings Bank of |
Norwich, Conn. |

This Bank Maintains All the Usual Savings Bank J
Facilities

Take Advantage of the Many Services

Z 
* 
Z
S

Į

The Chelsea Savings Bank
Incorporated 1858

Your Account VVelcome

NORVVICH. CONNECTICUT

z
Jz
J

NORVV'CH, CONNECTICUT

More Than a Century of Service

Small Accounts Are VVelcome

NEW LONDON. CONN.

l

$

Š 
Z

THE MARINERS SAVINGS BANK

Incorporated in 1867

A. F. LUDWIG. INC. ,Į

Ice. Range & Fuel Oil ’J
Coolerator The Air-Conditioned 'J

Refrigerator J'
77 Brooklyn Tel. 641 'J

! Rockville. Ct. Ji
i •av.vasv.svavvvav.vvv,

J JULIUS BEER Jj
Į Rolls Bread Pastrv J1
i All Bakery Products ' J
J 8 Market St. Tel. 249 '[
• « Rockville. Ct. Ji

<! <! 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX«WXXINX ?

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
I

z 
zNew London. Conn. Z
Z

SXX'XXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-Z

The Savings Bank of 
New London

Established 1827

5 63 Main Street, New London, Conn.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE1

■i:

ELMHURST, FA.

atvažiuoti. Dėkojame 
Kasakaičiui iš Pittstono. 
K. Miliauskui iš V. ilkes- 
kun. J. Kundreskui iš 

savo
atvažiuoti i pikni-

• —c Labai gaila, —. pasi
girsta iš valtelės atsakas. 

;— Man kaip tik dabar ėmė 
: smarkiai ant meškerės 
Į kibti.

savo parapijomis važiuot: i pik
niką. Ačiū ir gerb. kunigams: J. 
Kidykui. S. J. ir Railai už daly
vavimą piknike.

Ypačiai dėkojame pikniko 
darbininkams ir darbininkėms 
už pasidarbavimą - pasišventi
mą mūsų reikalams. Nors čia 
visų vardus nepažymėjome, ta
čiau maldoje atminsime kiekvie
ną iš Jūs.

Nuoširdų ačiū tariame auko
tojui ponui Kundrotui iš Worces 
ter. Mass.. kuris aukoje 115 sva
rų dešrukių (frankfurters) : 
aukų rinkėjoms ir aukotojoms 
ponioms Staniškienei. Talečkie- 

gerada- nei ir Urbienei. Teatlygina Die- 
kuri
Gul-

Service už 5 svarus
V. Kersavičiui už 2

V. Janašaičiui

!§
•ii

parūpi- 
daugelio

Kateiva. Jonas Dagėla. ponia' 
M. Rainienė. AI. Digiinienė, M. 
Matucevičienė. Valerija Jakš
taitė. Agnė Adomaitvlė. Oiga 
Povilaitytė. Bitrė Kukauskaitė, 
Lilė Vilkiūtė, Vayola Vikaus-
kas. Filė Girulaitytė. Edvardas paskęsta. 
Kripaitis. Pranas ir Jurgis Ste- tarpe valtelėje yra ir vie 
ponavičiai. Albertas Jegėla.

Anegdotas Apie Angią Meškeriotoją

Per jūras plaukiąs laivas 
nelaimingai užvažiuoja 
ant povandeninės uolos Ir 

Išsigelbėjusių

HEW JERSEY
ac:c:

nas šaltakraujis anglas, 
bet nepaprastai aistringas 
meškeriojimo mėgė jas. 
kuris ir sunkią nelaimės 
valandą nepamiršo didvy
riškai išgelbėti visus savo mo, laivas priplaukia prie 

instrumen- nelaimingųjų. Visus džiū
gaujančius iškelia iš vai

Tuoj susitvarkęs meškerę 
užmeta. Staiga vienas iš 
valtelės tolumoje pamato 
dūmus ir sušunka:
— Laivas, laivas!
— ššš, susimildamas, — 

ramina ji anglas. — Susi
mildamas tykiau. Visas 
žuvis man nubaidysi.

Pagaliau, po ilgo lauki-

MEDUS

NUOŠ1RDI PADĖKA
Metiniam piknikui pasisekus. 

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys 
reiškia nuoširdžią padėką vi
siems. kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo, kad piknikas būtų 
sėkmingas.

Pirmiausia dėkojame gerbia
miems kunigams, kurie atsilan
kė i pikniką ir vakarienę: pre
latui J. V. Miliauskui, kun. A. 
Ežerskiui. kun. J. Boll. tėvui 
Gabrieliui. C. P., kun. Maųuire 
ir kun. McGoyvan. Dėkojame vi
siems klebonams už paraginimą 
žmonių 
kun. J. 
kun. J. 
Barre.
Luzeme už paskatinimą 
parapijiečių 
ką užsakytu autobusu.

Taip pat tariame nuoširdų pa
dėk s žodį visiems pikniko dar
bininkams. kurie ne tik šįmet, 
bet ir kiekvienais metais uoliai 
darbavosi mūsų naudai: Iš 
Scrantono: ponams V. Žemai
čiui. C. Kvedaičiui. kuris atvežė 
ir nuvežė namo daugelį darbi
ninkų. M. Poteliūnui. P. Andru- 
kaičiui. B. Laurynui. J. Girdžiū- 
r.ui. B. Zakarauskui ir J. Makš- 
tučiui. Panelėms A. Gavelaitei. 
A. Stankiūtei. A. Jaknavičiūtei. 
ir L. Žemaitytei: iš Wilkes-Bar- 
re: ponams J. Norsavičiui. ir M. 
Norsavičienei. S. Amaičiui. ku
ris atvežė ir nuvežė darbinin
kes. ir I. Amaitytei. M. Agur- 
kytei. M. Jaknavičiūtei. A. Gri- 
mailaitei. M. Sabastiūnaitei. A. 
Solinskiūtei. poniai J. Opet: iš

Peter F. Carroll
(KARALIUS)

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
VVorcester. Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį
Tel. V.’orc. 4-6757

A VERY
DOLLARS

Luzeme: T. Motejūnaitei. ir 
Agnietei Jacebs.

Be šitų, norime širdingai pa
dėlioti Grimail šeiniai iš tvil
kęs - Barre už jų bendradarbia
vimą ir poniai Sakalauskienei iš 
Pittstono už autobuso 
nimą ir už pardavimą 
laimėjimų knygelių.

Dėkojame ir šiems
riams: p. S. Žemaitienei, 
aukojo 10 sverų dešrelių, 
bins Self 
dešrelių,
svari’ dešrelių. 
10 svarų dešrelių. A. Kelly už 10 
svarų dešrelių. Stankui už 10 
svarų dešrelių. Roach už 6 sva
rų dešrelių. Belge už 2 auką 
kitiems, kurie aukojo smulkes
nes aukas.

Dėkojame ir gražiam žmonių 
būreliui. kuris nebijodamas 
gręsiančio lietaus atsilankė ir 
parėmė mūsų reikalus.

Pranešame, kad pinigų dova
nas laimėjo šie žmonės: ponia 
S. Bakšienė, Scranton. 25. ji pa
aukojo mums iš jų 2: ponas J. 
Jeskevičius Hazieton. 10: pane
lė Romaine. Nevvark. N. J.. 5: 
keptą paršiuką. Veronika Gegu- 
žylė iš Luzerne.

Dėkojame ir būreliui vyrų, 
kurie atvyko iš apylinkės mies
tų ir padėjo atlikti daugeli 
svarbių darbų.

Dėkojame J. Girdžiūnui. J. 
Norsavičiui. V. Andreyvs. A. 
Vaičiuliui už nudažymą senelių 
namo: p. J. Alauskui. Makštu- 
čiui. Čepaičiui už pastatymą ve
randos prie senelių namo; J. 
Norsavičiui. J. Girdžiūnui. Šeš
kevičiui, Makštučiui. Čepaičiui. 
Arlauskui. Pegeralskui, Mat- 
kauskui, Andrukaičiui. A. Kei- 
dish už darbą prie ežero ir pa
ruošimą parko piknikui.

Gilią padėką reiškiame Scran
tono ir Pittstono vyrams, kurie 
padėjo šieną suvežti ir rugius 
nuplauti ir iškulti, nereikalau
dami už tai jokio atlyginimo.

Karštoje maldoje prašysime 
malonių Davėjo, kad būtų vi
siems šitiems žmonėms dar šim
tą kartų duosnesnis negu jie 
mums, kad buvo. Tad dar kartą 
tariame visiems darbininkams 
ir rėmėjams širdingiausi DĖ
KUI.

.Vukryžiuoto -Jėzaus Seserys, 
Elmhurst. Pa.

ras Jums už Jūsų duosnumą.
Dėkojame taip pat visiems at

silankiusiems j pikniką, nes Jūs 
suteikėte mums labai reikalin
gą paramą.

Nesitenkinsime vien šiuo išsi
reiškimu savo dėkingumo, bet 
maldausime Marijos per noveną 

ą ir dabar laikomą ypatingai už Vi
los geradarius išprašyti Jums 
reikalingų malonių.

Dovanas, kurios buvo išleistos 
per antrą pikniką laimėjo se
kantieji asmenys: $50.00 p. Le
onas šeiduikis. 252 W. Third 
St.. South Boston. Mass.: $10.00 
p. Bigenis. 311 Wharton St.. 
Philadeiphia. Pa. ir p. C. Mat- 
trick. 46;. Providence St.. Wor- 
cester. Mass.: $5.00 p. Blam-
bert. 633 Adeline St.. Trenton. 
N. J. ir p. P. Šokas. 1106 North 
St.. Philadeiphia. Pa.: $2.00 p. 
M. Budnavage, 139 A St.. Gi- 
rardvilie. Pa.: p. C. Baltrušai
tis. 317 Greenyvich St.. Philadei
phia. Pa.: p. C. Barauskas. 1120 
VVashington St.. Norvvood. Mas- 
sachusetts: p. A. Kairys. 812 
Lincoln Avė.. Rockford. III.: p.

. K. Kazakevičienė. 84 Division 
, St... IVilkes - Barre. Pa.; p. D.

Kurkauskienė. 7031 Saybrook 
Avė.. Philadeiphia. Pa.; p. M. 
Liberta. 1714 Poplar Grove. 
Philadeiphia. Pa.: p. J. Staniš- 
kis. 603 N. Ttvelfth St.. Phila
deiphia. Pa.: p. J. Urba. 1318 
South Thirty-sixth St.. Phila
deiphia. Pa.: p. J. Zaleskas. 
2717 Kast Ontario St.. Philadei
phia. Pa.

Švento Kazimiero Seserys,
Newtown,

Didž. gerbiamam klebonui ku
nigui I. Kelmeliui ir visiems da
lyvavusiems Primicijų Apeigose 
ir puotoje, ir ypatingai dekuoju 
puotos ruošėjoms. Lai Jums 
Dievas atlygina šimteriopai už 
Jūsų trusą.

Kun. Tumas Poška.

Pa.

I

meškeriojimo
tus. Visiems nusiminusiai
besidairantiems ir su aša- teles, tik vienas anglas ne- 
romis akyse belaukian- rodo noro išlipti.
tiems pagelbos, anglas pa-į — Kas yra? — Šūktelia 
siryžta išnaudoti valandė- nuo denio kapitonas. — 
lės progą ir pameškerioti. IGelbėtis!

i

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

WATERBURY, COHN
GRAŽIAI PASIŽYMĖJO L. K.

STUDENTŲ KUOPOS
NARIAI

k PER s
MONTH -V

., k* r
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j 771

Wlll BUILD A NEW 
GARAGE OR ENLARGE 

THE OLD ONE

Norfolk Lumber Co.
43 Canton St.,

Phone Stoughton 372

100 Pearl St.,
Bridgevvater 350

NEWTOWN, PA.
DĖKOJAME

Džiaugėsi Seselės rugpiūčio 
menesio 6 dieną, sulaukusios 
minios geraširdžių lietuvių, ku
rie suvažiavo j Vilos gražų so
dą pasilinksminti ir paremti Se
selių reikalus. Visą dieną saulu
tė savo skaidriais spinduliais 
džiugino susirinkusius.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. 
kunigams klebonams: I. Valan- 
čiūnui ir J. čepukaičiui: gerb. 
kunigams asistentams: V. Mar- 
tusevičiui, J. Bagdonui ir V. A- 
žukui už atsilankymą j pikniką 
ir už raginimą parapijonų pa
remti mūsų pramogą. Taip pat 
dėkojame ir kitiems gerb. kuni- 

■ gams klebonams, kurie ragina

LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

7V1 So Boston 1298
Vice-Pirm F. Z •' ■ < nė.

564 E. Eroadway. So. Boston. Mass. 
Prot Raš‘ — Ona IVaškienė.

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

4115 VVashington St . Roslmdale, 
Tel Farkway 0558-W 

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

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

Kasos Gi.—Marijona Aukšti kaimenė.
III 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 raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininka3. Juozas Svagždys.
601 6th St.. So. Boston. Mass. 

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

Prot. Rašt. Jonas Glineekis,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Ma38. 

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 
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. Tth St., So. Boston, Masa.

Lietuvių Vaizbos Buto chorą.; 
rugpjūčio 4 d. studentų vasari
nių kursų užbaigime. Yale uni
versiteto. New Haven. Conn.. i 
išpildė gražią programą. Pla
čiai, anglų kalboje, kalbėjo 
kun. J. Kripas apie Lietuvių 
praeitį ir Lietuvos istoriją. Lie
tuvių ir anglų kalba trumpą 
kalbą pasakė p-lė Valeria Jakš- 
taitė. Chiro vedėja. Bronė Rasi- 
mavičiūtė kalbėjo apie lietuvių 
dainas ir muziką, o po to choras 
sudainavo keletą lietuviškų dai
nelių ir pašoko naujus lietuviš
kus šokius, kuriuos lydėjo 
triukšmingas žiūrovų delnų plo
jimas. Po programos buvo su
rengta lietuviškų dirbinių paro
dėlė. kurią paruošė stud. kuo
pos pirmininkas Antanas Ka
tei va. M. Matucevičienė ir M. 
Digmienė. Pirm. Ant. Kateiva 
ir V. Jakštaitė buvo apsirengę 
tautiniais lietuviškais rūbais ir 
aiškino apie išstatytus parodo
je eksponatus.

Lietuviškais dirbiniais visi 
žiūrovai labai domėjosi ir buvo 
patenkinti.

Svečiai ir pasižymėję dalyviai 
yra šie: kun. Jonas Kripas. 
kun. A. Pilkūnas, Dr. W. Bule- 
vičius. Bronė Rasimavičiūtė. A.

1

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
. Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Limosinai džl visokių reikalų.

A$ LITTLE ASHOTPOINT VALUE Y ARDST1CK SH0WS 36 
OUTSTANDING REFRIGERATOR FEATURES * 

6-Way Cold Storage Compartment. Pop-lce 
Traya. 16-point tenperahre corfboL Adjut- 
able loterūr. AdjastaMe-beigbt gliding >helTe«. 
Semi-aatomatic defrosting. New deaurt tray. > 
Vienam sealed Thriftmaiter mechanism. Frmt 
and regetable itorage drawera. Antomatic 
Interior Light Ali - ateel cabinet. Food salety 
gange. And 24 more.

BUYS A HOTPOINT
REFRIGERATOR

• Follow the lead of value-vvise refrigerator 
buyers— ‘ Shop them all. Make a note of 
claims. Then see Hotpoint”

Be sure that the refrigerator you buy has 
all the modern ūpprovements which make 
real value. Hotpoint’s Valae Yardstick shows 
the 36 iaaportant feature* you can have at 
no extra cost

Check up before you sign up. Come 
in today and check up on the new 1939 
Hotpoint Electric Refrigerators.

UNION J
F; ELECTRIC AL 
/ SUPPLYCO N Union Electrical Supply Co

92 High Street
*:* Samuel Kaufman, Prez. ir Kasinikas
*♦* w

♦♦^♦^*w*^*^5^*^*^J^*^J*****J**X^*^t^Xw*^****^****^<wZ^*^***^*w*^*^*^*w*^*w*^*^*^*^Jw*,^****<M,*,******><*>**>*<*************

k

Boston, Mass.
Telefonas LIBerty 2337 ♦♦♦

❖
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[VIETINĖS ŽINIOS
I GRABORIAI

LANKĖSI

Pereitą ketvirtadienį “Darbi
ninke” lankėsi kun. Vincas Cer- 
nauskas, MIC, Hinsdale. III.. Tė
vų Marijonų seminarijos profe
sorius; kun. Tomas Poška, Vil
kaviškio deocezijos, nesenai į- 
sišventinęs Vilkaviškyje ir bro
lis Jonas Banys. MIC. Kun. V. 
Čemauskas ateinančią savaitę 
grįžta į Chicagą. o kun. T. Poš
ka išvyks į Lietuvą rugsėjo 20 
dieną.

I

Ūkio banko Utenos skyriaus 
buhalteris, kuris šiomis dieno
mis vieši So. Bostone, ir p. 
Justa Karpiūtė iš Westville, III., 
Šv. Petro ir Povilo par. (West- 
ville, III.) vargonininkė. Jiedu 
pasakė trumpas sveikinimo 
prakalbėles.

Visi minimi svečiai ir viešnios 
lankėsi “Darbininke”, gėrėjosi 
“Darbininko” spaustuve ir LDS 
namu ir visa nuosavybe.

ŽINUTĖS

LANKĖSI Rugp. 10 d., lankėsi pas kun. 
P. A. Virmauskį kun. Tomas B.ir. A. VII lIlčL KU.I1. x (Jlllčlo

Pereitą šeštadienį, grįždami iš poška, kun. Vincentas Cemiaus- 
Moterų Są-gos seimo pas pp. ;kas. MIC., STL., prof. filosofi- 
Peldžius į So. Bostoną užsuko jos Tėvų Marijonų Seminarijo- 
chicagiečiai, būtent: Dr. A. G. je Hinsdale, III., kun. A. Baltru- 
Rakauskas. Moterų Są-gos kv°'!šiūnas — atostogaująs, kun. J. 
tėjas. p-nia A. Simutienė Drau- DaunįS) įr Brolis Jonas Banys, 
go redaktoriaus žmona, p. So- Run poška yra Amerikietis. Jis 
fija Sakalienė, Moterų Dirvos prisirašė Lietuvoje prie Vilka- 
redaktorė ir p. Sudeikienė. Sve- j vjškės diecezijos. Ten šį pavasa

rį tapo įšvęstas kunigu. Rugp. 
6 d., laikė primicijas Šv. Trejy
bės par. bažnyčioje, Newark, 
N. J. Dabar rengiasi grįžti Lie
tuvon.

čiai tą proga aplankė “Darbi
ninko” redakciją ir administra
ciją. Seimininkai išvyko į New 
Yorko Pasaulinę Parodą, o iš 
ten grįš į Chicagą.

šeštadienį, rugp. 12 d. iš Wa- 
terbury, Conn. buvo atvykę pp. 
mokytoja Jedvyga, slaugės So
fija ir Ona ir Edmundas Stul- 
ginskai, kurie išpildė Darbinin
kų Radio programą, ir p. Kairys 
iš Stamford. Conn., kuris savo 
automobiliu Waterburiečius at
vežė. Taipgi programoje daly
vavo p. Aleksandras Žemaitis,

DAKTARAI

J

■

&
'■

4 
! 

'!

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Bo3ton 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 5:30 iki 9 v. v 
Seredomi3 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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

mus 
rūšies.

Charies & Chris
454 Broadvvay

So. Boston, Mass.
Taisome automobilius. Pas 
mechanikai yra pirmos
Taipgi renduojame garadžių pa
statyti automobiliams. Parduoda
me gasoliną, tajarius ir kitokius 

automobiliams reikmenis.

Rugpiūčio 6 d., Kęstučio Parke, E. Dedham, Mass. 
praėjo “Darbininko” piknikas pilnu pasisekimu. Žmo
nių buvo daug. Svečių ir viešnių buvo matyti net iš to-! 
limų kolonijų. Kaip sporto, taip ir meno programa va-' 
dovystėje pp. Al. ir Onos Ivaškų pikniko dalyvius labai 
žavėjo. Turiu pažymėti, kad dar prieš pikniką daugelis 
“Darbininko” prietelių įstojo į rėmėjų eiles. Kurie ne
suspėjo tą padaryti prieš pikniką, tą padarė sekantieji 
asmenys po pikniko: 
Mrs. Račkauskienė, So. Boston, Mass. 
J. Ikasala, Montello, Mass.......................
A. Baltutis, Newark, N. J........................
J. Cūnys, advokatas, So. Boston, Mass.
K. Šidlauskas, So. Boston, Mass............
Mrs. A. Zautra, Nashua, N. H................
Kun. Ig. Kelmelis, Newark, N. J............
Kun. J. Daunis, Haverhill, Mass............
W. Zaremba, Manchester, N. H............
S. Sviokla, Brockton, Mass....................
K. Bauša, Lawrence, Mass......................
M. Kašėtaitė, Waterbury, Conn. ..........

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už paramą.
PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Jviams, į kurias prisirinko 
■ labai daug lietuvių darbi- 
I ninku ir darbininkių iš pla
čios apylinkės. Iš Lietuvos 

! Liepos 17 d. apie 14 vai. j Klaipėdos kraštą atvyku- 
i Kėdainių — Vandžiogalos s-us žmones kun. lie-
ruože praėjo smarki aud- £UV;S aprūpino ne tik są
rą. Buvo nunešta stogų, iš-į jęramentais, bet lietuviško- 
laužta medžių, sugriauta, mjs maldaknygėmis ir lai- 
trobesių. Keliose vietose kraščiais. Sekamos tokios 

^1 001 buV° matyti £aisrM- Audra lietuviškos pamaldos į- 
$100 ?upljšė trečdalį Kėdainių vyks dar rugpiūčio mėn. 
$1.001 
$1.00 
$1.00 
$1.00
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00,

i

Pro Kėdainius Praėjo 
Didelė Audra

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUSir
BALSAMUOTOJ AS

Turi Notaro Teises 

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

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

Rugp. 15 d., 7:30 vai. vak.. 
bažnytinėje salėję, W. 5th St., 

' įvyks Federacijos skyriaus su- 
isirinkimas. Kviečiami visi drau- 
1 gijų atstovai dalyvauti.
I

Į

I

12 d., mirė, Carney li- 
Antanas Monkauskas, 

amžiaus gyv. 355 W. 
porą mėnesių sirgęs.

Rugp.
! goninėje
62 metų 
2nd St.,
Amerikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko žmoną Marijoną (Mile- 
rytę) ir du sūnų. Palaidotas iš 

j šv. Petro par. bažnyčios, rugp. 
; 14 d., 9 vai. ryte, Šv. Mykolo 
kajiuose.

........ —
Rugp. 13 d., tapo pakrikštyta 

Rūta - Alena Kazimiero — An
taninos (Vasiliauskaitės) Pra- 
kapų. Kūmai buvo Jurgis Kud- 

' revičius ir Anielė Genevičiūtė.

I

)Šv. Jurgio bažnyčios sto-i * _________
go. šiaip audra buvo nei!-: Jurbarkas _ Nuo 1932 
ga, tik penkias minutes < ~ .® Y im- Orentas laiko brangių-
ru °* jų kailių ūkį Jurbarko a-

ipylinkėje. Ūkyje augina- 
į mos sidamrinės lapės, au
sdinęs, meškėnai ir nutri
jos. Įvairių brangiųjų žvė
rių šiuo metu jau turime 
virš 100 ir ateityje mano
ma dar net keleriopai pa
didinti.

Vilkiškiai (Klaipėdos' 
kraštas) Liepos 9 d. Vil- 
kiškiuose buvo nemažas 
lietuvių suvažiavimas. Tą 
dieną katalikų bažnyčioje 
įvyko pamaldos lietu-

JoscphW. 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. SCU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

SUGRĮŽO Iš ATOSTOGŲ

pp. Juozas Kibartai. jų sūnus 
Juozas ir duktė p. J. Voverienė 
su savo vaikeliais — Jonu ir 
Marijona - Ona iš So. Bostono 
buvo išvykę į New Jersey pas 
savo gimines pp. Joną Kibartus, 
gyv. Paulsboro, N. J. (“Darbi
ninko” skaitytojus). Ten bevie
šėdami buvo nuvažiavę į Atlan- 
tic City. Philadeiphia ir taipgi 
lankėsi Pasaulinėje Parodoje, 
New Yorke. Grįžo iš atostogų 
sveiki ir linksmi, džiaugiasi įgy
tais įspūdžiais.

I

Penktadienį, liepos 28 d. užsi
baigė mūsų linksmos dienos su 
puikiu parengimu iki kitų metų. 
Visi atsilankiusieji buvo palink
sminti lietuviškomis dainelė
mis, deklamacijomis, veikalė
liais ir šokiais. Po išpildymo da
lies programos Tėvelis Kneižis 
parodė daugiau gražių paveiks
lų, tarp kurių buvo nufilmuoti 
ir mūsų mokiniai. Ir vėl gardu
mynais mus pavaišino, kuriuos 
parūpino ponia Karčiauskienė. 
Dėkui jai!

iI
p. Petras Plevokas (Ple-; 

vack) ir jo sūnus grižo, iš i 
L. Vyčių seimo patenkinti.' 
Turėję “good time”. p. 
Plevokas yra stogdengis ir 
namų taisytojas.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

■ savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Sekmadienį, šv. Petro par. 
bažnyčioje, kunigai priminė pa- 

' rapijiečiams pasinaudoti proga 
Marijos didžiulės šventės ir eiti 

i dažnai prie šv. Komunijos se
kančiomis dienomis.

TRILYPIS PIKNIKAS

i Kur du stos, visados dau- 
; giau padarys... — tai prie
žodžio aksioma, kuri visur 
ir visuomet tinka. Kuomet 
sustojama į barą talkoje 
rugius ar šieną piauti, tai 
tik rūksta, kaip darbas ei- 
jna pirmyn. Turėdami min- 
!ty ir LDS trys kuopos — 
Šo. Bostono, Cambridge ir 
Brocktono sumanė suren
gti prieš darbininkų šven
tę — Labor Day, rugsėjo 3 
d., Romuvos Parke, Mon
tello, Mass. šaunų pikniką. 
Tame piknike bus galima 
jau pradėti naują rudeninį 
sezono pasilinksminimų 
programą. Ir tikrai verta 
nuvykti prieš žiemą dar 
kartą pašumyti ir paūšti 
bei su pažįstamais pasi
šnekėti. Reiktų visiems ir 
visoms apie tai pagalvoti ir 
ruoštis iš anksto.

Tad visi bendran žygini 
Visi vykime i darbininkų 
pikniką! Rap.

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”.

Nors šį metą aš užbaigiau Va
sarinę Mokyklą, bet tikiu su
grįžti ir kitą vasarą praleisti 
'daugiau linksmų dienų. Mes vi
si mokiniai esame labai dėkingi 
šv. Petro par. kunigams ir Tė
veliui Kneižiui, kad linksmino 
mus ir davė mums progą pasi
mokinti gimtosios kalbos. Taip- 
pat esame dėkingi Jėzaus Nu- 

, kryžiuoto Seselėms iš Cambrid- 
ge, mūsų mokytojoms, nes po 
jų vadovybe mes visi. Vasarinės 
Mokyklos mokiniai, turėjome 
linksmas dienas, ir netik kalbos 
bet ir katalikiško dorumo nuo 

“Darbininko” pa-jų paraginimų ir pavyzdžių iš
mokom. Lai Dievas visiems 

1 . .

IŠVYKO ATOSTOGŲ

P-nia Jeskevičienė ir p-nia 
Jakimavičienė pereitą šeštadie
nį išvyko į Elmhurst, Pa. Pra
leisti atostogų. Ten paviešėju
sios žada vykti į New Yorką 
Pasaulinę parodą. P-nia Jeske
vičienė yra LDS 1-mos kp. ilga
mečio finansų sekretoriaus žmo
na, kuri visuomet nuoširdžiai 
darbuojasi kiekviename “Darbi
ninko” parengime. P-nia Jaki
mavičienė irgi prisideda savo 
darbais prie 
laikymo. Linkime abiem links- mokom, 
mai ir maloniai praleisti atosto- gausiai atlygina. Ir ateinan- 
gas.

Edw.V.Warabow 
(VVRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai, 
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 8839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

VASARINĖS MOKYK
LOS ATSIMINIMAI

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

TEL. GEN 9296

tiems metams lauksim daugiau 
mokinių ir linksmų laikų!

Šv. Petro parap. Vasarinės 
Mokyklos. 8-to Skyriaus 

Mokinė
Ona Kudarauskaitė.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimal ir patarimai dykai

Liepos 5 d. iškilmingomis šv. 
mišiomis. kurias atnašavo mū
sų gerbiamas klebonas kun. P. 
Virmauskis, prasidėjo Lietu
viška Vasarinė Mokykla Šv. 
Petro parapijoje. Mokykloje, ša
lę bažnyčios, atsilankė daug 
berniukų ir mergaičių. Mūsų 
skyriuje, aštuntame, buvo arti 
dvidešimt mokinių: o kituose, 
maždaug apie trisdešimts ir 
daugiau. Kas rytą prieš pamo
kas visi susirinkdavome bažny
čios svetainėje padainuoti gra
žių lietuviškų dainelių, o po pa
mokų sueidavome į bažnyčią su
kalbėti maldeles.

Per tas keturias savaites mus 
aplankydavo mūsų gerasis kle
bonas kun. Virmauskis. deako- i 
nas Naudžiūnas, ir p. R. Juška. 
Kiekvienas jų savo naudingais 
patarimais ir pamokinimais 
mums daug pagelbėjo. Už tai 
jiems tariame širdingiausiai a-; 
čiū. Seselės mokytojos išmoki- j 
no mus lietuviškai skaityti, ra
šyti. siliabuoti, deklamuoti, 
taip-gi lietuviškos gramatikos 
ir Lietuvos Istorijos.

Liepos 12 d., kaip kasmet, tu
rėjome išvažiavimą ant salos 
(Castle Island). kur linksmai' 
žaidėme Seselių ir deakano’ 
Naudžiūno priežiūroje ir buvo- j 
me gardžiai pavaišinti. Nors i 
lietus sutrukdė mūsų žaidimus 
vistiek turėjome linksmą dieną.

Liepos 20 d., pas mus atsilan
kė Norwoodo parapijos 
klebonas kun. Kneižis. Jis mums 
parodė labai gražius krutamus 
paveikslus po kurių mes visi 
nusifotografavome. Po to vėl 
gavome šaltos košės ir pyragai- 

Ičių!

Metai Atgal Žmonės
Užsakydavo “ALE”

Dabar-gi jie reikalauja

PICKVVICK”
I

i

I

Lietuvis Piumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Sionite Welding Co.
Welding Hot Water & Stearn 

Boilers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

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

Vist skelbkitės “Darbininke".

Queen AnnLaundryJnc
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

IŠ KRANO - PARODYK I KRANĄI
I

I
I

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau TCE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengi mams.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei ~~
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga. Sav. 

B 753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON. MASS

■■

r

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 

llat verti skaitytojų paramos, 
į Visi skellikitės “Darbininke".

BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC, BOSTON, MASS., BREV/ERS SINCE 1870 Jei norite, kad Jūsų drabužiai / 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.
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Antradienis Bugpiūčk 15 L939 DARBININKAS

HOLIDAY THRONG AT NEW YORK WORLD’S FAIR

____________ ________8_

16,M- AMŽIAUS 
s LAKŪNE

Kaunas — Kaune prasi- kio kooperatyvai ir Mari- 
dėjo lietuvių - lenkų komi- jampolės, Alytaus. Kėdai- 
sijų posėdžiai prekybos nių, Jurbarko ir Biržų koo- 
sutarčiai peržiūrėti. Lietu- peratinių organizacijų ats- 
vos Lenkijos prekybos su- tovai. Iškilmėse atsilankė 
tartyje yra numatyta, kad ministro pirmininko pava- 

K. Bizauskas ir 
ministras J. 
Eisenoje su 

dalyvavo 19

duotojas 
žemės ūkio 
Krikščiūnas, 
vėliavomis

maždaug po pusės metų 
nuo sutarties sudarymo 
tokia komisija turi susi
rinkti. Per pirmuosius tris 
mėnesius po šutai ties pa- prekybos kooperatyvų (a-
sirašymo Lietuvos ir Len- pie 500 narių). 23 kredito 
kijos prekių apyvarta šie- kooperatyvai (apie 100 na- 
kė iš vienos ir kitos pusės rių) ir 6 ja 
tiktai po 300.000 Lt.

Kaunas — Nustatyti ir 
paskelbti šaulių moterų 
pareigos ženklai. Jie yra 
trijų rūšių ir trijų spalvų 
— auksinės, ;___
bronzinės ir pritaikyti vi
soms pareigūnėms. Ženk
lai nešiojami uniforminės 
suknelės aoikaklės kam
puose. Be to. nustatyti sta
žo ženklai šaulėms mote
rims išbuvusioms Šaulių 
Sąjungoje 5. 10. 20 ir 25 m.

unųjų ūkin. ra
teliai (apie 200 narių). Mi
nistras Bizauskas, sveikin
damas Suvalkijos koope
ratininkus, savo kalboje 
pareiškė: "Kooperacijos
pradų mūsų krašte, mūsų 

Tai
seniau labai

■

i Mokyklų Skaičius Lietuvoje

NEW YORK (Speciali—Scenes likę this are almost daily occur- 
rehces on the seven-aere Court of Peace, centrai gathering place in 
the International Area of the New York World's Fair.

At the left of the picture is seen a winc of the Hali of Nations 
behind which rise the towers of the Bomanian and U. S. S. B. Pavil- 
ions. The dark tower to the rijht is the carillon tever ef the Bei- 
eian Pavilion.
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Šančių gimnazijos moki- 
j, Izabelė Plyčiūtė, 16 

metų amžiaus, labai suža
vėta vienoje aviacijos 
šventėje narsiais lakūnų 
žygiais, pasiryžo pati būti 
lakūnė. Šį pavasarį ji pa
reiškė Aero klubui savo 
norą ir stojo mokytis. Bet 
įdomiausia, kad ji mokėsi 
tik 5 dienas. Sportinės es
kadrilės vado kpt. Taunio 

■ priežiūroje padarė 74 skri- 
Įdimus ir po to leista jai 
vienai skraidyti. Jau pada
rė 15 savistovių skridimų. 
Visai tiksliai, vadovauda
masi žemėlapiu, nuskrido 
į Žagarę.

sidabrinės ir tautoje būta iš seno, 
talkos. Jos 
madoje buvo. O talka — 
kooperacija. Tik žinoma, 
pastovi, nuolatinė talka — 
kooperacija — turi dau
giau galimybių ir daugiau 
nuveikti. Kooperacija tai 
vienybė. Lietuva perma- 
žas kraštas, kad galėtume 
po vieną veikti. Todėl mes 
privalome dirbti draugėn 
susibūrę, nes vienybė tai 
mūsų jėga. Lietuvis ben
drai. o suvalkietis tikrai 
savo užsibrėžtojo tikslo 
pasieks, tai jau yra pavyz
džiais įrody’ta. Todėl Vil
kaviškio ir Šakių apskri
tyse neturi likti nė vieno 
ūkininko, kuris nebūtų ko
operatininkas". O minis
tras J. Krikščiūnas, baig
damas savo kalbą, pasakė: 
“Suvalkų krašto ūkinin
kas buvo Lietuvos ūkio 
žiedas ir aš ne abejoju, kad 
jis pirmaujantį vaidmenį 
išlaikys ir ateityje”. Šven
tę užbaigus pasiųstos svei
kinimų telegramos Vals
tybės Prezidentui Antanui 
Smetonai, kariuomenės 
vadui grig. gen. St. Rašti
kiui ir Vilkaviškio vysku
pams. Vilkaviškio miestas 
šventės proga buvo gau
siai pasipuošęs žaliumy- 
nais ir vėliavomis ir viršu
je didžiuliu garbės vartų 
plakatu su įrašu: “Mes vy
sime vargą iš Lietuvos. 
Vienybėje kelio mums nie
kas nepastos”. “Iš vargo 
kelkim mūsų šalį, vienybė
je visa mūs galia”.

vaujant Respublikos Pre
zidentui, ministrui pirmi
ninkui, kariuomenės va
dui, krašto apsaugos mi
nistrui ir kt. aukštiems 
karininkams, kurių nema
ža dalis buvo pirmosios 
karo mokyklos laidos auk-

audiniai. — Iki lėtiniai. Kadangi pirmo-

kursai jau baigė 80 audė
jų. Kursuose buvo moko
ma austi paprastomis ir 
pagerintomis staklėmis 
drabužiams medžiagos, 
staltiesės, lovatiesės juos
tos, takai, kilimai ir kitoki 
namų ir išeigos apyvokai 
naudingi 
šiol įvairiose krašto vieto- sios laidos karininkai buvo 
se buvo rengiami specialūs visi savanoriai, kurie vos 
kursai akmenskaldžiams, tik mokyklą baigę išėjo į j 
Didėjant Lietuvoje apdirb- frontą ginti Lietuvos ne-; 
tų akmenų pareikalavimui priklausomybės, todėl Re- 
ir ryšium su tuo daugiau spublikos Prezidentui lei- 
akmenskaldžių, šią vasarą dus pirmoji karininkų lai- 
surengti dar vieni kursai da pavadinta Kūrėjų - Sa- 
akmenskaldžiams. Čioniš- vanorių laida. Po Respu- 
kių pradžios mokykloje, blikos Prezidento, minis- 
Joniškio valsčiuje. — Sa- tro pirmininko ir krašto 
vanorių Darbo Talkai, ku- apsaugos ministro kalbų 
ri nuo liepos 9 d. pradeda įvyko apeigos prie Než. 
darbus prie Šventosios ge- Kareivio kapo, 
ležinkelio ir Raudonės til
to statymo, išleidžiamas 
specialus ženklas, kurį 
gaus kiekvienas Darbo 
Talkos dalyvis. — Kėdai
nių. Kretingos, Rokiškio 
ir Telšių apskričių savi
valdybės paskelbė įsaky
mus, kuriais kiekvienas 
darbininkas, samdomas 
prie žemės darbų nema
žiau kaip vieno mėnesio 
laikui, turi turėti darbo 
knygelę. Tokios knygelės 
pavaduos rašytines sam
dos sutartis. Tokiais pa
čias darbo knygeles arti-

Ūkio miausiu laiku įves ir visos 
Virbalio, Kudirkos Nau- Rūmų rūpesčiu Lukšiuose kitos apskričių savivaldy- 
miesčio ir Šakių žemės ū- buvo suorganizuoti audėjų bės.

Kaunas — Pastarosio
mis dienomis “Lietūkis” iš 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių per Klaipėdos uostą 
gavo apie 1.000 statinių į- 
vairių rūšių auto ir dizeli- 
nių alyvų. Visai neseniai 
gauta didžiulė siunta labai 
aukštos kokybės kietojo— 
kristalinio parafino, kuris 
yra reikalingas mūsų žva
kių fabrikams kaip žalia
va gaminti ypač mažoms 
dekoracinėms žvakėms.

Šventoji — Sudaryta su
tartis su latvių akcine 
“Vairogo” bendrove Šven
tosios uostui gilinti. Šio
mis dienomis atplaukė 
viena žemsemė ii- du vilk- 
tuvai, gilinimo darbams 
pradėti. Šventosios uostas 
pagilinamas 
gilumo. Bus 
uosto angos 
100.000 kūb.
ir smėlio, kurie bus laivais 
išvežami ir išverčiami to
liau j jūrą.

iki 4 metrų 
reikalinga iš 
išmesti apie 

metrų žemės

Vilkaviškis — Liepos 2 d. 
Vilkaviškyje įvyko Vilka- 
viškio ir Šakių apskričių 
žemės ūkio ir kredito koo
peratyvų ir pieno bendro
vių šventė, kurioje dalyva
vo Vilkaviškio, Alvito, Sla
vikų. Pajevonio, Sintautų,' Kaunas — Žemės

»

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

60 E!lsw</r*h St. 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH
1410 Colunibia Rd., 

South Boston

I

i

besiai galutinai sudegė. 
Tuo pat laiku perkūnas už
mušė minėto Bareikos 
žmoną Stefaniją, 45 metų 
amžiaus ir smarkiai pri
trenkė du to paties kaimo 
gyventojus — Vaclovą Gi- 
liūną, 32, ir Modestą Ba
reiką, 9 metų amžiaus.

Trys Gaisrai, Užmuštas 
Žmogus

Kaunas — Lenkijos Ra
šytojų Profesinė Sąjunga 
kviečia Lietuvos Rašytojų 

; Draugiją suruošti ekskur
siją į Lenkiją. Numatoma, 
kad mūsų rašytojai vyks į 

į Lenkiją rugpiūčio mėnesio 
pabaigoje ar rugsėjo pra
džioje. Šiomis dienomis 
laukiama Lietuvoje lenkų 
'rašytojų PEN klubo eks
kursija, kurioje įsirašė a- 
pie 20 žymiausių Lenkijos 
šių dienų rašytojų. Be to. 
Lietuvoje žada atsilankyti 
keli žymūs Amerikos žur
nalistai, kurie dabar ke
liauja po Lenkiją.

Į
Bubeliuose (Šakių aps.) 

pereitos Gavėnios metu vi
si gyventojai nutarė kiek
vieno šventadienio vakarą 
kartu susiėję pagiedotiį 
Švenč. Panelės Valandas ir 
Rožančių už mirusius. Vie
ną kartą jie gieda pas vie
ną kaimyną .kitąsyk pas | 
kitą ir taip eina iš eilės pas j 
visus. Pasibaigus gies
mėms, tos vietos šeiminin
kai, pas kuriuos buvo gie
dama, duoda truputį už
kąsti. Pavalgę visi gražiai 
nusiteikę skirstosi namo. 
Turiu pasakyti, kad svai
giųjų gėrimų nė vienoj vie
toj nesirodo! Dieve duok, 
kad visoje Lietuvoje įsiga-

Ir tokių Vyry Yra Lietuvoje! Kėdainiai — Nuo šių me
tų pradžios Kėdainių mies
te išduota 78 statybos lei
dimai. Pagal juos vykdo
mos šios naujos statybos: 
6 gyvenamieji 2-jų aukštų 
mūro namai, 8 gyven. vie
no aukšto mūro namai, 14 
mūro ūkio trobesių, 24 me
diniai gyvenamieji namai 
ir 25 ūkio trobesiai. Kai 
kuriose vietose auga išti- 

įsai nauji miesto kvartalai. 
Šiuo metu sustatyta aktų 
ir bus nugriauta 44 lūšnos.

Užpaliai. — Birželio 18 
!d. griaustinis sudegino L. 
Milio, gyv. Ušpalių vienk., 
'tvartą su gyvuliais. Tvar- 
; tas buvo apdraustas Užpa
lių Savitarpio nuo Ugnies 
Draudimo Kasoje. Draudi
mas sumokėtas.

I Birželio mėn. 25 d. griau- 
Įstinis užmušė Vaiskūnų 
j km. gyventoją Baranaus
ką. Atgaivinti nepavyko. 
Tą pačią dieną perkūnas 
sudegino P. Gaidžio, gyv. 
Kaimynų km., klojimą. 
Pastarasis buvo apsidrau
dęs valstybinėje draudimo 
įstaigoje. O. P. Gaidžio 
klojimas buvo apdraustas 
Užpalių Savitarpio nuo 
Ugnies Draudimo Kasoje. 
Šiam draudimui pinigai 
renkami.

Nelaimės ištikti jaučia 
didelę draudimo kasos pa
galbą, o minėtos kasos na-

I riai su noru moka priklau
santį nedidelį solidarų mo
kestį.

Kražiai — Kražiai, kaip 
labai senas istorinis mies
tas, ir savo pastatais buvo 
virtęs tikru lūšnų mieste
liu. Dabar čia įsigalėjus 
lietuviams prekybinin
kams, miestas sparčiai 
perstatomas; dygsta gra
žūs mūriniai namai. Pirmą 
tokį mūrinį namą prieš 
penkerius metus pastatė 

i iš sugriautų buvusių kuni
gaikščio dvaro rūmų ply
tų. Tuos rūmus buvo su- 

1 griovę rusai, atidavę dva
rininkams ir privatiems 

i asmenims.
namams 
nupirko Bivainis, kuris po 
200 metų mūrinės staty
bos pertraukos pastatė 
mūrinius namus, o po jo 
sekė ir kiti. Dabar jau be
veik visas miestelio cent
ras yra pastatytas iš mū
riniu namų. Šiemet taip 
pat statomi 4 mūriniai na
mai, kurių savininkai yra 
lietuviai.• I Kaunas — Šiuo laiku Že
maičių plentu vyksta gana 
didelis judėjimas. Kasdien 
ten pravažiuoja daugiau 
kaip pusantro šimto auto
mobilių, keliasdešimt mo
tociklų, dviratininkų ir 
daugybė vežimų. Šiais me
tais baigiamas statyti Au
kštaičių plentas, prade
dant nuo Žemaičių plento 
ties Babtais iki Panevėžio 
ir toliau ligi Rozalimo. 
Greitu laiku bus pradėtas 
tęsti Žemaičių plentas nuo 
Rietavo ligi Šventosios 
uosto. — Šventosios uos
tas vietomis jau pagilin-: 
tas liki 4—5 metrų. Pieti
nis molas šiemet bus nu-; 
tiestas iki jūros molinio 
dugno, tad tikimasi, kad 
iš pietų pusės uostas nebe
bus užnešamas smėliu. 
Greičiausioje ateityje bus 
pradėtas statyti šiaurinis 

i molas. — Nemuno upės 
vagos gilinimo darbams 
šiemet paskirta 300,000 
Lt. — Kauno miesto sta
tybos komisija per pir
muosius šių metų 6 mėne
sius suteikė virš 400 leidi
mų naujiems namams sta-

Vėliau šiems i 
irstant, plynas

Ukmergė — Perkūnija 
ir audros Ukmergės apskr. 
ūkininkams šiemet yra pa
dariusios labai daug skau- 

' džių nuostolių. Perkūno 
Į užmušta žmonių ir gyrvulių 

„ . _ į ir sudegintų trobesių skai- 
lėtų toks gražus paprotys! čiumi apskritis, tur būt, 

-------------- stovi pirmoje vietoje. Štai 
apie 15Kaunas — Liepos 6 d. į-'vėl, liepos 17 d., 

vyko Lietuvos karo moky- vai. Kaukiškių km., Mus- 
klos ir pirmosios karinin- ninku vaisė, perkūnas už- 
kų laidos 20 metų sukak- degė Antano Bareikos gy- 
tuvių iškilmingas minėji- venamąjį namą, iš kurio 
mas Karo Muziejuje, daly- užsidegė klėtis ir abu tro-|tyti.

i

latvių — 0,36%, 
žydų — 

1,64%, 
kitų —

Kaunas —Šiuo metu Lie
tuvoje yra 89 vidurines 
mokyklos: 62 gimnazijos 
ir 27 progimnazijos (3-jų 
klasių vidurinės mokyk
los). Iš jų 65 yra lietuvių 
(43 gimnazijos ir 22 pro
gimnazijos) ir 24 nelietu
vių (19 gimnazijų ir 5 pro
gimnazijos). Šiais mokslo 
metais vidurinėse mokyk
lose mokėsi 21,095 moki
niai — lietuvių vidurinėse 
mokyklose 18,471 moki
nys, arba 87,56% visų mo
kinių, nelietuvių — 2,624 
arba 12,44% visų mokinių. 
Tautybėmis mokiniai šiaip 
yra pasiskirstę: lietuvių — 

176,67%,
lenkų — 2,08%, 
17,67%, vokiečių — 
rusų — 1,42%, 
0,16%. Vidurinėse mokyk
lose dabar dirba 1,458 mo
kytojai — lietuvių mokyk
lose 1.138, nelietuvių 320. 
Vyrų mokytojų yra 64,9%, 
moterų 35,1%. Nuo rugsė
jo 1 d. pradės veikti Kre
tingos valstybinė gimnazi
ja ir Tauragės Naumiesčio 
progimnazija. Be to, Plun
gės, Kelmės ir Kauno Šv. 
Jėzaus Širdies kongrega
cijos progimnazijos nuo 
mokslo metų pradžios pa
verčiamos gimnazijomis. 
Ateinančiais mokslo me
tais mokinių skaičius sieks 
apie 25,000.

i

i

Mažeikiai — Mažeikiuo
se ir miestelio valsčiuje y- 
ra 13 gausių šeimų, kurios 
turi po 10—17 vaikų. Be
veik visos gausiosios šei- 
įmos gyvena kaime. Kele
tas ių buvo apdovanotos 
po 100 Lt. pinigais. Pasitu
rinčios šeimos dovanu ne
priėmė. Mieste taip pat y- 
ra senukų ir senelių po 100 
— 103 m. amžiaus.

Kaunas — Praėjusiais 
metais ūkininkams buvo 
duota 210,000 ktm miško, 
2,150,000 Lt vertės. Ūki
ninkai už šią medžiagą su
mokėjo tik 430,000 Lt. To
kiu medžiagos nupiginimu 
vyriausybė skatina naują 
ūkininkų statybą.

Jūs Galite Sutaupyti Pinigų, Įsigydami 
Automatišką Aliejinį Bumerį 

$175.00 Pilnai Įrengtas 
su Minneapolis - Honeywell kontroliais 

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

Pirmos Kokybės Amerikoniški 
Kietieji Angliai 

$12.50 už toną

STETSON FUEL
CORPORATION

496 First Street, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540

Anglių ar Burnelių užsakymus galite duoti —

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

Tel. SOUth Bostpn 2680
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