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Kai jau žinoma, sovietų 
Rusijos komisarų sudary
ta valdžia su Justu Palec- 
kiu priešakyj pravedė “sei
mo rinkimus”. “Rinkimuo
se” pagal Paleckio vyriau
sybės patvarkymo galėjo: 
dalyvauti visi nuo 21 metų 
amžiaus piliečiai, o pilie
čiais buvo paskelbti visi 
atbėgėliai. “Rinkimai” ėjo 
raudonarmiečių “apsau
ga”.

Todėl į “seimą” buvo “iš
rinkti” tik komunistai ir 
komunistuojanti asmenys, 
būtent, tokie: kurie buvo 
užbaigę sovietų Rusijos 
propagandines politines 
mokyklas, pasižymėję ko
munistiniame veikime, ir 
kurie buvo bausti už ko
munistinį veikimą Lietu
voje.

Susirinkęs “seimas”, ku
rio sąstatą paduoda komu
nistinė valdžia: 67 lietu
viai, 4 žydai, 3 lenkai, 2 
baltarusiai, vienas rusas ir 
vienas latvis, “vienbalsiai” 
nutarė Lietuvą prijungti 
prie sovietų Rusijos.

Komunistų spauda rašo, 
kad pardavikų “seimas” 
esąs kitokis “negu buvo 
pirmesnieji seimai”. Esą 
dabar “nebėra kunigų, ne
bėra bankierių, nebėra 
smetoninių biurokratų”, o 
mes pridėsime, kad nebėra 
ir tikrų lietuvių, kurie ko
vojo ir kovoja dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

Lietuviai, kas jie nebūtų, 
stovi už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Lietu
viai, Lietuvos piliečiai sto
vi už nuosavybės neliečia
mybę, o komunistai panai
kina nuosavybę, jie stovi 
už nuosavybės nusavini
mą. Žemės reformą Lietu
voje pravedė Steigiamasis 
Seimas. Tiesa, žemės re
formos įstatymą kiek pa
žeidė Smetonos vyriausy
bė ir jos seimas. Bet vis- 
tiek dvarai buvo išdalinti.

Kaip tik Lietuva atgavo 
dalį Vilniaus krašto, Lietu
vos vyriausybė tuojau pa
siuntė matininkus išma
tuoti dvarų žemę, kuri dar 
šiais metais būtų buvus iš
dalinta, jei sovietų Rusijos 
okupacija nebūtų sutruk- 
džius..

Jeigu Paleckio vyriausy
bė būtų pravedūs “rinki
mus” ir “balsavimus” lais
vai be sovietų Rusijos 
raudonarmiečių “protekci
jos”, tai Lietuva turėtų ki
tokį “seimą”, ir tas seimas 
nebūtų balsavęs prijungti 
Lietuvą prie sovietų Rusi
jos, nei prie Vokietijos, 
bet būtų pasisakęs už lais
vą ir nepriklausomą Lie
tuvą.

Lietuviai, kur jie negy
ventų, būtų tik pasidžiau
gę laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos seimu. Bet 
dabar tik išgamos gali 
džiaugtis (ir džiaugiasi), 
kad Lietuva yra sovietų 
Rusijos vergijoje.

“Darbininkas” visuomet 
stovėjo ir stovi už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą, už 
demokratinius rinkimus, 
už koalicinę vyriausybę ir 
už reformas, kurios nepa-
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Katalikas, kurs neremia 
katalikitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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BOTAGAI RIEDA Į FRONTĄ — Tai moderniško pasaulio “p 
kuomet susikivirčijo Rumunija su Vengrija dėl Transylvaniios proll 
privertė Rumuniją atiduoti Besarabiją ir už bausmę Bukoviną, tai

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Lietuvos Pasiuntinio Protestas 
Paleckio Vyriausybei

Lietuvos Pasiuntinys P. Paleckio vyriausybes iš- 
Žadeikis liepos 25 d. Palec- leistiems įstatymams, nes 
kio vyriausybei Kaune pa- toji vyriausybė neatsto- 
siuntė sekantį kabelį —

Liepos keturioliktos ir 
penkioliktos rinkimai, įvy
kę milžiniškos svetimos 
kariuomenės okupacijoje, 
svetimai rankai diriguo
jant, pašalinus nepriklau
somybę remiančias sroves

”. Šis tipiškas vaizdas pagautas, yra Tautos Valios falsifi-i 
ijos. Kada sovietai jėgos grasinimais kacija, yra priešingi kons- 

omet vengrai pareikalavo iš rumunų titucijai. Neteisėti jo nuta-'
- - - - — -- -- — - - - —

, vau ja Lietuvos piliečių, nė
ra jų valios reiškėją. Ji y- 
ra svetimos valstybės su
daryta ir ji tarnauja ne 
Lietuvai, bet sovietų Rusi
jai.

Sovietų Agentą Žinios 
Iš Lietuvos

, Iš Kauno Paleckio vv- 
jiems giminingos Transilvanijos provincijos. Kaip paprastai, tokiais atvejais kalba ir karo mašina. Jos kai- rimai įjungti Lietuvą So- rįausybė prisiuntė šiokias
bėjo ir Pabaltijo valstybėms ir mūsų tėvynei Lietuvai. Jos pavergia valstybes ir tą padarė mūsų tėvynėje, vietų Sąjungon yra užur- įįnįas: 
Ir šio vaizdo “botagai” rieda per vengrų dar tylų ir ramų miestelį rumunų rubežiaus link. pacija Lietuvių Tautos su-į

“ verenumo prieš ką protes-i 
tuoju, pareikšdamas, kad Ministru paskirtas 

■ tokiais rinkimais sudaryto 
seimo aktai neturi privalo- bankų ir stambiosios pramonės 
mos reikšmės. Teisėtumo 
atstatymui reikalinga k a- fiskuoti pabėgusiųjų turtai, 
rinės okupuos ištrauki-j B pavergtos Lietuvoj 
mas, įaujų rinkimų įvyk-jsovįeĮų agentai paduoda 
dymas — ,

ŽADEIKIS,
Lietuvos Pasiuntinys! 

įgaliotas Ministras.

Merkys Areštuotas Ir 
Išvežtas Rusijon

Komunistai Paskirti
Šnipinėjimui

Spaudos žiniomis, buvęs 
Lietuvos premieras ir 
Kauno burmistras p. An
tanas Merkys areštuotas 
Lietuvoje ir išvežtas į gi
lumą Rusijos, taip, kaip ir 
Lietuvos užsienių minis
tras Juozas Urbšys.

Kaip jau buvo rašyta, 
Juozas Urbšys buvo sugrį
žęs iš Maskvos ir apsisto
jęs savo bute Kaune. Ko- srentūra “Tass 
munistinės valdžios agen- kad Lietuvos komunistų 
tai ministrą Urbšį su šei
ma iš to būto iškraustė. Jis 
su šeima persikėlė gyventi 
pas savo uošvį Mašiotą į 
Kačergine, kur tikėjosi 
pailsėti. Bet ir čia jam ne
davė ramybės, jį ir jo šei
mą areštavo ir išvežė, betikai viešai ir slaptai aktin- 
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kur niekas nežino. Tik ži
no. kad jį išvežė į Rusiją.

Taip pat buvo areštuoti 
ir išvežti Latvijos ir Esti
jos užsienių ministrai ir 
kiti buvusių valdžių parei
gūnai.
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Prarražoma Jung. Valstybių 
Soviftu Rusijos Geresni

■ Santykiai?
------------------ 1-------- <

Washington, P. C., liepos tolsta nuo anti-sovietinės 
29 — Šiomis dienomis pa- politikos, kada davė leidi-

Įsteigta pramonės ministerija, 
inžinierius 

Chaimas Alperavičius. Iškišti

Pranešama, kad Paleckio 
vyriausybė, aklai pildyda
ma sovietų komisarų įsa-j 
kymus, paskyrė Komunis
tų partijos narius šnipinė
ti ar kas nedaro sabotažo 
Lietuvoje. Komunistai ga-_  _____________
vo ginklus ir dirba šnipinė- aiškėjo, kad Jung. Valsty-' mą išvežti mašinas į Rusi- 
jimo darbą Lietuvoje.

Sovietu Rusijos žinių a- 
i” praneša,

partija kreipėsi į visus 
Lietuvos darbininkus pa
dėti jai energingai kovoti 
su “priešais”, kurie varto
ja sabotaža”. ] 
partijos centro komitetas Ja- 

į.įsako, kad “liaudies i

I

nacionalizavimo įstatymai. Kon-

'y
■ ?

bių Jūros Komisija išdavė ją, kurios buvo sulaikytos 
leidimą Califynia Stan- ir sukrautos sandėliuose, 
dard Oil kompa&jai vežti Leidimas išduotas išvežti .
gasoliną į sovietų Rusijos mašinas, kada Jung. Vals- 
uostą — Vladivostoką. To- tybių valdžia buvo įtikin- 
kio leidimo išdavimas yra ta, kad Sovietų Rusija ne- 
ženklas, kad Jung. Valsty- silaikanti ekonominės su-

___ _ bės nori turėti geresnius tarties su Vokietija, kurią 
Komunistų santykius su sovietų Rusi- pasirašė pereitą rugpiūčio

. mėnesį.

žinias, kuriomis nė vienas 
tikras lietuvis negali 
džiaugtis. Lietuvoje Palec
kio vyriausybė pastatė ko- 

Šis Lietuvos Pasiuntinio munistus šnipus, kurie se-
P. Žadeikio protestas yra i ka kiekvieną lietuvį, kuris 
teisingas ir pamatuotais. • nenori svetimiems vergau

ti, kuris nenori atiduoti sa
vo nuosavybių svetimiems. 
Paleckio vyriausybė neturi 
jokios teisės nusavinti lie
tuvių turto, nes ji nėra 
Lietuvos vyriausybė; Lie
tuvos piliečiai jai nedavė 
teisės juos atstovauti. Ji y- 
ra svetimos valstybės a- 
gentas.

nistus, žino kad Paleckio 
vyriausybę sudarė sovietų 
komisarai su pagalba Lie
tuvos išgamų komunistų, 
kurie visą laiką dirbo po
žemiuose prieš Lietuvą ir 
jos nepriklausomybę.

Aišku, kad kiekvienas< 
I lietuvis privalo priešintis

I

orte- i jeigu mes imsime dėme- 13 Patikimų šaltinių pra-' 
ktin-'sin prez. Roosevelto pro nesama, kad Jung. Vaisty

tai kovoia prieš liaudies kIamaciiąj kurią bes yra linkusios atnau-
vyriausybę”. | skelbė liepos 25 d., paeal

Iš to kas pasakyta, su- kurią Jung. Valstybių Jū- 
prantama. kad Lietuvoje ros Komisija i_„l 1.2 
yra didelis pasipriešini- duoti leidimą išvežti gaso- 
mas komunistiniam rėži- liną į Japonija ir Ispanija, 
mui. j o tuo pačiu laiku davė lei-

dima vežti į Rusija, tai ir 
susidaro nuomonė. kad 
Jung. Valstybių valdžia Rusija

bet taip pat stipriai prieši-Į 
I naši kiti, ypač valstybės ir vynva; x
laivyno departmentai. į maždaug is 200,000 tonų. 

Sovietų Rusija nieko ne- 
. „ ‘ abejojame, kad mįnį apie “nuomavimo”

i kos produktai, kurie oasie- JunS- Valstybių santykiai sąlygas, nes, suprantama 
kia Rusija, faktinai su- su sovietų Rusija būtų ka(j tikrenybėje 
randa kelia į Vokietiją, nuoširdus, po to, kada vai- nusavinimas.

i kad Juna- Valstvbiu sekre- džia pasmerkė sovietų Ru-; _ v , , . -AT ...... ,. v I . . yDlų. K e „s „Sornhima T pnki Taip pat pranešama, kad nuomenenuginkluotairĮ-Nors oficialiai svetimsa- tonaus pareigas einas p. S1J4 uz užgrobimą Benki-
• lių registravimas praside- Sumner ™ „žm.nlima Snomiios ir visi Pabaltijo valstybių, jungta j raudonais armi-

priešinosi ir <

Smetona Priešinosi Sovietams U
ra daugiau palinkusi suda- u J___®
ryti glaudesnius santykius 
su Rusija.

Neatsižvelgiant į tai, kad
i buvo teigiama, jog Ameri- Labai

 &

Pranešama, kad prez. 
Antanas Smetona, kada 
sovietu Rusijos raudonar
miečiai pradėjo briautis į 
Lietuva, tai jis įsakęs Lie
tuvos kariuomenės vadui, 
gen. Vitkauskui pasinrie- svetimšalių? 
šinti jėga, bet gen. Vitkau
skas atsisakė tai padaryti

Griežtai 
kaikurie kariuomenės ge
nerolai, tarp kurių buvo ir 
gen. Kazys Škirpa. Bet so
vietų Rusijos motorizuota 
kariuomenė taip greit už
plūdo Lietuvą, kad prieši
ninkams nebuvo kitos iš
eities, kaip bėgti į užsienį. 
Ir pabėgo, tik ne visi. Pa
silikusieji tapo areštuoti ir 
išvežti, greičiausia kur į 
sovietų koncentracijos 
stovyklas arba kalėjimus.

Suregistravo Svetimšalius

Šio
f

Belmont, Mass.
miestelio valdžia jau sure
gistravo visus svetimša
lius. Suregistruota 1040

i
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Sovietai Užgrobė Pabaltijo 
Valstybių Laivyną

Rusija, pagal kurią Sovie- 
vmiu vra pasįžadėię pirkti iš!atsisakė . - . vi Amerikos produktų uz

$30,000,000 nėr metus. Ši. 
sutartis užsibaigia rugpiū-' 
čio 6 d. š. m. Šią sutarti I _ . _ x .
stipriai remia kaikurie! Stockholm, Švedija, lie- metus sėdėjęs Latvijos ka- 

ko_ pos 29 — Pranešama, kad Įėjimuose komunistas An- 
~ “t “išnuoma-'drius Jablonskis paleistas 

vo” Estijos prekybinį lai- iš kalėjimo ir paskirtas už- 
susidedąs sienių reikalų ministru.

Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijos gyventojai reiškia 

i griežtą, bet tylų protestą 
prieš pavergėjus ir paver- 

yra tai agentus. Visų trijų 
i Pabalti jos valstybių ka-

I

su-

lių registravimas praside- Sumner Welles griežtai jos, užpuolimą Suomijos ir visi raoaiujo vartymų, 
da tik rugsėjo 1 d., bet kai pasmerkė Sovietu Rusiją pavergimą Pabaltijo vals- laivaiturejo lskeltl raudo- 
j____ ______ •___ i — __ ___ v __ «_•____ t _ f Triniu lznrla Ančrliio r^Q- T13S V0113V3,S.

pradėjo registraciją, kaip valstybių, yra aiškus įro- laiko gerus santykius su
1______ ____ ••__ j____  _____ 1 *_______ _ t t_____ -rPiiaiio foi Tiinor 1

kurie miesteliai ir įstaigos už užgrobimą Pabaltijo tybių, bet kada Anglija pa-

tik buvo priimtas ir pas- dvmas, kad Jung. Valstv- Rusija, tai Jung. Valstybių [ 
kelbtas įstatymas. i bes laipsniškai atstato valdžia ar tik nebus Angli-

1’____x_.i -______ n_____________ : itaknip nps valdy.ind i-

žeidžia teisingumo princi
pų, bet griežtai priešinasi 
ir smerkia išgamas, Lietu
vos pardavikus ir svetimos 
valstybės ginkluotą jėgą, 
kuri panaikino Lietuvos 
suverenitetą.

t_______ __ _ ______  _____ valdžia ar tik nebus Angli-
Patartina visiems lietu-'santykius su sovietų Rusi- j°s įtakoje, nes valdžios į- 

viams nesipriešinti ir neiš- ją, kurie buvo labai Dabio-, sitikinimu esą Anglija ve- 
sisukinėti nuo registraci- gejė, kada sovietų Rusija da Amerikos karą, 

užnuolė Suomija.
Jung. Valstybių valdžios! 

krvptis į Rusija pasireiškė 
kain tik po to, kada Angli
ją išėjo viešai su parama 
Bulgarijai dėl jos terito- 
rialiu reikalavimu iš Ru
munijos. Anglija remia 
Rusijos politiką visuose 
klausimuose, kurie tik 
priešinasi Vokietijos poli
tikai Balkanuose.

Pirmas ženklas pasirodė, 
kad Jung. Valstybės nu-

sisukinėti nuo registraci
jos, nes priešingai tik pa
blogintumėte savo būklę. 
Svetimšalių registravimas 
bus daromas pašto įstaigo
se.

Valdžia įspėja, kad sve
timšaliai saugotųsi įvairių 
apgavikų, kurie už pinigus 
siūlosi pagelbėti užsiregis
truoti. Nemokėkite nie
kam nė cento. Valdininkai 
ir kitų įstaigų pareigūnai 
pagelbės užsiregistruoti be 
jokio atlyginimo.

. -O

Keičia Lietuvos Veidą

Stockholm, Švedija, lie
pos 29 — Komunistams 
“reikalaujant” visoje Lie-

ją. Komunistai šnipai ap
ginkluoti ir seka gyvento
jus taip, kad už mažiausį 
pasipriežinimą arba nepa
sitenkinimo pareiškimą a- 
reštuojami.

Vėl Gali Šokti
Pasitraukė Tautu Sąjungos Įtuvoje keičiami miestu iri

Sekretorius
Geneva, Šveicarija,

Stalino, Molotovo ir kitų

miestelių gatvių pavadini
mai. Lietuviški pavadini- 

lie- mai pakeičiami rusiškais, 
pos 29 — Pranešama, kad Vietoj lietuviškų vardų, 
Tautų Sąjungos sekreto- dabar duodama gatvėms 
rius J. Avenol pranešė prie
Tautų Sąjungos priklau- pavergėjų vardai. Visa tai 
sančioms valstybėms, kad daroma komunistų įsaky- 
jis pasitraukęs iš pareigų, mu, bet gyventojai verčia- 
Avenol ėjo sekretoriaus mi mokėti iškabų keitimo 
pareigas nuo 1933 m. Avė- išlaidas, 
nol yra prancūzas. Pažymėtina, kad ilgus

Berlynas, Vokietija — 
Pereitą antradienį Vokie
tijos valdžia išleido dekre
tą, kad Vokietijos žmonės 
vėl gali rengti šokius ir 
šokti, kurie buvo uždraus
ti nuo pereito balandžio 
mėnesio.

Dabar Vokietijos dikta
torius Hitleris leido vokie
čiams šokti trečiadieniais 
ir šeštadienilais po 7 vai. 

i vakare.

I
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DARBININKAS

Estijoje yra sudaryti ko-
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vyriau-

stand by these 
because of the 
of the American 
unless the doc-

Britanija Pripažino "Lais
vą" Čekijos Valstybę

die- 
ku-

Latvijos Soviety Valdžia 
Užgrobia Laivus

SvetMhlWTurėii| Atsa
kyti IS Klausk*

Bylos Kas Link Fabriką 
Sužeidimą

Areštavę Vokietį 
Hiagara’oj

Regardless of Age, tnodernizing greatly itnproves 
any home and makes it more livable and appeal- 
ing. Carefnlly planned sensible modernizing 
also reslores a “dead one” to the aslive renting 
and sėliing niarket.
Whether you modernize for profit or just for 
more comfort and convenicnce in living, we shall 
be glad to supply your lumber reąuirements. All 
orders, large or small, promptly delivered.

. Don’t delay—-start now—we expect building ma» 
iriai prices to advancc sharply.v

GROSSMAN’S — Main Yard, 130 Granite Street, 
Pres. 7100, Quincy. — Atlantic — Taunton — 
VVellesley — Malden — New Bedford — Billerica— 
Fitchburg —Salėm Depot, N. H.—Plymouth, N. H.

"Vienybė" Sustoja Ėjus 
Dienraščiu

nuospaudų, 
šioj šalyj

Ameri-i 
mažio-

Stockholm, Švedija, lie
pos 29 — Latvijos sovietų
valdžia įsakė visiems pre- Anglija Užgrobė Rumunijos

Laivus

Antradienis, Liepos 30, 1940

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lietuvos Pasiuntinybės Žinios
VVashington, 22 liepos. 

Karas ir “Naujosios Euro
pos” išsirituliojimo revo
liucijos, kaip ir buvo gali
ma laukti, neaplenkė ir 
Lietuvos. Svetima ranka 
parinktas Seimas Lietuvo
je pirmame savo posėdy 
liepos 21 dieną palaidojo 
Lietuvos nepriklausomy
bę, paneigė tautos suvere
numo teisę, kuri įrašydin- 
ta Steigiamojo Seimo pri
imtoje ir vėlesnioje Lietu
vos Respublikos konstitu
cijoje pirmame posme.

Nepriklausomybė, kiek
vienos civilizuotos tautos 
idealas, — tautos ją siekia 
per kovą ir pasišventimą; 
nepriklanusomybė ir lietu
vių tautai kainavo daug

kad nepriklausomybės iš
laikymas yra grieščiausias 
visos lietuvių tautos reika
lavimas ir vienintelė sąly
ga bet kokia sandarbinin- 
kavimui. Deja, liepos 21 
dieną Lietuvos Pasiuntiny
bę pasiekė iš Kauno liūd
nos žinios, kad ten jėga 
nugalėjo teisę, kad mūsų 
brangiajai tėvynei vėl ten
ka pasinerti, tikėsime ne
ilgam, į jai primestą eks
perimentą po svetimos jė
gos kontrole. Liepos 21 
dieną prie Pasiuntinybės 
kabojo tautinė vėliava iš
kelta tik perpusę. Sekan
čią dieną, liepos 22, Lietu
vos Atstovas padarė rei
kiamas išvadas iš susida
riusios padėties. Ir yra

self - government with deep 
and sympathetic interest.

“The policy of this Govern- 
ment is universally known. 
The people of the United 
Statės are opposed to preda- 
tory activities no mattfer 
whethet they are carried on 
by the ūse of force or by the 
threat of force. They are 
likewise opposed to any form 
of intervention on the part 
of one statė, however power- 
fui, in the domestic concerns 
of any other sovereign statė, 
however weak.

“These principles constitute 
the very foundations upon 
which the existing relation-
ship betveen the twenty-one, 
sovereign republies of the 
New World rests.

“The United Statės will 
continue to 
principles, 
eonvietion 
people that
trine in which these princi
ples are inherent once again 
govems the relations be- 
tween nations, the rule of 
reason, of justice and of law
— in other words the basis 
of medern civilization itself
— cannot be preserved”.

VERTIMAS

Naciai Sustiprintomis Jėgomis 
Puola Britaniją

kraujo, energijos ir darbo, svarbu ir malonu pažymė- 
Nepriklausomybė yra per Ii faktą, kad jau 23 liepos 
brangus dalykas, kad svei- Amerikos vyriausybė ofi- 
ka ir gyva tauta jos ne- Į cialiai ir viešai pasisakė, p. 
gintų. Tat natūralu, kad 
čionai laisvoje šalyje gy
veną lietuviai šoko Lietu
vos laisvės ginti jiems ga
limais būdais: plačiuose vi
suomenės sluogsniuose ki
lo audra protestų prieš 
svetimos jėgos įsikišimą į 
Lietuvos reikalus; menkas 
parsidavėlių balsas nu- 

č stelbtas, tik ne jų pragaiš
tingo darbo pasekmės.

Lietuvos Ministras Va
šingtone atstovaująs Ne
priklausomos Lietuvos rei
kalus, skaitė savo šventa 
pareiga daryti kas buvo 
reikalinga ir galima nepri
klausomybei gelbėti. Lie
tuvos naujam režimui- pa* 
kartotinai buvo priminta,

Welles, Valstybės Sekreto
rius, šiais žodžiais:

i 
I

“During these past few 
days the devious processes 
whereunder the political in- 
dependence and territorian 
integrity of the three small 
Baltic republies — Estonia, 
Latvia and Lithuania —were 
to be deliberately annihilated 
by one of their more powerful 
neighbors, have been rapidly 
drawing to their conclusion.

“From the day when the 
peoples of these republies 
first gained their independent 
and demoeratie form of go- 
,vemment the people of the 
United Statės have watched 
their admirable progress in

Draugiją Valdybą Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mas*. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St., Rosiindale, 

TeL Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, po bažnytinė j svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolu raštininke.

BV. JONO EV. BL. PA6ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Mas*.

Prot Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*. 

Fin. RašL Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maaa 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 493 
1C. 7th St.. So. Boston. Maaa

“Per pastarąsias kelias 
nas tie vingiuoti keliai 
riais trijų Baltijos respubli
kų: Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos — politinė nepri
klausomybė ir teritorialė ne
liečiamybė vieno savo galin
giausio kaimyno turėjo būti 
planingai panaikinta, greitu 
tempu artinosi prie tikslo.

“Nuo tos dienos kada šių 
respublikų žmonės atgavo 
savo nepriklausomą ir demo
kratinę santvarką, Amerikos 
Jungtinių Valstybių visuome
nė žiūrėjo su giliu ir simpa
tingu susidomėjimu į jų ste
bėtiną pažangą nepriklauso
mo gyvenimo apystovose.

“Šios vyriausybės nusista
tymas yra visam pasauliui ži
nomas. Amerikos Jungtinių 
Valstybių žmonės yra prie
šingi plėšriems veiksmams, 
ar tie veiksmai būtų jėgos 
panaudojimu ar jėgos grąsi- 
nimu atlikti. Jie taipgi yra 
priešingi bet kurios šalies, 
kaip ji nebūtų galinga, bet 
kurios formos intervencijai į 
naminius reikalus bet kurios 
kitos suvėrenės valstybės, 
nežiūrint kiek ši būtų silpna.

“Šie principai sudaro pama
tą ant kurio remiasi esamoji 
giminystė tarpe naujo pasau
lio 21 respublikos.

“Amerikos Jungtinės Vals
tybės ir toliau laikysis šių 
principų, nes Amerikos žmo
nės yra įsitikinę į tai, kad ne
bent toji doktrina, į kurią tie 
principai yra įjungti, dar 
kartą valdytų santykius tar
pe valstybių, tai proto, tei-i 
sybės ir teisių valdymas, ki
tais žodžiais, pamatas pačios 
moderniškos civilizacijos, ne
galėtų būti išlaikytas”

Sakoma: tikra draugys
tė tik nelaimėje patiriama. 
Didžioji Amerikos demo
kratija parodė savo drau
giškumą ryžtingai ir did
vyriškai netik Pabaltijos 
valstybėms, bet ir 
kos kontinento 
sioms valstybėms.

Tasai Amerikos
sybės pareiškimas konsek
ventiškai reiškia Lietuvos 

| okupacijos nepripažinimą 
ir Lietuvos diplomatinės ir 

į konsularinės atstovybės 
padėties nepakitęjimą.

Dėkinga lietuvių tauta šį 
kilnų Amerikos vyriausy- 

‘ bes žingsnį minės amžinai.

Washington, D. C., liepos 
29 — Kaip jau buVo rąžy
tą, rugsėjo 1 d. visoje šaly
je prasidės svetimšalių re
gistravimas ir nutrauki
mas pirštų 
Priskaitoma
3,600,000 svetimšalių.

Svetimšaliai turėsią at
sakyti 15 klausimų. Re
gistruotis galės pašto į- 
staigose. Nepiliečiai jau
nuoliai mažiau 14 metų 
taip pat turės registruotis, 

i tik jų pirštų nuospaudos 
nebus imamos.

Užsiregistravę svetimša
liai po kiek laiko gaus kor
teles, kurias jie turės ne
šiotis su savim, kad reika
lui esant jie galėtų įrodyti, 
kad jie yra užsiregistravę.

Pagal įstatymą visi nepi
liečiai, kurie neužsiregis
truos paskirtu laiku, bū
tent, iki gruodžio 27 d. gali 
būti baudžiami iki 6 mėne
sių kalėjimo ir $1,000 pini
ginės baudos, ir taip pat, 
jeigu į klausimus atsaky
tų neteisingai. Užsiregis
travęs nepilietis, jeigu per
sikels į naują vietą, tai jis 
savo naują adresą turės 
priduoti registracijos biu
rui. Jeigu to nepadarys, 
tai jis gali būti baudžia
mas iki 30 dienų kalėjimo 
ir $100 piniginės baudos.

Patartina visiems lietu
viams darbininkams išpil
dyti visus reikalavimus re
gistracijos įstatymo, 
paskui neturėtumėte ko
kių nemalonumų.

Berlyhas, liepos 29
Pranešama, kad Vokietijos munistų policininkų kad- 
karo laivynas sustiprintas rai, kurie eina šnipų parei- 
ir dideliu smarkumu puola 
Anglijos laivyną. Pastaro
mis dienomis naciai nu
skandino 72,750 tonų lai- 

j vyną. Karas eina Anglijos 
ir Vokietijos užgrobtų že
mių padangėse. Kovoje su
žalojo 11 Anglijos lėktuvų, 
o tik du Vokietijos.

Londonas, liepos 29 — 
Neoficialiai

gas. Jie nešioja ant rankų 
raudonas juosteles ir seka 
visus gyventojus. Jeigu 
žmogus eina gatve ir neša 
su savim kokį ryšulėlį, tai 
jis sulaikomas ir padaro
ma krata. Įtartini asme
nys areštuojami, nuveda
mi į jų namus ir namuose 
padaroma krata, ir ne bile 

pranešama, kokia, bet krečia visą na- 
kad Anglijos oro laivynas mą nuo rūsio iki stogo, 
nušovė 23 Vokietijos lėk
tuvus tik vieną rytą, kada 
ėjo mūšiai virš pietrytinės 
Anglijos. Daugiau kai 100 
Vokietijos lėktuvų buvo 
mūšyje.

Jeigu randa kokių daiktų, 
tai konfiskuoja ir savinin
kus smarkiai baudžia.

Buvusieji gražūs viešbu
čiai ir valgyklos Rygoje 
visai apleistos, tik retkar
čiais jas aplanko darbinin
kai. Nuo stalų nuimtos 
staltiesės ir servetės, ir 
valgiai padedami ant plikų 
stalų.

kybiniams laivams, kad jie 
turi pildyti Latvijos sovie- 
tų valdžios įsakymus. Lat-1 Londonas, liepos 29 — 
vijos prekybininkų laivai, informuoti rateliai patvir- 

kad Anglijos 
karinės jėgos užgrobė tris 
Rumunijos laivus stovėju
sius Said uoste, Egipte.

————

ra pilnai remiama 1,500, 
000 Amerikos čekoslova- 
kų, kaip sako komitetas.

Anglijos premjeras pra
nešė parliamente, kad val
džia pripažino Čekoslova
kijos naują vyriausybę 
pirmadienį, liepos 22 d.

Dr. Eduardas Benes pa
skyrė Jan Masaryk, Čeko
slovakijos respublikos “tė
vo” Tarno Masaryko sūnų, 
užsienių reikalų ministru.

Tautininkų laikraštis 
“Vienybė”, kuris ėjo dien
raščiu, leidėjų nutarimu 
bus leidžiamas du kart į 
savaitę: trečiadieniais ir 
šeštadieniais. Leidėjai sa
ko, kad “leidimas tik lai
kinai paretinamas”. Prie
žastis tokio paretinimo e- 
są “spaustuvės pablogėju
sios darbo sąlygos. Tokio
se sąlygose kai kurie dar
bininkai atsisako dirbti, o 
kiti’ ir norėdami, negali 
pilno laiko ištęsėti”.

Taip praneša apie leidi
mo paretinimą patys lei
dėjai.

J. V. Sulakė Siuntimą 
Aliejaus Ispanijai 

__ft____
VVashington, D. C. — 

Jung. Valstybių valdžia 
uždėjo draudimą (embar
go) siųsti aliejų Amerikos 
laivais Ispanijai, kuri esą 
gali būti tarpininkė Vokie
tijai ir Italijai.

Amerikos valdžia nenori, 
kad aliejus būtų parduoda
mas ir vežamas Vokietijai 
ir Italijai.

Sakoma, kad pastarai
siais laikais Ispanija perka 
daugiau aliejaus, kaip pa
prastai pirkdavo. Taigi y- 
ra spėliojimų, kad ji tą a- 
liejų parduoda Vokietijai.

džios leidinio negali plauk-' 
ti į kitų valstybių uostus 
arba iš jų išplaukti. Spe
cialiai uždraudžiama Lat
vijos laivams plaukti į A- 
merikos ir Anglijos uos
tus, nes prisibijo, kad lai
vų savininkai jų nesulai
kytų.

Latvijos sovietų valdžia 
grasina visiems tiems lai
vų viršininkams, kurie at-‘ne paskelbė, 
sisakys pildyti valdžios į- 
sakymus. Jie bus skaito
mi “išdavikais”. Jeigu jų 
negalės pasiekti valdžia, 
tai baus jų šeimas, kurie 
gyvena Latvijoje.

Suprantama, kad tokius 
įstatymus išleido Lietuvos 
ir Estijos sovietų valdžios.

Lietuvoje, Latvijoje ir

Klausimas — Dirbant 
mažoj įstaigoj Chicagoje, 
susižeidžiau. Kompensaci
ja pagal kompensacijos į- 
statymą, yra labai maža; 
man sako, kad daug dau
giau galiu gauti jeigu pa- 

Į vesčiau teismui mano by
lą. Ar tai teisybė?

Atsakymas — Kuomet 
pradeda dirbti, automatiš
kai priimi kompensacijos 
įstatymo parūpinimus, ir 
Illinois yra viena iš 15 val
stybių kur teismai nepri
ima bylas po darbininko 
ir darbdavio sutikimu pri
silaikyti prie industriališ- 
kos kompensacijos įstaty- 

i mo. Tamstos dalykas tu- 
valdžia pradėjo smarkią i rėš eiti per vietinį kompen- 
tautinę kampaniją, kuri y- savi jos biurą. FLIS.

Londonas, Anglija —Lie
pos 23 d. Čekoslovakijos 
tautinis komitetas Londo- 

kad Didžioji 
Britanija pripažino naują 
“Laisvos Čekoslovakijos” 
valdžią, kurios pirmininku 
yra Dr. Eduardas Benes, 
buvusį senos Čekoslovaki
jos respublikos pirminin
ką.

Naujoji Čekoslovakijos

Vokietija Iššaukė Atstovę

Puikiausiai atvčdina vasaros vakarus!
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Niagara Falls, N. Y. — 
šiomis dienomis policija 
ateštavo vokietį, 46 m. 
amžiaus, kuris pasisakęs 
esąs mokyklos viršininkas 
Vokietijoje. Policijos virši
ninkas sako, kdd tas vo
kietis buvo pastebėtas prie 
Whirpool Rapids tilto fo
tografuojant Kanados hy- 
dro - elektros įstaigą, 
Queenston, Ont.

Policija atidavė tą vokie
tį Federaliam Investigaci- 
jos biurui.

Berlynas, Vokietija — 
Šiomis dienomis Hitleris į- 
sakė savo atstovui Turki
jai, Franz Von Papen’ui 
sugrįžti į Berlyną pasitari
mui.

Lietuviai negali paslėpti 
slegiančio nusivilimo, kad 
vienas Lietuvos didžiųjų 
kaimynų rado sau patogu
mą jos atžvilgiu taip ad- 
vemiškai pasielgti.
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Atstovo Pastangos Ir Sovietu

Neperseniai “D-ke” buvo išreikštas pageidavimas, 
kad ir “Lietuvos Atstovybė pasisakytų ne už sovietų, 
o už Lietuvos interesus”. Teko sužinoti, kad jau tuos 
žodžius berašant, p. Žadeikis jau buvo bedarąs žings
nius Lietuvos nepaliečiamumo naudai. Jis pakartoti
nai lankėsi į Valstybės Departamentą Washingtone ir 
ten rado nemaža kliuvinių savo tikslui atsiekti, nes kai 
kurie Jung. Valstybių valdžios nariai buvo tos nuomo
nės, kad Lietuva geruoju sovietams pasidavė. Kad 
bent būtų kiek pasišaudyta, kaip kad Danijoj įvyko. 
Gi čia nė mažiausio fizinio pasipriešinimo... Iš tolo at
rodė, kad gražumu pasiduota. Kai kurie vyriausybės 
nariai, tiesa, pabėgo, kai kurie, tik revolverio verčiami, 
įstojo į bendrafrontišką kabinetą. Bet vis, rodos, ne 
vyriškai. Banditai užpuolė, tai užpuolė, bet vis dėlto... 
Nenuostabu, kad p. Žadeikis turėjo nemaža darbo Lie
tuvos pasipriešinimui įrodyti. Bet galų gale Amerikos 
vyriausybė davėsi įtikinama ir pripažino, kad bolševi
kai iš tiesų Lietuvą okupavo ir pravedė rinkimus po 
militarine priežiūra ir brutališka priespauda.

Kai dėl pačių “rinkimų”, tai bolševikai juos pra
vedė tiesiog begėdišku įžulumu. Atgabenta ketvirta 
dalis milijono kareivių su sunkiaisiais tankais, kurie 
suardė puošniai išgrįstą Laisvės Alėją. Azijatiško už
plūdimo paliekana... Pulkai kareivių pastatyta mies
tuose, miesteliuose ir kaimuose. Raudonarmiečių 
sunkvežimiai (trokai) gabeno žmones į balsavimo vie
tas. Tai atrodytų kaip pilietiškas pasitarnavimas, bet, 
deja, balsuoti buvo leista tik už komunistus — kiti 
kandidatai nepriimtini. Komisarai akyliai dabojo, kad 
balsuotojai atliktų savo vienpusišką priverstiną pa
reigą. Kurie tai padarė (deja, nieks nuo tos priversti
nės klastos neišsisuko), gavo pasus, liūdyjančius, kad 
jie dabar skaitysis “lietuviškos” sovdepijos “tovariš- 
čiais”, su pilnomis teisėmis skursti, badauti, vergauti 
ir laikyti atkištą komisarams žandą. Klaikios privile- 
gijos...

Savaime kyla klausimas: kam tos gramozdiškos 
komedijos? Juk pasaulis gerai žino, kad sovietų “rin
kimai”, kokioj šaly jie bebūtų daromi, visuomet vyk
domi su šautuvų pagalba. Vyriškiau būtų paskelbti, 
kad sovietai virto grynais imperialistais ir siekia pa
vergti visas tautas, kurios pirmiau vilko caro jungą.

Dabar lietuviai vėl turi ruoštis prie įprastos jiems 
kovos — prieš vergiją, bedievybę ir surusinimą. Skir
tumas toks, kad dabar kova bus kur kas sunkesnė. Bet 
lietuviai per 20 metų jau pasilsėjo, susiprato ir susti
prėjo. Tie trys pliusai iki paskutinės uncijos jiems bus 
reikalingi, nes priešas daug šėtoniškesnis už caro či- 
novnikus. K.

Jps dvasios, r.epaiaužė ir 
r.ijpalauš. Tebėra gyva ir 
jęs išeivija. Gyvi esame il
sies, Amerikos lietuviai, 
rugpiūčio 9 dieną suva
žiuosime i Pittsburgą, pla
nuosime, dirbsime ir 
skelbsime kovą Lietuvos 
neprieteliams ir savo tau
tos judoms, tautos parda- 
vikams. Federacijos Tary- 

I bos suvažiavimui Pitts- 
burgo rūpės, kad į darbą ir 
kovą už Lietuvą įtraukti 
visas stipriausias mūsų jė
gas, kad sudarytų visų 
grupių centralinį komite
tą, kad mobilizuoti visus 
tautos intelektualinius, 

i dvasinius ir medžiaginius 
resursus šiam šventam 
tikslui siekti.

Kas Tuoj Darytina?
Federacijos Taryba savo 

suvažiavime nustatys pla
nus ateities veiklai. Bet 

: kas dabar, tuojau yra da- 
I rytiną?

Jau protestavome prieš 
j Lietuvos okupavimą; pasi
sakėme nepripažįstą Mas-. 
kvos sudarytos Lietuvai 
Paleckio vyriausybės; pro-’ 
testavome prieš tos pačios 
Maskvos smurtiškai pra
vestus “liaudies seimo” 
rinkimus ir jau iš anksto 
pasisakėme, kad nepripa
žįstame to “seimo” darbų.

Bet dabar, kada “forma
liai” jau einama prie Lie
tuvos aneksavimo dar stip
riau turime protestuoti, 
dar greičiau ir stipriau 
veikti.

Šiandien, ryt ar poryt 
šaukime masinius susirin
kimus, protestuokime, sių- 
skime rezoliucijas šio kra
što vyriausybei, senato
riams, kongresmanams. 
Tą patį turi padaryti mū
sų ir centralinės organiza
cijos ir lokalinės draugi
jos.

Protesto rezoliucijas sių- 
skime pabrėždami Mas
kvos smurto begėdiškumą 
ir savo neatlaidų ryžtingu-

Brigados Generolas A. R. Chaffee, paskirtas Jung. 
Valstybių naujai suorganizuoto korpuso armijos vadu. 
Jo žinioje yra 18,000 vyrų, 700 tankų ir 6,500 naujausių 
šautuvų.

mą iš visų savo jėgų dirb-’F. skyriai, jei vietoje atsi 
j ti už Lietuvos išlaisvinimą 
ir imperialistiškojo Rusi
jos bolševizmo baisios ver
gijos.

Kad toliau nedelsti, tuo
jau organizuokime visose | 
kolonijose Tautos Fondo 

1 skyrius ir pradėkime 
ginti kapitalą kovai 
Lietuvą vesti.

Savo laiku kolonijų 
kėjams buvo išsiuntinėtas 
Tautos Fondo Statutas, 

į Susiraskime jį ir pagal jį 
tvarkykimės. Kas jo ne
turėtų, kreipkitės į Fede
racijos centro raštinę — 
2334 S. Oakley avė., Chica
go, III. Redaktorių prašau 
jį pakartoti laikraščiuose.

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekretorius.

au-
uži

I
Į

vei-

Darbininkų Kompensacijos
Įstatymas Jung. Valstybėse

arba ki- 
kuriuos

ALRK. Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas

ALRK Federacijos Tary
bos suvažiavimas yra šau
kiamas 1940 m. rugpiūčio 
mėn. 9 d., 10 vai. rytą, Wil- 
liam Penn viešbuty, Pitts- 
burgh, Pa.

Į suvažiavimą yra kvie
čiami visi Tarybos nariai. 
Jais yra: Federacijos cen
tro valdyba; centralinių 
lietuvių katalikų organiza
cijų pirmininkai ir sekre
toriai; katalikiškųjų laik
raščių redaktoriai ir Fede
racijos apskričių pirminin
kai ir sekretoriai. Atsižvel
giant į momento svarbą, į 
suvažiavimą yra kviečiami 
atvykti visi lietuvių kata
likų veikėjai, kuriems rū
pi Lietuvos ir, apskritai, 
mūsų tautos likimas. Ne
užmirškime, kad šiame su
važiavime turėsime nusta
tyti gaires veikimui ir ko
vai dėl Lietuvos laisvės ir

nepriklausomybės atstaty
mo.

Visi gerai žinome, kas į- 
vyko šiomis dienomis su 

■mūsų brangia Lietuva: — 
■ birželio 15 d. ji buvo Sovie
tų Rusijos okupuota; lie- 
: pos 21 d. susirinkęs Mas
kvos ranka sudarytas 
“liaudies seimas” pasiuntė 
prašymą Stalinui, kad ji
sai prijungtų Lietuvą prie 
Sovietų Rusijos. Tai reiš- 

■kia galutiną Lietuvos su- 
i vereniteto likvidavimą. 
• Skaudu, kad šiam baisiam, 
imperialistiškam žygiui 
padaryit Maskva surado 
mūsų tautoje tokių išsigi
mėlių, kurie sutiko įeiti į 
Lietuvos laisvės laidoto jų 
vyriausybę ir “seimą”, ku
ris mūsų tautą išdavė ir 
jos nepriklausomybę pa
laidojo.

Bet tauta tebėra gyva.

sakyti už darbininko ne- 
! atsargumą, už kitų darbi- 
I ninku neatsargumą, ir už 
į paprastus darbo rizikus 
, arba pavojus. Kuomet dar
bininkas sužeistas arba 

■ užmuštas, darbdavis arba 
kompanijos advokatai tuoj 
bandė prirodyti, kad nebu
vo kompanijos kaltė, kad 
kaltė buvo pačio darbinin- 

I ko arba kitų darbininkų. 
Ir pagal tą sistemą apie 
50 nuošimčių visų šeimų 
gavo tik §100. arba mažiau 

I už mirtį. Ir kuomet advo
kato kaina užmokėta, la
bai mažai tų pinigų šeimai 

į likdavo.
Darbininkų kompensaci

ja gero atnešė ir darbda
viams. Jie žino, kad nerei- 
kės kreiptis prie teismų, 

1 kur paprastai tiek daug pi- 
! nigų reikia praleisti. Kom- 
! pensaci ja automatiškai 
I padaro darbus saugesnius. 
Į Kompensacijos suma yra 
į milžiniška, ir sumažinti ją 
lyra galima tik padarant 
darbus saugesnius.

California, Illinois, New 
York, Ohio, Wisconsin, ir 
vienuolikoje kitų valsty
bių darbdaviai gali patys 
pasirinkti, ar mokėti ase- 
kuraciją, ar pačioms mo
kėti pašalpą sužeistiems 
darbininkams.

Kompensacijos įstaty
mai paprastai nepadengia 
visus darbus. Įstatymai 
neliečia žemdirbiškus dar
bininkus ir naminius dar
bininkus, ir darbininkus, 
kurie dirba pavojingose 
vietose. Daugumas valsty- 

i bių įstatymų įima maža- 
! mečius, ir 13 valstybių tu- 
1 ri “ekstra” atlyginimą ma
žamečiams, kurie nelega
liai samdomi. Jung. Vals
tybių Darbininkų Kom
pensacijos Įstatymas pa
dengia Jung. Valstybių 
naminės tarnybos darbi
ninkus, Alaskos ir Pana
mos Gelžkelių darbinin
kus, Panama Canal darbi
ninkus, uosto darbininkus, 
Civilian Conservation 
Corps narius ir pašalpi- 
nius darbininkus. •

28 valstybių darbdaviai, 
kurie turi mažiau paskirto 
skaičiaus darbininkų pa- 
liuosuoti nuo šito įstaty
mo. Colorado, New York, 
New Mexico, ir Rhode Is- 
land pašalpa darbinin
kams reikalaujama tik kai 
darbdavys turi 4 ar dau
giau darbininkų. 7 valsty
bėse darbdaviai, kurie turi 
mažiau 3 darbininkus, pa- 
liuosuojami, ir 8 valstybė
se darbdaviai mažiau 8 
darbininkų.
FLIS. — Common Council.

Visos iš šios šalies 48 val
stybių, išskiriant tik dvi, 
Arkansas ir Mississippi, 
turi darbininkų kompen
sacijos įstatymus, šių į- 
statymų svarbiausias tiks
las yra išmokėjimas pa
šalpos sužeistiems darbi
ninkams, arba jų palik
toms šeimoms 
tiems asmenims, 
jie užlaikė.

Darbininkų Kompensa
cijos įstatymai nevienodi. 
Kiekviena valstybė yra 
nusistačiusi, kiek už kokią 
žaizdą reikia mokėti, ir lai
ką per kurį kompensacija 
mokama.
Apsaugojimas Darbininkų 
Nuo Industriališkų 
Sužeidimų

Yra įvairūs būdai sulig 
kuriais darbdavis gali sa-! 
ve apsaugoti. Reikia apsi-! 
pažinti su būdu pirm negu 
sužeistas gali prašyti pa
šalpos.

Darbdavys gali tiesiog ■ 
užmokėti sužeistam. Vals- [ 
tybė gali prižiūrėti tuos iš- 

[ mokėjimus, šitas būdas 
1 vadinamas “self - insuran
ce”. Darbdavis turi būti 
atsakomas finansiškai.

Darbdavys gali apsaugo
ti savo darbininkus kokioj 
apsaugos kompanijoj.

Valstybė gali vesti ase- 
kuracijos biznį. Darbda
viai kasmet privalo užmo
kėti paskirtą sumą pinigų 
i valstybės fondą, iš kurio 

i fondo sužeistiems
kėta. Šitas vadintas

' fund system”.
Vokietija buvo

šalis aprūpinusi kompen
saciją darbininkams, tenai 

j priverstina asekuracija 
(insurance) įėjo galion 
1885 m. Didžioji Britanija 
priėmė panašų įstatymą 
1906 metuose. 1908 m. 
Jung. Valstybės priėmė į- 
statymą, duodant kompen
saciją federaliams darbi
ninkams. 1911 m. Califor
nia, New Jersey, Washing- 

[ton, ir Wisconsin įvedė le- 
gališkus aprūpinimus, kai
po kompensaciją nelaimin
giems '
atsitikimams.
mo kompensacijos 

140 svetimų šalių,
šalies 46 valstybės

[ įstatymus.
Prieš perleidimą

'ninku kompensacijos įsta
tymų, sužeisti žmonės ne
buvo toki laimingi. Toms 
dienoms turėjome kitokią 
sistemą, pagal tos “em- 
ployers’ liability system” 
darbdavys turėjo prižiūrė
ti, kad darbininko vieta 
buvo saugi jam dirbti, tu
rėjo pristatyti saugius į- 
rankius ir prižiūrėti, kad 
darbininkas tinkamai pri
žiūrėtas. Tai galas jo atsa
komybės. Jis neturėjo at-

I

randa bent 5 nariai. Skyrių 
| valdybą sudaro mažiausia 
.3 asmenys.

7. Syriai šaukia reikalui 
j esant susirinkimus, bet 
nerečiau, kaip du kartus į 

[ metus.
j 8. Visus skyriuose surin- 

. ktus pinigus Tautos Fon- 
|dui skyrių valdybos neati- 
; dėliojant turi siųsti į 
i Fondą.
i

I

I

T.

TAUTOS FONDO STATUTAS

užmo- 
“statėE. TAUTOS FONDO

VALDYBA

9. ALRK Federacijos 
Centro valdyba yra Tautos 
Fondo valdyba.

F. TAUTOS FONDO
PINIGAI

10. Tautos Fondo pinigus 
globoja ALRK Federacijos 
valdyba.

11. Surinkti Federacijos, 
Tautos Fondo skyrių arba 
šiaip kieno prisiųsti į cen
trą pinigai pasiunčiami 
tam tikslui, kam nurodo
ma.

12. Nepaskirtus pinigus 
kuriam nors tikslui, juos 
skirsto ALRK Federacijos 
Taryba.

Tautos Fondo adresas:— 
2334 So. Oakley Avė., Chi
cago, III.

I

A. TI KSLAS , gos darant rinkliavas, ren-
1. Prie Amerikos Lietu- vairus, prakalbas,

vių R. K. Federacijos Vei-;renkant aukas po namus 
kia Tautos Fondas, kuris,lr,,. ..... ..
įsteigtas 1914 m., rugsėjo .^mnt LieUyos Nepri-

J rio 16 d. ir šv. Kazimiero 
kovo 18 Dien3 <kovo 4) rinks au

kas tautos reikalams.
d. Ragins tautiečius kas

met į Tautos Fondą paau
koti dienos uždarbį.

e. Rengs Vilniaus užgro
bimo dienos (spalių mėn. 
9) minėjimą, rinks aukas 
Vilniaus kultūriniams 
labdarybės reikalams.

• C. NARIAI

3. Tautos Fondo nariu 
gali būti kiekvienas lietu-

21-22 d. Lietuvių" poUtiš.lklauymybės Dieną, vasa- 
kam Seime Chicagoj ir at
gaivintas 1938 m., L_____
d. Federacijos Tarybos su
važiavimo, įvykusio 1938 
m., sausio 25 d., Pitts- 
burgh, Pa., nutarimu.

a. Tautos Fondas šelps 
Lietuvą kiekvienam dides
niam reikalui esant.

b. Rems kiekvieną darbą, 
j kuris palaikys ir stiprins 
Lietuvos laisvę ir nepri- 

į klausomybę.
c. Rems lietuvių mokslo, 

švietimo, meno ir labdary
bės įstaigas, kaip Ameri
koj, taip ir Lietuvoj, jei tos

[įstaigos veiks katalikybės 
ir lietuvybės dvasioje.

d. Augins kapitalą pa
vergtosios Lietuvos atva
davimui ir šelps viso 

[šaulio lietuvių tautinį 
i judį.

B. PRIEMONĖS

2. šiems tikslams siekti
Tautos Fondas —

a. Sudarys savo sekciją 
prie visų ALRK Federaci
jos skyrių, o kur jų nebū
tų, steigs atskirai skyrius 
ir veiks kontakte su ALRK 
Federacijos centru.

b. Rinks kuodaugiausia

Trijų Kryžių Kalnas

pirma

industriališkiems
Nuo įvedi- 

suvirš 
ir šios 

įvedė

darbi-

Tuojau už mie-Vilnius
sto, kitapus Vilnelės upės 
yra matomas gana aukš
tas Trijų Kryžių kalnas su 
trimis baltais kaip sniegas 
gipsiniais kryžiais. Kalnas 

«7kltįika^‘ suta7k^l“6 
metų amžiaus, be lyties ir

i luomo skirtumo.
a. Atskiri nariai moka į 

Tautos Fondą vieną dolerį 
į metus.

b. Draugijos moka dolerį 
ar daugiau į metus.

4. Vyriausias T. F. Tvar
kytojas yra Federacijos 
kongresai ir Tarybos suva
žiavimai.

5. T. F. administravimo 
lėšos padengiamos iš narių 
mokesčių.

D. VEIKIMAS KOLONI
JOSE

6. Tautos Fondas veikia 
prie ALRK Federacijos 
skyrių. Jei tokių skyrių

aukų, prie kiekvienos pro- nėra, steigiami paskiri T.

pa- 
są-

I

ir

ir Vilniečių labai mėgia
mas. Padavimai sako, kad 
tame kalne nuo labai senų 
laikų stovėjo trys mediniai 
kryžiai. Esą 14 šimtmetyje 
šioje vietoje buvę prikalti 
prie kryžių ir paskui nu
mesti į Vilnelės upę trys 
vienuoliai. Bet ši legenda 
istoriškai nėra patvirtinta. 
Žinoma tik, kad vienuoliai 
pranciškonai čia kryžius 
pastatė 1740 metais. Dar 
yra padavimų, kad ant to 
kalno trys kryžiai buvę 
pastatyti jau 14 šimtme
čio gale, kad, matomi iš to
lo, kryžiuočiams liudytų, 
jog Vilniuje jau viešpatau
ja krikščionybė ir jiems 
nebėra reikalo jo naikinti.

1868 metais senieji kry
žiai sunyko ir išvirto. Ru
sų valdžia jų atstatyti ne
beleido. Tik 1916 metais 
vilniečiai gavo iš vokiečių 
okupacinės valdžios leidi
mą kryžiams atstatyti. Vi
si miesto gyventojai stro
piai dalyvavo jų atstaty
mo darbe, nešdami iš Vil
nelės upės kibirais reika- 

l linga statybai vandenį. 
Kryžiai atstatyti pagal 
vilniečio architekto A. Vi- 

Ivulskio projektą. Tokia y- 
įra Trijų Kryžių legenda ir 
I istorija.

I

Ūkės Jung. Valstybės
Klausimas — Kiek yra 

ūkių Jung. Valstybėse, ir 
kiek žmonių ant ūkių 
vena?

Atsakymas — 1935 m. 
kuomet paskutinis žem
dirbiškas cenzas imtas, 
buvo 6,812,350 ūkių Jung. 
Valstybėse, iš 1,054,000, 
000 akrų žemės. Iš viso, 
gyventojų ant ūkių yra 31, 
800,907, tai padidėjimas 
virš 1930 m. ir 1925 m. Bet 
1935 m. suvirš 10,490,000 
žmonių tikrai dirbo ant ū- 
kių. FLIS.
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Kuriuo Keliu Jaunime?
(Paskaita skaityta ALRK; 

Studentų ir Profesionalų sei-‘ 
me š. m., liepos 2—3 dd., Ma- 
rianapoly. Šią paskaitą skaitė 
stud. J. Savukynas iš Pitts- 
ton, Pa. Dėl lietuvių kalbos 
grynumo ir paskaitos minčių 
svarbumo, reikia sveikinti 
stud. J. Savukyną ir palinkėti 
jam būti pirmuoju Amerikos 
lietuvių jaunimo vadu. Red.). 
Girdime, kad ten ir ten, 

tokios ir tokios tautos 
žmonės yra labai darbštūs, 
nesigėdina kalbėti savąja 
kalba, ir turi daug uolių 
veikėjų. Palyginę save su 
jais, pamatome, kad pas 
mus labai daug ko trūksta: 
tautos gerovė ir tautiškas 
susipratimas vos teauga, 
stoka tikro lietuviško vei
kimo. Yra daug tų, kurie 
galėtų su pasišventimu 
dirbti tautos labui, bet nė
ra užtektinai pasiaukoji
mo. Visos tautos apdova
notas protu, gabumais ir 
dvasios pajėgomis, bet vi
sos nelygiai jas naudoja.

Prieiname prie klausimo, 
kokia mūsų Amerikos lie
tuvių tautos ateitis? Mūsų 
jaunimas pats galėtų duo
ti atsakymą, nes tautos a- 
teitis yra jaunimo ranko
se. Kaip dabar mūsų jau
nimas pasiruoš į visuome
ninį gyvenimą, nuo to ir 
pareis tautos likimas.

Jaunystė yra mums duo
ta tam, kad pasiruoštume 
gyvenimui. Nuo jaunų die
nų, nuo jaunystės darbų 
pareina visas žmogaus gy
venimas. Kiekviena jau
nystės sugaišinta valandė
lė daug žalos atneša. Mo
kėkime šį brangų ir gražų 
gyvenimo laiką tinkamai 
praleisti, nes ateities gy
venimas pareikalaus iš 
mūsų jaunų dienų apys
kaitos.

Atėjo netikėtas laikas, 
kada didelis nuošimtis mū
sų jaunimo pamiršo tėvy
nės meilę, gimtąją kalbą, 
pagaliau pamiršo net tai, 
kad jie yra lietuviai. Skau
du išgirsti, kad net kai ku
rie gėdinasi vadintis lietu
viais, išsižada visko, kas y- 
ra lietuviška. Yra didelis 
blogumas, kada jaunuolis 

Arklių lenktynėse Belmont Park, L. I., fotografo pagautas gražus momentas, kuomet jojikai nugalėjo 
perkaso pilno vandens kliūtį. Vaizde matosi arklių siluetas vandenyj, kas sudaro malonaus įspūdžio.

neturi tvirto savy pagrin
do, pamina tėvų kalbą, pa
pročius, išsižada to visko ir 
nueina šunkeliais. Reikia 
išaiškinti tam jaunimui jų 
klaidą, ir geriau supažin
dinti su lietuvišku veiki
mu, kad suprastų veikimo 
idealus. Argi jis gali gerai 
mylėti tai, apie ką turi vos 
mažą supratimą? Nė vie
nas mūsų visuomeninis lie
tuviškas darbas ar klausi
mas neprivalėtų būti sve
timas mūsų jaunimui.

Kadangi ateina laikas, 
kada jaunimas ištautėja, 
kyla problemų, kurias bū
tinai reikia spręsti. Di
džiausia ir svarbiausia 
problema, — kaip sulaiky
ti jaunimą nuo ištautėji- 
mo. Jaunimo auklėtojai 
tvirtina, kad geriausia 
priemonė yra organizaci
ja. Tad turim plėsti orga
nizacijas, kad subūrtume 
visas jaunas jėgas į bendrą 
lietuvišką veikimą. Reikia 
uoliai mėginti pritraukti 
tautos labui visą jaunimą, 
kad būtų tautai lobis, ne 
nuostolis.

Kadangi tauta negali gy
vuoti be spaudos, parody- ’ 
kime tam jaunimui lietu
viškos spaudos vertę, ir 
pagelbėkime ją platinti. 
Lietuviška garbė reikalau
ja, kad mes ypatingai do- 
mėtumės savąja spauda. 
Lietuviškosios spaudos a- 
teitis mūsų jaunuolių ran
kose, nes ateis laikas, kada 
turėsime užimti vadų vie
tas. Sekim pavyzdį tų va
dų, kurie paaukoja visas 
jėgas, idėjas tautos labui. 
Tegul jų jėgos ir idėjos 
būna suvienytos su mūsų 
idealais, kad tautos dva
sios ir ateities pagrindas 
būtų toj vienybėje.

Nors ir nuoširdžiai ben- 
dradarbiausim lietuviška
me veikime, mes vieno 
svarbaus dalyko negalime 
praleisti iš akių, būtent: 
mūsų tikybinio gyvenimo. 
Kas iš aktyvaus išorinio 
gyvenimo, jei neturėtume 
vidinio gyvenimo? Jei ir 
būsim uoliausi, garbinu 
giausi veikėjai, mūsų dar
bas veltui,

tikybinio gyvenimo.
Gaila ir skaudu, kad jau

nųjų tarpe atsiranda ir to
kių, kurie vieną šių idealų 
stengiasi nustumti, jo at
sižadėti vien tik dėl to, kad 
šiam idealui patarnauti 
reikia atsisakyti nuo že
miškų polinkių. Kurie šali
nasi nuo bažnyčios nuodi- 
na savo sielą bedievybėje. 
Žmogus, kuris atsižada ti
kėjimo, atsižada ir tautos, 
nes gyvenimo faktai daž
niausiai tai parodo. Kas 
nuslopina šiuos idealus, 
padaro didelę skriaudą ne 
tik visuomenei, bet ir sau.

Į bažnyčią mes kiekvie
nas jaunuolis turėtume 
žiūrėti, kaip į maldos na
mus, į lietuvybės pasireiš
kimo vietą, kur mes gali
me lietuviškai pasimelsti, 
giedoti, ir išklausyti lietu
vių kalba sakomus pamok
slus. Mūsų tautos idėjos 
skatina jaunimą dalyvauti 
bažnyčioj, katalikiškam 
veikime. Mes galim mūsų 
veikimą paaukoti bažny
čiai, ypač šiais laikais, ka
da bažnyčia sunkiai kovoja 
su pasaulio dvasia.

Mūsų šventa pareiga da
lyvauti katalikiškoje akci
joje, ir susilaikyti nuo to, 
kas slegia tikėjimą. Mes 
žinome, kad mūsų laikais 
kūno geiduliams sukelti y- 
ra begalės progų: šlykščios 
kalbos, biaurūs pasilinks
minimai, įvairios pramo
gos, žodžiu sakant, beveik 
visas tariamas pažangusis 
šių dienų pasaulis yra pa
grįstas kūno geidulių pa
tenkinimu. Šis kūno pagei
davimas gali atnešti jauni-1 
mui didelių nelaimių. Kū
no geiduliams nerūpi žmo
gaus laimė: jis trokšta pa
tenkinti savo užgaidas, bet 
kokia kaina, nežiūrint ar 

jei neturėsim siela pražūtin eina, ar tu-

• v

Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, ° 
darbas — Tėvynės laime, 
jaunystė — ateities gerovė.

Veda — P. Kupraitis *

“SNAIGES”rėš gėdos arba nelaimės. 
Šiais laikais daugumas 
jaunimo yra pasaulio su
vilioti, nepaisant, kokia 
lemtis jų laukia. Mes, ypač 
lietuviškas jaunimas, ne
galim šaltai žiūrėti į tikrą 
laimės kelią, bet vien ke
liauti tos laimės keliu, ku
rį mums nurodė mūsų tė
vai.

Šiuo svarbiuoju momen
tu stokime visi kaip vie
nas į darbą. Veikime. Tegu 
niekas nesako, kad Ameri
kos lietuvių jaunimas 
snaudžia. Prisiriškime prie 
tautos ir bažnyčios tvirtų 
ryšių, tada turėsim Dievo 
pagalbą laimingam veiki
mui. Galėsim eiti vien tais 
takais, kurie nuves mus 
prie kilnios tautos ateities 
ir laimingo gyvenimo pas 
Dievą.

J. Savukynas.

Geresniajam 1940 metų žiedų, vainikėlius 
biznio simbolizavimui ši pindamos, linksmai apie 
panelė laimėjo to vardo mane pačią ir didelį mano 
vainiką. Ji yra Mary Ly- grožį dainuoja”, 
man, U. S. C., televizijos • 
mokyklos štabo narė.

di-

Yra graži, moralė legen
da, kad vieną gražią vasa
ros dieną viso pasaulio gė
lės, karštai diskusavo tarp 
savęs, savo grožį ir svarbą 
visiems pasauly gyvenan
tiems žmonėms girdamos.

“Saulės Gėlė”, pirmiau
sia taip visoms išsitarė:
— “Aš užaugu tokio pa

ties dydžio kaip ir žmogus; 
jis gali su manimi kalbėtis 
kaip su sau lygiu. Kai tik 
aš pajudinu nuostabiai 
gražią savo galvelę, — aš 
visuomet primenu jam, di- 
del. V. Dievo rankos darbo 
įrankį — saulę”.

“Šventakriukelis”, 
taip į tai atsakė:
— “O aš, — užaugu

desnė už žmogų; jis norė
damas mano veidan pažiū
rėti, — kad ir nenorėda
mas turi gerbti ir žiūrėti, į 
nuostabiai gražų, — mėly
ną dangų ir šviesią saulu
tę”.

“Lelija”, taip visoms pa
stebėjo:
— “Mano kvepėjimo per- 

fumas, taip atgaivina su
vargusį žmogaus kūną, ir 
kartu taip apšviečia jo pro
tą, kad padaro jį visa ži
nančiu”.

“Baltuoklė”, taip visoms 
sušuko:
— “Aš pripildau laukus ir 

darželius gražiais, žaliais 
lapeliais, o savo žiedais, 
papuošiu su nuostabiu bal
tumo grožiu visą kas tik 
šioje vargingoje žemėje 
randasi; aš pripildau di
džiausiu džiaugsmu nekal
tas, mažų mergaičių širde
les, kai jos iš baltų mano

sau be-

“Kvietys”, taip visoms
- užkirto:

“Ką jūs čia bereikalin-
I
Į

I

gai diskusuojate ir niekus 
kalbate?!

I

Aš esu kur 
kas daugiau žmogui reika
lingas ir naudingas, kaip 
kad jūs visos, daigtan su
dėjus; aš pripildau žmo
gaus akis ir širdį didžiau
siu džiaugsmu, pasitenki
nimu ir pasigėrėjimu, kai 
žmogus pamato laukuose 
banguojančias, tarsi jūra, 
auksines mano grūdų var
pas. Be mano grūdų, ku
riuos miltais pavertęs, jis 
sau duoną išsikepa, —žmo
gus nieku būdu nebegalėtų 

- pasauly gyventi”.
Snaigė”, silpnutėliu, — 

vos nugirstamu savo bal
seliu, pagaliau skausmin
gai visoms atsiliepė:
— “Kaip labai mažai yra 

žmonių, kurie mane paste
bi ir mato; o tai todėl, kad 
aš esu taip begaliniai ma
žytė! O Dieve, mano! — 
Pasakyk man, ką gi aš tu
riu daryti ?”

Papūtęs švelnutėmis, len
gvas vėjelis jei pašnabždė
jo:
— “Maldauk savo Viešpa

tį Dievą, — dangaus ir že
mės, o kartu ir savo Su
tvėrėją, kad tavęs pasigai
lėtų ir suteiktų tau savo

Jack Vaughn iš Dolomite, Ala., laimėjo čampijo- 
natą “marble toumey” Greensboro, N.C. Jis matyt 
labai didžiuojasi ir džiaugiasi savo laimėjimais.

pagalbą, nes Jis dabar že
mėn ateina”.

Staiga smarkus vėjas 
pradėjo pūsti aplinkui vi
są žemės kamuolio apva
lumą, — ir visos gėlės ū- 
mai nustojo savo tarpe 
kalbėjusios, ir palenkė sa
vo galveles pagarbinimui 
beateinančio savo Sutvė-
rėjo.

Tuo tarpu vėjas nustojo 
pūtęs, — ir Viešpats Die
vas, — dangaus ir žemės 
Sutvėrėjas, atėjo pas ma- 
žiutėlę gėlelę “Snaigę” ir 
sustojęs jei pasakė:
— “Tu liūdi dėl to, kad 

perdaug maža esi ir žmo
nės negali tavęs pastebė
ti?”

Mažytė gėlelė, tai išgir
dusi, tik dar daugiau pa
garbai žemyn palenkė ma
žytę savo galvelę ir nieko 
Viešpačiui, — savo Sutvė
rėjui nebeatsakė.

Tuomet Viešpats taip; 
galingai jei pasakė, kad ; 
viso pasaulio gėlės, kartu; 
visos išgirdo Jo žodžius: I

— “Nuo šios valandos, tu \ 
būsi žinoma ir žmonių va
dinama “Snaigės” vardu, 
ir kiekvienais metais atei
si žemėn, antrą dieną vasa
rio mėnesio, pranešti žie
mos šalčiui ir sniegui, o 
kartu ir žmonėms, visame 
pasauly gyvenant i e m s, 
kad meilė ir didžiausia j 
Dieviškosios Mano Moti-I 
nos, — švenčiausios Pane-| 
lės Marijos Nekaltybė, iš- 
sklaidydama tamsius, niū
rius žiemos rūkus, — at
neša žmonėms tą didžiąją 
jiems suteikiamą Mano 
malonę, — šiltą, šviesų ir 
saulėtą pavasarį”.

Nuo tos valandos “Snai
gės” (kaikurie žmonės jas 
vadina ‘Žibuoklėmis)’, ir 
pradėjusios žiemos sniegui 
ištirpus, pirmiausia žemė-' 
je, kaip kitos visos gėlės 
žydėti. J. Butkevičius.

PASLAPČIŲ SESELHJOSE
(f n thc shadow» of the secrets)

IŠ CHORŲ PIKNIKO 
VVORCESTER. MASS.

Southbostoniečiai puikiai ten 
pasilinksmino. “Joe Kay” išsi
maudęs, įlipo į medį ir sėdėjo.' 
Ar sušalai Juozai?

Mary Greene taip smarkiai 
spiegė ant “roller coaster”, kad 
net “earnings” nupuolė. Rodos, 
kad tu Mariuk turėjai labai 
“good time” su Davey. ir tu ne
norėjai važiuoti!

Kodėl, Ona, Elena ir Marijona 
negrįžo į Bostoną su savo drau
gais? Worcesterio‘berneliai vi
sai neblogi, ar ne ?

Nesimatė ten trijų kavalierių: 
“Finnegan”, “Geddy” ir Peshin. 
Kas pasidarė, “boys”, jūsų nie
kur dabar nesimato. Ar panelės 
daugiau nemyli?

Kas čia dabar ? Gabus Worces- 
terietis, John Marcy, laikė vie
nos panelės ranką, ir taip ilgai. 
Ar jis gavo “date”, Ann S. iš

South Bostono!
Sužinojau, kad Adam B. ir 

Charlie K. jau apsigyveno, 
Thompson’e. Sakos, kad ten 
sunkiai dirba, “farmoje”, bet aš 
juos žinau? Kažin - kas nutikt, 
jeigu jų viršininkai padarytų: 
“check-up”. “Heilo boys!”

Ta dovana iš Canados buvo la
bai greitai sunaudota, ar ne 
Curley, Al ir Joe?

“Pupcikas”

Pasakykite trys “našlaitės”, 
kurių draugas tik “Hudson 
1940”, kodėl atvykęs su jumis 
daktaras nebegrįžo... Užjaučia
me...

Dvilypis vaizdas Al. Blo- 
zis, Georgetown sophomo- 
re. Jis pasiekė naujo re
kordo discus ir rutulio me
time.



Antradienis, Liepos 30, 1940

Vyskupas Vincas Padolskis
Rugpiūčio 11 dieną, š. m., bus konsekruojamas 

naujasis Vilkaviškio vyskupas - pavaduotojas, Jo Eks
celencija vyskupas Vincas Padolskis, Švento Rašto 
profesorius Kauno Universitete.

Jaunasis ganytojas gimė Virbalyje, balandžio 21 
d., 1904 m. Jojo tėvas, Vincas Padolskis, atėjęs užku
riomis, vedė Oną Vabalaitę - Navickienę, kurios vyras, 
Jonas Navickas, mirdamas paliko didelį ūkį ir su pen
kiais vaikais našlę. Abudu tėvai buvo dori ir garbingi 
Virbalio miestelio gyventojai.

Navickų šeimos vyriausias sūnus, Stasys, yra 
muzikas - kompozitorius, Alytaus gimnazijos mokyto
jas; antrasis, Vladas, yra Virbalio miesto burmistras; 
trečiasis, Viktoras, paveldėjo tėvų ūkį; ir ketvirtasis, 
Jonas, yra kunigas, Marianapolio Kolegijos rektorius 
ir Tėvų Marijonų provincijolas Amerikoje; duktė Vik
torija išėjusi į marčias į Prapuolenius, Kybartuose.

Padolskių šeimoje esama dviejų vaikų: duktė A- 
lena ištekėjusi už Smolskio gyvena Virbalyje, ir šei
mos jauniausias sūnus, Vincas — dabartinis vyskupas.

Vyskupas V. Padolskis pradžios mokslus išėjo 
Virbalio mokykloje ir Kybartų gimnazijoje. 1920 me
tais, vyresnysis brolis, kun. Jonas Navickas, grįžda
mas rudenį į Šveicariją, pasiėmė brolį Vincą su savim gydymo poilsis, 
ir pasiuntė jį į Italiją mokintis svetimų kalbų. Pramo- 
kęs prancūziškai ir itališkai, 1922 metais, atvyko į Fri
burgo Universitetą ir įstojo į filosofijos departamentą. ! 
Tą pačią vasarą, kun. J. Navickas išvyko į Ameriką, o : 
studentas V. Padolskis — į Romą, kur įstojo į Grego-• 
riaus universitetą. 1925 metais, universitetą baigė 
gaudamas filosofijos daktaro laipsnį.

Tų pačių metų rudenyje, įstojo į Friburgo univer-' 
sitetą, Šveicarijoje, kur po ketverių metų gavo teologi
jos daktaratą. 1927 metais, kun. J. Navickas lankėsi 
Lietuvoje ir paprašė vyskupą, kad jojo brolis būtų 
kiek ankščiau įšventintas į kunigus. Vyskupas sutei
kė tą malonę ir dr. V. Padolskis rugpiūčio 22 dieną, 
1927 m., buvo įšventintas į kunigus. Kunigystės šven
timus suteikė jojo gimtosios parapijos bažnyčioje, 
Virbalyje, J. E. vyskupas Pranciškus Karevičius. Pa
mokslą pasakė savo broliui kun. dr. J. Navickas.

Baigęs teologijos mokslus Friburge, įstojo į Bib- 
lišką Institutą, Romoje, kur gavo Šventojo Rašto li- 
cencijatą. 1932 m., atvyko į svečius pas savo brolį į A- 
meriką. Porą mėnesių gyveno Chicagoje ir Hinsdale, 
Illinois. Tuo laiku TT. Marijonai įkūrė Marianapolį. 
Čia kartu su savo broliu atsikėlė ir kun. Vincas, porą 
mėnesių praleisdamas Rytuose.

Tų pačių mokslo metų pavasaryje, studijų reika
lais išvyko į Šventąją Žemę. Čia besimokindamas ir ty
rinėdamas šventas vietas aprašė savo kelionę ir išlei
do atskiroje knygoje, “Kelionė į Šventąją Žemę”. Bai

DARBININKAS '

Van Lingle Mungo, paliestas rankoje kaulų ligos, 
atvykęs į Baltimore, Md. pas garsų tos srities specia
listą Dr. George Bennett. Jam prirašyta keleto dienų

siutimo taškas buvęs če
kų užpuolimas. Jei tuomet 
būtų sudaryta sąjunga su 
Čekoslovakija ir per Len
kiją būtų praleista Sovietų 
kariuomenė, tuomet ir 
Čemberlainas būtų kitu

tonu kalbėjęs su Hitleriu. 
Lenkija atgavo gabalėlį 
Silezijos ir lengva kaina, 
tačiau tas gabalėlis įstri
go kaip kaulas gerklėje. 
Už tą gabalėlį buvo sumo
kėta visu kuo...

Lefnnai
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skurdą kaimą. Gudų ūki
ninkas turėjo net prakei
kimo žodį lenkams: “Kad 
tu po lenkų įstaigas pa
vaikščiotum!” Ūkinin
kams, darbininkams,, 
smulkiai miesčionijai, sa
ko autorius, taip maža da
vė ta tėvynė. Tačiau karei
vis kovojo narsiai ir drą
siai, kovojo didvyriškai, 
karininkija ir štabas buvo 
niekam verti. Juo aukš
čiau, juo blogiau. Auto
rius įspėja, kad tie ponai 
lenkų vadai, kurie pateko 
į Sovietų Sąjungos ar kitų 
teisingumo rankas, neban
dytų iš savęs daryti kan
kinių ir didvyrių, nedarytų 
naujos “legendos”, lauk
dami laikų, kai ją galės 
“ideologiškai” pakeisti į 
pensiją, ordinus ir titulus. 
Tenesiafišuoja grandžių 
žvangėjimu ir neregis
truoją savo “nuopelnų” ir 
“kentėjimų”, nes kalėji
mai ir grandys yra skirti 
visuomenės atmatoms, o 
tuo tarpu niekas — joks 
žmogžudys, joks nusikal
tėlis ir įsilaužikas nenusi
pelnė jų taip, kaip jie, buv. 
^enkijos valdantis elitas.

gaujos, kurių pusė visą lai
ką buvo užnugaryje, todėl 
nenuostabu, kad tiek jų 
grįžo gyvų ir sveikų, sukū
rusių rėžimą, baisesnį už 
caro. Per kelioliką metų 
jie suėdę tą tariamai jų 
atvaduotą tėvynę, taip 
kaip kiaulė kai kada suėda 
savo vaikus. Kad Lenkija 
buvo atstatyta, tai apmo
kėjo savo gyvybėmis karo 
metu keliolika milijonų 
žmonių, kovojusių už nau
ją tvarką Europoje. Šitų 
aukų akivaizdoje Pilsuds
kis su savo legionais atro
dęs lyg ta musė iš Krilovo 
pasakėčios, sėdinti ant 
jaučio rago ir besididžiuo
janti: “mes ariame”.

Pilsudskininkų bran
duolį sudarė garsieji legio
nai, kurie buvo sudaryti iš 
austrų kariuomenės buvu
sių lenkų ir laikomi Lenki
jos atstatyto jais. Tai buvo 
austrų aprūpinta kariuo
menė, tik su lenkiškais e- 
reliukais ant kepurių. ‘Ko
mendantas’ Pilsudskis bu
vo pavadintas brigados va
du ir už tai jo legionas tu
rėjo prisiekti austrams iš
tikimybę. Neapsiėjo čia be 
apgavystės, nes legioninin
kai prisiekė Pranciškui 
Juozapui I-jam, Austrijos 
imperatoriui ir Lenkijos 
karaliui...

Autoriaus akyse legioni
ninkai tai buvo mušeikų

i
I

gęs mokslus, buvo paskirtas Vilkaviškio Kunigų Semi
narijos Šv. Rašto profesorium, kur mokė septynerius 
metus. Pernai buvo pakviestas į universitetą užimti? 
arkivyskupo Skvirecko vietą ir dėstyti Naujojo Įstaty
mo Šv. Raštą.

Jaunasai ganytojas yra plačiai išsilavinęs žmo
gus; kalba daugeliu kalbų: lietuviškai, vokiškai, rusiš
kai, prancūziškai, itališkai, angliškai, lotyniškai ir ge
rai pažįsta nemaža senųjų kalbų. Yra parašęs keletą 
mokslinių veikalų lietuvių ir prancūzų kalbomis. Pas
kutinis, pereitą mėnesį išleistas, jo mokslinis veikalas 
yra “Kristaus Kunigystė”. Gausiai dalyvauja perijodi- 
nėje spaudoje, patiekdamas gilių straipsnių “Tiesos 
Keliui”, “Logos”, "“Enciklopedijai” ir tt. Amerikoje jo 
straipsnių tilpo “Drauge”, “Laive”, “Darbininke”, ir 

i “Studentų Žodyje”.
Naujasis ganytojas yra labai linksmo būdo, sim

patingas, geras dainininkas, nemaža laiko pašventęs 
dramai, muzikai. Savo mokinių labai mylimas, ypač 
amerikiečių klierikų, bestudijuojančių Lietuvoje, ar
timas prietelius.

Labai gerai suprantame kokias sunkias pareigas 
uždeda ant jo pečių Dievo Apveizda, ypač šiais kraujo 
ir ašarų metais, kai mūsų brangi tėvynė yra netekus 
savo nepriklausomybės. Tepadeda jam Aukščiausias 
savo dangiška palaima sunkiose jojo ganytojavimo 
dienose! Stasys P. Vaičaitis.

i

Kvailiausias Užsienių Reikalų Ministras"
Žemiau dedame įdomų 

straipsnį apie neseniai pasi
rodžiusią Vilniuje lenkų 
kalba knygą “Sąžinės apy
skaita”. Šis straipsnis buvo 
įdėtas savaitraštyje “Dar
bas”. Manome, kad skaity
tojams bus įdomu susipa
žinti su minėtos knygos tu
riniu, kuris straipsnyje iš
samiai atpasakotas.

“V. B.” Red.
•

“Autorius (knygos), pa
sislėpęs po slapyvardžiu,—

skaitome, — matyt, gerai' do į šiaurę. Pakeliui pama- 
pažino Pilsudskio ir jo sė-; tė šviesą viename dvarely- 
brų valdymą ir dabar, kai- je, nusileido ir pažvelgė 
po sunkų smūgį pergyve- pro langą į vidų. Kamba- 
nęs lenkų visuomenės na- ryje pamatė lopšį, o jame 
rys, visu nuogumu atsklei- mažą vaiką. Tuo vaiku bu- 
džia pilsudskininkų votį, vau aš”. Tai ir buvo tikro- 
Mums, skaudžiai nuo Pil- ji lenkų bolševikų karo 
sudskio nukentėjusiems, į- priežastis, apmokėta šim- 
domu bus pažvelgti į tuos tais tūkstančių lavonų. Tą 
sensacingus atidengimus, karą, pasak autoriaus, bu- 
į to lenkų “didvyrio” aplin- vo išprovokavęs Pilsuds- 
ką, kuri privedė Lenkiją kis priešingai seimo ir tau- 
prie pražūties.

Buvusios Lenkijos "Žiedas"—Vadai
rŽlugus Lenkijai, tiek pa

tys lenkai, tiek užsienis 
pripažino, kad Lenkijos 
viršūnėse buvo supuvi
mas. Tai labai ryškiai au
torius patvirtina savo “Są
žinės sąskaitoje”. Jis len
kų vadą “maršalą” Rydz- 
Smigly, kuris pirmas pa
bėgo į Rumuniją ir dabar 
ten verčiasi paveikslų ta
pyba, vadina patentuotu 
“tautos didvyriu”, neturė
jusiu drąsos katastrofos 
akivaizdoje stoti į pirmas 
eiles ir žūti. Jis nuėjo “di
džiojo maršalo“ Pilsudskio 
pėdomis, kuris 1920 m. 
taip pat gėdingai bėgo iš 
po Kijevo nuo bolševikų ir 
Varšuvoje teisindamasis 
pareiškė, nuplaunąs ran
kas, nes “tauta yra ligota 
ir kariuomenė ligota”. 
Kaip tuomet bėgo Pilsuds
kis, joks bėgikas, nei Nur
mis, nei kitas, nesugebės— 
ironizuoja autorius.
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tos didžiumos valiai. Pil
sudskis tą karą vedė XVII 
' amžiaus būdais ir tokiame 
kare, ypač atsižvelgiant į 

Pilsudskis niekuomet ne- tuometinJ raudonosios ka- 
j .. nuomenes silpnumą, vy-btivo perdaug protingas,; . . , „u x x ■ - riausiu vadu gali būtibet valdžia taip ii apsvai-;. . , . , .. .J, . , . (kiekvienas, kuris apsikar-gino, tog visiškai sukvai-; , . ’ - j-®. ’..J ® .. , T. stys pakankamai ordinųleio, iki paties dugno... Jis / . . .. *

izenge į auksciausią vai- 
džią toks, kaip gyveno: be 
smegenų ir širdies. Iš šito; 
atžvilgio autorius tikrai 
simbolišku laiko jo pasku
tinį gestą — įsakymą “iš
parceliuoti savo lavoną”. 
(Kaip žinoma, Pilsudskio 
širdis palaidota Vilniuje, o 
smegenys, kuriuos auto
rius vadina surogatu, buvo 
atiduoti mokslo tyrinėji
mams).

Pilsudskio didybės ma
nija pranešė visą. Kai au
torius vieną kartą paklau
sė Pilsudskį, kuo jis parė- žygiais, Pilsudskis mėgda- 
mė savo žygį į Sovietų Ru- vo išsiplepėti ir tuo saVo 
siją 1920 m., Pilsudskis at- “nuopelnus” padidinti, 
sakė: “Vienąkartą Napole-.Taip jis išsiplepėjo ir apie 
ono dvasia nutarė apžvelg- i įsakymą, duotą Zeligovs- 
ti savo žygio į Maskvą ke-jkiui žygiuoti į Vilnių. Tai, 
liūs. Suplasnojo ir nuskri- pasak autoriaus, irgi buvo

kalo lazdą, kad tik turėtų 
kiek alyvos ir proto galvo
je. Deja. Pilsudskiui šito 
kaip tik stigo... ’_____
anglų korespondentas Pil
sudskio sugebėjimus per 
tą karą apibūdino, pareik* 

į šdamas, kad tokių “gene
rolų”, kaip Pilsudskis, jau 
niekas neturi, išskyrus ki
niečius.

kvaila ir nereikalinga, nes 
jei kartą sumeluota prieš 
pasaulį, kad tai Vilniaus 
pulkai nužygiavę, nesis
kaitydami su įsakymais, 
tai to ir reikėjo laikytis, 
nežiūrint to, ar kas nors 
ir kada nors patikėjo į tą 
pasaką.

Pilsudskio žymieji ben
draminčiai autoriaus vaiz
davime atrodo pakrikėliai 
ir susmukėliai. Buv. mi
nistrą pirmininką Slavoj- 
Skladkovskį lygindamas 
su garsiuoju Vokietijos 
kancleriu Bismarku, sako, 
kad šito didžio vyro aplin
koje Slavoj-Skladkovski 
galima būtų įsivaizduoti 
nebent išviečių valytojų— 
tai vienintelė funkcija, 
kuriai jis tiktų ir kurią 
Bismarkas būtų galėjęs 
jam patikėti...

Ilgametis Lenkijos už- 
Vienas^eniU reikalų ministras 

Bekas po didžiojo karo 
buvo Prancūzijoje, kaipo 
lenkų karo misijos narys. 
Tačiau prancūzų maršalui 
Fošui reikalaujant, Bekas 
iš Prancūzijos buvo išpra
šytas. Vienas lenkų atsto
vybės Paryžiuje narių au
toriui sakęs, kad pulk. Be-

!

«-*

“Sulaužyti šonkauliai, 
išmušti dantys ‘garbingų’ 
ponų karininkų, kurie už
puldinėja su visišku ne- 
baudimo įsitikinimu be
ginklius ir kurie saugoja
mi policijos, kad jiems nie
kas nekliudytų eiti “gar
bingas pareigas” — taip 
autorius apibūdina Pil-j 
sudskio karininkiją. Pil
sudskis net prasiplepėjo,' 
esą pas jį buvo atėję ‘žmo
nės’, kad jiems leistų nu
šauti savo priešininką, ži
nomą politiką Trompčins- 
kį. Užpuolėjai karininkai 
niekuomet nebūdavo suse
kami. Kai kuriose kariuo
menės dalyse, tvirtina au
torius, karininkams spe
cialiai būdavo skiriamas 

i toks darbas.
I

Kariuomenėje buvo įsi
vyravę nusikaltimai ir va
giliavimai, bet net seimui 
buvo atimta teisė kariuo
menės išlaidas kontroliuo
ti.

Kariuomenės biudžetas 
pasiekė dviejų trečdalių 
visų valstybės išlaidų. Ta
čiau kariuomenės tinkamu 
apginklavimu Pilsudskis 
maža tesirūpino. Aviacija 
buvo visiškai pakrikusi ir 
lėktuvai turėjo “skraidan
čių karstų” vardą. (Dabar 
buv. aviacijos viršininkas 
Raiskis emigracinės lenkų 
vyriausybės patrauktas 
atsakomybėn). Kas dėl 
šarvuotų ginklų, tai Pil
sudskis, neturėjęs suprati-. 
mo apie tokį kovos būdą, 
tvirtindavo, kad su tan
kais kovosianti kavalerija. 
Motorizacijos klausimu 
niekas nesirūpino. Motori-

zavęsi tik vadai. Preziden
tas Moscickis turėjęs 25 
automobilius, nors Hin- 
denburgui užtekdavo dvie
jų, maršalas Pilsudskis 5.

Dėl to autorius ir prisi
mena liūdną vaizdą lenkų 
kariuomenėje paskutinio 
karo metu. Vokiečiai savo 

‘ pėstininkus vežiodavo 
sunkvežimiais ir trakto
riais, tuo tarpu kai lenkų 
kareiviai padarydavo 40 
km žygius ir į kovos lauką 

^stodavo be jėgų ir visuo
met per vėlai. Lenkų pulkų 
gurguolė buvo ūkininkų 
vežimėliai medinėmis aši
mis, kuinų traukiami. Taip 
autorius matė išžygiuo- 

! jantį į frontą penktą pulką 
iš Vilniaus. Ketvirtą dieną 

i po karo Vilniuje buvo pra- 
i dėta rinkti seni baltiniai 
tvarstomajai medžiagai. 
“Štai kaip buvo paruošta 
karui mūsų kariuomenė— 
sušunka su kartėliu auto
rius. — Maršalas — aiš
kiaregis pastatė ant savo: 
tankų kolonas atakavome 
kavalerija. Kaip Etiopijo
je... Vaisiai — žinomi”.

Autorius atpasakoja sa
vo pasikalbėjimą su vienu 
klebonu iš Galicijos, kuris 
karo metu stebėjo lenkų 
ir vokiečių karininkus. Pas 
jį lenkai ir vokiečiai buvę 
tik po vieną naktį, nes pa
ryčiu lenkai turėjo bėgti, 
o vokiečiai — juos vytis. 
Vokiečiai kukliai papus
ryčiavo ir visą naktį išsė
dėjo prie žemėlapių; lenkų 
karininkai girtavo, rėkavo, 
dainavo, švilpė, spiegė ir 
giedojo gaidžių balsais...

i

Kartulį—Benza

Savo didybės manijoje toriui sakęs, kad pulk. Be- 
Pilsudskis visuomet mėg-! kas buvęs sučiuptas va
davo kuo nors išsiskirti.!
Besididžiuodamas savo

giant slaptus dokumentus! 
prancūzų karo ministeri- ■ 
joje. Autorius vadina Be- 
ką fenomaliniu kvailiu, 
patentuotu asilu, kvailiau
siu iš visų užsienio reikalų 
ministrų, kokie kada nors 
pasaulyje buvo.

Aukščiausias Beko pa-‘

Visi, ypač mažumų va
dai, kurie neįtiko pilsuds- 
kininkams, buvo siunčia
mi į pagarsėjusią Berezą 
— Kartuską — koncentra
cijos stovyklą. Autorius 
sako, kad Sibiras, palygin
ti su šia stovykla, tai buvo 
niekis. Joje išsiųstieji ba
daudavo, gulėdavo neap- 
šildytose patalpose. Jie 
buvo mušami guminėmis
lazdomis, kankinami try- kalinių.

ne

IMmį Atėjimas— 
Apvaizdos Malonė

Lietuvos kariuomenės į- 
žengimą į Vilnių autorius 
vadina dar kartą lenkams 
parodytą Apvaizdos malo
nę. “Gal ne vienam “pat
riotui”, — sako autorius, 
— kuris dėl to nustojo ke
turių tarnybų, nepatiks 
mano žodžiai. Tačiau krei
piuosi į geros valios ir svei
ko proto žmones. Man at
rodo, kad yra lenkų inte
resuose surasti kokį nors 
“modus vivendi” — (sugy
venimo būdą) su vyriausy
be ir lietuviais gyvento
jais. Ar tai pavyks
žinau. Apie vieną betgi tu
rime atminti, kad turime 
taip baisiai ribotą pasirin
kimą”. Autorius ypatingai 
įspėja savo visuomenę nuo 
drumstimo, kurį keltų į- 
vairūs ‘individai iš po tam
sios žvaigždės’, ir ragina 
iš viešojo gyvenimo visiš
kai pašalinti “sparnuotas 
utėles” (pilsudskininkus), 
nes jų čia dar daug pasili
kę. Turi kietus vidurius, 
nori ėsti ir reprezentuoti— 
dvi funkcijos, prie kurių 
nepaprastai priprato. Au
torius tarp kita ko nurodo 
į “Kurjer Wilenski” veikė
jus Stanevičių, Lemiešą ir 
“strategę sijone” Romer- 
Ochenkovską. Tačiau au
torius džiaugiasi, kad galų 
gale pasibaigė apetitų ten
kinimo laikas ir atėjo tie
sos skelbimo ir atgailos už 
nuodėmes laikas...

piant krūtinę kojomis. 
Jiems būdavo skiriama va
landa, kada turėdavo at
likti savo natūralinius rei
kalus, nori ar ne. Į Berezą 
iš mažumų ypač daug pa
tekdavo ukrainiečių. Buvo 
siunčiami administracijos 
nuožiūra, kad galį virsti 
“neramumų priežastimi”. 
Sovietų kariuomenė iš Be- 
rezos paleido apie 2,000

Ką Turėjo Masės
Bendra padėtis buv. Len

kijoje buvo tokia, jog nuo
lat kildavo neramumai ir 
sukilimai, kurie buvo mal-

šinami be atodairos, žiau
riai. Nepaprastai aukšti 
mokesčiai, žemos produk
tų kainos nusmukdė į

Mary Cox, 71 m. amžiaus’ 
respublikonų kandidato į 
prezidentus mokytoja. Ji 
didžiuojasi, kad jos moki
nys siekia aukščiausio ofi
so šalyje.



K

Antradienis, Liepos 30, 1940 DARBININKAS 6

Huh f

•Y
T
F
ttt
Tt
Tt
X
Tt
Tt
T
TtI?
ltIT
F
h

Et

Xt
T
Tt
Tt
Xt
TItItIt■Y| A Mūsų Išeivijos Sostine—Marianapolio Kolegija, Thompson, Ct.

■o

ii *x* VISI KAIP VIENAS Į

LETĮĮVĮĮĮDENA
s

i

r
i
»
i 

r-

li
M

Marianapoly, Thompson, Conn
Sekmadienį Marianapolio Kolegijos parke sportiškas jaunimo entuziazmas.

Rugpiučio August 11 d., 1940
/ .

Z. ‘ i ...

fo .t ♦
z z
/

-v.

v

■/

HE

r_-

4 1

Lietuvių Diena prasidės 10 vai. ryte vasaros laiku su iškilmingomis 
pamaldomis, kurias laikys JO EKSC. VYSKUPAS PETRAS P. BU- 
ČYS. Iš Hardford, Conn. atskris savo lėktuvu p. T. MATUSEVIČIUS, 
ir kurie Lietuvių Dienos svečiai norės paskraidyti padangėse - turės pro
gų tai padaryti. Bus mėgėjų valanda, žaidimai, sportas, šokiai. Gros 
puikus orkestras. Lytų ar snigtų, Lietuvių Diena įvyks. Įžanga tik 25c.
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Visus Nunširdžiai Kviečia RENGĖJAI

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WESTFIELD, MASS

SESUO MARIJA OMĄ ■ į vienuolyną. 

Molokai Saloj

namų. Jisai yra jūreivis Jungti
nių Valstybių laivyno.

Raupsai, dėl kurių Motina 
Bažnyčia ir medicinos mokslas 
darbuojasi yra baisi liga. Seno
vės Egyptiečiai ją pavadino 
mirtimi prieš mirtį. Jie yra gyvi 
numirėliai ir vaikščiojantieji la- 

; vonai. Skaitoma, kad raupsai 
kilo iš Egypto žemės. Šv. Rašte 
skaitome apie raupsuotus, bet 
tas nereiškia, kad kiekviename 
atvėjuje buvo klausimas baisios 
raupsų ligos, kaip ją mes šian
dien suprantame. (Galėjo būti 
raupai). Tarp senovės žydų bu-

ventojų, o Anglijoj arti pusė. Jisai bandymus laikė su kiš- tų galima tinkamiau, bendromis buvo pakeliami į šį laipsnį. Mū- 
Mūsų dalį pasaulio raupai pa- kiais, katėmis, ir beždžionėmis jėgomis pasiruošti į kovą už. sų kuopos nuoširdus ir uolus

j Dirbdama Bryant Box Co., 
iElm gatvės, mašinos diržas pa
gavo jos ilgus plaukus ir nulupo 
galvos odą. Šįmet sueina 17 me
tų kaip tai įvyko. Ji išgulėjo 
Notle ligoninėje 13 mėnesių po 
priežiūra Dr. Chisholm. Dvi se- vo atsitikimų raupų ligos ir bu- 
sers siūlė savo kūno, kad jai čie- vo daug kitų odos ligų, kurias 
pytų galvą, bet jų kūnai netiko. buvo sukios. Iš priežasties ne- 
Tada iš jos pačios rankų ir ko- išlavintos žydų kalbos, jie visas 
jų išpiovė dalis uždengimui gal- šitas smarkias odos ligas vadino 
vos ir pavyko. raupais. Tat kada Šv. Rašte kal-

Po šio atsitikimo, ji sveiko ir bama apie raupsuotus, reikia 
dirbo penkis metus. Nelaimė ją gilintis į minčių sąryšį. Jeigu 
arčiau traukė prie Dievo ir pasi- suprantama, kad liga greitai 
ryžo pasiaukoti kentančiai žmo- limpama ir išgydoma, tai ne 
nijai. 1928 metuose, turėdama raupai. Tose žydų ligose kūnas 
29 metus įstojo į Pranciškonų pabaldavo ir užsidengdavo žvy- 
Seserų Vienuolyną, kurių moti- nais (scales) ir mažai kenkdavo

v Į I *1

siekė, kada su savimi atsivežė ir nesirgo. Tūlas Dr. Danielssen tėvynę, už Lietuvos laisvę. Nu-1 pirmininkas Albinas Versiackas
Kolumbo jūreiviai. Liga plati- leido, kad medžiaga nuo raup- tarta katalikų jėgas vienyti po nenuilstančiai dirba j------

' * ” ’ ' .................................... ........ ’ ; vėliava. Nutarta'
dvi ligoninės ligos negavo. Nors mokslas dar pakviesti šv. Juozapo pašalpi-

_zi—:------ ii ----------- ix—j.-l: — j-----------( Lietuvos Vyčių

visgi daug pažangos padaryta ir kuopą, kuri visai neseniai mūsų
kentėjimai palengvinti. Ateitis kolonijoje pradėjo gyvuoti ir
gali atnešti ligos paslaptį ir ją Moterų Sąjungą, kuri irgi jau-
galutinai prašalinti nuo žemės na organizacija,
rutulio. Jurais Jonas.

I

Šv. Rašte parašyta: “Mylėsi 
savo artimą, kaip pats save. Tai 
mano įsakymas, kad mylėtumė
te kits kitą kaip aš jus mylėjau. 
Kas artimą myli, teis įvykdo į- 
statymą.” Šitie Dievo žodžiai 
aiškiai nustato kiekvieno parei
gą pildyti antrą didžiausią Die
vo įsakymą. Kai kurie yra pa
šaukti prie aukštesnio gyvenimo 
ir visiškai aukojasi dėl Dievo ir 
artimo meilės. Sesuo Marija Ci
ną linksmai priėmė tą pašauki
mą ir šiandien dirba Kristaus 
darbą Malokai saloje, raupsuo
tų pasaulyj.

1 1
Sesuo Marija Ona gimė iš Ta- niškas namas yra Syracuse. N. sveikatai. Šiandien šitokia liga 

mo ir Onos Adamavičių. birže- y. šitos vienuolijos Motina Ma- yra be galo retas atsitikimas, 
lio 7, 1899, Westfield, Mass. Ji rianne pašventė 30 metų raup- 
yra vyriausia iš dešimts vaikų, guotų saloje, mirdama 80 rn. 
Buvo dievobaiminga ir turėjo amžiaus. 1918 metuose. Sesuo 
palinkimą prie dvasiško luomo. Marija Ona dirbo 10 metų Ho- 
Baigus pradinius mokslus Green nolulu mieste, kuris yra svar- 
School ji stojo į darbą. Teko jai blausias miestas Hawaiian salo- 
dirbti prie cigarų darymo, taba- se. Tame mieste randasi raup- 
ko, dviračių dirbtuvėje, ir prie suotų ligoninė ir namai dėl ne- 
dėžučių darymo. Paskutiniame raupsuotų vaikų iš raupsuotų 
užsiėmime jai atsitiko nelaimė, j tėvų. Paskutiniuose dviejuose 

po kurios už penkių metų stojo metuose ji buvo paskirta į Mo- žmonių ir iš jų buvo

Sesuo Marija Ona 
Molokai Saloj

Iš Egipto raupai pasiekė kitas 
dalis pasaulio. Viduriniuose 
Amžiuose trečia dalis Europos 
gyventojų susirgo. Ypatingai 
nukentėjo Anglija, kur atrodė, 
kad su laiku žus visas kraštas. 
Gi turėjo du su puse milijono 

> virš 800, 
lokai salą, 50 mylių toliau. Ten 000 raupsuotų. Londono mieste 

iš 35,000 gyventojų buvo virš 
8,000 raupsuotų. 13-tame šimt
metyje vidurinėje Europoj kiek
vienas vienuolynas, miestas ir 
kaimas užlaikė raupsuotų ligo
ninę. Prancūzijoje buvo 2000

i ~ ■

nosi Pietų Amerikoje, 1535 me- suoto žaizdų įeitų į jo kraują ir Federacijos 
tuose jau buvo -------- 1:~--------------- XT— —y*’——
raupsuotiems. Šiaurinėje Ame- pilnai negali raupsų išgydyti nę draugiją, 
rikoje kilo iš Kanados pusės ir 
pasirodė New Orleans, Lousia- 
na, kur dabar yra Jung. Valsty
bių vienintelė raupsuotų įstaiga, 
pastatyta 1778 metuose.

Raupai yra trijų rūšių, tai y- 
ra paliečių odą, nervas, arba a- 
budu. Pirmoje rūšyje kyla už
augimai ant odos; ausys, nosis, nierių parapijos klebonas Rain- nė. Iš raporto paaiškėjo, kad 
ir lūpos padidėja. Sergantis daž- ha, Anglijoje, sako, kad Anglija Federacijos skyriui liko pelno 
nai miršta už kelių metų iš ink- nacius pergalės. Esą ir Napoleo- nuo išvažiavimo S41.02. 
stų ligos, plaučių sugedimo arba nas bandė nugalėti Angliją, bet 
iš kitos priežasties. Antroje rū- jam nepasisekė, nors jis turėjo 
šyje, sugenda nervai, rankų ir daugiau žemės negu Hitleris tu- 
kojų dalys pūsta ir galutinai ri šiandien. Napoleonas kaip ir 
nupuola. Nelaimingi gali kaip 
kada išgyventi 20 ir 30 metų. 
Neturi jautimo kojose ir ran
kose. Nejaučia nieko, kada ant 
tų sąnarių užpila verdantį van
denį. Raupsuoto veidai parau
donuoja, balsas užkymsta. plau
kai puola nuo galvos ir anta-

l jaunųjų 
tarpe. Jeigu daugiau turėtume 
tokių pirmininkų savo draugi
jose kaip Albiną, tai greitai pa
žangą darytume pirmyn.

Hitleris Pralaimės
Kun. Cotter, La Salette misio-

Buvo išduotas raportas iš į- 
vykusio liepos 7 d. pikniko. Ra
portą išdavė VI. Paulauskas, A. 
Kazlauskienė ir A. Žukauskie-

Senas Koresp.

Darbai
Kai kurie audimo fabrikai 

Hitleris valdė rytus ir pietus pradėjo smarkiau dirbti. Pra- 
Anglijos. bet jo sapnai apie už- dėjo austi audeklą, kuris bus 
ėmimą Anglijos ir pasiliko sap- naudojamas kareivių rūbams 
nais. Taip pat pasiliks 
Hitleriu.

Siuvimo Ratelis
Merginų Siuvimo ratelis pasi 

davZ vasaros šilumai. Liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais neturės su
sirinkimų.

ir su siūti.

Ieško Komunistų
gyv- Daugelis dirbtuvių pradėjo 

‘ i iš darbo darbininkus, 
kių. Iš lėto genda kūnas ir bai- ves su Juozu Simonavičiu, gyv. kurie neturi Amerikos piliety- 
siai atsiduoda. Protas pasilieka Montgomery Rd. Šliūbas bus Šv. bės. Fabrikų savininkai sutarti- 

ko-

P-lė Valeria Masaitytė,
Meadow St. rugpjūčio 3,d. apsi- paleisti

Kaizmiero parap. bažnyčioj 9 v. naj vtda kovą prieš visus
---------------- munistus ir nacistus.

Pertrauka
Parapijos Studijų Ratelis, va

dovaujant Sodalietėms, vasaros 
metu nutarė daryti pertrauką 
savo susirinkimams. Rugsėjo 
mėnesiui atėjus, pradės savo 
gražų darbą.

Mass., Me. ir N. H. Moterų ’ yra raupsuotų kolonija, kur jų

Sąjungos Kuopoms j J5™ f>amien 16
r tmetų darbavosi. Jisai susirgo is

Šiuomi pranešame, kad neapsisaugojimo ir mirė. Ten 
apskričio piknikas, kuris >r-gi yra namai dėl vaikų iš 
turėjo įvykti rugpjūčio- raupsuotų tėvų.
August 11 d., dėl kliūčių: Yra 12 metų kaip Sesuo Ma- tokių įstaigų. 14-tame šimtme- 
atidėtas. Paaiškinimas dėl rija Ona nėra mačiusi savo šei- tyje Europą užpuolė mirtina 
jo atidėjimo bus išsiunti- mynos VVestfielde. Jai padarė limpama liga, taip vadinama 

I didelį džiaugsmą, kuomet atsi- Juodoji Mirtis. Žmonės laike 24 
T. B. Mažeik ienė, lankė Benediktas Lemanski, ku-, valandų mirė nuo jos. Išmirė 

Apskr. pirm.’rio namai yra skersai jos tėvelių arti trečia dalis Europos gy-

nėtas kuopoms vėliaus.

sveikas iki galo. Apskritai jie 
miršta už astuonių metų ir grei
čiau.

Raupsai yra limpama liga, 
bet paprastai tik iš neapsisaugo- 
jimo per ilgą ir artimą susidū
rimą su raupsuotais. Vaikai iš 
ligonių gimsta be ligos, bet ka
dangi iš prigimties turi jautru
mą prie raupsų, jie yra saugo
jami per kai kurį laiką. Vyrai 
daugiau negu moterys linkę į 
šitą ligą.

Ne visi raupsuoti yra išgydo
mi. Kurie neperseni ir mažiau 
negu penkis metus serga gali 
turėti vilties išgyti, 
mokslas nežino dar visko apie, žimą į mūsų tėvynę Lietuvą, 
raupus. Yra limpama liga, bet 
klausimas kaip? Nervų moksli-< 
ninkas Armenaver Hansen įro-l 
dė, kad paprastas įleidimas mi
krobų į kūną neatnešą raupsų.

Jonas Palažiejus, gyv. Frede- 
rick gatvės sugrįžo namo iš 
Westfield Statė Sanatorium.

& : -J- > . • . v-
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Klaidina žmones
Neseniai teko girdėti per lie

tuvišką radio programą — 
' (ne “Darbininkų”), kaip išgar
bino vieną biznio įstaigą iš Lo- 
wellio. Buvo skelbiama, kad sa
vininkas nuo jaunų dienų iki 
šiandien dirba lietuviams ir tt. 
Tai tikras klaidinimas žmonių 
iš kitų miestų. Jeigu visi dirbtų 
lietuviams su tokiu pasišventi
mu, kaip virš minėtas išgarbin- 

! tas asmuo, tai Lowellio ir prie- 
' miesčio lietuviai seniai būtų ne
žinomi 
žmonės 

vimo. Kiek teko girdėti, tai iš- ... 
važiavimas įvyks Old Orchard 
Beach Maine.

—

Choro Išvažiavimas
Parapijos didysis choras ren- -

Marijona. giasi prie savo metinio išvažia- - " * i z

LOWELL, MASS
I Liepos 19 d. vietos 49 Federa-. Nau]a
j cijos skyriaus įvyko susirinki- Amerikos valdžia nupirko še
rnas lietuvių Šv. Juozapo para- ną dirbtuvę ir netrukus atida- 
pijos svetainėje. Susirinkime rys naują kuJipkų dirbtuvę. Lai- 
dalyvavo skaitlingas atstovų kraščiai praneša. kad į 30 dienų 

j būrys. Susirinkime nutarta. dirbs suvirš 2000 darbininkų. 
J šaukti masinis mitingas protes- _________

Medicinos, tui prieš rusų bolševikų įsiver-Į Vyčiai
— i — *.■=------ ▼ — j Antradienio vakare liepos 16.

Darbas paliktas valdybai. Nu- įvyko vietos Vyčių kuopos mė- 
tarta kreiptis į Federacijos ■nesinis susirinkimas ir suteiki- 
Naujos Anglijos Apskričio vai-'mas naujiems nariams pirmojo 
dybą reikalu šaukti Federacijos į laipsnio. Juozas Sabaliauskas 
apskričio suvažiavimą, kad bū- Jr. ir Pranciškus Stanevičius

rys naują kulipkų dirbtuvę. Lai-

. *, * k. * * * 'A A *

ir atstumti. Panašūs 
veda svetimtaučius, už

sideda biznius ir mano, kad 
svetimieji bėgs pas juos. Pama
tę vargą, pradeda šauktis prie 
lietuvių. Kas mūsų nenori, mes 
ir jų nenorėkime! Žaslietis.

GREYHOUND
V

UlOnDERlHIlD

•v- —



Nauji

Pra-

Anūkas, nariai:

ATSIDARO

pirmos kuopos, So. Boston, 
Mass., istorija. Red.).

X

I

i

Antradienis, Liepos 30, 1940 DARBININKAS ~

VIETINĖS ŽINIOS
TRILYPĖS GEGUŽINĖS 

REIKALU 
SUSIRINKIMAS

ZINUTĖS
Liepos 26 d., 7 vai. vakare, 

bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
įvyko labai graži Vasarinės mo
kyklos užbaigimo programa. 
Seserys mokytojos prirengė šią 
programą. Joje dalyvavo virš 
100 vaikučių. Žmonių atsilankė 
daug, Apart vietinių kunigų at
silankė kun. A. Baltrušiūnas ir 
Tėvas Alfonsas, C. P."

tas sūnus Danielio ir Onos 
(Kazmauskaitės) Sullivans var
du Danielis. Kūmai buvo Jurgis 
Sullivan ir Birutė Kazmauskai- 
tė.

Liepos 28 d., Adolfina Stec- 
kytė ištekėjo už Danieliaus J. 
Coffey, gyv. 38 Minot St., Ne- 
ponset.

Tą dieną Aleksandras Kačė- 
nas apsivedė su Antanina Gum- 
bakyte, gyv. 11a I St.

Liepos 27 d., tapo pakrikšty-

Trilypės Gegužinės, tai yra 
LDS 1-mos kuopos, So. Bostone, 
LDS 2-ros kuopos, Montello, ir 
LDS 8-tos kuopos, Cambridge, 
bendras susirinkimas, tikslu iš
rinkti veikiančiąją komisiją, ku
ri rūpinsis Trilypės Gegužinės 
reikalais. Į susirinkimą kviečia-1 
mi visų trijų kuopų valdybos , 
nariai ir tų kuopų veikėjai. Su-! 
sirinkimas įvyks penktadienį, 
rugpjūčio - Aug. 2 d., š. m. 7:30 
vai. vakare, “Darbininko” salė
je, 330 E St., (“Darbininko” 
name), So. Boston, Mass.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
ALMSk

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tat TROvvbrldge 6330.

JdmltepsNs.M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Są^ 
vanriDrioge, rviasB.

Ofiso Valandos: 2 — 4 tr 6 — 8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

LDS 1-mos Kuopos Istorijos Bruožai
SO. BOSTON, MASS.

/

(Šiais metais Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga mini 
savo 25 metų gyvavimo su
kakti. Organizacijos istori 
ja rišasi labai artimai su 
kuopų gyvavimu ir veiki
mu. Taigi LDS organizaci
jos istoriją pradedame su

kad ponia Plevokienė iškeltų ko
ją iš savo gyvenamo namo. Te
legramas pasiekė šeimininkes,

VAIRUS SKELBIMAI

Liepos 28 d., mirė, ilgai sir
gęs, ilgametis Šv. Petro par. 
bažnyčios kolektorius, Jonas 
Vaiginas, savo namuose, 15 
Gatės St. Jis paėjo Papilės para
pijos. Amerikoje pragyveno 41 
metą. Paliko žmoną Magdaleną 
(Štarinskaitė), sūnų ir dvi 

! dukteris. Laidojamas liepos 30 
d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro para
pijos bažnyčios, Naujos Kalva
rijos kapuose. Melskimės už gy
vus ir mirusius.

Liepos 28 d., kun. P. Virmaus- 
kis išvažiavo kelioms dienoms į 
pajūrį atostogų. Linkime kleb. 
kun. P. Virmauskiui geriausio 
poilsio.

. Rengėjai, kurios ponų Plevokų, gyv. C

LANKĖSI

Šeštadienį, liepos 27 d. “Dar
bininke” lankėsi įžymūs Mari
jonų vienuolijos rėmėjas ir prie- 
telius Jonas Ramanus (Rama
nauskas) iš Brockton, Mass. 
Jis apžiūrėjo “Darbininko” 
spaustuvę ir džiaugėsi jos gra
žiu įrengimu. Atsilankymo pro
ga, jis užsiprenumeravo laikraš
tį “Darbininką”.

Atspėkite, kodėl vedybinių lei
dimų ofisas paskelbė rekordą, 
kuomet 90 porų tik į vieną die-( 
ną pridavė prašymus vedybų 
leidimui. Sako, kad per 25 me
tus nebuvo tokio spyrimosi į ve
dybas, kaip dabar. Kas atspės?

REIKALINGA patyrusios 
moterys siuvėjos (stitehers) 
prie Vanity Sports drabužių. 
Atsišaukite tuojau:. 135 Dor
chester Avė., So. Boston, Mass. 

(26-2)

IŠVYKO ATOSTOGŲ

W(J (J DS10 CK
T Y P E W R i T E 0 S

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
80 Federal St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

Ponia Kavolienė, jos dukrelė 
Elena Overkaitė ir sūnus Jonas 
Overka su savo žmona ir ma
žyte dukryte išvyko į Det- 
roit praleisti savo atostogas. Iš 

J Detroito jie vyks į Canadą ir iš 
ten grįš atgal namo.

Linkime poniai Kavolienei ir 
jos seimai gražiausios kelionės 
ir linksmiausių atostogų.i

Pirmadienį, liepos 29 d. “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi kun. 
J. Čepukaitis, Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos klebonas 
klebonas (Philadelphia, Pa.) ir 
kun. I. Valančiūnas, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos (Phi
ladelphia, Pa.) klebonas. Abu 
klebonai yra nuoširdūs “Darbi
ninko” rėmėjai.

Apžiūrėjo spaustuvę. Pasi
džiaugė, kad lietuviai katalikai 
darbininkai turi modemišką 
spaustuvę, didelį namą, ir pa
linkėjo LDS organizacijai ir lai
kraščiui “Darbininkui” plėstis 
ir užkariauti visą išeiviją.

Philadelphijoj yra trys lietu
vių parapijos.

šeštadienį, liepos 27 d., Ona 
Vervečkienė išvažiavo aplankyt 
savo dukterę, Waterbury, Conn. 
Atostogaus iki rugp. 11 d., pas
kui atvyks į Lietuvių Dieną, 
Thompsone, Conn.

Pirmadienį, liepos 29 d. “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi me
nininkas p. Jonas Subačius, ly
dimas kun. P. Juro, Lawrence 
lietuvių parapijos klebono ir 
LDS Centro Vice-Pirmininko.

Menininkas p. Jonas Subačius 
ar tik nebus vienintelis meninin
kas bažnytinės dailės srityje. 
Jis yra gimęs ir augęs Brook- 
lyn, N. Y. Mokslus baigęs Ame
rikoje ir Italijoje.

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsų, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

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

Gimtadienio Proga 
Sveikinimai

Povilas Budimams
48 CRESCENT AVENUE,, 

z Telephone COLumbia 8702 
29 SAVIN HILL AVENUE, 

DORCHESTER, MASS.

Perkins Marint
F. Baltrutiūnas ir p. Klinga, Sav. 
713 Broadway, Tel. 8OU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

įvesk Vienodų Steną Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite { boileri įdėti Olf burnerj su tanku Ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią šilumą, kokių norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt Iki Spalių • October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

CHARLES L KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346

Užsisakykite Tonlko Pas Mus I

Pristatom geriausi toniką Pikni-5 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. į 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel Dedham 1304-W
"PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Nuoširdumas ir artimo meilė 
yra didžiausios dorybės. Šios i 
dorybės pagrindu turėtų gyven
ti šeimos, draugijos, tautos, val
stybės ir visas pasaulis. Tuomet 
tikrai būtų taika, kokios siekia 
Katalikų Bažnyčios aukščiau
sias galva. Bet deja, tokios tai
kos nesimato ir ji pasireiškia 
tik neskaitlingose šeimose, ge
riau tariant tik kaikuriuose as- 
menyse. Štai vienas gražus pa
vyzdys įvyko kilniam nuoširdų-' 
mui ir meilei pareikšti šeštadie-! 
nį, liepos 20 d., š. m., vakare,; 
ponios Elzbietos Plevokienės 
rezidencijoj, Broadway (City 
Point), So. Bostone. Buvo taip: 
Sakoma, kad artimieji yra kar-i 
tu ir “neištikimieji”, ‘melagiai’,! 
anot ponios Plevokienės. Ponia! 
Plevokienė tą dieną minėjo sa
vo 70 metų garbingąjį gimtadie
nį ir ji manė, kad tas viskas ty
liai praeis jos šeimos ir jos 
draugių bei artimųjų nepaste
bėtas. Ir taip nuo pat ryto ligi 
vakaro jos gražiame viešnamy
je, kuris turi apie 25 kambarius 
ramiausia nuotaika, jokio įtari
mo nesimato. Vakarop atvažiuo
ja jos sūnus kunigas Jonas Ple- 
vokas ir lieka užpultas, kad pas
kolintų savo automobilį šeimai 

j ir kartu motinai pervažiuoti dėl 
šviežio oro. To tik ir reikėjo,

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Paaukota Tautos Fondui 
10 dol.

Lapkr. 28, 1920 — Nauji 
nariai: Jonas Urbonas ir 
Kazimieras Rusteika. Dar
bo informacijų komisijon: 
Petras Miliauskas, VI. Jak
štas, V. Varžinskaitė.

Gruodžio 26, 1920—Nau- 
prisirašyta prie Katalikų ji nariai: Antanas Morkū- 
Vienybes ir nutarta remti nas> Karolis Vasiliauskas. I 
Krikščionių Demokratų Į Tautos Fondą išrinkta! 
partiją Lietuvoje. Į apskri- atstovai: ” ’’
tį išrinkta 12 delegatų. Nu-Į Knistautas, A. Majauskai- 
tarta paimti “Darbininko” 
namo boną už $200.00.

Vasario 29, 1920, — Ra
portai — nutarta pirkti ir 
pavieniai “D-ko” namo bo
nus. Paaukota R. L. Kry
žiui $5.00.

Kovo 28, 1920, — Nauji 
nariai — Augustas Sanda. 
Suvaidinta teatras. Pelno 
liko $24.53. Trečdalis au
kota parapijai.

Balandžio 25,1920, —Ra
portai. Nutarta pasisam
dyti “D-ko” name kamba
rį suėjimams.

Gegužės 23, 1920, — Pri
imtas streikuojančių New 
England Worker unijos at
sišaukimas jiems padėti 
aukomis. Išrinkta komisi
jon: M. Žukauskaitė, T. 
Blužienė ir L. Navickaitė. 
Nutarta vykti į Worceste- 
rį apskr. išvažiaviman su 
programa. Taipgi nutarta 
vykti į Hudson apskr. su
važiavimą.

Liepos 2, 1920, 
šant kleb. kun. K. Urboną- i 
vičiui, paaukota vasarinei 
mokyklai $25.00.

Liepos 25, 1920, —Nauji 
nariai: Antanas Mešlis.
Waterburio streikieriams 
p. T. Blužienė priduoda 
$5.04. Nutarta surengt at
sisveikinimo pramoga iš
važiuojančiam į Lietuvą F. 
Virakui.

Rugp. 24, 1920 — Nauji 
nariai: Adv. Pranas Kali
nauskas, dr. Juozas Lan
džius, T. šeimis. Į LDS 
5-tą seimą Waterbury iš
rinktą delegatais: Jonas 
Petrauskas, Zigmas Kla
patauskas. Raportai.

Rūgs. 28, 1920 — Nauji 
nariai: M. šilaliūtė, Alena 
Narinkaitė, Vincas Gru- 
dzinskas.

Nutarta paminėti kuopos 
5 metų sukaktuves ir nusi
fotografuoti.

Spalių 31, 1920 — Nauji 
Vytautas Šarkus.

(Tęsinys)
Sausio 25, 1920 • 

nariai: Domininkas Zabo- 
tavičius ir Jonas Stepona
vičius. Iš 6 kp. persikėlė 
Teklė Blužienė. Raportai:

St. (duonkepių), įstaigos gami- j 
no valgius ir ruošėsi kukliai 
“surprise party”, ponios Elzbie
tos Plevokienės gimtadienio su
kakties proga. Viskas prireng
ta. Grįžta iš pasivažinėjimo ir 
pati ponia Elžbieta Plevokienė 
su savo šeimos nariais. Namas 
tamsus. Visur tyla, (žvelgiant 
iš lauko). Duryse į gatvę pasi
tinka sūnus kun. Jonas ir pra
šo, kad automobiliaus nevarytų 
į kiemą, nes jis turįs greit išva
žiuoti. Žengiama į vidų ir štai 
blikstelėja šviesos, pasirodo bū
riai žmonių, ploja, stalai ap
krauti valgiais... Klasta... čia 
ponia Plevokienė suprato, kad 
ją tikrai prigavo ir jos pulsas 
pradėjo smarkiau plakti, iš akių 
sublizgėjo ir nuriėdėjo, kaip žir
niai krištoliniai perlai... Ovaci
jos ir džiaugsmas, kad senyvo 
amžiaus tokį patyrusį asmenį 

! nutiko taip gudriai apeiti...
Nusiraminus, užkandus, ponia 

Elžbieta Plevokienė nuoširdžiai 
dėkojo visiems atsilankiusiems, 
bet išimtį padarė toms jos drau- 

1 gėms, kurios gudriai ją apgavo.
Taigi čia ir aiškėja, kad arti- : 

’ miausieji yra “neištikimiausi”...
Bet ponia Elžbieta visiems at
leido jų “nusikaltimus” ir labai 
linksmai prariedėjo visas vaka
rėlis tokioj linksmoj draugys
tėj, kur dalyvavo apie pusė šim
to jos artimiausiųjų...

P-nia Plevokienė išaugino du 
sūnus: Joną kunigą ir Juozą, 
(kuris vedęs ir turi gražią šei
mą), dvi dukteris: Marijoną 
Poškienę (našlė), ir Albiną.

Ponia E. Plevokienė labai 
daug pasitarnavo seniau atvy- 
kusiems iš Lietuvos “grino- 
riams”. Ji juos priimdavo bū
riais ir juos globodavo ligi jie 
“atsistodavo ant savo kojų”. 
P-nia yra labai linksmo ir drau
giško būdo ir jos kad senyvas 
amželis, nuo jos to linksmumo 
neatėmė. Ir mes linkime poniai 
su visais jos artimaisiais, il
giausių metų.

Ūkininkų Turgai Atvirame Ore
KETVIRTADIENĮ, RUGPIŪČ'O — AUGUST 1 d., THOMAS

PARK, SO. BOSTON, MASS.
šeštadienį, Rugpjūčio 3, VVintrop Sq., Charlcstovvn, Mass. 

Trečiadienį, Rugpjūčio 7 d., Centrai Sq.. East Boston, Mass. 

šie turgai bus atidaryti nuo 7 vai. ryto iki 1:30 vai. po pietų. 

Atvažiuokite ir nusipirkite iš ūkininkų šviežių produktų.

S. Maneikis, M. I

tė. Rūpintis ir sužinoti a- 
pie narius bedarbius komi- 
sijon išrinkta: A. F. Knei
žys ir P. Varakulis.

Į valdybą 1921 metams— 
Pirm. — Petras Miliaus
kas, vice-pirm. — Kotrina 
Petravičiūtė, prot. rašt. — 
Z. Klapatauskas, fin. rašt. 
— Petras Varakulis, ižd.— 
St. Noreika, ižd. glob. — 
Vincas Savickas, Z. Žukau
skaitė, maršalka — Jonas 
Urbonas.

Jonas Glineckis, kuopos 
nutarimu pakeltas į gar
bės narius ir organizato
rius. Raportai.

Sausio 23, 1921, — Nauji 
nariai — Karolis Paulaus
kas, Dominikas Jankus, 
Steponas Bugnaitis (iš 37 
kp. Lewiston, Me.) ir Ka
zimieras Gervilis (iš Det- 
roit, Mich., 72 kp.).

Į Raudon. Kryžių atsto- 
jvai išrinkta: K. Niauronis, 
I L. Navickaitė ir Jonas Ur- I 
i bonas.

■| Teatrališka kom. padi- 
j dinta, išrinkta: K. Gervilis, 
P. Milius, K. Petravičiūtė, 
S. Bugnaitis, Z. Klapataus
kas.

Teatras: “Dėdė Atvažia
vo” davė pelno $39.10.

Šv. Kazimiero Vienuoly
nui Chicagoje aukota $5.— 

Rezignavus V. Savickui, 
į Kambarių komisiją išrin
kta: Jonas Glineckis, Z. 
Klapatauskas, P. Milius, 
V. Šarkus.

Vasario 20,1921 — Mirus 
sekr. Z. Klapatauskui, iš
rinkta laikinoji sekr. Mar
celė Žukauskaitė.

Vasaros išvažiavimams 
užpirkimui žemės išrinkta 
komisija: A. F. Kneižys, J. 
Glineckis, S. Noreika, M. 
Žukauskaitė.

Padidinta kambarių ko
misija, išrinkta: V. Valat
ka, S. Žukauskaitė, M. Žu- 
Žukauskaitė.

Išrinkta atstovai į LDS 
N. A. apskr. suvaž. — A. 
F. Kneižys, J. Glineckis, J. 
Dilis, S. Noreika, P. Milius, 
M. Žukauskaitė, S. Žukau
skaitė, V. Valatka, A. Bu- 
selevičius, A. Zaleckas, P. 
Varakulis, K. Gervilis.

(Bus daugiau)

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Masa.

OftiAAM Imu I saimamuŲiieen Aim uiinaij, me.
7-9 Ellery St

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai liplautl, 

paveskite darbą mums.

Peter P. Pieneli 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengbjas.
Sodewall, Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis sa 
3—6—9—12 mėnesių iSsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St, So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavlmal ir patarimai dykai

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką

GRABORIAI

S. B&rasevičius Ir Sūnus 
8ENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3537.

Joseph W.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Residence: 198 M SL, So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Žaletskjt F. E. ZaletskM 
Grabor’al ir Balsamuotojai 

PatarnavimM dienų ir nokt} 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809

PARSIDUODA
2 ŠEIMYNŲ NAMAS

26 Newport St., 
prieš Harborview St., 

DORCHESTER

2 šeimynų namas — 11 kambarių,
moderniški įrengimai. Naujai atremon
tuotas vidus ir laukas, arti krautuvių ir 
mokyklos. Arti bažnyčia, transportacija 
labai gera. Geros sąlygos. Kaina 
$3500. Įmokėti tik lOę?-.

Agentą galite matyti šeštadieniais 
Sekmadieniais nuo 2 iki 5 vai. p. p.

D. J. DALY
39 Savin Hill Avė., COL. 0621 Dorchester, Mass.

Peter J. AKUNEV1CH
(AKUNEVlčIUS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

FUNERAL SERVICE
258 W. Broadvvay So. Boston,

Massachdsėtts
Tel. ŠOU 4486

16—18 Intervale Street, Brockton, Mass.
Tel. Brockton 4110

Patarnavimas dieną ir naktį.
Prieinama kaina nuo $125.00 Ir aukščiau
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Pirm negu pastato laivą, pagaminama medeli
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Statant laivą “Albatross” užtektinai suvartojama ir taip 
vadinamos “sail eloth”. Tai filminio pasaulio vaizdas.

Ir laivo statybai reikia salės. Čia ir yra 
vaizdas parengtos salės, kurioje bus statomas 
laivas “Albatross”.

LDS Connecticut Apskričio

PROTOKOLAS

Dabar ižde

Brenda Marshall įkala paskutinį vinį užbaigdama laivo darbą, šalyse 
stovi Errol Flynn ir directorius Curtiz. Vaizdas iš filminio gyvenimo.

Kada statyba eina tai žingsnis po žingsnio kūrinys auga. Ir 
čia matome filminio darbo augančią reprodukciją.

Pusmetinis LDS Connecticut 
apskričio susivažiavimas, iš ei
lės 50-tas, įvyko 26 d. gegužės, 
1940 m., sekmadienį po pietų, 
Šv. Kazimiero parapijos salės 
kambaryje New Haven, Conn.

Suvažiavimo eigą pradėjo 
malda vietinės LDS 28 kuopos 
pirmininkas J. Mišeikis. Pa
sveikinęs atvykusius atstovus, 
pakvietė apskričio valdybą už
imti vietas. Apskričio pirm. Dr. 
M. J. Colney, užėmęs vietą, pa-

j Hartford, 28-ta — New Haven kr. ženk. kel. išl. 11..00; 6-tai 
I ir 36-ta — New Britain, Conn. kuopai už užkandžius — $5.00;
Vienbalsiai užgirta ir išrinkta atstovams į LDS seimą $5.00; 
apskričio valdyba sesijų vedi- Pirm, kelionės išlaidos — $1.00; ( 
mui: Pirm. — Dr. M. J. Colney, organizatoriaus kelionės išl. —j 
vice-pirm. — J. Bernotas, rašt.'$1.75; Viso išmokėta $68.75. Li-,
— B. Mičiūnienė, tvarkdariu — kosi ižde — $68.93. Užaugo ban-' 
J. Lukšys, reporteriu — A. Pa- ke nuošimtis 40c.
teckis. Mandatai bei įnešimai į randasi $69.33. Raportas priim- 
patikrinti pavesta raštininkei—
B. M.

Iššaukta sekantieji atstovai: 
5-ta kuopa — P. Jakubauskas, 
P. Liubinas, M. Digimienė, J. 
Bernotas, M. Šilkauskas, dr. M. 
J. Colney. 6-ta kuopa, Hartford
— K. Tamošiūnas, A. Pateckis, 
P. Manikienė, J. Leonaitis. 28- 
ta kuopa — J. Mišeikis, J. Luk
ša. F. Rumskas, J. Matulaitis, 
J. Zakarauskas ir V. Norkūnas 
atsilankė vėliau. 36-ta kp., New 
Britain — B. Mičiūnienė. Daly
vauja 17-ka atstovų ir trys 
viešnios, ponios — V. Tamošiū-

sveikino atstovus, palinkėda
mas visiems rimtai svarstyti or
ganizacijos reikalus. Suvažiavi
mą sveikino apskrities vice-pir-' 
mininkas J. Bernotas. Laišku nienė, M. Bernotienė ir dr. A.
sveikino A. Krikščiūnas iš Wa-i Colney. Atstovams ir viešnioms 
shington Depot, Conn. ■ prisegti lietuviški tautinės spal-

Toliau sekė šaukimas apskri-Įvos ženkleliai, kuriuos pagami- 
čio valdybos. Dalyvauja visi, iš- no vietinė kuopa. Viešnioms su- 
skyrus Dv. Vadą ir iždo globė- teiktas sprendžiamas balsas, 
jus. Sekė šaukimas kuopų, da- ' ženklelius prisegiojo ponia V. 
lyvauja keturios, būtent: 5-ta Tamošiūnienė ir dr. A. Colney. 
kuopa — Waterbury, 6-ta — Perskaitytas protokolas iš me-

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

tinio susirinkimo, priimtas vien- 
i balsiai.
I Valdybos raportai. Pirm. dr.
M. J. Colney, raportuoja, kad 
veikęs bendrai su raštininke ir I
kuopomis. Raportas priimtas.
Vice-pirm. J. Bernotas savo ra- 

i! porte pastebi, kad daug turi už- 
j I siėmimo su savo reikalais, todėl 
! reiškia norą atsisakyti iš vice- 
' ■!
?i 
?!
?
?
?

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

pirmininko vietos. Raportas 
priimtas, atsisakymo priežastis 
nepriimta, todėl pasilieka ir to- 
liaus apskričio vice-pirmininku. j 
Raštininkė B. Mičiūnienė rapor
tuoja, kad rašinėjos su kuopoms 
ir pirmininku LDS reikalais, 
šaukė apskričio suvažiavimą, 
pasiuntė jei pavestas aukas, už 
kurias paskaito padėkos laiš
kus. Raportas priimtas. Iždinin
ko K. Tamošiūno raporto ištrau
ka: Metinio suvažiavimo balan
sas $26.68: gauta trilypės gegu
žinės pelno $111.00. Viso — 
$137.68. Laike metinio suvažia
vimo išmokėta: šv. mišių auka 
$10.00; auka Vilniečiams —$10. 
00; auka “Darbininkui” m. f.— 
$10.00; auka Waterburio naš
laičiams — $10.00; auka Misi
joms — $5.00; raštininkės alga

tas. Ižd. glob. rap. nebuvo. Orga- 
nizatori’is raportuoja: prirašęs 
LDS keturis narius, platina uo-į 
liai “Darbininką” savo koloni-' 
joj, teiravosi sutverti LDS kuo
pą Meriden, Conn., kurios su
tvėrimui yra reikalinga finan
sinė apskričio parama. Tarėsi 
su Bridgeportiečiais sustiprinti 
LDS 39-tą kuopą ir rekomen-l 
duoja sekantį apskričio susiva-l 
žiavimą šaukti Bridgeporte. Ra- ■ 
portas priimtas su pagyrimu.! 
Būsiančios trilypės geguž. rei- nes nėra Uetuvių paviĮijone. 
kalu plačiai raportavo F. Rums-i kad ..Darbi_
kas ir J. Matulaitis. Iš raportų ninka3.. prisidatų garsinti LDS 

kuopų ar apskričių parengimus, 
rašant tinkamus straipsnius, ir 
garsinant per radijo. Įnešimas 
neparemtas ir savaime atpuolė. 
5-tas, kad LDS Conn. apskritys 
suruoštų balių su šokiais, ku
rioj nors kolonijoj. Įnešimas pa
remtas, bet pasvarsčius buvo 
atmestas. 6-tas, kad “Darbinin
kas” padarytų užrašymo “D-ko” 
kontestą per parapijos vaikus, 
skiriant 50c dovanų už kiekvie
ną prenumeratą, katras užra
šytų penkis, skirtų po $1.00, tas 
pagelbėtų platinti “Darbinin
ką”. Įnešimas atmestas.

Sekė atstovų įnešimai. Pasiū
lyta, paremta ir nutarta skirti, 
$5.00 iš apskričio iždo paramai 
dėl leidžiamos LDS sidabrinio 
jubiliejaus knygos, reikalaujant 
LDS centro, kad būtų išleista 
knyga, o ne padidintas leidinys. 
Pasiūlyta, paremta ir nutarta 
skirti iš apskričio iždo po $5.00 
dėl kiekvienos LDS kuopos 
Connecticut apskričio, kuri siųs 
atstovą į LDS jubiliejinį seimą. 
Pareikštas pageidavimas, kad 
kiekviena kuopa surengtų bent 
kokį parengimą dėl katalikiškos 
spaudos paramos. LDS Hart
ford 6-ta kuopa užkvietė apskri
tį dalyvauti kuopos sidabriniam 
jubiliejui. Kvietimas priimtas.

Sekantis suvažiavimas bus 
stengiamasi sušaukti Bridge
port.

Sesijos uždarytos 5 vai. vak. 
Pirm. Dr. M. J. Colney 

Rašt. — B. Mičiūnienė.

pasirodė, kad visas darbas sėk
mingai eina, būtent: pakviesti 
chorai, išsiuntinėta kuopoms 
skelbimą rinkimų škicai, laimė
jimo knygutės dėl chorų atve
žimo. Nutarta, kad įeigų pertek
lius už laimėjimo knygutes, už
mokėjus už busus. būtų priduo
tas gegužinės komisijai.

Taip pat jei choras nebūtų 
atvežtas, o laimėjimo knygučių 
būtų išplatinta, bent katroj ko
lonijoj, platinimo pinigus turi 
priduot, gegužinės komisijai.

Kuopų atstovai darė praneši
mus iš veikimo kuopose geguži
nės reikalu. Pasirodę dideli pa
siryžimai gegužinę įvykdyt sėk
mingiausiai.

Atsilankius viešnia, panelė M. 
Jokubaitė, nuoširdžiai pasveiki-! 
no suvažiavimo dalyvius Vieš- 

Iniai suteiktas balsas ir ženkle- 
i
lis.

Sekė kuopų įnešimai. 5-ta 
kuopa iš Waterbury pasiūlė, 
kad apskritis skirtų auką Vil
niaus našlaičiams. Pasiūlymas 
priimtas ir paliktas sekančiam 
suvažiavimui įvykdyti. 2-as, kad 
apskritis užprašytų šv. mišias 
už sveikatą LDS centro pirmi
ninko kun. švagždžio. Įnešimas 
priimtas ir paskirta iš iždo $2. 
dėl šv. mišių aukos, užprašant 
pas prelatą kun. J. J. Ambotą, 
kaipo apskrities Dv. Vadą. 3- 
čias, kad “Darbininko” redakci
ja surastų būdą pardavinėti 
“D-ką” pasaulinėje parodoje — 
lietuvių pavilione. Nesvarstyta,

i

H ■

Galutinai užbaigtas “Albatross pasididžiavimu vėjo nešamas 
plaukia, kuriame yra ir specialiai pastatytas ‘sound stage’. Vaizdas 
išfilminio paveikslo.

Metropolitai Informacinis Patarnavimas

1
Dr. Donald B. Armstrong,; 

trečiasis vice-pirmininkas Met
ropolitan Insurance Company. 
mėgina ištirti mirimus ameri
kiečių nuo apendicito. Jis sako, 
kad dabar Amerikoje nuo apen
dicito miršta 15,000 žmonių per 
metus. Tačiau šį mirimų skai
čių būtų galima sumažinti bent 
50 nuošimčių, tvirtina Dr. Arm-' 
strong, jei būtų prisilaikoma i 
trijų pagrindinių taisyklių, bū-j 
tent:

1. Šauktis gydytojo; 2. Daug 
nejudėti ir uždėti šaltą guminį 
krepšį ant skaudamos vietos; 
3. Susilaikyti nuo vidurių 1 mo
suojamo maisto ar vaistų.

Šios trys taisyklės yra taip 
svarbios, kad jos turėtų būti 
naudojamos kiekviename susir
gimo atsitikime, nes jas reko
menduoja ilgos medicinos prak
tikos autoritetai.

Daugelis šių taisyklių nepaiso 
ir bando save gydyti kaip nuo 
vidurių užkietėjimo. Tačiau pa- 
liuosavimas vidurių duoda dau
giau mirčių nei padarymas pa
vėluotų operacijų.

Vėliausios apendicito studijos | 
parodo, kad. kada apendicitu į 
susirgęs neėmė vidurius paliuo-. 
suojančių vaistų, mirė tik 1 iš 
62. Ėmęs kartą vaistus, mirė 1] 
iš 19. Ėmęs daug kartų vaistus,1 
mirė 1 iš 9.

Susivėlavimas išvežti į ligoni
nę susirgusį yra gana svarbus 
dalykas, nes iš tų ligonių, kurie

New York, N. Y. * buvo suvėluotai išvežti parodo, 
kad laike 24 vai. mirė 1 iš 61. 
Laike 48 vai. mirė 1 iš 24 ir lai
ke 72 vai. mirė 1 iš 17. Po 72 
vai. mirė 1 iš 13.

Apdraudimo kompanija yra iš
leidusi tūkstančius dėl reklama
vimo šių taisyklių, kaipo vienin
telės priemonės sumažinti miri
mus nuo apendicito.

________
Į ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
i ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus
lapių, popieriniais apdarais — 
$2.25, gerais audeklo apdarais 
$3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston. Mass.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoainal <MI visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kuprunas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert &2M

Baltimore, Md.


