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KAS NAUJA
LIETUVOJE

(SPAUDĄ PAVARČIUS)

Amerikos Pasaulinės pa
rodos New Yorke ir San 
Francisco ne vieną vilioja 
šiemet iš Lietuvos atvykti 
Amerikon, pamatyti paro
dos ir “aukso šalį”, tačiau 
kaip praneša spauda, no
rintieji susiduria su sun
kumais. Amerikos konsu
las nelabai lengvai duoda 
vizas, reikalauja visokių 
garanti jų, kad atvykęs A- 
merikon čia ir nepaliks, 
kad neapsilenks su imi- 
graci jos įstatymais. Taip 
kad daug ekskursantų iš 
Lietuvos čia nelaukiama.

Netekus Klaipėdos kraš
to ir gražių vasarojime 
vietų, dabar artėjant vasa
ros poilsio laikui, daug kas 
ruošiasi važiuoti į Palan
gą _
žemaičiai sako. Pabrangc 
ten vilos ir namai, juo la
biau, kad po neseniai įvy
kusio gaisro dar ne viskas 
atsistatė. Buvo pasklidu 
sios kalbos, kad šiemet Pa
langoje bus statomas mil 
žiniškas viešbutis - hotelis 
bet gal dėl neramių Euro- 
l>oje laikų tas sumanymai 
atidėtas.

svieto pabengą, kaip
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Lietuva - Vokietija Pasirašė 
Naują Prekybos Sutartį

Lietuvos ūkiškas ir vi
suomeniškai kultūriškai 
gyvenimas koncentruojąs j 
į vadinamus rūmus. Jat i 
nuo seniau veikia Žemės 
Ūkio Rūmai, Prekybos ii 
Pramonės Rūmai, Amatų 
Rūmai, Darbo Rūmai ir ki 
ti. Dabar organizuojam 
Kultūros Rūmai, 
pims rašytojus, 
tus, menininkus, 
ir kitus.

Kalbant apie 
tenka priminti, 
mėtis Valstybės Teatro di
rektorius Viktoras Žadei- 
ka Kaune pasitraukė iš di
rektoriaus pareigų ir jc 
vieton paskirtas buvęs 
Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos pirmininkas Antanas 
Juška. Valstybės Teatras 
Kaune yra nepaprastai 
aukštos kultūros įstaiga 
jame statomos žymiausios 
pasaulinės operos, visos 
išverstos į lietuvių kalbą 
Lietuvos operos teatras su 
savo muzika ir vokalinė
mis jėgomis lengvai galė
tų pasirodyti ir bet kurio
je pasaulinėje scenoje 
taigi ir Ameriko je. Turi 
sukūrę lietuviai muzikai ir 
keletą originališkų lietu
viškų operų, kaip “Graži
na”, “Trys Talismanai”. 
“Radvila Perkūnas” ir ki
tos. Dramos teatras yra 
davęs nemažai lietuviškų 
dramų. Gausiausias dra
mos rašytojas vra Petras 
Vaičiūnas, kartu ir poetas 
jo eilėraščiui “Mes be Vil
niaus nenurimsim” A. Va
nagaitis parašė muziką, 
dabar ta daina virto popu- 
leriškiausių dainų lietuvių 
muzikoje.

Visi senesnieji atmena
me, kaip seniau lietuviai 
ūkininkavo. Arė medinė
mis žagrėmis, akėjo medi
nėmis akėčiomis, laukuose 
buvo daug akmenų, pelkės 
nenusausintos, neišbren
damos. Per 20 metų Lietu
vos ūkis pasikeitė. Visi 
kaimai išskirstyti viensė
džiais. pelkės nusausintos. 
Ligi šiol yra nusausinta ir 
paversta pievomis arba 
laukam apie,150.000 hekta
rų arbą apie 300,000 eke-

10,000 Žmonių Dalyvavo
Šv. Mišiose

riu.

kurie a 
žurnalis 
artistu*

kultūra
kad ilga-

Nevvton Center, Mass..— 
Geg. 22 
septynių 
džiausios Širdies par. baž
nyčioje, 
nas Francis J. Spellman 
atsisveikino su savo para
pijiečiais ir visais žmonė
mis, kuriu buvę apie 10, 

,000.
j Tą pačią dieną, 5 vai. po 
į pietų, J. E. arkivyskupas 
i Spellman iš So. Station 
! traukiniu išvyko į South 
Norwalk, Conn., kur Jėzu
itų namuose nakvojo.

Pirmadieni, geg. 22 d., 
no pietų automobiliu išvy
ko į New Yorką. Apsistos 
arkivyskupijos namuose. 
452 Madison Avė.

Arkivyskupo Spellman 
įspūdingiausias atsisvei-i 
kinimas buvo tai su savo; 
parapijos vaikeliais ir ben
drai visu jaunimu laike 
Gegužinės procesijos, ku
riai vadovavo pats arki
vyskupas Spellman.

Arkivyskupo Francis 
Spellmano įvedimo iškil
mės įvyksta New Yorke, i 
Šv. Patriko katedroje.

- Vakar laike 
Šv. mišių Sal-

J. E. Arkivysku-
I

*

Vincus U.

; Geneva, geg. 22 — Angli
jos užsienių reikalų sekre- 
I torius Halifax, kuris turė
jo pasitarimus su Rusijos 
ambasadorių Maiskiu Lon
donui, išsprendė įduoti 
Anglijos ministrų kabine
tui trijų valstybių (Angli- . ~
jos, Rusijos ir Prancūzi-Derybos Su Vokietija Vyksta 
jos) sutarties planą.

Iš patikimų šaltinių pra
neša, kad tos sutarties pla
nas esąs toks:

1. Trys jėgos ateis pa
galbon viena kitai, jeigu 
kas nors vieną iš trijų už
pultų.

2. Jeigu bile kurią vals
tybe, kuriai užtikrino pa
galbą valstybės, pasirašiu
sios sutartį, kas nors už
pultų, tai tos trys valsty- 
hės teiks tuojau pagalba, jėo^užtruks ilgiZu“'“'

3. Jeigu bile kun iš trijų--------------°
pasirašiusių valstybių į- Kaunas, Elta — Gegužės

4 d. Kauno miesto taryba 
nutarė statyti turizmo na
mus ir modernišką pirtį. 
Turizmo namai kaštuos 
400 tūkst. litų, pirtis 700 
tūkst. litų. Be to, nutarta 
statyti plytinę, kuri paga
mins per metus iki 3 mil. 

; plytų.

i i
I Susipratimo Dvasia

Kaunas, gegužės 22 d.— 
Derybos su Vokietija vyk
sta susipratimo dvasia. 
Numatoma 30 procentų 
prekybos apyvartos Vokie
tijai, dėl kurios atsiskai
tymas eis klyringu, nes a- 
bejuose kraštuose valiutos 
judėjimas suvaržytas. Dėl 
Klaipėdos uosto laisvosios 
prekybos zonos Lietuvai

Lietuvos ir Vokieti-

Vokietija Statysianti Nauja Uost;) 
Lietuvai!?

_______
Berlynas, Vokietija, geg. 

22
jos Drekvbos derybos užsi
baigė. Lietuvos užsienių 
reikalu ministras n. Juo
zas Urbšys ir Vokietijos 
užsieniu reikalų ministras 
p. Joachim Von Ribben- 
trop pasirašė naują preky
bos sutartį.

Vokietijos ir Lietuvos 
žinios oraneša. kad susita
rimas buvęs draugiškas ir 
abi šalis esą patenkintos 
dėl tokio susitarimo.

Lietuva gaunanti dvi 
laisvas uosto juostas. Be 
to. Vokietija pasižadėiusi 
pastatyti naują uosta Lie
tuvai apie dvi mylios į pie
tus nuo Klaipėdos.

Šias žinias paduoda Ber
lyno žinių agentūros. Tiki
mės šiomis dienomis gauti 
žinių iš Lietuvos šaltinių, 
kuriose beabejo bus pa
duota susitarimo punktai.

I

žiūrėtų užpuolimą valsty
bės, kuriai ir neužtikrino 
pagalbos, tai visos trys 
valstybės tariasi ieigu gel
bėti. tai kokiu būdu.

Halifax sako, kad tokią 
sutartį Rusija priimtų.

Vadinasi, Angliia dėtųsi 
ir su kipšu, kad tik apsau
gojus savo interesus.

UŽMUŠTA 36,000 
KINIEČIŲ

*I

Shanghai, geg. 22 — Ja
ponijos karo jėgos smar
kiai sumušo kiniečių karo 
jėgas šiaurinėje Hupeh 
provincijoje. Japonijos ži
nios praneša, kad užmušta 
36,000 kiniečių.šiandien, geg. 23 d.

Iškilmėse dalyvaus 
naštališkasis delegatas J. 
E. Amleto Giovanni Cicog- 
nani, kardinolai, vyskupai sarį turistinis judėjimas 
ir kunigai.

I)a!waus nemažai ir lie
tusiu kunigu.

Pirmadienio vakare iš 
Bostono diecezijos išvyko 
laivu daug kunigu, tarp 
kurių ir Šv. Petro lietuvių 
par. (So. Boston) klebo
nas kun. P. Virmauskis ir 
Nekalto Prasidėjimo P. 
Švč. lietuvių par. (Cam
bridge, Mass.) klebonas 
kun. P. Juškaitis.

A-
I 
f

Kaunas, Eltaj — Šį pava-

prasideda gana anksti. 
Kauną jau ksfcsdieną ap
lanko po keletą ekskursi
jų. Gegužės 21 — 24 dieno
mis jau užsirašė 
mių ekskursija ir 
vių ekskursijos 
žmonių. Skelbiasi
ir didokas lenkų skaičius. 
Iš Lietuvos daug ekskursi
jų rengiasi sekminėms 
vykti į Vilnių.

70 suo- 
dvi lat- 
po 100 
atvykti

i

LIETUVIS SPORTININKAS
LAIMĖJO PIRMENYBĘ

Minios Sveikino Išvaduotoja
Madridas. Ispanija, geg. 

22 — Pereitos savaitės pa
baigoje (geg. 19) čia įvy
ko istorine diena, šimtai 
tūkstančiu žmonių iškil
mingai sveikino atvykusį 
Ispanijos išgelbėtoją, gen. 
Francisco Franco. Kada 
gen. Franco važiavo gatvė
mis automobiliu, tai žmo
nės automobiliaus kelią 
nuklojo alyvų šakelėmis. 
Gen. Franco kariuomenės 
aukštieji karininkai savo 
vadui prie krūtinės prisegė 
didį Lareadą kryžių, kaipo 
nugalėjimo raudonųjų lo- 
jalistu - bolševiku ženklą.

Minėjimas pergalės pra
sidėjo iškilmingomis šv. 
mišiomis. 1 ’

Durham, N. H. — Perei-• ratelio kapitonas Danie- 
ta šeštadienį po pietų įvy- liūs Milės iš Norwood. 
ko kolegijų sportininkų Stud. Danielius Milės šo- 
rungtynės. kime i aukštį padarė nau-

Šiose sportininkų kole- ia *
gistų šokimo į aukštį pir- aukst> 6 P«>as colius, 
menybę laimėjo lietuvis Stud. Danielius Milės y- 
studentas, Northeastern ra PP- Kuru, gyv. 30 Wil- 
universiteto sportininkų l°w St., Norwood, auklėti

nis. Jo tėvas taip pat gyve
na Norwoode. Jis yra Lie- 

i tuvių Katalikų Studentų 
kuopos pirmininkas ir la- 

' bai populiarus jaunimo 
i tarpe. Gražiai kalba lietu- 
i viškai ir dalyvau ja lietuvių 
kataliku parengimuose.

Sveikiname stud. D. Mi
lės ir linkime sėkmingai 
užbaigti mokslus.

i

Po mišių gen. Franco bu
vo liudininku ir dalyviu iš
kilmingos ir gausios para- 
dos, kurio j dalyvavo apie 
200,000 kariu. Tuo laiku 
Madrido padangėje urzgė 
anie 1000 karinių orlaivių. 
Parados žiūrėjo įžymieji 
Ispanijos vadai, Italijos ir 
Vokietijos karininkai.

Vakare įvyko visa eilė 
pramogų, kuriose dalyva
vo taip pat minios žmonių. 
Visur buvo sveikinamas 
Ispanijos išgelbėtojas — 
gen. Franco.

Visa Ispanija, gen. Fran
co ! vadovybėje, kyla ir 
t vai kosi.

Nauji Įstatymų Projektai

Kaunas. gegužės 22 d. — 
Vyriausybė svarsto linų 
prekybos ir žemės ūkio 
darbininkų darbo prievo
lės įstatymų projektus.

Kaunas, Elta — Kaune 
šalia geležinio tilto nuo 

■Čiurlionies gatvės į Alek- 
' sotą statomas elektrinis 
keltuvas, kuriuo per Ne
muną vienu sykiu bus ga- 

! Įima perkelti 250 žmonių 
arba 12 vežimų. Keltuvas 
baigiamas statyti gegužės 
15—16 d.

2ydai D Kelia Lenkas Nušovęs Vokietį Dancige
22 — An- 

paskelbė 
“Baltąją 

pasisako- 
suvaržy- 

(

Jeruzalė, geg. 
glijos valdžia 
taip vadinamą 
Knygą”, kurioj 
ma apie griežtą
ma žydų Palestinoje.

Palestinoje įkuriama au
tonominė valdžia, kuri val
dys tos šalies gyventojus 
do Anglijos protektoriatu. 
Valdžios daugumą suda
rys arabai. Žydai turės tik 
trečdalį.

Tuo projektuojamu į- 
statymu apribuoiama žy
dų įvažiavimas į Palestiną. 
Per 5 sekamus metus duos 
leidimą įvažiuoti į Palesti
ną tik 15 tūkstančių žydų 
i metus, o po 5 metų žydų 
imigracija bus visiškai su
stabdyta.

Viso pasaulio žydai An
glijos žygiu baisiai pasi
piktino ir kelia skandala.

Protesto mitingai ir de
monstracijos prieš Angli
ją įvyko New Yorke, Bos
tone ir kituose didmies
čiuose.

Arabai suruošė demons
tracijas prieš žydus. Pa
lestinoje įvyko vėl kruvini 
susirėmimai.

— Kaune lankėsi estų ge
ležinkelininkų choras 
“Raudam” ir čia sėkmin
gai koncertavo.

Naciai Reikalauja Atlyginimo

Dancigo Senato Pirmininkas 
Pasiuntė Griežtį Notę 

Lenkijai
Dėl nušovimo Vokietijos 

piliečio, Dancigo laisvo 
miesto Senato pirm. Dr. 
Arthur Greiser pasiuntė 
Lenkijos ministrui Cho- 
dackiui griežtą notą. Rei
kalauja, kad Lenkija pasi
aiškintų dėl to tragingo į- 
vykio, atlygintų žuvusiojo 
vokiečio giminėms ir Len
kijos valdžia pareikštų ap
gailestavimą.

Be to, reikalau ja, kad 
išduotų įtariamąjį šovime 
Dancigo policijai.

Pirmas Nuolatinis Susisie
kimas Per Atlantiką

New York — Pereitą šeš
tadienį pradėjo reguliarų 

i susisiekimą Jung. Valstv- 
' bių su Europa per Atlanti- 
ką orlaiviais.

Pirmas didžiulis, 82,000 
svaru. 32 pasažierių orlai
vis Yankee Clipper jau ke
lionėje. Šis orlaivis susto- 
ses Azorų salose. Portuga
lijoj ir Prancūzijoj.

Veža pašto siuntinius.

Dancigas, geg. 22 — San
tykiai tarp Vokietijos na
cių ir Lenkijos dar labiau 
pablogėjo kada Kalthofo 
kaimelyj iš lenkų automo
bilio, kuriuo važiavęs Len
kijos atstovybės patarė
jas, Perkowsky, paleistas 
šūvis ir mirtinai nužudęs 
Vokietijos pilietį.

Sakoma, kad lenku šū
vis paleistas po to, kada 
naciai keturis kartus už
puolę Lenkijos muitinę 
prie Rytinės Prūsijos ru- 
bežiaus.

Lenkijos muitinės virši
ninkai buvę terorizuojami. 
Naciai sudaužę ir išmetę 
muitinės baldus.

Lenkijos atstovvbės pa
tarėjas Perkowsky su 
dviem sekretoriais ir šofe
riu važiavę į Kalthofą pa
daryti tyrinėjimą nacių 
demonstracijos prieš Len
kijos muitinės viršininkus.

Italija ■ Vokietija Palieka 
Ginklus Ispanijai

Vokietija Ir Italija Pasirašė 
Militarę Sutartį

Kaunas, Elta — Ministrų 
Taryba priėmė ūkio pori
nio vežimo standartą, pa
gal kurį visoje Lietuvos te
ritorijoje ūkio poriniai ve
žimai (ratai) turės būti 
dirbdinami vienodai ir bū
tinai geležinėmis ašimis. I

I

Už naujų standartinių 
vežimų pasidirbdinimą 
bus duodamos pašalpos ir 
paskolos.

Berlynas, geg. 22 — 
Šiandien Vokietija ir Itali
ja pasirašė militarę sutar
tį. pagal kurią abi valsty
bės pasižada, kilus karui, 
viena kitą gelbėti ginklu ir 
ekonominiai.

Ši sutartis jau buvo su
daryta geg. 6 ir 7 dd.. tik 
nebuvo pasirašyta.

Sutartį pasirašė abieju 
valstybių užsieniu reikalu 
ministeriai, dalyvaujant 
kancleriui Hitleriui.

Madridas, Ispanija, geg. 
22 — Tautinei šventei pra
ėjus. iš Ispanijos būsią iš
traukta apie 12.000 italų ir 
apie 5.000 vokiečių karei
viu.

Ispanijos kariuomenė, 
: karui pasibaigus, taip pat 
■ mažinama.
‘ Vokietija ir Italija, pagal 
sutarti su gen. Franco vy- 

, riausybe, palieka visus 
1 ginklus, kuriuos vartojo 
karo metu, Ispanijai.

Vyriausybės Nariai 
Provincijoje

Kaunas, gegužės 14 d. 
generolas Raštikis kalbė
jo Kaišedorių šaulių šven
tėje. dr. Bistras ir dr. Ta
mošaitis Šiauliuose. Vi
suomenė į pranešimus 
gausiai lankosi ir visur ro
do pritarimą vyriausybei.
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Antradienis. Gegužės 2o.

ĮVAIRIOS žinios
Iš Pasaulinės Parodos Chi- 

cagos Komiteto Susirinkimo
Pirmadienio vakare. Gegužės 

S d.. Sandaros svetainėje. 814 
\V. 33rd St.. Įvyko svarbus Pa- j 
saulinės Parodos Chicagos Ko- i 
mitele susirinkimas. Neatsilan- 
kius nutarimų raštininkui. A. 
Vaivadai, p-lė Ieva Lukošiūtė 
užėmė vietą.

Komiteto pirmininkas, komp. 
A. So. Pocius atidarė susirinki
mą ir pranešė, kad kovo 11 d. ir 
balandžio 26 d. Įvyko valdybos 
susirinkimai, kuriuose buvo iš
rinktos sekančios komisijos: 
Spaudos Komisija sudaro: V. 
Rėkus. Ig. Sakalas. A. Vaivada 
ir Ieva Lukošiūtė. Finansų Ko
misija: J. Brazaitis, p. Sriubie
nė. ir p. Pivaliūnienė. Raportas 
priimtas ir a beinąs komitetas 
užgyrė minėtas komisijas.

Ekskursijų Komitetas, kuri 
sudaro Komp. A. S. Pocius ir 
Red. Vaidyla. pranešė, kad su
sirašinėja su Įvairiomis gele
žinkelių kompanijomis, ir nu
matyta didelis nuošimtis va
duojantiems i Pasaulinę Paro
dą. Po tam pranešta, kad Pa
saulinės Parodos Lietuvių Die
nos ženkleliai bus pardavinėja
mi po 25 centus. Nutarta, kad 
skirtas 20-tas nuošimtis bus pu
sę pardavėjui ir pusę komitetui.

Red. L. Šimutis Įnešė, kad bū
tų sudaryta Didžiulio Chore 
komisija. Įnešimas priimtas. 
Muzikos Komisija organizuoti 
Didžiuli chorą sudaro: Komp. 
A. Pocius. V. Byanskienė ir J 
Brazaitis.

Toliau nutarta, kad Finansų 
komisija, padedant Muzikos ko
misijai rengtų pramogas, kad 
padėtų choristams vykti i Pa
saulinę Parodą dalyvauti Lietu
vių Dienoje. Dr. J. Poška Įnešė 
surengti milžiniška išvažiavimą 
su muzikališka programa. Įne
šimas užgirtas. Pikniko komite- i 
tą sudaro: Dr. J. Poška, pirmi
ninkas: pritariant Muzikos.
Spaudos ir Finansų Komisi
joms.

Baigiant susirinkimą. Liet. 
Konsulas Chicagoje. P. Dauž- 
vardis pranešė, kad Lietuvių 
Pa vilione rėmėjams bus Įteikt, 
diplomai, k. t. Draugijos, kurios 
aukos -825.00. o pavieniai asme
nys po SI 0.00.

Susirinkimas baigtas 10 vai. 
vakare.

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos ženkleliai galima Įsigyti 
pas: Muz. K. Steponavičių.
4142 — Archer Avė.; E. Šak
nys. 1222 W. Roosevelt Rd.: B. 
Baldwin-. 3400 S. Union Avė.: 
U. Rakštis. 1900 S. Halsted St.: 
M. Vaidyla. 814 W. 33rd St.: V.

3yanskis, 281 — Loastead Rd.: 
F* Platkauskas. 4321 S. Rock- 
.vell St.: John Kulis. 3259 S. 
Halsted St.; E. Grigaitis. 3800 
S. Hermitage Avė.: John Nau
jalis. 4144 — Wallington Avė.: 
LRK Choro Sąjunga, p. Stanai
tis. 8857 S. Houston Avė.: K. 
Sriubienė. 1315 — 50th Avė.; 
Cicero. III.: A. Valančius. 1226 
— 50th Avė.. Cicero. III.: Betho- 
ven Konservatorijoje. 3132 S. 
Halsted St.: Ann Skrikas. 2419 
\V. Marųuette Rd.. Estelle Ven
cius. 3052 W. 63rd St.

La i ki no ji Raštin i n kė.

Nedarbo Apdraudos Apy
kantas Privalo Pranešti 

Adreso Pakeitimą
Šimtai nedarbo apdrau

dos pašalpų neišmokėta 
dėlto, kad kvalifikuoti ap- 
likantai nepraneša naujo 
adreso kuomet persikraus
to.

Iš pašto tie pranešimai 
grąžinami biurui su žo
džiais: "nėra adreso". Tik 
New Yorko valstybėje nuo 
50 iki 100 nedarbo apdrau
dos pašalpos čekių sugrą
žinta.

P-lė Frieda S. Millčr, 
New Yorko Valstybės In- 
dustriališkas Komisijonie- 
rius, visų prašo sekti šiuos davinėdama 
patarimus: —

1. Persitikrink, kad gauni apgaudinėji piliečius.

Pardavinėjo Sviestą Su 
(lipdytais Viduj Burokais i

met universitetas išleidžia 
nuo 50 iki 70 gydytojų.

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ. PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai 

$11 .50 už toną 
Kodėl neužsisakyti šiandien!

Antanina Žvirkienė, par- 
____________ l Ariogalos 
miestelyje sviestą, labai

.Ji 
tavo vardu adresuotą paš- būdavo padaro kilogramo 

svorio apvalios formos 
sviesto gabalą. į kurio vidų 
įdėdavo buroką. Vieną 
kartą ji tokiu būdu, su bu
rokais. pardavusi 4 gaba
lus sviesto, pasislėpė. Po 2 
savaičių ji vėl atvyko į A 
riogalos miesteli parduoti 
įlipdytą su burokais svies
tą. Tačiau šį kartą ją tur
gavietėje pastebėjo ir pa
žino ankščiau jos apgautos 
moterys, kurios ją sulaikė 
ir tempė į policiją. Ji nesi
davė, priešinosi. Pakvies
tas policininkas ją nusive
dė į nuovadą, kur perplo
vus rastus jos kašėje 8 ga
balus sviesto, visuose ras
ta įlipintą po buroką.

Vilkijos apylinkės teis
mas Žvirkienę nubaudė 3 
mėnesiais kalėjimo, pritei
sė iš jos nukentėjusiems 
20 litų nuostolių. Kad ne
pasislėptų nuo teismo, pa
skyrė 1000 litų tusto laido, 
iki kurio pristatymo liepė 
policijai laikyti suimtą. A- 
pygardos teismas jos pasi
gailėjo ir nuo bausmės lyg
tinai atleido.

I

i

tą. Paprastai paštoriai, 
jeigu mano, kad konverte 
yra čekis arba pinigų, tai 
po durims, ar kitoje vieto
je nepaliks. Jeigu pašto dė
žutė užrakinta, tai jie vis
ką ten įmeta, arba paduo
da siuntinius adresuotam 
žmogui arba jo igalioti- 

| niui, jeigu tekis pastoriui 
yra žinomas.

2. Kaip tik pamainai gy
venimo vietą, nepaisant 
kiek sykių, tuoj pranešk 
tą faktą Statė Employ- 
ment Service.

3. Kiekvieną syki persi- 
kraustai. pasiųsk paštui 
*:avo naują adresą. Ant 
kon verto užrašyk “Post- 
master" ir miesto vardą.

Svarbu, ne tik nedarbo 
‘ apdraudos aplikantams 

pranešti adreso pakeitimą 
paštui, bet visiems žmo
nėms. FLIS.

Nauja Toleregiškumo
Mįslė

įdubo Žeme

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

SI 75 09 P*lnai įrengtas

mėnesiniai išsimokėjimai
Galite pradėti mokėti Spalių 1 d. 

Klauskite mus apie 5 metų 
Service Plan

Azijoje rusų mokslinin
kų ekspedicija užtiko ne
gausią tautelę. kurios 
žmonės turi nepaprastai 

' puikias, toliareges akis. 
Atrastosios tautelės žmo
nės mato iki dešimties 
kartų geriau negu visi 
žmonės. Jie gerai įžiūri už 
15 kilometrų medžius ir 
net gali suskaityti. Moks
lininkai kiek ekspedicinės 
sąlygos leido tyrinėjo to- 

i kio nuostabaus toliaregiš- 
i kūmo priežastis. Pažymė
tina. rašo užsienio spauda, 
kad tos tautelės žmonės 
visiškai vegetarai: jie net 
nežino mėsos skonio. Ta
čiau jie daug vartoja “on- 
šos“ savotiškos rūšies al
koholio. gaminamo iš tam 
tikrų augalų lapų, žievių ir 
uogų. Anatominiu požiū
riu. jų akys niekuo nesis
kiria nuo kitų žmonių.

Kiek Dar Reiktų Gydytojų?

.U/hisakytę anglis per

Darbininkas. r
366 W. Broadvvay. So. Boston.

Tel. SOUth 2680

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo' liežuvį.

2) Tik pilnai visus mo- 
įvyks šių kesčius užsimokėjusios į

Centrą ir nesuspenduotos 
narės gali būti atstovėmis. 
Kuopų valdybos privalo 
atsiminti, kad narės yra 
suspenduotos, jei jų mo
kestis per 3 mėnesius nėra 
pasiųstas į Centrą.

3) Einant 16-to Seimo

Daujenai — Per Velykas 
Onos Vadapalier.ės kieme 
Įdumo apvali 6 metrų plo
čio, 12 metrų giiio stati 
duobė. Prieš kelius metus 
tos pačios Vaaapalienės 
lauke įdubo 10 metrų plo
čio ir 5 metrų gilio. Geolo
gai aiškina, kad įdubimo 
vietose yra vandens 
plauti gipso takai.

Jubiliejinis Moterų Są
jungos Seimas 
metų rugpiūčio (Aug.) 7, 
8, 9. ir 10 dieną, 5-tosios 
kuopos Worcester, Mass., 
ribose. Seimo Rengimo 
Komisija uoliai darbuoja
si, kad maloniai priimti 
viešnias — atstoves.

Jei mūsų miestas negali
pasigirti prabanga ir dide-įl933 m. nutar imu 
liais patogumais, ir mes, j tik pašelpų ir pomir tinių 
kaipo lietuviai, jei ir nepri- skyrių atstovės turi spren- 
lygstam Chicagos ar kito džiamą balsą reikaluose, 
didmiesčio lietuvių ištek- kurie liečia pašelpos ir po
liui ir puošnumui, tai tąimirtinės skyrius, 
spragą stengsimės užpil- I 
dvti nuoširdžiu lietuvišku 
svetingumu.

Vietinės sąjungietės iš 
5-tos ir 69-tos kuopos sten
gsis, kad visos atstovės 
jaustųsi kaip namie ir grį
žtų į savo kolonijas kupi
nos gražiausių įspūdžių.

Trokštame, kad šis jubi
liejinis Seimas būtų našus 
darbais ir užsirašytų Są
jungos istorijoj savo gra
žia ir rimta nuotaka.

Taip - pat trokštame, 
kad Seimas nebūtų didžio 
nuovargio atstovėms, o 
kad tą išvengus, tai reikia, 
kad atstovės iš anksto bū
tų Seiman pasiruošusios, 
tuomet Seimo darbai eis 
sklandžiai ir nemažai lai
ko susitaupys.

Čia tai ir norėčiau pa
teikti kuopoms ir būsin- 
čioms atstovėms keletą 
patarimų.

iš-

Raseiniškių Sveikinimai
Vyriausybei

raštu iš savo veiklos. Pil
dant šį nutarimą bus su
taupyta nemažai laiko ir 
palengvins darbą Seimo 
raštininkėms.

7) Dėmesio vertas ir šis j 
17-to Seimo 1935 metų nu
tarimas, būtent, kad Aps
kričiai nužiūrėtų kandida- I 
tęs į Centro Valdybą ir 
bent 3 mėnesius prieš Sei
mą patalpintų jų paveiks
lus ir trumpus aprašymus | 
tų kandidačių tinkamumą į 
i siūlomą vietą. Jei dėl ko- į 
kios priežasties kandidatė 
nedalyvauja Seime, jos 
vardas išbraukiamas iš 
kandidačių sąrašo ir tuo
met Atstovės iš savo būrio 
stato kandidatę į tą vietą.

Pildant šį nutarimą, bus 
suteikta proga ne tik ats
tovėms, bet ir visoms są- 
jungietėms geriau apsipa- 
žinti su būsiančių kandi
dačių į Centro Valdybą 
veikla ir kvalifikacijas.

Tad subruskite kuopos ir 
apskričiai, rimtai pagalvo
kite ir skirkite savo nužiū- 
riamas nares į kandidates. 
Jei tuo nesirūpinsite, tai 
vėl pasikartos ta pati sena 
istorija, — noroms neno- 
roms reikės rinkti į Cent
ro Valdybą iš atstovių tar
po nares apie kurių veiklą 
ir nusimanymą Moterų Są
jungos reikalų, — pačios 
atstovės jokio aiškaus su
pratimo neturės.

8) Kuopos ar Apskričiai, 
norėdami statyti kandida
tes į Garbės nares, turi 
prisilaikyti nurodymų 
Konstitucijos skyriaus — 
“Garbės Narystė”, kaip tai 
buvo priimta ir įrašyta 16- 
tame Seime 1933 metais, 
Shenandoah, Pa.

Peržiūrėkite punktus 53 
iki 56, Spalių mėn. Moterų 
Dirvos — 1933 m., 16-tas 

; puslapis. Kadangi tai yra 
Konstitucijos dalimi, tuo- 

; met visi kiti nutarimai at- 
. puola, nes yra prieš kons- 

tititucijiniai.
Visų kuopų ir būsimų 

atstovių prašome ypatin
gai kreipti dėmesį į čia su
žymėtus punktus, o ypač į 
4-5-7- ir 8-tą. •

Tikimės, kad prisilaiky
mas Konstitucijos ir Sei
mų nutarimų ne tik sutau
pys Seimui laiką, neįvai'- 
gins atstovių, bet ir patį 
Seimą padarys gyvesniu 
ir naudingesnių.

Uršulė T. Daukantiebė.

Narės, 
kurios priklauso vien tik į 
Apšvietos skyrių, turi 
sprendžiamą balsą Apšvie
tos reikaluose ir pataria
mą balsą pašeipos bei po
mirtinės reikale.

Renkant atstoves, kuo
pos privalo įsitėmyti tą 
nutarimą, kad vėliau Sei
me nebūtų nesusipratimų. 
Geistina, kad būtų pažy
mėta mandatuose, kurio 

I skyriaus atstovė.
4> Kadangi pirmoje vie

toje svarstoma nebaigti 
į reikalai iš įvykusių Seimų, 
tad šiame Seime pirmoje 
vietoje bus svarstyta Kon
stitucijos projektas, ku
riame telpa visi Konstitu- 

i cijos pataisymai, priimti 
pirmesniuose Seimuose. 
'Konstitucijos Projektas ė- 
jo per kelis Moterų Dirvos 
numerius ir užsibaigė su 
birželio 1935 m., numeriu.

Patartina kiekvienai at
stovei peržiūrėti tą Kons- 

i titucijos Projektą. Nors 
visi jos punktai yra priim
tini kaip surašyti, tačiau 
ilgiau reikės apsistoti ir 
pasvarstyti pašalpos sky
riaus punktus.

5) Pagal 17-to. 1935 me
tų Seimo Hartford, Conn., 

i nutarimo visos atstovės 
turi atsivežti į Seimą tuos 
Moterų Dirvos numerius, 
kuriuose tilpo paskutinis 
Seimo protokolas, pasižy
mint kas yra svarstytina 
ir kas dar yra iš neužbaig
tų Seimo reikalų. Tą da- 

Kaune spausdinama nau- j rant, nereikės eikvoti bran 
ja visų V. Kudirkos raštų gaus laiko skaitymui pe- 
laida; jų bus keli tomai.
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1) Prašome rinkti į ats
toves nares, jau gerai ap- 
sipažinusias su Sąjungos 
veikimu ir reikalais.

—.

Kaune neturtingų gausių 
šeimų naudai kelioms die
noms gavinėse pakeliamos 
10 proc. kainos.

i

Katalikiškos organizaci
jos: pavasarininkų rajonai 
ir kuopos. Kat. Moterų ra
jonas ir skyrius, Vyčių 
draugovė, krikščionys dar
bininkai J. E. Ministrui 
Pirmininkui pasiuntė toki 
sveikinimą:

Katalikiškoji Raseinių 
visuomenė nuoširdžiai 
sveikina Jūsų Ekscelenci
jos sudarytąją, ilgai visų 
tikrų lietuvių lauktą tauti
nės vienybės Vyriausybę ir 
linki, kad Tamsta vado- 

i vaujant Lietuvą žengtų 
žaibo greitumu gerovės ke
liu. kad Lietuvos nebeiš- 
tiktų skaudūs smūgiai, 
kad visuose lietuviuose už
degtumėte Kūrrėjų - Sava
norių dvasią, kad daugiau 
be kovos Lietuvos žemės 
nebūtų atiduodamos.

Taip pat sveikinimus Vy
riausybei priėmė savo su-

— Dr. V. Kudirkos raštai, 
6 tomai, buvo išleisti prieš 
karą Amerikoje. Tų raštų 
Lietuvoje nedaug buvo iš
platinta. Lietuvoje V. Ku
dirkos raštai buvo leidžia
mi tiktai atskiromis mažo
mis knygelėmis. Dabar

i 
reito Seimo protokolo, bet 
tiesiog bus galima eiti 
prie svarstymo nebaigtų 
reikalų.

6) Taip pat norime at-i 
kreipti Centro Valdybos, 
Direktorių ir visų Komisi
jos narių dėmesį į 17-to 
Seimo nutarimą, kad iš

Amerikos Pasiuntinybė 
Kaune Praneša

Atėjusios žinios iš Lietuvos 
i praneša, kad Amerikos konsu
latas Kaune nuo kovo 31 d. ne
priims naujų prašymų - regis
tracijų gauti Amerikos imigra
cijos vizas. Jau dabar yra užsi
registravusių užpildyti Lietuvos 
kvotą daugiau, negu sekantiems 
penkeriems metams. Bus pas
kelbta vėliau kada vėl bus re
gistruojami.

Švedų Amerikos Linija pata
ria tiems, kurie turi giminių, i 
Lietuvoje ir norėtų parsikviesti 
i Ameriką, dokumentų dabar 
nedaryti, bet persiųsti Į Š. A. L. 
raštinę tiesiog ar per savo a- 

1 gentą vardus ir pavardes savo 
giminių, bei adresą, mes persiu
sime į mūsų Kauno skyrių, kad 
jie su minėtais asmenimis no- ■ 
rinčiais vykti j Ameriką susi
siektų ir kaip tik bus pranešta 
kada nauji prašymai dėl vizų 
bus priimami, apie tai bus pra
nešta giminėms Amerikoje, kad 
prisiųstų reikalingus dokumen
tus vizai gauti.

I Prašymai gauti laikinas tu
ristines vizas bus priimami, tų! 
keleivių, kurie nori laikinai ap
lankyti Ameriką. New Yorko 
Pasaulinę Parodą ir čia gyve- 

j nenčius gimines. Norintieji par
sikviesti Į svečius saviškius 
prašoma kreiptis į bet kurį Š. A. 
L. agentą, jie painformuos ko- 

Ikius dokumentus reikalinga pa
siųsti turistams iš Lietuvos.

Kaunas — Š. m. kovo 
mėn. 1 d. Medicinos Fakul
tetas išdavė 1000-tąjį di
plomą. Vadinasi, mūsų u- sirinkimuose Raseinių ver- 
niversitetas yra išleidęs' slininkai ir Pieno Perdir- 
tūkstantį specialistų. i bimo bendrovė.

Įdomus yra vyrų ir mo-i 
terų santykis — abiejų po į 
500. Bet tas skaičius nėra 
toks proporcingas atski
ruose medicinos skyriuose, 
pav.. bendrame medicinos 
skyriuje yra išleista 403 
vyrai ir 131 moteris: dantų 
gydytojų — vyrų 15, o mo- 

i terų 320, vaistininkų —-63 
vyrai ir 49 moterys. Vete
rinarijos gydytojai visi 
vyrai. Čia kyla klausimas, 
ar užtenka Lietuvoje gydy
tojų? Jeigu laikoma 1000- 
čiui gyventojų reikalingas 
1 gydytojas, tai Lietuvoje 
reikėtų 2400 gydytojų. Va
dinasi. dar neturime nei
pusės iki tos normos. Kas- važiuojant geležinkeliais.

Kaunas, Elta — Per šei
mos savaitę, kuri įvyko 
gegužės 7 — 14 d., premi
juojamos gausios šeimos 
Lietuvoje. Į savaitės ruoši
mo komiteto atsišaukimą 

I atsiliepė 500 šeimų, turin- 
j čių po 10 ir daugiau vaikų, 
i Daugiausia gausingų šei
mų rasta Kretingos, Šiau
lių. Mažeikių ir Vilkaviškio
apskričiuose. Komitetas i 
200 šeimų skiria premijas 
ir rūpinasi, kad visos gau
sios šeimos Lietuvoje būtų 
atleistos nuo žemės, darbo 
pajamų ir kitų mokesčių 
ir kad gautų papiginimus.

■

i BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ

MIEŽIŲ

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

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

FO En.swwth St. 
Worccstcr, Mass

BOSTON BRANCH 
1110 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
Sb. Botf on

2271

Telefonas
Worcester, 5 4335

I



Antradienis, Gegužės 23, 1939

I

Palestinos Klausimas

Į 
i

sėmė, o tam tikras, gal ir 
nemažas šelpiamų skai
čius, vaikų, senelių ir ser
gančių, bus ir toliau reika
lingas globos.

Todėl užsieniuose gyve
nančių lietuvių pagalba 
saviesiems broliams Lie
tuvoje yra labai pagei
daujama ir labai malo
niai prašoma.

Kaunas, 1939 m. 
Gegužės 1 d.

Klaipėdos krašto nuken- 
tėjusiems šelpti vykdo
mąjį komitetą sudaro:

366 West 8roadway, South Boston, Mask.
Telephone SOUth Boston 2680.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ................... $4.C.
V ieną kart savaitėje metanu $2.00 
Užsieny metams ...... ....  $5.00
I'žsienyj 1 Kalt savaitėj metams $2.5<

i

DARBININKAS
‘ " ‘ (THEWORKER)

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

Labo r Day, Thanksgiving and Christnias
--------  by--------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered nn •tcond-class matter Sept. 12, 1915 at the post ottice ai Morton, 

Mass. under the Art of Mareli 3, 1870
Aci-eptance for mailing at speeial rate of jiortage providetj for m Seetlon UOS 

Art of Oetoher 8, 1917, authorized on Juiy 12. 1918
SUBSCRIP'ITON KATES:

Ikimestie yearly ........................  $4.00
Domėn tie once per week yearly $2.00
Foreign yearly ................ . . $5.oo
Foreign onee per week yearly $2.56

DARBININKAS

Jau ir taip aptemusį politinį pasaulio akiratį dar 
daugiau aptemdė žydų klausimas Palestinoj. Tas klau
simas jau gana seniai buvo iškilęs. Dar antrojoj perei
to šimtmečio pusėj viso pasaulio žydai staiga susido
mėjo sionizmu bei apgyvendinimu Siono (Jeruzoli- 
mos) krašto natūraliais Palestinos piliečiais, būtent, 
žydais. Tas sionistų sambrūzdis ypač buvo pasireiškęs 
Rusijoj, kur carų laikais žydai buvo tiek prispausti, 
kad beveik neturėjo pilietiškų teisių. Atsidūrę tokioj 
padėty, jie mėgino surasti bet kokią šalį, kuri bent 
kiek būtų panaši į tėvynę. Pasirinko Palestiną, kuri iš 
tikrųjų ir yra gimtoji žydų žemė. Prasidėjo vajus dėl 
emigracijos. Bet dalykai ėjo nepaslankiai. Žydai, kad 
ir keliavo į Palestiną, bet mažais būriais ir be didelio 
noro, nes po turkų valdžia apsigyvenimo sąlygos ne
buvo palankios, ypač biznio atžvilgiu.

Bet po pasaulinio karo sąlygos griežtai pasikeitė. 
Palestiną užėmė Anglija, kuri leido žydams laisvai ap
sigyventi ir organizuotis. Žydai tuomi pasinaudojo ir 
pradėjo urmu į Palestiną kraustytis. Turėdami pakan
kamai kapitalo, jie greitu laiku pakeitė tos bemerdin- 
čios šalies išvaizdą. Pakilo pramonė, išsivystė biznis. 
Pakilus prekybai, ir miestai pradėjo augti. Jeruzolima 
žymiai padidėjo ir virto sumodernyta Palestinos sosti
nė. Žinoma, čia ne vienų žydų nuopelnas. Ir anglai iš
vystė savo įgimtus kolonizavimo gabumus, taigi užsi
mezgė tarp jų ir žydų varžytinės dėl paveldėjimo Pa
lestinos biznio. Palestina atsigimė, bet kilo nauja bė
da — kivirčai žydų su arabais. Arabai Palestinoj kur 
kas skaitlingesni, bet jie nekultūringi, neturtingi ir 
neorganizuoti. Išlaikyti konkurenciją su žydais jie ne
pajėgia. Žydai subruzdo išpirkinėti arabų žemes, ir a- 
rabai pasijuto, kad jiems Palestinoj jau ankšta. Nega
lėdami ekonomiškai atsilaikyti, jie pradėjo prieš žy
dus terorą. Žydai atsimokėjo tuo pačiu ir įvyko nesi
liaujančios kruvinos riaušės, su kuriomis Anglijos vy
riausybei teko kamuotis. Nebetekus jau kantrybės, 

į Anglija išleido taip vadinamą Baltąją Knygą, kurioje 
'■ kalbama apie griežtą suvaržymą žydų teisių Palesti

noj. Pagal projektuojamus toj knygoj įstatymus, per 
penkis sekamus metus bus valia įvažiuoti į Palestiną 

e tik 15-kai tūkstančių žydų į metus, gi po penkių metų 
i jų imigracija bus visiškai sustabdyta. Tuo būdu, pas

tovus arabų skaičius bus dvigubai didesnis negu žydų.
Sužinoję Baltosios Knygos nuosprendį, žydai pa

kėlė pasaulinį triukšmą. Galingos jų organizacijos An
glijoj ir Amerikoj pareiškė ko smarkiausią protestą 
prieš nepalankią žydams Anglijos politiką. Iš pavir
šiaus žiūrint, sunku suvokti, kuriais sumetimais Angli
ja imasi tokių griežtų prieš žydus priemonių. Gal dėl
to, kad savo turtu, judrumu ir apsukrumu žydai gadi
na anglams biznį. Reikia žinoti, kad anglai Palestiną 
“globoja” ne dėl kokio ten gailestingumo. Jie nori tu
rėti svarbiausius biznio punktus savo rankose. To pat 
ir žydai siekia, ir jų interesai kaip tik susikerta. Tuo 
atžvilgiu su arabais kur kas lengviau. Gal yra ir kitų 
sumetimų, apie kuriuos galima šiaip ar kitaip spėlio
ti. Kaip ten bebūtų, žydų klausimas dar padidina ir 
taip nemažas Anglijos bėdas su kolonijomis. Palesti
nos klausimas sunkus bus likviduoti. Atrodo, kad An
glijai teks nusileisti. ' K.
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Lietuvos kariuomenės pulko kareivinės, pačių kareivių išpuoštais vaizdais ir 
įspūdingais šūkiais. VDV.

Užsienių Lietuves Ir Lietuviai!
Į 1923 m. nebuvo krašte 
I jokių lietuviškų mokyklų, 
o 1938 m. pradinių priva
čių lietuviškų mokyklų 

i buvo jau 55 su 2373 moki
niais. Per tą laiką įsisteigė 
net 4 gimnazijos, kurios 
1938 m. turėjo jau 1348

292,545 Mokiniai Lietuvos Mokyklose

Pergyventos nelaimės 
siaubas matyti iš 12,000 
lietuvių veidų, kurie buvo 
priversti staiga apleisti 
Klaipėdos kraštą, palikda
mi ten viską, ką ilgu 
kruopščiu darbu ir prakai
tu buvo įsigiję. Ten paliko 
jie ir tai, santaupas ir 
mantą, ką buvo nusivožę 
iš namų.

Lietuviškoji visuomenė, 
pati neapsakomos nelai
mes sukrėsta, suaukojo li
gi šiol, neskaitant aukų 
daiktais, nukentėjusiems 
klaipėdiečiams grynais pi
nigais per 84,000 litų. Pa
dalinus tą sumą Klaipėdos 
kraštą apleidusiųjų skai

sčiui, neišeis ir po 7 litus 
žmogui. Taigi, reikia nau
jų aukų, keleriopai dau
giau aukų! Nukentėju-’ 
i siais reikia rūpintis, kol 
jie vėl galės surasti sau į 
darbo ir pastogę. Negali-1 
ma pageidauti, kad visą 
rūpinimąsi nukentėjusiais 
pakeltų Lietuvos valstybės 
iždas. Iždas ir taip yra 
perkrautas šių sunkių me
tų didelių reikalavimų. Čia 
turi savo aukomis padėti 
visa lietuviškoji visuome
nė, gyvenanti tiek nepri
klausomoje Lietuvoje, tieki 
ir užsieniuose.

Visi turime parodyti, 
kad ir kažin kur būtu
mėm, kad esame tikri, 
garbingos tautos vardo 
verti, lietuviai, kad mo
kame pasiaukoti, kad 
norime nukentėjusiems 
ir visai Lietuvai kas kuo' 
galėdami padėti. Mes tu
rime ryžtis ta visiems 
bendrą nelaimę pakelti, 
turime visam pasauliui 
įrodyti, kad esam verti 
nepriklausomybės ir sa
vo laisvo išėjimo jūron. 
Turime, vargų įgrūdinti, 
sveika tauta būdami, 
taip pasistatyti, kad nie
kas ir nepanorėtų ir ne
išdrįstų mums laisvę a- 
timti.
Užsieniuose gyvenantieji 

lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami, kad kur tik jų gy
venama, jie suorganizuotų 
tarp savęs rinkliavos ko-j 
mitetus ir tiesiogiai ar 
per mūsų pasiuntinius ar 
konsulus siųstų suauko
tus pinigus Klaipėdos Kra
što Nukentėjusiems Šelpti 
Komitetui prie Raudonojo 
Kryžiaus, Kęstučio gatvė 
8, Kaunas.

Klaipėdos krašto nuken
tėjusiems šelpti komitetas 
ligi šiol išlaikė Kaune 4 
maitinimo ir apnakvinimo 
punktus, kuriuose trum
pesnį ar ilgesnį laiką gavo 
pilną nemokamą išlaiky
mą apie penketą tūkstan
čių žmonių. Kadangi dau
gelis apleido Klaipėdos 
kraštą kaip stovėdami, tai 
tokius reikėjo aprūpinti 
baltinių pakaita, o nere
tai drabužiais ir apsiavi- 
mu. Ne vieną sergantį rei
kėjo ir pagydyti. Darbo 
suradusiems provincijoje! 
reikėjo padėti pervažiuoti, | 
o darbo susiradusiems 
Kaune ir negalintiems su
mokėti iš anksto reikalau
jamos nuomos, reikėjo ir 
čia padėti piniginėmis pa
šalpomis.

Toks pat šelpimo darbas. 
Komiteto pinigais ir kito
mis priemonėmis paremia
mas, buvo atliekamas vie
tinių komitetų provincijo
je, suorganizuotų prie aps
kričių ir miestų savivaldy
bių.

Per šešių savaičių šalpos 
veiklą Komiteto lėšos išsi-

Dr. J. Alekna — pirmi
ninkas, Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Pirmininkas,

Ignas Šeinius — vice-pir- 
mininkas, rašytojas,

P. Vaitkūnas — iždinin
kas, Lietuvos Raud. Kryž. 
buhalteris,

A. Zauka — Sekretorius, 
Skautų Brolijos atstovas,

A. Hunebelienė — narys, 
Motinoms ir Vaikams glo
boti Organizacijų Sąjun
gos atstovė.

Komiteto nariai: S. Rus
teika — Kauno Miesto Vi- 

|ce Burmistras, P. Pikči- 
• lingienė — Moterų Tary
bos atstovė, S. Marcinke
vičienė — Šaulių Moterų 
atstovė, V. Arminaitė — 
Skaučių Seserijos atstovė, 
R. Skipitis — Šaulių Są
jungos atstovas, p. Griga
liūnienė — Kunigaikštie
nės Birutės Karininkų 
Šeimų D-jos pirmininkė, 

į K. Kasakaitis — Sociali
nės Apsaugos atstovas.

Remiančios organizaci
jos ir asmenys: A. Merkys 
— Kauno miesto Burmis
tras, J. Tūbelienė — Moti
noms ir Vaikams globoti 
Organizacijų Sąjungos 
pirmininkė, Pulkininkas 
P. Saladžius — Šaulių Są
jungos vadas, Kun. VI. Mi- 
leška — Lietuvos “Cari
tas” pirmininkas, J. Nava
kas — Tautininkų Sąjun
gos vice-pirmininkas, A. 
Kaulėnas — Jaunosios 
Lietuvos Sąjungos vadas, 

i K. Žilinskienė — Skaučių 
Seserijos vadė, Pulkinin
kas J. Šarauskas — Skau
tų Brolijos vadas, J. Lei- 
monas — “Pavasario” Fe
deracijos vyr. vadas, M. 
Galdikienė — Lietuvių ka
talikių moterų D-jos pir
mininkė, Prof. I. Tamošai
tis — Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos pirmininkas, L. 
Gira — Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos pirmininkas, V. 
Tiškus — Jaunųjų Ūkinin
kų Ratelių Sąjungos vyr. 
vadovas, Pulkininkas L. 
Butkevičius — žmogaus 
Globos Draugijos pirmi
ninkas, A. Jurskis — Vy
tauto Didžiojo Universite
to Studentų Atstovybės 
pirmininkas.
Klaipėdos Krašto Nuken- 
tėjusiems Šelpti Komite

tas

D-ras Jurgis Alekna, 
Pirmininkas.

Ignas šeinius, 
Vice-Pirmininkas.

I

viams mielas ir malonus. 
Čia plaukė lietuviai darbi
ninkai ieškotis geresnio 
uždarbio. Čia kėlėsi moks
lo vyrai, čia spietėsi jauno
ji karta, kupina energijos 
ir pasiryžimo. Vietiniai su
sipratę ir iš Didžiosios Lie
tuvos atsikėlę lietuviai, 
dirbdami administracijos 
ir švietimo įstaigose, jau
natvišku įkarščiu prakai
tuodami fabrikuose ar į- 
mončse, kūrė ne tik sau, o 
ir visai Lietuvai geresnę ir 
šviesesnę ateitį.

Gal niekur kitur, kaip 
čia, nebuvo tiek junta
mas naujosios, sparčiai 
augančios ir tvirtėjan
čios Lietuvos ritmas. O 
uostas, Lietuvos vienati
nis uostas, kur kasdien 
dešimtimis lankėsi mil
žinai jūrų laivai, rodos, 
alsavo viso pasaulio nuo
lat smarkėjančiu ir grei
tėjančiu ritmu.
Tik štai 1939 m. kovo 23 

d. viskas virto kitaip. Lie
tuva turėjo perleisti Klai
pėdos kraštą svetimiems, 
kaip didieji Lietuvos kuni
gaikščiai jį turėdavę per
leisti XIV ir XV šimtme
čiais. Lietuvai vėl kaip a- 
nais laikais teliko 20 kilo
metrų visiškai atviro ir 

' smėlėto jūros kranto, kur 
norint įrengti uostą reikė
tų nepaprastų išteklių. Gi 
kas įdėta Klaipėdos kraš
tan ir Klaipėdos uostan, 
ten ir paliko. Stačiai sun
ku patikėti, kad nedidelės 

pėdos pramonės priemies- Lietuvos Lietuvos iždas 
tyje, augo kaip ant mielių būtų galėjęs j>er 16 metų 
visas 10,000 darbininkų įdėti uosto ir kitokion 

j apgyvendinti skirtas bal- krašto statybon 100 mil. li
tas, švarutis modernių tų. Įvairios mūsų įmonės 

i namelių miestas. Ten pat per tą pat laiką ten įvesta- 
jbuvo baigiami statyti vi
ešoj Baltijoj didžiausi A-.
matų mokyklos rūmai, su: 
patogiai įrengtomis dirb
tuvėmis, laboratorijomis 
ir knygynu.

Sena ir primityvi Klai
pėdos miško medžiagos 
prieplauka vės daugiau 
ir greičiau darės tikrai 
moderniu uostu, su kilo
metrinėmis plieno ir be
tono krantinėmis, su 
moderniausiais kranais, 
su visais kitais patogiais 
ir geram uostui reikalin
gais įrengimais.
Seniau apvokietintas 

kraštas ir tamsus užkam
pis darėsi vis labiau lietu-

I

meniškai 
savas teatras,

I

pastatytas 
visas tink- 
ir politinių 

puiki didelė 
3 savi 

lėšų pajūrio modernūs dienraščiai ir

Klaipėdos krašto atga
vimas po nepriklausomy- 

! bės atgavimo buvo be abe
jo pats didžiausias Lietu
vos laimėjimas. XIV ir XV 
šimtmečiais kryžiuočių ir 
kalavijuočių dalinai ats- 

j tumta nuo jūros, Lietuva,
rodos vėl ten tvirtai atsi- mokinius. Pedagoginis ir
sto jo. Nors atgimusi Lie- Prekybos institutai Klai- 
tuva buvo smarkiai nua- pėdoje 1938 m. bendrai tu- 
linta, tačiau jai nauja gy- rėjo 350 studentų. Amatų 
vybe sutryškus ir vis dau- mokykla ten pat turėjo 
giau atsigaunant, vis la- 400 mokinių. Turėta aukš- 
biau buvo rūpintasi ūk iš- tai 
kai ir kultūriškai geriau
pajūryje įsikurti. Čia pa- las kultūrinių 
krypo nemaža dalis tauti
nių jėgų, o ii- valstybė ne- Ryto spaustuvė, 
pasigailėjo 
reikalams. Visoje tautoje visa eilė kitų laikraščių, 
pradėjo augti didelis jūros savaitinių ir 
pamėgimas, 
pirma proga vyko savos donojo Kryžiaus ligoninė, 
jūros pažiūrėti, jos mėly- kurios pastatymas ir įren- 
nais plotais paalsuoti.

Rodos, nė nepastebėjom, 
kaip visi, nuo piemenuko 
ir gimnazistės iki žila
galvio senio ir senutės, 
kunigo, valdininko ir 
profesoriaus, vėl kaip 
buvę prieš šimtus ir tūk
stančius metų, pasidarė
me jūros tauta. Vėl viso
je tautoje pajausta ir su
prasta, kad tik turint 
laisvą jūromis susisieki
mą bus lengviau apsau
goti Lietuvos nepriklau
somybę ir geriau patik
rinti visos tautos ir vals
tybės gerovę.
Sveikai nujaučiant ir su

prantant jūros reikšmę, 
kiek nedidelės valstybės 
ištekliai leido, buvo spar
čiai kurtasi Klaipėdos 
krašte ir ypatingai Klaipė
dos uoste. To kūrimosi žy
mės per 16 metų pasidarė 
gana ryškios. Klaipėdos 
miestas 1923 m. turėjo tik 
27,000 gyventojų, o 1939 
m. vasario mėnesį jau 
51,000. Klaipėdos miesto 
pramonėje 1923 m., ne
skaitant statybos ir ama
tų, dirbo 3,500 darbininkų, 
1938 m. pabaigoje jų buvo 
jau 11,000. Uostan 1923 m. 
buvo atplaukę 625 laivai 
211,500 tonų talpumo, o 
1938 m. jau apie 1,600 lai
vų per 900,000 tonų, taigi 
uosto lankymas per tą lai
kotarpį buvo padidėjęs 
daugiau kaip keturius kar-j

I tus.

organizacijų,

mėnesinių, 
kiekvienas Turėta sava didelė L. Rau-

l girnas kaštavo per 3,200, 
000 litų ir kuri aptarnau
davo ne tik Klaipėdos kra
štą, o ir didesnę dalį Že
maitijos.

Klaipėdos kraštas ir mie
stas pasipuošė moderniais 
lietuviškais pastatais, mil
žiniškais Muitinės, Lietū
kio, Lietuvos Banko san
dėliais, “Maisto”, “Žuvies” 
bendrovės ir kitais fabri
kais. Išaugo graži sava 
tekstilės pramonė su 3,500 
darbininkų, pridygo savų 
puošnių krautuvių, atsira
do šimtais gerų lietuvių a- 
matininkų. Smeltėje, Klai
pėdos pramonės priemies- Lietuvos

v •

f

Kaunas, Elta — Šiais gudų ir kitų tautybių — 
mokslo metais pradžios 490, arba 0,18 proc. Tiky- 

į mokyklas lanko 292,545 bos atžvilgiu: katalikų — 
mokiniai: berniukų — 142, 257.027, žydų — 17,946, e- 
113, arba 48,6 procentai, vangelikų — 8,422, senti- 
Mokinių skaičius per me- kių — 5,389, pravoslavų— 

. tus padidėjo 8,722. Tūks- 
■■ tančiui gyventojų tenka 
! 120,8 mokinių. I ir II eilės

miestų mokyklas lanko 44,
♦ 799 mokiniai ir kitų mies
tų, miestelių ir kaimų mo- Marijampolės 
kyklas — 247,746. Gimto
sios kalbos atžvilgiu moki
niai skirstomi: lietuvių — 
260,574 arba 89,08 proc.. 
žydų — 17,942 arba 6,1 
proc., rusų — 8,693 arba į 
2,98 proc.,lenkų — 1,953 
arba 0,67 proc., vokiečių— 
1.917. arba 0.66 proc., lat
vių 976, arba 0,33 proc., kio — 10,333

i

3,141 ir kitų tikybų — 620. 
Alytaus apskrities pra
džios mokyklas lanko 18, 
190 mokinių, Biržų — 11, 
607, Kretingos — 14,718, 

15,829, 
Mažeikių — 9,772, Panevė
žio
15,945, Rokiškio
Seinų
8,504,

19,889, Raseinių —
10,664,

- 6,906, šakių — 
Šiaulių — 27.384. 

Tauragės — 17,386. Tel
šių — 12,361, Trakų — 12, 
589, Ukmergės — 16.267, 
Utenos — 14,866, Vilkaviš-
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vo 180 mil. litų. Be to, šiaip 
visokio lietuvių turto ir 
santaupų bei verčių ten 
palikta 220 mil. litų.

Per trumpus 16 metų, 
Lietuvai sparčiai au
gant, Klaipėdos kraštan 
įdėta net pusė miliardo 
litų! Tai pusantrų metų 
viso Lietuvos biudžeto 
suma. O kiek iš viso 
Klaipėdos kraštas tauti
niu, politiniu ir ūkiniu 
atžvilgiais buvo Lietuvai 
vertas, tai nelengva ir 
apskaičiuoti.
Tai kas 1939 m. kovo mė

nesį ištiko Lietuvą, būtų 
galima pavadinti tikru 
baisiu žemės drebėjimu.

Žodynai-Dktionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 

ŽODYNAS, A. Herlito. 399 pus
lapių. popieriniais apdarais — 
$2.25. gerais audeklo apdarais 
$3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00: gerais audeklo apda
rais — $3.75.
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Antradienis, Gegužės

Įspūdžiai Iš Pasaulinės Parodos

dihbininkab
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kiek susimaišė ir ištarė, kad

pie Vilniuj esančią Šv. Onos 
bažnyčią. .
nas išsitarė, kad jis norėtų ją

4

Trys Didžiausi Greito Skridi 
lno Pasauliniai Rekordai

sarč p-lė M. Avietenaitė, kun. 
Milukas ir kiti užėmė garbės 
vietas prie Didžiojo Lietuvos 

j Kunigaikščio Vytauto stovylos. 
kuri buvo gyvomis gėlėmis ap
augusi. Choras susigrupavo vir
šutiniame aukšte, kaip kokioje 
galerijoj. Prasidėjo ceremoni
jos. Pirmąjį žodį taria ir visą 
programą veda p-lė M. Aviete- 

-įrkitektūros uaite. Ji kalba angliškai ir tik 
ypač bokšte- baigoj trumpai praneša lietu

kai. Man blykstelėjo mintis, a- viškai. Baigdama savo kalbą.,

čia pat aš esu prie šv. Patriko 
Katedros. Einu išklausyti šv. 
mišių. Katedra randasi, taip va
dinamame Rockefellerio aistrik- 
te. netoli Radio City. Katedrą 

l puošia gražūs 
darbų puošmenos.

Juk aš atvažiavau į 
Parodos Lietuvos 

atidarymo iškilmes, 
esu jau prie Statė 

kur nejučio-
Buvo aštunta va- 

Čia pat ir daugiau

Apie kurią Napoleo- Prezidentą p. Whalen. (Ji čia 
nas išsitarė, kad jis nvičių ją ' kiek susimaišė ir ištarė, kad 
turėti Paryžiuje. Tai gražus pa-1 perstato Jimg. Valstybių Prezi- 
statas. Viduj Katedra dalinasi dentą, bet tuojau susigriebė ir 
į dvi dalis: Didžioji frontir.ė ir 
už didžiojo altoriaus — mažoji 
priešakinė dalis. Mišios laiko
mos kaip tik pirmoje dalyje — 
mažesnioje. Tylu ir ramu. Gir 

idisi žmonių atodūsis, girdisi

atitaisė). Po prezidento p. 
Whalen kalbos perstatytas Ap
reiškimo parapijos choras. Tai 
btrvb tik ansamblis. Pirmutinę 
savo damą — Ulonai, taip šau
niai sudainavo, kad iš tikro rei- 

šnabždančios lūpos maldos pra-i^ia pagirti ir choras ir jo va- 
šymą... Tą maldingą nuotaiką das muz. Jenkus. Būtų dar di- 
dar giliau įspaudžia į kiekvieno desnę atrakciją padarę, jei bū- 
širdį. kai pasigirsta varpelis... tŲ tas choras buvęs lietuviškuo- 
Palinksta visų nuvargusios ir se tautiškuose drabužiuose. Nes 
rūpesčių pabaltintos galvos ir svetimtaučiai raporteriai - fo- 
visame susikaupime randa tą tografai, tik raižė

Viinijos poetė Ona Miciūtė.
VDV.

maldaujanti ramumą, kurio 
tą valandėlę nieks iš tavęs ne- 
beišplėš. Čia ir padaroma mal
dos intencija už brangią motinė
lę ir šeimą. Kas žino ar toje va
landoje yra laimingesnis žmo-

Išaušo gražus saulėtas gegu- buvęs, kaip ten ir nuvažiuoti, o 
žės 14-tosios Sekmadienio ry
tas. Tai Motinos Dienos iškil
mių minėjimo diena visoje A- 
merikoje. Aš gi esu dideliame 
didmiestyje New Y’orke. Tai 
dangoraižų miestas. Toli nuo 
manęs motina, toli ir šeima. 
Garsus varpas ten tolumoje at
skaitė šešias. Tai šešta valanda 
ryto. Mano langas ne ką man 
daug parodo. Tai tik dvyliktas 
aukštas, o čia Dievuliau jau tik 
tas namas vadinasi aukštas, 
kurs antrą šimtą aukštų skai
čiuoja. Reikia tuojaus skubėti 
ir pradėti dienos rūpesčių užsi
mojimus.
Pasaulinės 
paviliono 
Bematant
Empire Building. 
mis ir įėjau, 
landa ryto, 
tokių panašių kaip aš. Pagunda
stipri, kad patekus viršūnėj 
aangoraižo. Sąlyga — vienas 
doleris ir dešimts centų. Sutar
tis priimta. Elevatorius traukia 
į viršų. Štai 50-60. jau 80-tas 
aukštas. Persimainom ant kito 
elevatoriaus ir vėl traukia. Su
stojo. Tai šimtas antras aukš
tas. Čia įrengta žiūrovam balko- gus pasaulyje, kaip anas maldi
nąs ir gali dairytis į visas puses. 
Netgi ir milžiniški žiūronai pa
taisyti ekskursantams pasižiū
rėti. tik turi užsimokėti dešimts 
centų. Patarnautojai mandagūs 
ir viską paaiškina, kur kas ko 
klausia. Miestas paskendęs ryto 
rūkuose. Toli nesimato. Važiuo
jam dar aukščiau. Dar apie dvi
dešimts su viršum aukštų. Čia 
jau į atvirą orą neišleidžiama. 
Žiūrėk per stiklo langus. Tai pa
ti viršūnėse Statė Empire Buil- 
ling New Yorke. Šis namas, ar
ba geriau sakant šio namo vir
šūnė pasvyra į visas puses. Ją 
patraukia saulės traukimas. 
Todėl pačios viršūnės pastaty
mas yra taip pritaikintas, kad 
jis gaiėtų pasiduoti - pasvirti.

Žingeidumą patenkinus ir a- 
pie valandą sugaišus skubiu 
tempu leidžiamės žemyn. Ele
vatorius taip gražiai leidžia ir 
traukia, kad rodos ir nejunti.

Emu pusryčių taip vadina- 
man “Automat”. Tai savotiškas 
restaurantas. Viską turi pats 
pasitarnauti. Nori valgyt. Tai 
paimk “tray”. įsipilk stiklą van
dens. pąsiimk peilį, šakutes, 
kavai puoduką, šaukštuką 
eik

ninkas, kurs yra visai pasken
dęs. susivienyjęs mintimis su 
tuo. Kurs yra Visagalintis....

Kadangi jau spaudoje buvo 
minėta apie Lietuvos Paviliono 
atidarymo iškilmingąsias pa
baldas. kurios įvyko Maspetho 
lietuvių parapijoj, todėl čia pa
minėsiu tik tiek, kad jas atna
šavo kun. Aieksiūnas. gi asista
vo kun. J. Petrauskas ir kun. J. 
Shea. Pamokslą, dienos momen
tui pritaikintą, pasakė kun. J. 
Balkūnas. Svetingasis klebonas 
kun. J. Balkūnas garbinguosius 
svečius: pp. Žadeikį, Budrį, p-lę 
Avietenaitę ir kitus pavaišino 
skaniais pietumis.

Dar prieš antrą valandą jau 
prie Lietuvos paviliono Pasau
linėje parodoje pradėjo rinktis 
minia žmonių. Jie klabeno du
ris. bet jos buvo uždarytos. Bu
vo per anksti. Viduj šnarėjo 
darbininkų tąsomos šlapios 
“mapos”, kurie valė grindis, ’ 
kad jos atrodytų taip jaukios, 
švarios, kaip ankstyvo ryto 
rūtų darželis. Žmonės pabelsda- 
vo ir nueidavo ir vėl grįždavo ir: 
vėl sau eidavo. Taip ligi antros!

ir valandos virte virė kaip kokia- 
į kraną ten mesk paskirtą me puode. Prieš pat antrą atsi- 

užniokestį ir atsisukęs kraną daro durys ir atsistoja Pašau-■ 
gausi puoduką kavos. Prie ka- linės Parodos policijos sargyba.1 
vos jei nori porciją duonos ar; Ji turi įsakymą, kad neįleisti 
kokių bulkučių. ar baronkų ar nieko į vidų be laiko ir be paso, 
sanvičių. irgi eik prie už stiklo Pasai negalėjo būti duodami vi- 
padėto ‘sample’ mesk ten pas-;siems, nes kambarys, 
kirtą užmokesnį ir gausi ką no- įvyko atidarymo ceremonijos, 
ri. Pirmą syk įėjus j tokį res- buvo neperdidelis. 
taurautą jautiesi žmogus lyg: siakalbiai į lauką, 
sugautas. Bet kaip apsipranti 
tai jautiesi pats šeimininkas...

Pasaulinės Parodos Lietuvos 
paviliono atidarymas turi pra
sidėti iškilmingomis pamaldo
mis 11 vai. ryte, Maspetho lie
tuvių parapijoj. Long Island. 
Neturiu supratimo, niekad ne

Reuterio Telegramų A- 
gentūra iš Berlyno prane
ša, kad iš militarinio Or- 
nanienburgo aerodromo, 
netoli Berlyno, Vokietijo
je, laike bandymų, pakilęs 
vienas mažas vienvietis 
kovos lėktuvas (Chaser), 
Heinkel 112 U tipo (išdir
by stės) su Mercedes Benz 
B. D. 606, tipo propeleriu, 
turinčiu 1175 arklių jėgos, 

Captain

Vytautas the Grcat contributed 
some of its finest folk art. The 
list of contributors to the Lith
uanian Pavilion could be conti- 
nued indefir.itely, in a word, 
Lithuanian has sent her finest 
to adom her Pavilion at the 
New York World’s Fair. We 
are only sorry that the Pavilion 
was not largo enough to inciude 
an exhibit of modern Lithua
nian plastic art. wnich would 
have made the picture of mo- 
dern Lithuania complete.

The Lithuanian Pavilion is 
not completely installed, būt we 
decided to open it on the four- 
teenth of May, as we had origi- 
nally intended, because the 
fourteenth of May is Mothers 
Day the world over and the 

: Lithuanian Committee thought 
j that date would be appropriate 
■ for the mother country, Lithua- 
. nia , to open the doors of her 
Pavilion to her chilaren over- 
seas.

May I take this opportunity 
of thanking the Federal autho- 
rities. both the officiaLs of the 
American Legation in Kaunas 

; and the officials with v'hom we I » • -
; have had to deal here for their 
unfailing courtesy and help.

Very deep thanks are due to 
the tVorld’s Fair officials, be- 
ginning with Mr. Whalen him
self, from all of whom we have 
met deep friendliness and an 
ever present wish to help. No 
matter how harrassed they

iwere, they were never too busy 
to advise or aid us.

I mušt pay, special tribute to 
the firm of George A. Fuller 
Co., which did all the interior 
work of the Pavillion. The pre
sident of the firm, Mr. Crandall, 
himself took a personai interest 
in this, for such a great firm, 

: relatively small contract. The 
construction : M ’ ' ' . ........

iMr. Murphy, was tireless and| E>įeterle, pasiekė nic-
jinwinitely patient regarding allĮkur negirdėtą ir neesama 
į lašt minule changes. all nis fel-l pasaulini greito skridim(J

įI

superintendent į pilotuojamas

;low - workers werc eųually 
’nelpful.

I also wish to thank all the 
Lithuanian volunteer workers 
who gavę their time and energy 
to the installation of the Pavi
lion, cheerfully working until 
all hours of the night. In a 
word, in the name of the Lith
uanian Committee I express 
our sincere gratitude to every- 
one who had anytning to do 

. with the installation of the 
Pavillion.

o « •
I
; It grves mc great pleasure to 
now introduce Mr. Grovcr Wha- 

: len, the distinguished president 
įof the Nevz York World’s Fair 
Corporation.

1
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• kurie ir šiuo atveju pasireiškia 
I per prisiųstus iš Lietuvos mums
amerikiečiams pasižiūrėti įvai- 

: rius rankdarbius. Ten, anot jo, 
kiekvienas raštelis, kiekvienas 
mazgelis kalbėtc kalba į mūsų ■ 
širdis, kad tu broli ir sese, toli ■ 
nuo savo tėvynės gyvendamas 
visuomet atmink, kad esi gimęs 
lietuviu, todėl ir daryk pastan
gas juo pasilikt... Ar reikia dau
giau rašyti... Juk mes kiekvie
nas, kurs dar nešiojame savo 
širdyj tą lietuviško pulso plaki
mą. mes daugiau jaučiame, ne- 

’gu mums kas gali parašyti, bei 
pasakyti. Ceremonijos po dar i 
kelių dainelių baigtos. Žmonės 
pradeda eiti, kaip koks galvų 
grindinys, ir visas pavilionas 
kupinas lietuviškų asmenybių. 
Čia įvairių ‘dyvų’... Čia ir tos 

į kaišytinės, kurias audė būda- 
'ma pas savo motinėlę, šiandien 
‘ jau virš dvidešimties metų, kaip 
j jau nematė. Čia ir linų pluoštas.
• kurį verpdavo prie ratelio išti-!____ ___________ _______
Įsas dienų dienas, kad išaudus limybę parodyti savo kul- 
i plonoji drobė. O gal abrūsai, I
■ nes juk ir Jonas pradėjo lanky- 
, tis, — mano sau jaunoji verpė- 
Ijėlė... Tai jaunų dienų prisimi- 
i nimai... Bet staptelkime. Pasi- 
, žiūrėkime, kaip atrodo pirmasis 

.! nuo fronto kambarys.
_____ __________ L,______ j----------- -----------’• J 

kitiems siunčiamais linkėjimais, i

i

savo flash- 
šviesomis fotografuodami tuos 
asmenis, kurie buvo tautiškuo
se rūbuose. Pavyzdžiui, mažoji 
Danieliaus Averkos, laikraščio 
“Amerikos” administratoriaus 
dukrelė Rūta, bene daugiausiai 
buvo fotografuojama, kaip ma-; 
žiausioji, tautiškais rūbais dė
vinti lietuvaitė. Ji buvo net fo
tografuojama ir su garbingai
siais svečiais: p. Žadeikių, p-ie 
Avietenaite ir p. Budriu grupė
je. Taigi verta būtų mūsų lietu
vaitėms didžiuotis savo tautiš
kais lietuviškais drabužiais.

Kalbėjo komisionierius Flynn, 
Konsulas Budrys, ministeris p. 
Žadeikis, p. J. B. Laučka. Pa
starasis kaipo Lietuvių Dienos' 
pirmininkas, kuri įvyks rugsėjo 

i 10 d., ypač jautriai palietė Lie- 
i tuvos ir amerikiečių lietuviųI 
. bendrą širdies plakimą, kuris i “ 
į mus jungia nuo seno per įvai--‘ 
! riais būdais panaujinant vieni i

LIET. GEN. KONSULO J. BUD 
RIO ŽODIS

—•Atidarant Lietnvos Paviljonu New Yorke Pasaulinėje 
Parodoje, Gegužės 14d.š.m.

J. A. V. vyriausybė, 
kviesdama į New Yorko 
Pasaulinę Parodą, ne tik 
davė kiekvienai tautai ga-

kuriame

Išvesta gar- 
Garbės sve

čiai : Pasaulines Parodos Prezi
dentas p. Whalen, Federalės 
valdžios atstovas komisionierius 
p. Flynn, Lietuvos Įgaliotasis 
min. Washingtone p. Žadei- 
kis. Generalinis Konsulas New 
Yorke p. Budrys. Pasaulinės Pa
rodos. Lietuvos skyriaus Komi-

Sulietuvino UI)ARNIKAS
Ką tik išėjo iš spaudos labai įdomi 32 pusi, brošiū

ra “TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ", šioje brošiūro
je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios i 
pr;ežaetis, karo eigą ir it. Šią brošiūrą turėtų Įsigyti Į 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak-į 
tua’us - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
K nygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda
me 50' nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siųskite: 

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

rekordą. Jis išvystė skridi
mo greitumą 464 anglis-, 
kas mylias ir 99 taškus; 
per valandą! Tačiau tas 
rekordas teegzistavo vos Į 
tris dienas laiko. Po trijų! 
dienų tas pats kapitonas 
su ta pačia mašina, — jau 
pasiekė 467 angliškas my
lias per valandą! Tačiau ir 
šis rekordas, teegzistavo 
vos dvi savaitį laiko.

Šiomis dienomis, papra
stas karinės aviacijos pi
lotas, — Franz Wienner,— 
24 m. amžiaus vyrukas, 
ant išmieruoto kelio, iš 
Augusburgo į Halle su 
nauju vienviečiu kovos 
lėktuvu (Chaser), Messer- 
schmidt 109 tipo, kurio 
propeleris buvo panašus 
kaip ir Heinkel tipo, su 
Mercedes Benz propeleriu, 
turinčiu 1177 arklių jėgos, 
išvystė skridimo greitu
mą 472 angliškas mylias 
per valandą! Ir tuo greitu
mu jis skrido lygiai 90 an- 

įgliškų mylių! Už šį pasiek
ią rekordą Franz Wienner 
tapo apdovanotas Aviaci- 

ijos kapitono laipsniu.
J. Butkevičius.

i

.

I

džius, kad mūsų tikslas 
nėra varžybos su kitom 
tautom, bet duoti lankyto
jui tikrą šalies vaizdą.

Ką gi šioje parodoje mes 
pateikiam? Nuo pirmųjų 

: atgimimo dienų visos Lie
tuvos vyriausybės svar- 

i biausią dėmesį kreipė į 
Lietuvos švietimą. Šioje 

I parodoje Jūs galite įsiti- . 
'kinti, kad per trumpą ne-1klausimai gal nėra opūs ir 
priklausomo gyvenimo lai- svarba tų dviejų veiksnių 
ką šioje srityje padaryta ne visai suprantama. Vie- 
didelė pažanga. ~

i mokyklų mokytojų skai
čius padidėjo penkeriopai, 
o mokinių — šešeriopai. 
Gimnazijų skaičius paau
go 4 kartus, be to, įsteigta 

i daugybė specialių mokyk
lų. Savas universitetas ir 
kelios kitos aukštosios mo
kyklos išleidžia tūkstan-

tūrinius laimėjimus, bet ji 
per tai siekia tautų glau-į 
dėsnių tarpusavio santy
kių ir nuoširdaus bendra- į 
darbiavimo pasaulio tai
kos labui.

Per parodos atidarymo! 
iškilmes ir kiekviena pasi
taikiusia proga J. A. V. vy
riausybės nariai kelia tai
kos obalsį, o jų žodžiuose 
jaučiamas gilus įsitikini
mas, kad be pastovios tai
kos, be užtikrinto rytojaus 
neįmanomas joks progre
sas, joks rimtas kūrybinis 
darbas. Ar reikia dar sa
kyti, kad nedidelė ir taip 
nukentėjusi per Didįjį Ka
rą Lietuva visu nuoširdų- ėius profesionalų. Stebūk- 
mu trokšta, kad toji taika į linga pažanga padaryta 
pagaliau užviešpata u t ų | žemės 
pasaulyje, kad jos žmonių 
sunkaus darbo vaisiai eitų 
ne švinui ir karo pabūk
lams, bet tų pačių žmonių 

statė twenty—one gerovei kelti. Lietuvos
Skyriaus Generalinis Ko-

J. K-pa.

M. AVIĖTĖNAITES kalba 
LIETUVOS PAVILJONE

Gerieral of Lithuania to the New York World's Fair 
Adtfresš of Miss Madeleine Avietenaitė, Commissioner

AtOfficial Operinę of theLithuanianPavilion, 
May 14,1939

When our friend, Mr. Albin E. I The second reason was that 
Johnson, came to Lithuania se-|we wished to show the many 
veral years ago to talk about' hundred thousands of Lithua- 
the World’s Fair. we rather nians, who do not know the 
hesitated in agreeing to take new Lithuania. reconstituted a 
part. Fairs are costly things and sovereign : ‘ 
Lithuania needs money for all years ago. what their mother 
sorts of undertakings at home. j country, or their ancestor mo-

We finally decided to accept 
invitation of the President of 
the United Statės for two rea- 
sons: 1) To exprėss our deep 
gratrtude to the U. S. A. where, 
during the lašt hundred years, 
over a million Lithuanians 
found a new home. I say “the 
lašt hundred years” although 
there were Lithuanians who 
came to the U. S. A. long befo- 
re then. There was, for ins- 

l tance, Thaddeus Kosciusko, 
' whom we call Tadas Kasčiuška, 
į and whom we and our neigh- 
bor, Poland, claim alike. We 
contend. however, that the de- 
ciding factor in such a diver- 
gence of opinion mušt be Tadas 
Kasciuška himself. And he, in 
his letters and testament. de- 
clared himself a Lithuanian and 
a very patriotic one at that. 
There is a very cherished Lith
uanian legend that a Lithuanian 
was a member of Columbus’ 
crew! Būt I cannot answer for 
the truth of that.

f

couniry. oruiar ancesiormo-.misaras Avietenaitė,
ther country. looks likę today. 1 žodyje jau nurodgį

The Lithuanian Pavilion may motyvus, dėl kurių Lietu- 
not compare in splendor to va dalyvauja šioje parodo- 
some of the Pavilions of the je q tie motyvai yra šie: 
larger and richer countries, būt padėkoti J. A. V. už prie-
I can truly say that the prepa- mjmą įr kultūrinių laisvių 
ration of all the exhibits was a;„

I
i — —---------------------------------- - --------- ------- —

labor of love in which the whole 
country was represented. All 
ages took part. The youngest 
exhibitor is a boy of six. who 
illustrated a Lithuanian pro- 
verb, and the eldest is a woman 
of seventy, who wove the cur- 
tains for the great window of 
the Pavillion. All 
represented: here 
flute (skudutis) 
shepherd lad as he vvatched 
his sheep, and here are the 
books of Antanas Smetona, the 
President of Lithuania. Many 
of the exhibits were made by 
school children and after the 
exposition is over are to be gi- 
ven to the museums of Ameri-

■ can schools.
The Lithuanian Museum of

classes are 
is a rustic! 

made by a

I

suteikimą emigravusiems 
iš Rusijos prislėgtos Lie
tuvos mūsų tautiečiams. 
Imigrantai ir jų ainiai ta
po naudingi šios šalies pi
liečiai. Jų tarpe yra žymių 
teisėjų bei šiaip pasižy
mėjusių profesionalų mok
sle ir sporte. Lietuva 
džiaugiasi savo tautiečių 
pasisekimu ir nori šioje 
parodoje duoti jiems jų 
tėvų ir protėvų žemės vaiz
dą. Gal tad tais pačiais su
metimais generaliniu ko-

Lietuvos litas iki šios die
nos nėra numuštas ir ne
svyruoja. Amerikoje tie

Pradžios nok tie veiksniai mūsų val- 
n-ii. stybei padėjo iš karto stip

rų pamatą. Tolimesni 
svarbūs atlikti žygiai bu
vo sustiprinimas ūkininkų 
padėties, įkuriant valsty
bės kapitalo pagalba ke
lias bendroves, kurių dėka 
ir pradėtas bei išvystytas 
ne žaliavos, o aukštos ko
kybės gaminių pavidale 
žemės ūkio produktų eks
portas. Prieš pora metų 
padaryta pradžia nuosa-

I
ūkio pagerinime. 

Lietuva nelabai seniai pra
dėjo eksportuoti į užsienį vam laivynui. Tie visi lai- 
savo žemės ūkio gaminius, 
bet per 10—12 metų — 
trumpą, palyginti, laiką— 
tie gaminiai pasiekia toli
miausius pasaulio kraštus, 
o kas dar svarbiau — tie 
gaminiai visur yra įverti
nami kaipo aukščiausios 
rūšies.

Maža šalis nesidairė ap- paroda. Jų spauda prisi- 
Iinkui, nemėgdžiojo kitų, deda parodą populiarizuo- 
bet pati drąsiai ryžosi to- jant, jų skaitlingos įvairių 
kiems drąsiems darbams, pakraipų organizacijos su- 
kaip žemės reforma; ji pir- darė komitetą rūgs. 10 d. 
mutinė iš visų, neišski-; Lietuvos Dienai ruošti, 
riant ir didelių kaimynų, Tad to komiteto pirminin- 
išėjo iš ją dėl infliacijos kui, redaktoriui J. Lauč- 

!supuvusio ūkinio chaoso,'kai, ir perduodu tolimesnį 
| įvesdama aukso valiutą.' žodį.

mėjimai, kurie atvaizduoti 
šioje parodoje, yra pasiek
ti tik atgautos nepriklau
somybės dėka — anksty
vesnieji šeimininkai nebu
vo ir nebūtų tuo suintere
suoti.

Amerikos lietuviai paro
dė gyvą susidomėjimą šia

4

I

Jei nori būti gera šeimininke-virėja, tai tuojau 
įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI- 

misaru nariuko Worcester iMAS ir NAMV PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny- 
misaru par 0 »į goję dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių
Mass. gimusią ir čia pir-.vaįsjų vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
mąjį mokslą išėjusią Iie- $1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite: 
tuvaitę. Priminsiu dar pir- : “DARBININKAS”
miau girdėtus iš jos žo-1366 West Broadway, South Boston, Mass.
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Motinos diena paminėta labai 
iškilmingai. Laike 8 vai. ryte 
šv. mišių Šv. Juozapo lietuvių 
par. bažnyčioje veik visi žmo
nės priėmė Šv. Komuniją. L. 
Vyčiai, Studentai, Choras ir Šv. 
Vardo dr-jos nariai ėjo “in 
corpore”. Po mišių įvyko ben
dri pusryčiai. Vakare teatras ir 
koncertas, vad. komp. A. Alek
sio, motinų garbei.

įžanginę kalbą pasakė kleb. 
kun. J. Valantiejus. Taipgi kal
bėjo Vyčių pirm. P. Aleksan
dravičius, kun. dr. A. Bružas ir 
komp. A. Aleksis.

Dainavo choras ir solo J. Lu- 
šaitė. Grojo E. Digimas, V. U- 
linskas. A. Jarus, V. Markus.

Suvaidino “Motinos Vargai” 
šie vaidintojai: A. Kanapkienė, 
A. Grėbliūnaitė, J. Lušaitė, C. 
Smulskytė, M. Andrikytė, M. 
Adomaitytė, S. Tutoraitytė, O. 
Stuknytė, J. Liesunaitis, S. Stu- 
knytė, J. Januša, A. Bukauskai
tė, E. Stulginskas. S. Stulgins- 
kaitė, E. Jurkevičiūtė, M. Krun- 
klevičiūtė. D. Markevičiūtė, O. 
Dulskytė, E. Pagaigytė, J. Dre- 
vinskaitė. Kvartetas: A. Ulins- 
kas. A. Markus, K. Karinaus- 
kas, J. Kupstas. Solo: A. Ulins- 
kas. Kiti vaidintojai: M. Jurke
vičiūtė, S. Lukminas, A. Mikli- 
nevičius. V. Klimas, ir taipgi vi- . 
sas Šv. Juozapo par. choras.

Visi gerai atliko savo roles. 
Po vaidinimo įvyko šokiai. Kle
bonas ir komisija dėkuoja vi
siems programos dalyviams.

ga ir Marijos Vaikelių Sodali
cija apvainikavo tos dienos gra
žumą kortavimo programa, už
kandžiais ir šokiais. Ir salė bu-1 
vo pilna žmonių.

Deklamavo kelios mergaitės 
(kurių pavardžių nesugau- 
džiau); duetą dainavo pp. Va
lerija Kaunietytė ir Ona Buce- 
vičiūtė. Pianu skambino p. Vik
torija Labeckaitė. Kalbėjo Ag
nė Kasmonaitytė ir kun. J. Kri
pas. Vakaro vedėja buvo ponia 
Ambrasienė. Grojo Prano Pakė- 
no lietuviškas orkestras. Taigi 
lietuviai Motinos Dieną tinka
mai paminėjo.

l

Vyrų Klubas turėjo savo me
tinę vakarienę. Dalyvavo apie 
300 vyrų. Tai buvo gegužės 4, 
parapijos salėj. Vakarienė buvo 
skani, orkestras linksmai grojo. 
Buvo ir programa. Vakaro ve
dėju buvo kun. Kripas. Kalbėjo 
kun. Ambotas, buvę pirminin
kai — Matas Kripas. Kazys 
Šimkus. Jonas Kablikas ir Leo
nas Mašiotas. Kalbėjo vargoni
ninkas Justas Balsis. Čekanaus
kas. Jonas Mončiūnas. Hartfor
do majoro raštininkas Buckley 
ir dabartinis pirmininkas Kas- 
monaitis. Šis klubas kvietė kai
po šios vakarienės svečius mūsų 
basketballininkus ir basketbal- 
lininkes. Jų vardu kalbėjo kapi
tonas Pranas Klimas.

Marianapolio Kolegijos rūmai, Thompson, Conn. kur šįmet Liepos 4 d. įvyks Lietuvių Diena ir Dainų 
Šventė. Šįmet Dainų Šventėje yra užsiregistravę sekanti chorai: Aušros Vartų, Worcester, Mass., vadovau
jant muz. J. Čižauskui; Šv. Kazimiero, Worcester, Mass., vad. muz. J. Žemaičiui; Šv. Petro par. So. Boston. 
Mass. vad. muz. R. Juškai; Nekalto Prasid. par. chorui, Cambridge, Mass., vad. muz. M. Karbauskui; Šv. 
Pranciškaus par. choras, Athol, Mass. vad. muz. J. Stačiokui; Šv. Pranciškaus par. choras, Lawrence, Mass., 
vad. muz. P. Sakui; Šv. Roko par. choras, Brockton, Mass., vad. muz. J. Vaičaičiui; Aušros choras. Gardner, 
Mass., vad. muz. J. Stačiokui; Šv. Jurgio par. choras, Norwood, Mass., vad. muz. A. Štapeliui; Šv. Kazimiero 
par. choras, Providence, R. I. vad. muz. Br. J. Baniui, Šv. Juozapo par. choras, Lowell, Mass, vad. muz. p-lei 
V. Dzedulionytei ir Šv. Kazimiero par. choras, Westfield, Mass. vad. muz. p. Burduliui. Laukiame užsiregis
truojant ir kitų kolonijų chorų. Bendram chorų chorui diriguos p. komp. J. Žilevičius iš Elizabeth, N. J.

išlaikytų kūnas reikiamas 
linijas, ir žodžiu, kad žmo
gus būtų sveikas, visuo
met geros savijautos. Tuo 
tarpu alkoholis pablogina 
žmogaus savijautą, suma
žina akylumą, kūno atspa
rumą. neigiamai veikia į 
kraujo apytaką, į plaučius 
ir net į raumenų veikimą. 
Todėl visos Amerikos žy
miosios sporto organizaci
jos, visi sporto klubai 
draudžia savo nariams 
vartoti alkoholinius gėri
mus. Kai pastebi klūbo na
rį nukrypstantį nuo drau
džiamųjų gerti alkoholį 
dėsnių, tuoj jį pašalina.

Geriausieji pasaulio 
sportininkai buvo arba ab
stinentai ai bent blaivinin
kai, reiškia, saikiai išger
davo tik kelis stiklus a- 
laus. Pavyzdžiui iš 1938 m. 
Pasaulinės Olimpiados 
trylikos žymiųjų bėgikų, 
paklausti dėl gėrimo, taip 
atsakė: trys visai negeria, 
septyni buvo blaivininkai 
ir tik trys per dieną išger- 
davę 3—4 stiklines alaus. 
Gi iš 12 sunkaus svorio 
kilnotojų dalis buvo absti
nentai, gi septyni išgerda- 
vę į savaitę ne daugiau 
kaip 1—3 stiklines alaus.

Žymieji sportininkai vie
toj alaus ar degtinės geria 
tokius gėlimus, kurie su- 

'į ’ teikia kūnui jėgos ir ats- 
p ‘ parumo, kurie duoda mais- 
g |to medžiagų. Iš tokių gėri- 

\ mų yra pienai, kakao, mi- 
I neraliniai vandenys ir vai- 
| siu sultys, jie didina fizinį

nuosavybė. Taigi prisimindami ’ dangi jau kitos kolonijos plati- 
savo praeities darbuotę senoje na minėtus ženklelius, tai ir mes i 
bažnytėlėje, pasistengkime New Haveno lietuviai neturėtu- 
taip energingai dirbti ir užlai- rne atsilikti. Kurie norėtų pasi- 
kyti savąją erdvią ir • ■
bažnyčią, 
aukomis pagal savo išgalės rem- kiekvienam išduos.

i 
kime ir pasirodykime, kad mes 
visi rūpinamės užlaikymu savo 
Dievo namo.

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Pereitą savaitę teko nuvažiuo
ti pasižiūrėti į Sea Cliff, naują 

i vasarinę vietą, kurią mūsų geri 
Geg. 15 d. įvyko parapijos j veikėjai V. Norkūnai ir F. Rum- 

komisijos susirinkimas pikniko *skai yra nupirkę. Žolinas gra- 
reikalu, kuris įvyks birželio 4 J žiai žaliuoja, medžiai skleidžia 
Linden parke, Union City, Conn. lapus, takai taisomi, svetainė 
Visi kviečiami dalyvauti. i puikiai išdekoruota, viskas re- 

Birželio 18 d. įvyks piknikas; montuojama, ir matyti, kad 
toje pačioje vietoje šešių drau-; daug sunkaus darbo įdedama, 
gijų- i kad viską tinkamai prirengus

Bus dainų ir sporto programa'dėl vasarinių parengimų.
parapijos ir šešių draugijų pik-j jau dabar penktadienio vaka- 
nikuose. Gros Digimo orkestras, rais yra rengiami šokiai, ku-

• riems vadovauja mūsų tautie
čio sūnai Jonas ir Vladas Nor
kūnai. Yra geras orchestras, 
kuris groja šokiams. Sako, kad 
skaitlingai publikos susirenka.

■ Šeštadienio vakarais šokius ren
gia antro veikėjo sūnus Juozas 
Rumskas. Taipgi yra geras or-

■ chestras. kuris groja senoviš
kos mados ir naujus šokius.

■Girdėjau, kad sekasi labai ge- 
i rai. Patartina jaunimui ir se- 
i nesniems. gavus laiko, daly- 
į vauti minėtuose šokiuose ir pa- 
I remti lietuvius jaunuolius. Lin- 
! kiu geriausių sėkmių šokių ren
gėjams.

HARTFORD, CONN !

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Lietuvių švč. Trejybės para

pijoj įvyko 40 valandų atlaidai. 
Žmonės gausiai dalyvavo. Visus 
pamokslus sakė garsus pamoks
lininkas kun. Jonas Balkūnas iš 
Maspeth. Long Island. Sesutės į 
Pranciškietės labai gražiai pa
puošė mūsų bažnytėlę. Dalyva
vo šie svečiai kunigai: Balkū
nas, Abromaitis, M. S., Pauliu- 
konis MIC., Švedas, MIC., Va- 
lantiejus. Pankus. Vaškelis, 
Karkauskas, Kazlauskas. Kar- 
Jonas. Gradeckas, Ražaitis. Ka- 
ružiškis (iš Cleveland. Ohio). 
Bakšys, Gauronskas, Ambotas 
ir Kripas. Be to. dar buvo at-(

GRIAUNAMA SENOJI
BAŽNYČIA

Į

puikią imti platinti ženklelius, meldžiu 
kurią dabar turime,‘ kreiptis pas M. Jokubaitę, kuri 

Ženklelių 
kaina 25 centai. Surinkti pini

ngai eina padengimui lėšų Lietu- 
jvių skyriaus Pasaulinėje paro- 
' do je. M.

PARAPIJOS GEGUŽINĖJE 
BUS ĮTEIKTA ŠAULIŲ 
ŽVAIGŽDĖ KLEBONUI

Birželio 18 d„ š. m., įvyks 
Šv. Kazimiero parapijos pikni
kas arba gegužinė Sea Cliff Pa- 
vilione. Ši gegužinė bus nepa
prasta ir įdomi, nes joje‘daly
vaus Lietuvos Konsulas p. J. 
Budrys, kuris įteiks mūsų kle
bonui kun. M. Pankui šaulių 
Žvaigždę, kurią jam paskyrė 
Šaulių Sąjunga už pasidarbavi
mą ir aukas. Taipgi kun. M. 
Pankus minės savo gimtadienio i nytoją į savo širdis, pasistipri- 
ir 33 metų kunigavimo darbuo-. no Dangiškąja Duona, 
tės Kristaus Bažnyčioje sukak-į urynvn^nnrMA
tį. Tikimės daug aukštų svečių. - -i

Būtų malonu, kad skaitlingai 
atsilankytų ir apylinkių koloni
jų lietuviai į šį nepaprastą pa
gerbimo pikniką.

VIETINE KOMISIJA REN
GIASI PRIE TRILYPĖS

GEGUŽINĖS
Conn. Valstybės trijų Apskri-

Pereitą metą mūsų senoji'čių Gegužinės rengimo komisi- 
vykę Hartfordan į Kunigų V ie- bažnyčia tapo parduota. Šį me- rūpestingai ruošiasi prie ge- 

: tą valdžia davė įsakymą ją nu- gūžinės, ir praneša visoms kuo- 
! griauti, nes kada siautė viešu- poms. kad ruošiama įvairi pro- 
Jas pereitais metais, tai nugno- grama dainų ir sporto. Bus 
vė bokštą. Kaip graudu darosi plaukimo lenktynės vyrų ir 
praeinant ir matant mūsų baž-, mergaičių, bus įvairūs bėgimai, 
nytėlę griaunant, kurioje tiek kaip tai: trijų kojų, knygų ne

yra. tiek šimas. virvės traukimas ir dar 
kitokie žaislai. Kviečiam jauni
mą iš anksto rengtis dalyvauti 
lenktynėse. Taipgi patariame 

i visiems, kurie mėgsta maudytis, 
kad čia pat bus galima gerai iš- 

jsimaudyti. nes randasi gerai į- 
' taisytos maudynės ir švarus 
vanduo. Komisija kviečia visus 
energingai darbą varyti pirmyn. 
Rinkime apgarsinimus, raginki
me važiuoti į gegužinę. Jei kas 
norėtų daugiau tikietų knygu
čių. tai meldžiu pranešti komi
sijos rast. M. Jokubaitei. 175 
Fillmore St.. kuri tuojaus pa

rsiųs. Visi petis į petį dirbkim, o 
■ pasekmės bus geros.

nybčs Centro susirinkimą šie 
kunigai: Vaitekūnas. Jūras.
Strakauskas.

Oras buvo gražus ir kaip sa
kiau, žmonės gausiai lankėsi.

MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ
Bažnyčioje per antrąsias šv. 

mišias (pusę po aštuonių) Mo
terų Sąjunga ir Marijos Vaike
lių Sodalicija užprašė šv. mi
šias. Tėveliai su savo šeimomis 
ėjo prie Dievo Stalo. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Kun. J. Am
botas pasakė pamokslą.

Vakare, salėje. Moterų Sąjun-

I Įsigykite

nytėlę griaunant, 
gražių prisiminimų 
daug Dievo malonių išprašyta, 
tautos reikalams pasidarbuota, 
jaunystės dienų praleista, ir 
gražiai katalikiškoje dvasioje 

į išauklėta doro jaunimo, taipgi 
skaitlingai aukų sudėta tos 
bažnytėlės palaikymui. Gaila, 

j bet ką daryti, kad nebuvo gali- 
;ma užlaikyti ją kaipo lietuvių

PILIETYBES KATEKIZMĄ
| Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
| Priedermes
£ Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
& jums padės, nes joic randasi daug Klausimu ir Atsakymų

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

i

anglų ir lietuviu kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskitc užsakymus: 2

“DARBININKAS” ... |
36(i IV. Broadway, So. Boston, Mass. 2

GAUTA PASAULINES PARO
DOS LIETUVIŲ DIENOS 

ŽENKLELIAI
Šiomis dienomis gauta Pasau

linės Parodos Lietuvių Dienos 
ženklelių, kurie yra labai gra
žūs ir patogūs kiekvienam lie
tuviui bei lietuvaitei dėvėti. Ka-

! =

?!

ROCIffSTER, N. Y

Kun. J. J. Jakaitis. MIC.. Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirias - 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Slavackas — Raštininkas. 7 Mott St., 
Worcester. Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 Commonv.-ealth 
Avė.. Worcester. Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko’ Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

:a pajėgumą, teikia žmogaus
A. Skirius kūnui būtinai reikiamų 

medžiagų — baltimų, rie- 
į balų ir vitaminų. O kokias 
j

Sporto tikslas yra prie-Į sportuoja tam. kad jo kū- 
šingas alkoholio vartoji- nas stiprėtų. įgytų tinka
mo pašėkmėms. Jaunuolis; mą, gražią išvaizdą, kad

Sportas Ir Blaivybė

SODALIEČIŲ ŠVENTĖ
Gegužės 7 d. per sumą soda- 

lietės šventė savo metinę šven
tę, dalyvaudamos bažnyčioje 

’ gražioje procesijoje. Naujos so- 
dalietės sudėjo savo įžadus, ku
riuos priėmė klebonas. Buvo la
bai gražus reginys kada visos ■ 
jaunos merginos ėjo prie Dievo 
stalo. Apvainikavusios Švč. Ma
rijos' stovvlą. priėmė savo Išga-' dieni, gegužės 21 d., per

(

Gegužės 14 d., Motinos diena. 
Visos mergaitės sodai ietės su 
savo motinėlėmis pripildė veik 
pusę bažnyčios per pirmąsias 
mišias, kurias atnašavo patsai 
klebonas. dalyvaudamos “in 
corpore” bažnyčioje ir visos 
bendrai eidamos prie Dievo Sta- 
io. Klebonas savo ilgame pa
moksle gražiai nupiešė motinos 
svarbą, jos kančias ir širdingą 
meilę savo vaikeliams pavyz
džiais iš gyvenimo. Laike pa
mokslo nebuvo žmogaus bažny
čioje, kurių akyse nebuvo aša
rų. prisiminus savo gyvąsias ir 
mirusias motinėles. Suskambi
nus varpeliui Komunijai, duk
relės su savo motinėlėmis, o 
paskui ir visi žmonės ėjo prie 
Dievo stalo, pasistiprinti Dan
giškuoju maistu ir pasimelsti 
už savo motinėles. Kaip buvo 
skaudu širdyje prisiminus, kad 
yra daug dukrelių ir sūnų, kurie 
yra atsiskyrę nuo Dievo ir Baž
nyčios, yra apleidę savo moti
nėles netiktai materialiai, bet ir vynę Lietuvą, 
dvasiniai. Kiek tokių motinų saugotų ir globotų 
nelaimingų randasi šiame pa
saulyje. kiek lietuvių motinų ne
turi tą dieną džiaugsmo savo 
širdyje, matydamos, kad
vaikeliai eina blogu keliu. Mo- na laisvė, 
tina verkia savo širdyje .o jos santykiai su Šventuoju Sostu ir 
verksmo niekas negirdi, tiktai tas kraštas vėl būtų katalikiš- 
Dieviškoji Motina, ir dažnai kas kraštas vertas Marijos že- 
vaikai savo motinos neprisime- mės vardo. Vyturys.
įa net ir mirties valandoje. 
Gaila tų motinėlių, bet gal Die
diškoji Motina per užtarimą sa-
70 Sūnaus suteiks ir joms tą Motinos diena, gegužės 14. la- 
aimę. kad ir jų vaikeliai prisi- bai gražiai pavyko. Vakarą su
mins savo motiną netiktai Moti-. rengė parapijos choras, kuris

nos dienoje, bet ir per visas pirmą kartą persiorganizavęs j dens, 
dienas jų gyvenimo. i pasirodė scenoje su gražiomis ’

liaudies dainelėmis.
gražiai: 
Vaidino p. 
minskiūtė. 
lietuviškai 
Žmonės turėjo dau; 

I juoko.
Begalinė”: 
tas. Mačiukaitis. Mockevičius. 
Einoriūtė. Šumskiūtė. šiuo vai
dinimu prijuokino publiką, nes 
vaidintojai vaidino gyvai ir 
gražiai. Ypač gražiai ir daug 
juoko padarė p. Serbentas, žydo 
rolėje.

Motinoms eilėraščius pasakė: 
"Ten po žalia po velėna” — p. 
Einoriūtė. o “Ramiai miegoki 
amžiaus miegu" p. Anušauskai- 
tė. Vyrų ansamblis sudainavo 

| “Vaikščiojau" ir “Aš išėjau pa
grybauti”. Žmonėms taip pati
ko. kad turėjo pakartoti. Solo 
dainavo p. Jams. p. Kaminskai
tė. p. Petruškevičiūtė. Duetą 
dainavo pp. šumskytė ir Jakš- 

I tytė. p. Einoriūtė ir šumskytė. 
Visi savo užduotis gražiai atli
ko. ir jaunimą reikia pagirti ir 
palinkėti, kad ir toliaus darbuo
tųsi. Kleb. kun. J. Kazlauskas 
kalbėjo ir dėkojo visiems daini
ninkams ir publikai už gausin
gą atsilankymą ir parėmimą pa
rapijos vakaro. Vedėju 1___
muz. A. Stanišauskas.

DIEVO MALONIŲ LAIKAS
Iškilmingi 40 vai. atlaidai mū

sų parapijoje prasideda sekma- 
sumą 

10.30 vai. iš ryto su iškilminga 
procesija. Parapijos kunigai 
nuoširdžiai kviečia visus tikin
čiuosius kuoškaitlingiausiai da
lyvauti pradžioje to brangaus 
laiko ir per visas pamaldas, ku
rios bus laikomos. Tie atlaidai 
yra didžiausias Dievo malonių 
laikas, kokį gali suteikti Motina 
Bažnyčia. Iškilmingos pamaldos 
bus taipgi sekmadienio, pirma
dienio ir antradienio vakarais 
7:30 vai. vakare. Paskutinį va
karą iškilminga užbaiga su pro
cesija. Pirmadienio ir antradie
nio rytais bus kelios šv. mišios, 
kurios prasidės 5:30 vai. rytais. 
Bus daug svečių kunigų su dva
sine pagelba ir visiems bus pro
ga atlikti išpažintį ir priimti 
Švč. Sakramentą. Išpažintys 
bus klausomos sekmadienio ir 
pirmadienio vakarais po pa
maldų. o pirmadienio ir antra
dienio rytais 
sias mišias.
Tenelieka nė 
taliko. kuris 
Dievo malonėmis, 
šiais metais laike 
prisimintų ir mūsų 

kad
i

prieš paskutinią- 
kurios bus 8 vai. 
vieno lietuvio ka-i 
nesinaudotų tomis 

o ypatingai 
tų atlaidų 
brangią tė- 

Dievas ją 
šiais nera

miais ir pavojų gręsiančiais tai
kais. kad Dievas laimintų ir 
globotų tą Marijos žemę ir kad 

jų Jo Bažnyčiai būtų suteikta pil- 
kad būtų užmegsti

OniVuLivnl, Vvnn.

Suvaidino 
“Namai - Pragarai”. 
Andrulaitis ir p. Ka- 

Abu gražiai 
ir gražiai 1 

g I 
Po to vaidino 

Klimaitis. 
Mačiukaitis.

i kalba 
vaidino, 
gražaus 
“Daina 
Serben-

buvo kų.

medžiagas teikia alkoholi
niai gėrimai?

Degtinė turi 
alkoholio ir apie 50' /

, vynas — 3 
koholio, 90' < vandens ir 
5—7 G įvairių medžiagų, 
vynas 70—75' '< vandens, 
15—20'/ įvairių spiritų — 
alkoholio ir 5—10'/ ang
liavandenilių ir kitų me
džiagų. Kaip matome iš a- 
pytikrių duotų nuošimčių 
(tie nuošimčiai alkoholio 
labai kinta pagal gėrimą 
senumą ir rūšį), kad tuose 
alkoholiniuose gėrimuose 
daugiausia yra vandens ir 
spiritų — alkoholio, 
tarpu visai trūksta reika
lingų žmogaus kūnui mai
sto medžiagų. Tad kam 
mums gerti tuos nuodus ir 
bereikalingą, nemaistingą 
balastą!

Sportininkai, kurie pra
deda girtauti, tuoj pralai
mi savo čempijonatą. nu
stoja daryti pažangos, net 
nepasiekia seniau padary
tų sporto rezultatų. Taip 
žlunga jo geras vardas, ne
pasiekia aukštesnės karje
ros, žlunga visos gražios 
viltys dėl laimingesnės a- 
teities. Alkoholis pražudo 
daug daug gerų sportinin-

apie 50'/
van-

5 G al-

tuo

I

didelį 
gegužės 27. 

Pelnas skiria- 
į New Yorką. į

iIi

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIUDabar choras rengia 

lietuvišką vakarą 
parapijos salėj, 
mas kelionei
Pasaulinę Parodą chorui nuva
žiuoti. Visi lietuviai yra kvie
čiami paremti jaunimą savo 
silankymu.

at-

p. M. BARONAITĖ BUS 
BRIDGEPORTE

Ją pakvietė muz. A. Stanišau- 
skas, ir ji pasižadėjo atvykti ir 
jaunimą pamokyti lietuviškų 
šokių. Laukiame p. Baronaitės.

A.

Manant apsigyventi A- 
merikoje. reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI
KOLONIJOSE

S

, Apaštalystės Maldos draugi
ja surengė teatrėlį. Moterys sa
vo vaidinimu prijuokino publi
ką. Pelno 
para pi jos

LOWELL, MASS

Kas sake, kad Lo\ve’., kolo
nija snaudžia. Neseniai teko 
ten būti ir sužinoti štai ką:

Pastangomis gerų parapijie
čių tapo įtaisytas naujas šilki
nis B,, kinkymas.

Mar. Dravinskienė po sunkios 
operacijos sveiksta šv. Juozapo 
ligoninėje

Prie. Panelės švenčiausios Al
toriaus įtaisytas naujas elektri
ko vainikas.

Kun. P. Strakauskas pranešė, 
kad skolos atmokėta $240.00. 
Parapija skolas mažina. Dabar 
pasilieka skolos $2.255.00.

Nauja ir energinga vargoni
ninkė p-lė Veronika Dzeduliony- 
tė gabiai veda chorus. Trumpa
me laike chorai atsižymėjo nau
jomis giesmėmis ir dainomis. 
Parapijos Merginos Sodalietės 
Motinos dienoje gražiai pasiro
dė. Ryte laike šv. Mišių pr iėmė 
šv. Komuniją. Vakare parapijos 
svetainėje surengė puikią puo
tą pagerbimui savo motinėlių. 
Laike vakarienės turėjo įdomų 
ir motinoms pritaikintą progra
mą.

Kelios savaitės atgal apsivedė 
p-lė Ona Žapnickaitė su Adolfu 
Čapliku iš Nashua. N. H. Ge
riausio pasisekimo.

■«K

I

liko $46.4(1. Paskirtas 
skolas mažinti.

Sodalietės gerai pasi- 
darbais. Surengė 

Centinį kermošių, uždirbo $28. 
45: surengė šokius, pelno turėjo 
$29.3(1. Abiejų surengimo už
darbį paskyrė parapijai skolas 
mažinti.

Jaunos 
rodo savo

Gyvojo Rožančiaus Brolijos 
nariai irgi nepasilieka. Surengė 
paskaitą, kurią skaitė kleb. kun. 
P. Strakauskas. apie savo kelio
nės įspūdžius. Žmonių atsilankė 
virš 200. Pelną $52.65 paskyrė 
parapijai sumažinti skolą. i

P-lė Elena Narinkaitė rengia-' 
si ištekėti. Jos pagerbimui su-1 
rengta "Shower". Atsilankė į 
daug gražaus jaunimo. Žinoma į 
vien tik merginos.

Pas mus darbai mažai eina. 
Gaila, kad daugelis iš geresnių 
jaunuolių turi palikti mūsų 
miestą ir ieškoti darbą kitur.

i

Girdėjau, kad Didysis Choras, i 
Merginos Sodalietės ir Marijos 
Vaikeliai nupirko du nauju me-i 
džiu prie bažnyčios, užpildyti 
vietas medžių, kuriuos pereitą 
rudenį audra išvertė.

Lowellio lietuvių 
Moterų siuvimo ratelis 
“Centinį kermošių". 
$51.00. Visą pelną paskyrė pa
rapijai skolas mažinti.

Parapijos mažieji vaikeliai 
priėmė Pirmąją savo šv. Komu
niją. Dalyvavo tik viena mer
gaitė ir šeši berniukai. Gaila 1 
matyti kaip lietuviai tėvai nesu
pranta savo parapijos ir lietu
vių reikalų. Daugelis iš tėvų lei- j 

į svetimtau-

Katalikių
turėjo

Uždirbo do savo vaikelius
čių bažnyčias ir lietuvių parapi
ją paniekino. Pempė.

Marijos Vaikelių Sodalicija 
turėjo savo metines šv. mišias. 
Visi nariai dalyvavo su savo 
gražiomis uniformomis. Begalo 
malonus įspūdis.

PHILADELPHIA, PA.

U
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Apaštalystės Maldos Draugi
ja turėjo Centinį Kermošių. Už
dirbo $27.60. Įtaisė naują auksi
ni liktorių.

Vietinis klebonas parapijos 
chorams surengė puotą, kad pa
dėkojus už jų pastangas bažny
čios pamaldas pagražinti metų 
bėgyje.

Kastantas ir Pranciška Bane- 
vičiai įtaisė parapijai brangų 
auksinį indą, kuris naudojamas 
bažnyčioje Didyjį Ketvirtadie
nį.

Merginos Sodalietės padėjo 
parapijai mažinti skolas. Su
rengė kortavimo vakarą. Pelno 
turėjo $26.25.

GELBĖKIME PABĖGĖLIUS
Kaip žinome, vokiečiams Klai

pėdą užimant, daug tūkstančių 
lietuvių su šeimynomis turėjo 
bėgti, palikdami savo namus. I 
tekius ir kitokį turtą, vien dėlto, 
kad buvo ištikimi lietuviai. Da
bar tie pabėgėliai Lietuvoje, ne
turėdami lėšų naujame gyveni
me. su ašaromis kreipiasi į mus 
amerikiečius piniginės pagel- 
bos.

Kaip matome spaudoje, kitų Į 
kolonijų lietuviai gausiai tam 
tikslui aukoja. Ir mes išklausy
kime nuskriaustųjų maldavimą. 
Tuo svarbiu tikslu, trečiadienį. į 
birželio 7 d.. 7:30 vai. vakare, 
įvyks prakalbos. Lietuvių Tau-; 
tinėje Svetainėje. 928 E. Moya- 

Kviečiamas Lie- 
ir kiti žymūs 
paaiškins rei-

Balandžio 25 d., „Ona Akso- 
maitienė dovanojo naudingą iš 
Lietuvos knygą: •'Modernioji 
Katalikė” miesto knygynam 

;Tai vis platinimas mūsų gražios 
• kalbos ir rašto.

Orui mainantis, plinta nema
žai visokių ligų, o labiausia šal
čių maišos. Tokiu būdu ir mū- 

įsų sąjungos siuvimo ratelis re- 
; čiau susirinko. Bet praeitame 
susirinkime pas R. Stankienę 
kelios pritarė iš anksto darbuo
tis ir siūt po vieną kitą suknelę 
dėl biednų nepaisant iš naujos 
arba vartotos medžiagos. Taigi

- - ketv. pėdu lentynų pl°' , 
XUS " • šaldo Sanalloy

greitai
’ .arsus “EconomiKr

, F Zas Pamatyk speciali
I Mechanizmas-

a nupiginimą’

MODELIS t kub. pėdų .0^

1^149 .50 ii! i

L.

$5.00 Įmokė'*
^ci diena

f

ČIA TIKRA KOKYBE... Ir kokis PIRKINYS!

Didelis šeimyninio dydžio Westinghouse nau
jas puikus šaldytuvas... visas kabinetas plieninis... 
ilgai tveriąs, įkeptas Dulux užbaigimas... visas 
porcelinis vidus... puikiausiai įrengtos lentynos... 
garsus ECONOMIZER atspauduotas Mechaniz
mas turįs didelę pajėgą šaldyti, 5-ms metams Pro- 
tection Plan. Viskas garantuota Westinghouse... 
labai ekoniškas ir duodąs gerą patarnavimą.

Ui i

I
>

DEPENDABLE
REFRiGERATION

AT
ROCK-BOTTOM

COSTS

Westinghouse Refrigerator
_________

Union Electrical Supply Co. Ine.
[•Iii

r- 92 High Street Boston, Mass.
Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas

Telefonas LIBerty 2337

Didysis parapijos choras su
rengė metinį “Dešrukų kepimo 
išvažiavimą”. Dalyvavo daug 
jaunimo. Oras buvo gan vėsus. 
Ūpas buvo nelabai kokis. Šv. 
Vardo draugijos centinis ker
mošius davė pelno $25.55. Įtaisė 
naują auksin. liktorių.

ir aukų rinki-

Sąryšio komisija 
išrinkta geg. 4 d.) 
J. B. Tribulas. Dr. 
Staniškis. K. Dal-

v------.---.-----.-----.--------

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius j 
Patarnavimas Dieną ir Nakt į J 

: 602 Washington Blvd. į 
; BALTIMORE. Md. < 
; Telephone Plaza 8595 / 
• Limostnai dėl visokiu reikalų.

i

?

mensing Avė. 
tuvos Konsulas 
kalbėtojai, kurie 
kalo svarbumą.

šias prakalbas
mą rengia Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų 
(susirinkimo

! iš šių narių:
G. Gudze. P.
bukas. A. Tvaranavičia, F. Pū
kas ir J. Lazdauskas. Jei nega- 

i Sėsite prakalbose dalyvauti, 
malonėkite savo auką, kad ir 
mažą, priduoti bile kuriam ko
misijos nariui. Fr. Pūkas.

___________

Suvažiavimas Viloj Juozapo 
Marijos, Hewtown, Pa.

Pa., kur šių metų liepos 9 j 
d. (July) įvyks pirmasis! 
piknikas, antrasis gi rug
piūčio 6 d. (August 6).

Pikniko rengėjai nuošir-i 
džiai kviečia visus ! 
vius vykti į minėtus pikni
kus. Nepamirškim, jog iš
leistas tenai doleris, 
centai eina musų 
naudai — mūsų 
gražiam auklėjimui.

SUFFOLK 
D0WNS

DABAR IKI LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 

1-mos ir 2-ros lenktynes 2:15

Įžanga • su taksais > Sėdynes 99c 

Clubhouse $1 50—8 lenktynes kasdien .

Sulaukus gražesnių, šil
tesnių dienų, jau galvoja
ma. kaip ir kur patogiau, 
linksmiau praleidus šven
tadienio laisvą laiką. Visai 
teisingai daugumos min
tys skrenda iš miesto dus
laus oro į laukus, miškus, 
vilas. Taigi lietuviams pri
minsim tokią vietą, kur 
galima ramiai, maloniai 
praleisti sveikame, gryna
me ore. puikioj vietoj lais
vas valandas, tai Juozapo 
Marijos Vilą. Newtown,‘

jeigu kurios sąjungietės galite 
' šį naudingą darbelį atlikti per 
vasarą, tai prašome.

į _________
Jauniems studentams užbai

gus aukštąsias mokyklas šiais 
! laikais labai sunku gauti darbas 
■— jeigu jaunuolis turi tėvus tai 
laimė, bet jeigu jaunuoliui rei
kia užsidirbti ir dar ką kitą už- 

; laikyti, tai vargas. Tikrai būtų 
i garbės darbas, jeigu mūsų biz- 
i nieriai arba šiaip lietuviai, žino- 
i darni vietų tokiems asmenims, 
' skelbtų, gelbėtų, aš manau, kad 
i ši užuojauta būtų šimteriopai 
, atlyginta. . _. —------------—O. Y. 54 KP. KORESP.

PADĖKOS ŽODIS

Širdingai dėkuoju vi
soms sesutėms sąjungie- 
tėms 54 kuopos, kurios 

i taip skaitlingai dalyvavo 
mano motinėlės laidotuvė
se.

— - -
i
I

Mass. Maine ir N. H. Moterų 
Sąjungos Apskričio Suva

žiavimas

Ona Banionienė.

— vĮvyks Norvvood, Mass., bažnyti
nėje svetainėje. 26 St. James 
Avė., birželio 4 d.

Sesijos prasidės 1 vai. po pie
tų. Malonu būtų, kad visos kuo
pos prisiųstų atstovių, nes prieš- 
šeiminis suvažiavimas ir svar
bus.

Taipgi vajaus laikas, kuopos 
turėtų nepamiršt apie įrašymą 
naujų narių. Yra daug merginų 
ir moterių, kurios mylėtų pri- 

| klausyti, jei kas jas pakalbintų 
arba užkviestų.

Dabar visos sukruskite ir at
likite sėkmingai savo pareigą, 
kaipo narės sąjungietės, prira- 

| šydama nors vieną narę.
T. E. Mažeikie nė, 

Apskričio Pirmininkė.

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

lodismentais pareiškė padėką 
komisijai. Petronėlė Medonienė 
dėkuoja vardu visų ilgamečių 
už gražų pagerbimą ir gėles. 
Aplodismentais padėkojo J. Me- 
dinienei už aprašymą ir kuopos 
paveikslo įdėjimą į laikraštį 
/‘Pasaulio Lietuvis": O, Akso- 
maitienei už skelbimą kituose 

į laikraščiuose ir radio; kuopos 
korespondentei 0. Jurgutienei 

.už šių iškilmių aprašymus.
Nutarta turėti pagerbimo va- 

. karėlis bendrai su 64 kp. ir 72 
Ikp- narėmis mūsų Centro pirm. 
! E. Paurazienės garbei gegužės 

Serga Miknaitienė ir Petronė- 18 d., vakare, Šv. Jurgio parapi- 
lė Valatkevičienė. A. Barštaitė 
užėmė vietą kaipo antra jauna
mečių globėja ir tikimės, kad 
jos muzikališku talentu mūsų 
jaunametė daug programų galės 
surengti. Raportavo M. Stankie- 
nė. kad jaunametės laukė Moti
nos Dienos, gegužės 14 d. su 
programa, kuri perkelta 2 vai. u£ jos mirusią 83 metų motinė- 
po pietų dėl primicijantą kun. ]g Magdaleną Ratkelienę balan- 
B. C. Ivanauską. Šv. Antano 
parapijoj pagerbti.

M. S. 54 kp. piknikas įvyks 
birželio 3 d.. Birutės darže. Va
dovauja J. Medinienė ir Alena 
Raubienė. Įžanga 25 centai, 

i Pelnas pusiau su parapija.
Centro pirm. E. Paurazienė i.š- 

jdavė raportą iš 20 metų kp. su
kakties bankieto. Pelno kuopai 
liko $186.56. Susirinkusios ap-

DETROIT, MICH
Gegužės 3. Moterų Sąjungos 

54 kp. susirinkimą vedė pirm. 
O. Kratavičienė. Dauguma na-avon - j - I (

lietu ''dalyvavo. Džiaugiamės, kad į 
I Eleonora Marozaitė prisirašė 
prie kuopos. Ji yra jauna ener
ginga mergaitė, neseniai pasižy-Į 

ar mėjusi kaipo viena iš čampijo-’ 
pačių nįų “typing” ir “short hand”) 

dukrelių Studentė. Dabar darbuojasi 
_ _ . Tu- kaipo Sec. Stenographer vieno-į
rim žinoti, jog mūsų Sese- je žymioje kompanijoje Detroi- 
lės, vienuolės su kilniu pa- te.
sišventimu darbuojasi sa
vo vedamose mokyklose, 
jog jųjų mokyklos ir įstai- į 
gos išlaikomos didžiąja da
limi aukomis. Taigi lietu
vės. lietuviai, kuriems rū
pi dvasinė žmonių gerovė, 
kurie brangina kas yra ge
ra ir kilnu, į Juozapo Mari
jos Vilos pikniką.

Sužadinimui geresnio ū- 
po antrajam piknike bus 
leidžiama dovanomis šim
tas dolerių. Didesnių, ar 
mažesnių dovanų bus ke
liolika.

Lietuvės, lietuviai bran- 
ginkim šviesą, siekim vie
nybės!

Juozapo Marijos Vilos 
Pikniko Rengėjai.

I

jos svetainėje. Į komisiją apsi
ėmė: Simutienė, Medonienė.

1 Švabinienė, Sabinienė ir Blaze- 
vičiūtė. Kuopos valdyba pasi
žadėjo pagelbėt.

O. Banionienė dėkuoja sąjun- 
gietėms už skaitlingą atsilan
kymą laidotuvėse ir daug mišių

čiai džiaugiasi nauja dukrele 
gimusia gegužės 1 d. Ilgiausių 
ir sėkmingiausių metų

1 naujai lietuvaitei.
---------- —

Edvardas Elmer Aksomaitis 
baigs Catholic Centrai High 
School ketvirtadienį, birželio 15 | 
d. Jo motinėlė yra ilgametė lie-. 
tuvių - anglų spaudos darbuo
toja. narė 54 kp. Ona Aksomai- 
tienė kviečia sąjungietės. drau
gus ir pažįstamus dalyvaut 
graduantų programoje. Jos sū
nelis yra pasižymėjęs mokyk
los poetas. Būtų malonu, kad 
mūsų jaunieji lietuviai būtų at- 
jaučiami daugiausia lietuvių.

mūsų
VAŽIUOKITE

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

TE.L. Iu.BOJlOH26«6.

Į
. PAIAf(NAVtriA\
X. CE\AUN į

LAIVAI »

7JV

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaietskienė.
564 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 VVashington St.. Roslindale, 

Tel. Farkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St.. So. Boston. Mass.

$V. JONO EV. BL. PATALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

džio 20 d.
Naujai susiorganizavusi Det

roito Lietuvių Katalikų Veiki
mo Centrą sveikiname ir vėlina
me geriausių sėkmių. Organiza
cijos ateinanti susirinkimą mū- Tvarkdarė - Ona Mizgirdienė.•’ * r . 1512 Columbia Rd.. So. Bosto1512 Columbia Rd., Šo. Boston.

Kasos GI.--Marijoną AukStikalnlenS, 
111 H St.. So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Rūta ir Boleslavas Valetkevi- protokolų' rast mink,.

sų kuopą atstovauti apsiėmė. 
M. Kasevičienė ir A. Kamins
kienė.

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera.
16 VVinfield St., So. Eoston, Mass. 

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

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

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

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

Draugija laiko susirinktmu^<Jtas tre
čią nedčldienį kiekvieno' mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 71 h St., So. Boston, Mase
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VIETINĖS ŽINIOS|
I vos Dukterų, Moterų Sąjungos 
kuopos, Tretininkų, Šv. Petro 
Povilo, LRK Saldž. Šird. V. J. I 
ir Maldos Apaštalystės. Kelios 

; šių draugijų lenktyniuojasi dėl 
pirmos vietos. Gauta daug do- 

Įvanų. Raginta dovanas rinkti ir 
i registruoti Mėgėjų programan 
■ iš anksto. Sekantis išvažiavimo , I; susirinkimas bus birž. 8 d.

—
Kun. K. Urbonavičius, kun. 

į P. A. Virmauskis ir daug south- 
bostoniečių dalyvavo kun. P. V. 
Strakausko pagerbimo bankie- 
te, Lowell, Mass. Kun. Pr. Auk- 
štikalnio motinėlė, penelės Kil- 
moniūtė ii' 
nuo vietinių kunigų ir kun. 
Strakausko 
prietelių didelę piniginę dovaną, 
kurią kun. Virmauskis viešai 
jam įteikė.

ŽINUTĖS

Geg. 19 d., mirė Elzbieta Nor
vaišienė, savo namuose, 70 Bol- 
ton St. Ji paėjo Šakių parapi
jos. Amerikoje pragyveno 34 
metus. Paliko vieną seserį. Pa
laidota bažnytiškai geg. 21 d.

Tą dieną, vakare, įvyko sėk
mingas Šv. Petro parapijos Me
tinio Išvažiavimo rengėjų susi
rinkimas. Apart Veikimo Komi
sijos, dalyvavo daug parapijie
čių ir draugijų atstovai. Susi
rinkimas pasivadino išvažiavi
mo organizatoriais ir pasiryžo 
savo organizaciją keleriopai pa-! 
didinti. Buvo pranešta, kad 
Choras entuziastiškai rengia 
naujų dainų programą ir Vy
čiai smarkiai ruošiasi prie tur
gaus ir Mėgėjų Valandos. Ro
dos sekančių draugijų atstovai 
dalyvavo susirinkime: Amžino 
Rožančiaus, Blaivininkų, Lietu-

ramoje ir sudainavo porą daine- * 
lių. Jai akompanavo p. Viktori
ja Labeckaitė, taip pat Hart-( 
fordietė, pp. muz. Juškų gimi-J 
naitė. j 

Sesios Hartfordictės automo- -• . .. - • .., ,. , ........ 1 siomis dienomis minėjo savo 40biliu buvo atvykusios i L. Vyčių . , .. ..... . , . • metų vedybinio gyvenimo su-
apskncio sokius. Grizo i namus kaktuves. Kun. Kazimieras Jen- 
w jna u_nl’ 8eS- _ ■ kus jų intencijai atnašavo šv.

P-les Kaumetyte ir Labecka:- kuri įabi!iejatai
te pasakojo, kad visi Hartior- .... „ _ .., t. . ,v. . . . , .. pneme sv. Komuniją.do lietuviai džiaugiasi, kad kle-. a
bonas kun. Jonas Ambotas pa-’ Jubiliejatų namuose, 908 E. ▼ 
keltas Prelatu, nors tai jiems Broadway, įvyko “surprise” 

i nebuvus naujiena, nes buvę ži- bankietas. Dalyvavo daug gimi- f 
nių jau seniai, kad jų mylimas nių ir draugų.
klebonas bus pakeltas.

Dainininkė p. Kaunietytė ir
Labeckaitė, pianistė, kviečiamos 
žadėjo vėl atvykti į Bostoną ir 
dalyvauti Darbininkų Radio 
programoje. Džiaugiamės 
lauksime.

Į

Gudaitė surinko

south bostoniečių

DAKTARAI

Geg. 21 d., vakare, po gegu
žinių pamaldų, parapijos jauni
mas, kun. K. Jenkaus vadovybė
je, pakartojo juokingą teatrą— 
“Klaidų Pinklėse”. Visi vaidin
tojai buvo namie su savo už
duotimis. Žmonių buvo dar dau
giau kaip pirmą kartą. Dauge-; 
lis žmonių nori trečią kartą at
kartoti šį amerikoniškų piršly
bų vakarą.

Vietiniai kunigai skelbė Me
tinę Šv. Petro parapijos jauni
mo procesiją, kuri prasidės 2 v. 
po pietų, geg. 28 d. Jie taip pat 
ragino tėvus leisti savo jaunimą 
dalyvauti Marijos garbei.

IVAIROS skelbimai

IŠSIRENDAVOJA “Darbinin
ko” name, 366 W. Broadvvay, So. 
Bostone. 5 didelių kambarių fla- 
tas su šilima, janitoriaus patar
navimu ir kitais parankumais. 
Kambariai šviesūs. Kaina tik 
$30.00 į mėnesi. Atsišaukite į 
“Darbininko” administraciją.

' Ponai Vervečkai išaugino pa- V 
vyzdingą šeimyną — 3 sūnus ir 
3 dukteris. Vyriausias sūnus 
adv. Juozas Vervečka, gyv. 
Brockton; vyriausia duktė Ma
rijona, mokytoja per 7 metus; 
antra duktė, Emilija, smuiki
ninkė; trečia — Ona. sekretorė 
Miesto ligoninėje: sūnus Myko
las dirba vaistinėje; o jauniau
sias Petras, sekretorius šv. Vin
cento draugijos, baigęs Bostono 

d., 7:30 vai. vakare, LDS Kolegiją dirba ofiso darbą, 
pirmos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks “Dar
bininko” salėje, 330 E St. 
So. Boston, Mass. Kviečia
mi visi nariai dalyvauti.

Valdyba.

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, gegužės

ir
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GRJŽO PRIE VASARINIO 
BIZNIO —ATIDARĖ 

KRAUTUVĘ

Tą dieną. 11 vai. ryte, susi
rinks bažnyčion keliolikos Ame
rican Legion Postų. Didžiuma 
jų bus Amerikonai. Todėl jiems 
bus sakomas jų kalboje ir pa
mokslas.

40 METŲ VEDYBINIO ' 
GYVENIMO SUKAKTU

VĖS

DARBININKAS

GRABORIAI

Mykolas ir Teresė Vervečkai

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

Visa šeima tą dieną praleido 1 
su tėveliais ir jų 9 anūkais.

Linkime ponams Vervečkams | 
geros sveikatos ir kad laimingai ® 
sulauktų savo auksinio jubilie- 
jaus.

Dukterų 
nuoširdi 

Ona Sta-! 
krautuvę 
Rd. Jos

1279 Šeimynos 6»o Prane 
Šimą Išsikraustyti

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

TEL. GEN 9296

Okupuotoje Lietuvoje
Išleista Iš Kalėjimo Trys 

Lietuviai
Ilgametė Lietuvos 

dr-jos iždininke ir 
“Darbininko” rėmėja 

i niuliūtė jau atidarė 
prie I St. ir Marine
krautuvėj galima gauti šaltako- 
šės, kilbasėlių, įvairių senvičių 
ir saldainių. Kurie lankotės pa
jūryje prie maudynių, neužmir- 

; škite atsilankyti ir į Onos Sta- 
niuliūtės kratuvę, kur būsite 
nuoširdžiai priimti ir pavaišin
ti. Rap

I

Praėjusių metų spaliųI 
mėnesį kai kuriose Šven
čionių apskrities lietuvių 

gyvenamose vietose viešo-

; Geg. 21 d., tapo pakrikštyta' 
Joana - Agnietė Juliaus - Bro-: 

i nes (Staneliūtės) Sinkevičių, 
i Kūmai buvo Jurgis Ulevičius ir 
Ona Voverytė.

—
į Tą dieną, 9:30 vai. ryte, Lie- 
1 tuvos Dukterų po Globa Dievo 
■ Motinos Draugija turėjo savo 
intencijai šv. mišias ir ėjo prie 

, Dievo Stalo. Draugija papuošė 
gėlėmis altorius. Kun. K. 

; kus giedojo šv. mišias ir 
i pamokslą.

Jen- 
sakū

VYČIŲ ŠOKIAI
Vyčių apskričio šokiai.

Pirmadienį, geg. 22 d., 
1279 šeimynos (So. Bosto
ne, Charlestown ir Roxbu- 
ry) gavo iš valdžios prane
šimus laike 30 dienų išsi
kraustyti iš namų, kurie
yra nusavinti ir greitu lai- ji ir neviešoji lenkų polici- 
ku bus griaunami, ir jų ja darė kratas ir suėmė 
vietoje bus statomi nauji visą eilę daugiau susipra- 
namai, kaip kad jau yra tusių lietuvių. Suimtieji 

! pastatyta kai Kuriose vie- buvo suvežti i Švenčionis, 
kur ištardyti ir išskirstyti: 
vieni paleisti namo, kiti

L. 
penktadienį, geg. 19 d. įvyko 
Statler viešbučio svetainėje. 
Jaunimo ir profesijonalų daug 
dalyvavo ir visi linksmai laiką 
praleido. Daug jaunimo buvo iš 
kitų ir net tolimų kolonijų.

tose.
Jung. Valstybių valdžia 

yra paskyrus du milijonu buvo Auvežti į viinių ir užl
dolerių naujų namų staty- daryti LuRJŠkjl, kaįėjime.

So. Bostone seni namai k?rt0 suėmimo priežas- 
bus verčiami ir nauji sta-j7s k'JV0 nežinomos. <- 
tomi tarp Dorchester St.,i^au Vilniuje per tardymus 
E. 8th St., Mercer St. ir- jiems buvo prikišama, kad 
Old Colony Avė. ! jie turėję ryšių su kažko-

PARSIDUODA 7 šeimynų na
mas, Chelsea. Namas geroje pa
dėtyje. Geros įeigos. Pardavimo 
priežastis — liga. Telefonuoki- 
te Gar — 7981. (16-19-23)

I
I

LANKĖSI

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Water & Steam 

boilers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė., 
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

GELBĖK

Pereitą penktadienį. “Darbi
ninko” redakcijoje lankėsi p. 
Bulevičius iš New Yorko, kuris 
specialiai atvyko į Lietuvos 
Vyčių apskričio šokius, p. J. 
Bulevičius yra jaunas vyras, 
turįs New Yorko radio stotyje 
pranešėjo vietą. Jis yra buvęs 
LDS organizacijos narys, Ho-; 
mestead. Pa., kada jis gyveno 
su savo tėveliais, ir jauniau- 

i sias tuolaikinės kuopos rašti
ninkas. Daug yra pasidarbavęs 
L. Vyčių organizacijoje. Tikras 
lietuvis - patriotas.

Šeštadienį anksti rytą grįžo į 
New Yorką.

i

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardų ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADVVAY, 
SO BOSTON, MASS.

Šeštadienį, geg. 20 d. ryte. 
“Darbininko” redakcijoj lankė
si p. Valerija Kaunietytė iš 
Hartford. Conn., įžymi kontr
alto dainininkė. LDS 6 kp. nario 
p. J. Kauniečio duktė. P-lė Kau- 

. nietytė šeštadienį po pietų da- 
| Iyvavo Darbininkų Radio prog-

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HILL AVENUE, 
. DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
913 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE ORE AMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbkites “Darbiuiuke”.

PICKWICK
ALE

Padarytas vienam tikslui

vyrui, kuris mėgsta Ale,

duoti geriausį Ale!

IŠ KRANO - PARODYK Į KRANĄ

BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS

kiais įtariamais asmeni
mis.

Pagaliau dabar balan
džio 22 dieną trys suimtie
ji Švenčionių apskrities 
lietuviai kaliniai buvo iš-

‘ tardyti ir, kaip niekuo ne- 
. nusikaltę, iš kalėjimo iš- 
' leisti. Žmones, pusę metų 
: iškalėję, sugrįžo namo ne
paprastai išvargę, sunykę. 
Jų vardai ir pavardės: 1) 
Jonas Kudaba iš Naujo
sios Katinautiškės, 2) An
tanas Bielinis iš Dieškau- 
činos (Tverečiaus valsč.) 
ir 3) Pranas Ulazas iš Ber
notų (Melagėnų valsč.).

Šiems išleistiems kali
niams sugrąžinta kratų 
metu iš jų paimti daiktai: 
Pranui Ulazui ir Antanui 
Bieliniui jų lietuviški eilė
raščiai, Jonui Kudabai dvi 
lietuviškos knygos: “Ta
riamos plaštakes ir mote
rys” ir “Be šeimos”.

Ignalinas

Švenčionių apskr. Dau
gėliškiu valsč. Seniūnų 
priesaika. Balandžio 7 d. 
Ignaline buvo Daugėliškio 
ir Kaltinėnų valsčiuose iš
rinktų seniūnų ir jų padė
jėjų priesaika. Priesaiką 
priėmė apskrities Storastos 
vardu jo atsiųstas valdi
ninkas. Prisaikdinta per 6C 
seniūnų ir jų padėjėjų. 
Priesaikos iškilmėse dar 
dalyvavo Daugėliškio vai
tas Černius ir Kaltinėnų 
valsčiaus vaitas Runavi- 
čius.

Pažymėtina, kad anks
čiau Daugėliškio valsčiuje 
buvo 11 seniūnijų. Dabar 
jau yra 51. Tas pat yra ir 
Kaltinėnų valsčiuje.

Daugėliškio valsčiuje iš 
31 seniūno 29 yra lietuviai.

Priesaikos metu keli se
niūnai už didesnius nuo
pelnus storastijos atstovo 
apdovantoti medaliais. Ta 
proga jis pakalbėjo apie pi
lietines pareigas ir paragi
no susirūpinti priešlėktu
vines paskolos propagavi
mu.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

BREV/ED BY HAFFENREFFER * CO., INC., BOSTON, MASS., BREWERS SINCE 1870

Į
i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i
į

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

I
Parduodu įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

. .«w.vz.vv.vs

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 

j slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai įlius- 

i truota — atvaizduota pa- ( 
veikslais. Kaina tik 25c.

Oueen Ann Launtlry, Ine.;
7-9 Ellery St, $

So. Boston, Mass. !;
Tel. ŠOU 2939 I;

Jei norite, kad Jūsų drabužiai Ji 
būtų švariai Išplauti. Ji

paveskite ij darbą mums. Ji



Antradienis. Gegužės 23. 1939

GEGUŽINE
Antradienį. Gegužės - Mav 30. 

š. m., Romuvos parke. Montello. ' 
Mass. įvyksta LDS N. A. Aps
kričio metinė GEGUŽINE. Jau 
nekartą buvo rašyta apie ją. bet 
šiuo atveju man labai norisi pa
žymėti. kaip prisirengimo dar
bas vyksta kolonijose, štai pas
kutinės žinios praneša, pavyz
džiui. apie Gardnerio koloniją. 
Gardnerio Katalikai turi suor
ganizavę puikų jaunimo chorą, 
vadinamą Aušros Choras. Jam 
vadovauja Atholio lietuvių pa
rapijos vargonininkas p. Jurgis 
Stačiokas. Reikia pažymėti, 
kad šis choras yra labai gyvas 
ir patriotingai nusiteikęs. Jis 
palyginamai yra labai jaunas, 
nes gyvuoja tik keletas metų ir 
pats save labai gerai yra užsi
rekomendavęs per rengimą sa
vo kolonijoje parengimų — kon
certų. Ji labai giria muzikai pp. 
Čižauskas. Žemaitis, Vaičaitis ir 
kiti. Tai gyvas pulsas lietuviš
kame kūne, toje Gardnerio ko
lonijoje. štai šie jaunuoliai ir 
nutarė, visi, kaip vienas vykti į 
LDS N. Anglijos Apskričio iš
važiavimą. gegužės 30-tą dieną. 
Romuvos parke. Montelloje. Bet 
jie turi savo rėmėjus, prietelius. 
Tai jų tėveliai ir mamytės. Ir 
jie nelieka. Taigi Gardnerio lie
tuviai organizuoja du busus. 
Viename vyksta visi choristai, 
kitame visi jų tėveliai bei ma
mytės ar jų globėjai bei priete- 
liai. Visi, kaip vienas į Geguži
nę, Romuvos parke, Montelloj. 
Ar reikia geresnio pavyzdžio 
sustingusiam didmiesčio lietu
viui. Išsijudink ir tų mielas 
didmiesčio lietuvi... Juk pavasa
ris yra gaivinantis ir tau į- 
kvėps daugiau “pepo”. Neieš
kosi vien smuklės durų, kad 
vien stiklelis ūpą taisytų. Rei
kia daugiau gyvumo. Ir tas gy
vumas pagaunamas tik gamtos 
dėka. Bet koks dirbtinis stimu- 
liantas. yra tai nesveikatos po
žymis.
— O koks tu nuobodus, —šau

kia įpykusi mano “sportas", tu 
y’isuomet kalbi, kad nereikia 
bučiuoti į dugną stikliuko, kad 
gavus “pepo". o iš kur gi ateis 
tas “pepas", jei ne iš mažiuko 
stiklelio...

Man tą priekaištą padarė vie
na “sportas”. Kada aš pažadi
nau, kad reiktų vykti į Gegu
žinę... Ar mes mažą turime to
kių. kurie jau nemato mūsų jo
kių parengimų už stiklelio? 
Mes jų ir nematysime geguži
nėje. netik šioje, bet ir kitoje, 
trečioje. Jie jau pusiau numirę. 
Jų jausmus gaivina tik alkoho
lis ir jie slenka jau arčiau ir 
arčiau to liepto galo, nuo kurio 
taip greit pasliduos. kaip jau 
pašildavo ne vienas ir ne viena. 
Mes džiaugiamės tik sveikais 
lietuviais darbininkais ir darbi
ninkėmis. jaunuoliais ir jaunuo
lėmis. Nes tik sveikame kūne 
— sveika siela. Taigi ir šiuo at
veju garbė Gardnerio jaunimui 
ir jų tėveliams, kad jie taip 
stropiai gaivina save visu tuo, 
kas lietuviška ir kas padoru.
štai ant Montello kalvos 
Gražus šilas Romuvos...
Čia gegužės 30-tą
Bus lietuvių, kaip prikimšta...

Tad ligi pasimatymo Romu
vos parke, gegužės 30-tąį Ir aš 
būsiu. Raporteris.

S?

Bušai Į Romuvos Parką

Iš South Bostono į LDS 
Naujos Anglijos Apskričio 
Gegužinę, kuri įvyks ge
gužės 30 d., š. m., Romu
vos parke, busai išeis nuo 
“Darbininko”, kampas E 
ir Broadvvay, So. Boston, 
Mass., 11:30 vai. dieną. Bi
lieto kaina į abi pusi 75c.

Bušų tikietai gaunami — 
“Darbininke”, pas LDS 
narius: V. Valatką, V. Sa
vicką, p-lę M. Kilmoniūtę, 
ir kitus.

KvleCiasni 
įsigyti busų

visi iš anksto 
tikietus. Rap.

DARBININKAS

PROGRAMA

LDS Naujos

ANTRADIENĮ

ROMUVOS PA
Montello

Šokiai
Sportas - Užkandžiai - Gėrimai

Nuoširdžiai Kviečiami Dalyvauti -- RENGĖJAI


