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Tai buvo prieš 25 metus. 
Monsinioras Pacelis, da
bartinis Pijus XII tada bu
vo nuncijus Bavarijoje. 
Pasaulinio garso pianistas 
Osipas Gavrilovičius buvo 
įtartas šnipinėjęs rusų 
naudai, suimtas ir paso
dintas kalėjiman. Laikai 
buvo tokie, kad suimtąjį 
galėjo kiekvienu metu pa
smerkti sušaudyti.

Dirigentas Bruno Valte
ris kuris, reikia pažymėti, 
yra nekatalikas, buvo arti
mas suimtojo Gavrilovi- 
čiaus draugas. Jis buvo vi
siškai tikras, kad jo varg
šas bičiulis yra nekaltas. 
Jis nutarė kreiptis į nun
cijų Pacelį, kuris buvo di
delis muzikos mėgėjas ir 
dažnai lankydavosi opero
se ir koncertuose. Aš iš
dėsčiau Jo Ekscelencijai 
Osipo Gavrilovičiaus rei
kalą — pasakoja Valteris. 
— Išaiškinau jam, kad 
Gavrilovičius visiškai ne
kaltas. Taip pat jam nuro
džiau koks nuostolis būtų 
muzikai ir kultūrai, jei ta
sai didelis pianistas būtų 
pasmerktas mirti. Monsin
joras Pacelis mane išklau
sė ir prižadėjo padaryti 
visa, ką tik galės”. Ir tik
rai, po keleto valandų vy
riausybė Gavrilovičių pa
leido. “A.”

1. Lietuvos karo aviacijos 20 metų sukakties šventė, Įvykusi Kaune birželio 
11 d. Kariškų lėktuvų eskadrilių parado padangėmis žiūri Respublikos Preziden
tas A. Smetona (centre), greta jo iš kairės karo aviacijos viršininkas gen. Gustai
tis.

V

iVaršuva, Lenkija, liepos 
10 — Lietuva ir Vokietija 
pasirašė Kaune sutarties 
priedą, pilietybės klausi
mu Klaipėdoje.

Vokietijos viršininkai j 
Klaipėdoje pašaukė pen- i 
kiolikos klasių naujokus į 
Vokietijos kariuomenę. 
Priėmimas naujokų prasi
dės šį mėnesį.

Čekoslovakijoj Visko Stinga

Paskutinėmis savaitėmis 
Čekijoje ir Slovakijoje 
pradėjo stigti maisto. Mė
sos, kiaušinių, taukų ir 
sviesto vis mažiau matyti. 
Šeimininkėms minėt a i s 
dalykais yra vis sunkiau 
apsirūpinti. Ėmė stigti ka
vos. Arbatžolių jau nebe
galima gauti. Krautuvėse 
drabužių atsargos jau iš
sekė.

Slovakijos sostinėje Bra
tislavoje nesą įmanoma 
nusipirkti nosinių. Viena
me iš gražiausių Prahos 
magazinų buvę tik trys 
vyriški paltai. Geriausiose 
batų kratuvėse visai nėra 
batų mažesnio kaip 45 nu
merio. Kai kuriuose mies
tuose valdžios organai įsa
kė išlipiinti skelbimus, ku
riuose gyventojams pata
riama apsirūpinti duona, 
nes ten netrukus turė
siančios praeiti kariuome
nės dalys, 
markė yra 
šimt kronų, 
ką išperka
rinkoje. Nepaisydami įsa
kymo, Bratislavoje smul
kūs krautuvininkai atsisa
ko parduoti markėmis.

Japonai Pasiruošę Sumušti

Anglija Priešinasi Sudėty 
Taktikai Dancige

Iš Japonijos praneša, 
kad japonų mirties pulkas 
pasiruošęs sumušti 2000 

Lonodonas, Anglija, lie-j sovietų - mongolų karei- 
pos 10 — Sugrįžus Lenki- ’vius ir juos nustumti į ki- 
jos ambasadoriui į Londo- Į tą pusę Khatka upės. Japo
ną, paaiškėję, kad Anglija nai sako, kad tie kareiviai 
neleisianti naciams pri- yra dar užsilikę ir kariau-

. c. .. „ jungti Dancigą prie Vokie- ja, o kiti buvo sumušti ir Ddrbininkų Streikas jtijos. Jeigu Lenkija stos (nustumti į kitą pusę dvi 
ginti Dancigą, tai Anglija dienos atgal, 
ir Prancūzija jai pagelbės,1 
kad Dancige nepasikarto
tų Sudėtų istorija.

Tai vienur, tai kitur kyla 
WPA darbininkų streikai, 
kaipo protestas prieš pail
ginimą darbo valandų ir 
sumažinimą mokesnio. A- 
pie 10 WPA inžinierių su
streikavo Bostone, kurie 
dirbo Huntington Avė. po- 
žemyj.

Naciai Prašalino Katalikes 
Slauges

VOGTU AUTOMOBILIU 
UŽMUŠĖ KETURIUS

kia, bet žemina ir visos 
mūsų išeivijos vardą.

Kunigas Lakūnas

Nori Pakeisti Prezidentavi
mo Laiką

Mr. Artz, Portland 
brangenybių krau- 
savininkas. Su juo 
važiavo Mrs. Res-

Westfield, Mass. — Kun. 
V. Puidokas, Šv. Kazimie
ro lietuvių par. klebonas, 
tapo pirmasis kunigas la
kūnas vakarinėje Massa- 
chusetts valstybėje, kada 
jis pats vienas pakilo iš 
Barnes airporto su mono
planu ir lekiojo, taip pra
neša Springfieldo anglų 
laikraščiai.

Kun. V. Puidokas, 
paskraidęs, nusileido 
mingai. Paklaustas
jam patinka vienam skrai
dyti, atsakęs: “Gerai, tik 
gerai”.

Kun.
nuoširdus katalikiškos 
spaudos rėmėjas ir uolus 
veikėjas mūsų organiza
cijose, ypač jaunimo orga
nizacijoje — L. Vyčiai. Jis 
yra N. A. L. Vyčių apskri- 

; čio dvasios vadas.

Washington, D. C., liepos 
10 — Senato juridinis ko
mitetas svarstė rezoliuci
ją, kuri siūlo pravesti kon
stitucijos pataisą, kad 
Jungtinių Valstybių prezi
dentas būtų renkamas še
šiems metams ir preziden
tautų tik vieną terminą, 

i Balsuojant už ir prieš re
zoliuciją balsai pasidalino, 
tai dabar Senatui tik bus 
pranešta, kad toki rezoliu
cija buvo įduota, bet grei
čiausia, kad ir Senatas nie
ko nedarys.

Vienna, Vokietija - Aus
trija, liepos 10 — Naciai 
laipsniškai prašalina slau
ges Seseris ir jų vietas už
pildo “nacių seserimis” 
Viennos ligoninėse. “Na
cių seserys” priklausan
čios prie Vokietijos Rau
donojo Kryžiaus.

Tačiau, Lainze, gydyto
jams reikalaujant, palik
tos Seserys Vienuolės.

t "
New York, liepos 8 d., 

P-lė M. Baronaitė grįžo iš 
Čikagos ir Pittsburgo su 
geriausiais įspūdžiais. Vi
sur lietuviai ją nuoširdžiai 
priėmė ir parodė didelį su
sidomėjimą tautiniais šo
kiais. Liepos 10 d. p-lė Ba
ronaitė vyksta į Waterbu- 
ry, Hartford, New Britain 
ir Bridgeport, Conn.

kiek 
sek- 
kaip

Prahoje, kur 
skaitoma de- 
kareiviai vis- 

cukrainėse ir

VAŽIUOKITE
LIETUVON 
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Aukštoji Karo Mokykla 
Išleidžia Naują Karininkų 

Laidą

Kaunas, liepos 10 d. — 
Lietuvos Aukštoji Karo 
Mokykla išleidžia naują 
laidą. Šios mokyklos au
klėtiniais parenkami ga
besnieji karininkai iš įvai
rių ginklų rūšių paruoši
mų į aukštesnes vietas.

450 Pikietuoja Fisher 
Dirbtuvę

Sovietų lakūnai iš oro 
bombarduoja strateginius 
japonų punktus. Keturios- 
dešimts sovietų orlaivių 
dalyvavo bombardavime.

Kaip matyt, karas japo
nų su sovietais ne tik nesi
baigia, bet didėja, ir gali 
išsivystyti į tikrą karą.

Detroit, Mich., liepos 10, 
— Fisher Body kompani
jos dirbtuvę pikietuoja 450 
darbininkų. Jokių nesusi
pratimų nėra, tik vieną a- 
reštavo, kada kas nors iš
daužė automobilio langu. 
Fisher dirbtuvė yra viena 
iš devynių General Motors 
vau ja CIO unija. Darbinin- 
dirbtuvių. Streikui vado- 
kai reikalauja, kad pripa
žintų uniją įrankių ir inži
nierių departmente.

NACIAI SMERKIA LENKIJĄ

Lietuva Susiartina Su 
Lenkija?

Varšuva, Lenkija, liepos 
10 — Lenkija dar arčiau 
sueinanti į santykius su 
Lietuva, kurią buvo pasi
kėsinus užimti 16 mėnesių 
atgal. Atvykimas 12 Lietu
vos žurnalistų į Varšuvą, 
esąs vėliausias žygis suce
mentuoti ryšius su Lietu
va. Taip džiaugiasi Lenki
ja. Bet Lietuva Lenkijos 
“draugiškumą” turi labai 
atsargiai priimti. Pereitos 
savaitės pabaigoje lenkų 
legijono vadai yra priėmę 
rezoliuciją, kad kilus ka
rui Lenkija turi užimti ir 
pasisavinti daugiau terito
rijų apylinkėje. Jeigu į- 
vyktų karas, sakoma re
zoliucijoje, Lenkija ne tik 
turi ginti savo nepriklau
somybę, bet turi konsoli
duoti ir praplėsti savo po
zicijas, ypač Baltijos jūros 
pakraščiuose, kad “ateity
je apsisaugoti nuo staig
menų ir atitaisyti Versalio 
sutarties klaidas”. Ką visa 
tai reiškia?

Aišku, kad lenkai galvo
ja apie užgrobimą Lietu
vos, o gal ir Latvijos. Toks 
tai “draugiškumas” lenkų. 
Lietuva su tokiu kaimynu 
kaip tik turi būti atsargi ir 

į perdidelio 
draugiškumo ryšius.

Hitleris Turįs Išlaisvinti DancigąKomunizmo Nesėkmė 
Prancūzijoj

I

Worcester, Mass. — Sek
madienį, liepos 9 d. keturi 
vagiliai — Edvardas Pran- 
skūnas, 26, gyv. 39 Coral 
St., William Pendesgast, 
19, gyv. 124 Water St., 
Martin Pendergast, 27, 
gyv. 32 Columbia St., ir 
Alfonsas Babkauskas, 21, 
gyv. 4 Columbia St., visi iš 
Worcester, važiavo vogtu 
automobiliu route 20 ir 
prie route 12 susimušė su 
kitu automobiliu, kurį vai
ravo 
(Me.) 
tuvės 
kartu
niek ir jos sūnus. Važiavo 
į New Yorką. Valstybės 
policija vijosi vagilius. Sa
koma, kad vagiliai važia
vo 70 mylių į valandą, ka
da trenkė į kitą automobi-: 
lių. Toje katastrofoje už
mušta du iš keturių vagi
lių, būtent, Edvardas 
Pranskūnas ir William 
Pendergast, o kitu auto
mobiliu važiavę užmušta 
Mrs. Resnick ir jos sūnus. 
Kiti trys — du vagiliukai 
ir kito auto vairuotojas 
Mr. Artz pavojingai su
žeisti.

Policija rado vogtame 
automobilyje įvairių plėši
mui įrankių. William Pen
dergast, sako policija, bu
vęs jaunuolių plėšikų gen- 
gės vadas, ir turįs ilgą re
kordą, kaipo plėšikas ir 
vagis.

Toji vagilių grupė esą 
pasižymėjus vagiliavimu 
ir plėšikavimu nuo 1935 
m. Bet priėjo liepto galą. 
Du užsimušė, o kiti, jeigu 
ir pasveiktų, tai turės sė
dėti kalėjime.

Kriminaliais darbais toli 
eiti negalima. Taigi lai ir 
šis įvykis būna jaunimui į- 
spėjimas, kad neužsiimtų 
kriminališirfLis darbais, 
kurie ne tik asmeniai ken- miero draugijos įgalioti-. vietose geriausių sėkmių.

• v

Prancūzų komunistų lai
kraštis “Notre jeunesse” 

V. Puidokas yra praneša, kad 1936 m. 
Prancūzijoje komunistų 
jaunimo organizacijoj bu
vo 87,711 narių, gi šių me
tų pradžioje bebuvo tik — 
54,771. Partijos leidžiamų 
spausdinių tiražas taip pat 
gerokai sumažėjęs.

KUN. STONIS PASKIRTAS 
BAYONNE KLEBONU

nis. Jis tas pareigas gar
bingai atliko. 1931 m. buvo 
paskirtas Patersono lietu
vių par. klebonu, o 1936 m. 
perkeltas į Jersey City, N. 
J. klebonu. Beklebonauda- 
mas Patersone kun. Stonis 
lankė Fordham universite
tą, kur studijavo sociologi-

Šiomis dienomis New- 
arko vyskupijoje įvyko 
kunigų permainos lietuvių 
parapijose. Šv. Onos lietu
vių par. (Jersey City, N. 
J.) klebonas kun. Stasys 
Stonis paskirtas šv. Myko
lo lietuvių par. (Bayonne, 
N. J.) klebonu (į mirusio 
kun. J. Petraičio vietą), o ją. Jis yra stambus katali- 
kun. Mykolas Kemežis, E- kiškos spaudos rėmėjas ir 
lizabetho lietuvių par. vi-j platinto jas. Bendradar-
karas, paskirtas klebonu į biauja “Darbininkui”.

Kun. M. Kemežis yra 
Stonis Ba- Jaunas kunigas, bet uolus

Jersey City, N. J. lietuvių 
par. klebonu.

Kun. Stasys I____ , __
yonne lietuvių parapijos savo pareigose.
klebonas atvyko iš Lietu- Sveikiname abu dvasios 
vos 1929 m. kaip Šv. Kkzi- vadu i ir linkime naujose

Dancigas, Laisvas Mies- jis (Hitleris) padarys dėl 
tas, liepos 10 — Čia įvyko mūsų tą, ką jis yra pada- 
du nacių masiniai susirin
kimai, kur kalbėjo Danci
go distrikto vadas Alber
tas Foerster’s. Dešimtis 
tūkstančių žminių klausė
si jakaringos kalbos. Jis 
pasmerkė Lenkiją ir reiš
kė pasitikėjimą Hitleriui, 
kad jis išlaisvins Dancigą.!

Nacių vadas reikalavo,: 
kad Lenkija išsižadėtų pri- i 
vilegijų krauti ginklus ir 
amuniciją arti Dancigo 
uosto, nes tas tik erzina, 
nacius ir sukelia nesusi
pratimus tarp Lenkijos ir 
Dancigo Tautų Sąjungoje.

Tuo pačiu laiku į Danci
gą atvyko Jung. Valstybių 
ministras Lenkijai pasiin- 
formuoti apie Dancigo pa
dėtį.

Nacių vadas Foerster į- 
spėjo Lenkiją, pareikšda
mas, kad Dancigas turi 
užtektinai jėgų apsiginti 
nuo užpuolikų, kuriais ga
li būti lenkai. Kalbėda
mas apie Dancigą pareiš
kė: “Jūs tai turite įrodyti 
pasauliui, kad šis yra Vo
kietijos uostas (Danci
gas).

“Mūsų yra čia 450,000 ir 
ar mes turime abejoti, kad

ręs didesniam skaičiui?
“Mes tikime, kad jis mus 

išlaisvins”.
Minia sukėlė ovacijas. 

Bet kada paminėjo Lenki
ją, tai minia švilpė.

Taigi naciai ne juokais 
ruošiasi prijungti Dancigą neįsileisti 
prie Vokietijos

Vardan Visų Naujosios Anglijos Išvažiavimo Komisijos 
Narių

I

Širdingai spaudžiame dešinę visiems Naujosios 
Anglijos išeivijos Lietuviams, kurie nežiūrėdami kelio
nės tolumo ir išlaidų atvyko Į Naujosios Anglijos Lie
tuvių Dieną, kuri įvyko Liepos 4-tą. Marianapolio Ko
legijos parke, Thompson, Conn.

Parapijos klebonams padėkos žodis už paragini- 
žmonių dalyvauti.
Vargonininkams už prirengimą chorų. 
Chorams už uolų dalyvavimą ir daineles.
Jvairių kolonijų darbininkams už jų širdingą pa

sišventimą ir uolų pasidarbavimą, per išvažiavimo die
nos

i I

ma

I

kaitrą.
Svečiams, kurie atvyko iš tolimesnių kolonijų. 
Visiems širdingiausią lietuvišką ačiū.

KUN. P. V. STRAKAUSKAS, Pirm.,
J. KUMPA. Sekr.
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Žinios_Iš Lietuvos
Atidaromas Žemaičių

Plentas

Kaunas, liepos 9 dieną iš
kilmingai atidarytas ką 
tik baigtas statyti Žemai
čių plentas.

Lietuvos Karo Mokyklai 
Dvidešimts Mėty

Kaunas, liepos 10 d. — 
Karo Mokykla ir Lietuvos 
geležinkeliai šventė dviejų 
dešimtų metų sukaktį, 
šventėje dalyvavo Valsty
bės Prezidentas ir Vyriau
sybės nariai.

šiuos
1930 m.

DARBININKAS

i

ja 11 tšk., 262:215 kr.; Es
tija U tšk., 291:174 kr.; I- 
talija 9 tšk., 211:223 kr.; 
Vengrija 8 tšk., 162:341 
kr.; Suomija 7 tšk., 120: 
536 kr. Geriausiais mėty
to jais iš lietuvių pusės pri
pažinti Lubinas, Ruzgys, 
Puzinauskas, Budrįūpąs, 
Jurgėla, Andriulis flf 
Kriaučiūnas. Paskutinė 
rungtynių dieną iiūroyų 
atžvilgiu buvo rekordine. 
Kauniškių į sporto sąįę 
mažai kas bepąteko, nes 
buvo privažiayę daugybė 
ekskursijų iš provipęijos, 
kurioms ir vietos buvo pir
moje eilėje rezervuotos. 
Rungtynėms pasibaigus, 
ministras pirmininkas ats- 
gen. Černius oficialiai pra
nešė, kad Lietuva yrą ąb- 
soliutus nugalėtojas. Lat
vijai teko antroji, Lenkijai 
III, Prancūzijai IV ir tt- 
vietos. Po to ministras pir
mininkas laimėtojams iš
dalino dovanas: Lietuvos 
rinktinei teko Respublikos 
Prezidento dovana — dide
lė sidabrinė ornamentuota 
ir gintarais išpuošta “krai
čio skrynia”, Latvijai teko 
švietimo ministro, Lenki
jai — Kauno burmistro ir 
Prancūzijai — Kūno Kul
tūros Rūmų direktoriaus 
dovana. Rungtynes iškil
mingai baigus ministras 
pirmininkas svečiams su
rengė vaišes.

•D

•>
•D

Rygos Lietuviu Pašalpos Draugijai 45 Metai

1894 m. įkurta “Rygos 
lietuvių pašalpos draugys
tė” yra viena senesniųjų 
lietuvių draugijų. Ji įkur
ta Rygon atvykusių lietu
vių — išeivių, daugiausia 
paprastų kaimo 
ką, tikslu reipti savpna- 
;;; »r mis
snafcųs atsilsimais- Prj- 

"7rr’i’?“1 

tik§iųąųo įųsų žącitfarų

kiomis sąlygomis: veikėjai 
išbląškyti, visi turtai žuvę. 
Tenka pradėti beveik iš 
naujo. Tačiau senųjų pa- 
šalpiečių pasiryžimas ir 
jaunųjų parama visas 
kliūtis nugalėjo.

Pašalpos draugijos reikš
mę sunku apibūdinti kelio
se eilutėse. Taip pat sunku 
atpasakoti visus jos nu
veiktus darbus. Galima tik 
pasakyti, kad jos veikimas 
— gražus lapas lietuvių 
tautos kovų už Nepriklau
somybę istorijoje.

Gal dabartinis Pašalpos 
draugijos veikimas ir ne
siekia prieškarinio, bet dėl 
to kaltos pirmoj eilėj pasi
keitusios sąlygos. Rygoje 
dabar gyveną žymiai ma
žesnis lietuvių skaičius, o 
draugijų dabar daugiau. 
Karui pasibaigus daugelis 
paabejojo, ar Pašalpos 
draugija, žuvus visiems 
jos turtams, bepajėgs pa
tenkinti visus buvusiųjų 
savo narių pašalpų parei
kalavimus. Šių abejojan
čių ir buvo įkurta nauja 
“Tėvų draugija”, kuri su
traukė didžiąją pašalpie- 
čių dalį. Naujoji draugija 
dabar jau ekonomiškai su
stiprėjusi ir gali teikti sa
vo nariams žymiai dides
nių paramų, kaip Pašalpos 
draugija. Tačiau ir apie 
Pašalpą telkiasi gražus 
būrys senų lietuviškų tra
dicijų gerbėjų, kurie pasi
ryžę ir toliau nešti garbin
gą šviesiai mėlyną Pašal
pos vėliavą, didelių darbų 
liudininkę. Dabartinę Pa
šalpos valdybą sudaro: pir
mininkas J. Mataitis 
(senj), v. pirm. St. Burle- 
vičius (senj), sekretorius 
L. Maziliauskas, pavąc|. — 
Pr. Ramonas, kasininkas 
K. Kliševičius, pavad. J. 
Pįebalga, kontrolierius J. 
Mataitis (junj), nariai K. 
Zaborskis ir J. Čapas. Val
dybos darbuotėj uoliai da
lyvauja ir reviz. komisijos 
narys v. konsulas J. Geru
tis.

Kartu su kitomis drau- _ _ • • z- * 
gijomis, Visuomenės rei
kalų ministerijai perregis
truoti savo statutus patei
kė ir Pašalpos draugija. 
Patikrinusi draugijos vei
kimą ir darbo pajėgumą, 
ministerija statutus jau 
patvirtino ir sukaktuvių 
dieną juos įteikė valdybai, 
kaip jubiliejinę dovaną.

Sukakus šiemet 45 me
tams nuo Pašalpos įsikūri
mo, buvo susirūpinta su
kakties paminėjimu. Pla
tesnio masto iškilmės teko 
atidėti vėlesniam 
Gi balandžio mėn. 
Latvijos Lietuvių Sąjun
gos patalpose būva suren
gtas iškilmingas pokylis, 
kuriame dalyvavo gražus 
būrys pašalpiečių ir visuo
menės veikėjų. Sukaktu
vių proga pašalpieciai su
silaukė nemaža sveikini
mų. ‘L. A.’

m Ufof,

tikslų pųo pųsų ząpdarų 
akių. Pašalpos draugiją a- 
naiš sunkiais priespaudos 
laikais varė dideli ątbųn- 
dančips lietuviu tautos ža
dinimo dar^ą.

Jos nąyįų eilėse buvo vįsi 
žymesnieji fų ląiįių Uętu- 
vių veikėjai, ilgesnį ar 
trumpesnį laiką gyvenę 
Kygpję. Gąusi nariais, tur
tingą piąigąis, ji nę tik Ry
gos lietuviams teikė jpopa- 
lines ir paąteriąiįnės para
mos, bet jos veikimas tu
rėjo didelės reikšmės ir vi
sai lietuvių tautai.

Didžiojo karo audrai pa
lietus Hygą, fašąlpos 
draugijos veikimas ku
riam laikui sustojo, kad po 
karo vėl atgimtų, 'fiesa, 
darbas ątnaūjinamąs sųn-

l 1 _«ž£a|

bendradarbiai ir daug 
kviestinių svečių. Į aktą 
atsilankė Respublikos Pre
zidentas Antanas Smeto
na. kuris savo žodyje pa
reiškė, kad nors Vytauto 
Didžiojo Komitetas likvi
duojasi. bet jis paliko di
dingą pastatą, visuomenės 
ir vyriausybės lėšomis pa
statytą ilgiems amžiams.

Vytauto Didžiojo Komi
teto sekretorius pik. Bra- 
ziulevičius, pranešdamas 
apie komiteto nuveiktus 
darbus, suminėjo 
svarbesniuosius:
buvo pavadinti Vytauto 
Didžiojo metais. Rugsėjo 
8 d. iškilmės virto kasme
tine Tautos švente. Vytau
to paveikslas iškilmingai 
apkeliavo visą dabartinę 
Lietuvą. Tai buvo didžiau
sios visame krašte iškil
mės. Buvo daug vaidini
mų. koncertų, misterijų, 
paskaitų, pranešimų ir kt. 
Visos didesnės iškilmės 
buvo nufilmuotos ir kt. 
Vytautui Didžiajam įam
žinti atlikti toki stambesni 
darbai. Universitetas pa
vadintas Vytauto Didžiojo 
vardu, pastatyti pamink
lai A. Panemunėje prie Vy
tauto Didžiojo karininkų 
aukštųjų kursų, Velionoje, 
Viekšniuose, Jurbarke, 
Perlojoje ir kt.—

Bitėnai — Rambyno kal
nas šiuo metu lankomas 
skaitlingų Tilžės gyvento
jų. Iš Tilžės į Rambyną 
kas šventadienį plaukioja 
keli garlaiviai, kurie atga
bena vokiečių turistų ne 
tik iš Tilžės, bet iš Ragai
nės ir kt. Ar šiemet Ram
byno kalne įvyks lietuvių 
tradicinė šventė, nieko ne
girdėti. Visi trys Bitėnų 
kaimai, būtent: Bitėnai. 
Bitėnų Užbičiai ir Bitėnų 
Šilėnai, sujungti į vieną 
kaimą. Dabar kaime pra
sidėjo šienapiūtė. Kai ku
rie mažesni ūkininkai ei
na "baudžiavon” į Nau- 
dvari prie Ragainės, nes 
už tam tikrą darbo dienų 
skaičių gauna nusišienau- 
ti sklypą dvaro pievų. Pa
sakymas jog reikia eiti į 
baudžiavą yra dar užsili
kęs iš senų laikų iš bitė- 
niškių dar ir šiandien te
bevartojamas.

Pilietybės Derybos Su 
Vokietija

Kaunas — Birželio 7 d.
i prie Merkinės užsidegė 
vieno privataus savininko 
miškelis. Ugnis bematant 
persimetė į Bingelių val
džios mišką, kurio ligi va
karo išdegė apie 300 ha. 

i Tai didžiausias ligi šiol 
Lietuvoje buvęs miško 
gaisras. Nuostoliai siekia 
apie 300,000 Lt.

Kaunas, liepos 10 d. Vo
kietijai prijungus Klaipė
dos Kraštą, kylo reikalas 
sutvarkyti ir to krašto gy
ventojų. buvusių Lietuvos 
piliečių pilietybės statutą, tuvos piliečių, norinčių iš- 
Tuo reikalu su Vokietija važiuoti į Mandžiuką. Pra. 

šymų jau buvo paduota a- 
pie 100. bet dėl didelių ke
lionės sunkumų kol kas te
galėjo išvykti tik keli 
mens.

Kaunas — Į laivininkys
čių bendrovių skyrius 
Kaune nuo šio pavasario 

I pradžios kreipėsi daug Lie-

vedamos derybos, kurios Į 
veikiausia bus baigtos šią i 
savaitę.

as-

pažangą. Masinis ūkinin-' Kaunas — Iki 1939 m. 
kų mitingas pasveikino sausio 1 d. mūsų valstybi- 
Valstybes Prezidentą An- • ■ —
taną Smetoną, Ministrą 
Pirmininką Černių ir Ka- ’ 
riuomenės Vadą Raštikį.

Kaunas — Patiriama, 
kad “Maisto” fabrikas 
Kaune statys papildomą 
skerdyklą, kuri kainuo
sianti apie 1,5 mil. Lt. 
“Maistas” taip pat staty
siąs Kaune didelę paukš
čių skerdyklą, kurios sta
tyba atsieis apie 400.000 
Lt. Susisiekimo Ministeri
ja pradeda statyti Babtuo
se elektros stočiai trobe
sius. Ta stotis tieks elek
tros energiją naujai radi
jo stočiai ir Babtų mieste
liui.

n

Kaunas — Iki 1939 m.

niuose miškuose buvo: 287 
briedžiai, 173 elniai, 40 da
nielių, 29,396 stirnos, 1.503 
šernai, 113 vilkų, 10,256 
lapės, 76,831 pilk, kiškis, 
4,973 balt, kiškiai, 1 lūšys 
(Baisogalos miškų urėdi
jos miškuose), 3.796 bar
sukai, 40.810 voverių, 642 
kiaunės, 84 ūdros, 57 audi
nės, 337 kurtiniai, 16,034 
tetervinai, 20 fazanų, (Mo
komosios, Panemunės. Ro
kiškio ir Utenos miškuo
se), 15.146 jerubės, 26 gul
bės (pastebėtos 1938 m. 
vasarą Mokomosios, Mari
jampolės, Plungės, Telšių 
ir Varėnos apylinkėse),! 
349 gervės, 683 juodieji 
gandrai.

K

Kaunas — Gegužės 17 d. 
Karo Muziejuje įvyko iš
kilmingas Vytauto Didžio
jo Komiteto darbų baigi
mo aktas, kuriame dalyva
vo švietimo ministras Dr. 
L. Bistras, finansų min. 
gen. Sutkus, krašto apsau
gos min. gen. Musteikis, 
susisiekimo min. inž. Ger
manas. Universiteto rek
torius prof. M. Roemeris, 
kariuomenės štabo virši
ninkas gen. Pundzevičius. 
Karo Muziejaus viršinin
kas gen. Nagius. Vytauto Ūkininkai gyvų paveikslų 
Didžiojo Komiteto nariai, eisenomis ' __ ____

f

15,000 Ūkininkų 
Mažeikiuose

Kaunas — Gegužės mėn.! 
iš Lietuvos išvežta prekių 
į užsienius už 15.9 mil. Lt, į 
o įvežta iš užsienių už 17,2 
mil. Lt. Importas gegužės 
mėn. atrodo žymiai padi
dėjęs, kadangi dauguma 
siųstų iš užsienių prekių 
buvo kurį laiką įstrigusios 
Klaipėdos sandėliuose ar
ba pakeliui. Tos prekės, 
sutvarkius su Vokietija 
prekybos ir atsiskaitymo 
santykius, Lietuvą pasie
kė tik gegužės mėn.

Lietuviai Vėl Laimėjo 
Pirmenybę

d.Kaunas, birželio 30 
Mažeikiuose įvyko ūkinin
kų koperatininkų šventė. 
Pirmą kartą Lietuvoje ko
peratininkų šventė provin
cijoje sutraukė net pen- 
Įkiolika tūkstančių ūkinin
kų. Kalbėjo žemės Ūkio 
Ministras dr. Kriščiūnas.

vaizdavo savo
f.

X

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

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

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

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

Kun. J. švągždys.
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

Kaunas — Šaulių Sąjun
gos aviacijos būrys nupir
ko Vokietijoje du naujus 
dviviečius Klemo tipo lėk
tuvus.

Kaunas — Trečiąsias 
Europos krepšinio pirme
nybes laimėjo Lietuva, nu
galėjusi be pralaimėjimo 
visus savo varžovus ir iš
kovojusi III Europos krep
šinio pirmenybių meisterio 
vardą. Gegužės 25 d. Lie
tuva laimėjo prieš Pran
cūziją 44—18; Estija prieš 
Suomiją 91—1, Lenkija — 
Vengrija 42—20; Latvija
— Italija 38—23; gegužes 
26 d. Lietuva laimėjo prieš 
Vengriją 79—15; Lenkija
— Suomija 46—13; Estija
— Italija 29—22; Latvija
— Prancūzija 45—26; ge
gužės 27 d. Lietuva laimė
jo prieš Suomiją 112—9; 

j Estija — Latvija 26—25;
Prancūzija
—19; Lenkija — Italija 43 
—27: paskutfniąją rungty
nių gegužės 28 d. Lietuva 
laimėjo prieš Italiją 48— 
15; Vengrija — !
45—16; Prancūzija — Es
tija 33—31: Latvija —Len
kija 43—20; (Pirmųjų 
rungtynių dienų gegužės.

Kaunas — Ginklų Fon
dui aukos vis tebeplaukia. 
Provincijos Ginklų Vajaus 
komitetui dabar prisiunčia 
aukų lapus ir įvairius daik
tus, aukojamus tėvynei 
ginti. Kretingos vienas se
nas lietuvis, buvęs rusų 
armijos karys, kuris už pa
sižymėjimus mūšiuose bu
vo gavęs sidabrinį medalį 
“Za Chrabrostj”, dabar šį 
medalį paaukojo Ginklų 
Fondui. Be to, šiomis die
nomis gauta 17 jungtuvi- 21, 22, 23 ir 24 d.d. rezul- 
nių žiedų, kuriuos aukoja tatai buvo pranešti gegu- 
paprastai neturtingesnieji 
vedusieji, kurie negali au
koti pinigais. Pažymėtina 
tokia auka iš Marijampo

lės, kur du seniukai Matu
levičiai paaukojo savo 
jungtuvinius žiedus, ku
riuose yra išgraviruota 
1889 metų data. Taip pat 
gaunama labai daug įvai
rių vertybinių popierių, 
kurių Vyr. Vajaus komite
tas turi visas krūvas.

Kauno Apylinkės Teisme tu
rėjo būti svarstoma Stasio Kaz
io su Antanu Žageliu byla. Abu 
bylininkai gyveno Kaune, Žalia
kalnyje. Kazlas pagyvenęs žmo
gus. turi žmoną ir 7 vaikus. Bet 
juos palikęs, susidėjęs su sugy
ventine. Jai nupirkęs namus ir j 
kartu gyvenę. Jų nuomininku 
buvęs Žagelis. Jis paviliojęs 
Kazio sugyventinę ir kartu su 
ja susitaręs, jį išvaręs iš jo pirk
tų namų. Be to. Žagelis grasinęs 
Kazlą nušauti. Dėlto grasinimo 
turėjo būti svarstoma byla.

Teisme, prie penktosios salės 
ant laiptų susitiko abu bylinin
kai. Kazlas išsitraukė revolverį 
ir į Žagelį paleido penkis šūvius. 
Tas sudribo ir tuoj mirė. Kazlas 
pasidavė teisme budinčiam poli- 
cininkuį. atidavė revolverį ir ve
damas pareiškė: “Einant laip
tais Žagelis kišo ranką į kišenę. 
Maniau, kad jis nori mane nu
šauti. Dėl to aš paskubėjau, jį 
pirmiau nušoviau ir nesigailiu”.

Kaunas — Susisiekimas 
tarp buv. Klaipėdos kr. ir 
Lietuvos geležinkelių bus 
naujai sutvarkytas. Lietu
vos ir Vokietijos geležinke
lių valdybų atstovai dėl šio 
reikalo jau susitarė, bet 
susitarimas turės būti dar 
abiejų vyriausybių patvir
tintas. Geležinkelio susi
siekimas tarp Klaipėdos ir 
Kretingos eis tokiu būdu, 
kad šių traukinių aptarna
vimą atliks iš dalies Lietu
vos ir Vokietijos valdinin
kai. Visi Lietuvos trauki- 

i niai, važiuoją iki Klaipė
dos, bus aptarnaujami Lie
tuvos valdininkų. Muitų 
bei pasų kontrolė bus at
liekama Kretingos bei Ba
jorų stotyse, o prekių ap- 

: muitą vimas vyks Klaipė
doje. Tranzito traukiniai, 

Į kurie važinės tarp Klaipė- 
i dos uosto ir Lietuvos, bus 
grynai lietuviški ir grynai 

I lietuviškas personalas. 
Lietuvos traukinių tarnau
tojai per sieną keliaus su 
tam tikrais liudymais. Pa
gal sutartį traukiniai tarp 
Tauragės ir Tilžės bus 
Lauksargių stotyje per
duodami vo k i e č i a m s. 
Traukiniai iš Tilžės į Lie
tuvą taip pat Lauksargiuo
se bus perduodami lietu
viams.

I

Vengrija 46

Kaunas — Užsienių pre
kybos departamento di-

Suomija • aktorius įsakė muitinėms 
neišleisti į užsienius be at
skiro užsienių prekybos 
departamento leidimo jo
kių mašinų, ar jos būtų 
senos, ar mažai vartotos 
ar ir visai naujos.

žės 25 d. biuletenyje). Lie
tuva pirmenybes laimėjo 

I be mažiausio priekaišto di
deliais krepšių skirtumais, 

; parodydama puikią žaidi
mo formą ir žaidimo pa
baigoje pasiekdama aukš
čiausio žaidimo laipsnio. 
Užimtų vietų eilė tokia: 
Lietuva 14 taškų, 462:125 
krepšių: Latvija 12 tšk., 
353:163 kr.; Lenkija 12 
tšk.. 247:235 kr.; Prancūzi-

Sudegė Kaimas
Šiomis dienomis Bilevičių kai

me. netoli Smargonių, kilo gais
ras. per kurį sudegė didesnė kai- 

' mo dalis. Ugnis sunaikino apie 
130 pastatų, iš kurių 12 yra gy
venamieji.

Ugnis kilo nuuo to, kad viena 
moteris vakare vaikštinėjo po 
aukštą su degančia balana, nuo 
kurios nukritusi žiežirba, maty
ti, ir sukėlė tą didelį gaisrą.

SUVĄLKAI

Suvalkų krašte pieninin
kystė kasmet vis kyla. Pe
reitais 1938 m. čia veikė 13 
pieninių centralių, iš ku
rių buvo 8 bendrovių pieni
nės ir 5 privačių asmenų 
vedamos. Visose pieninėse 
per ištisus metus perdirb
ta 6,000,000 litrų pieno. Už 
sviestą ūkininkams išmo
kėta per 600,000 auks.

1935 m. visame Suvalkų 
krašte buvo pirdirbta tik 
1,800,000 litrų pieno ir už 
sviestą ūkininkams išmo
kėta 143,000 auks.

Kaip matome, per keleris 
metus Suvalkų krašte pie
no ūkis žymiai pakilo ir iš
siplėtė. Iš viso matyti, kad 
ir toliau jis plėsis.

laikui. 
29 d.
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PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug' 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 
anglų ir lietuvių kalboje.
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H Laisvas Pilietis
“Aš laisvas, niekeno nepriklausomas. Mane nieks 

negali mokyti, kaip turiu elgtis. Nei Bažnyčia nepriva
lo kištis į mano privatinį gyvenimą. Kokį biznį turi 
Bažnyčia įsakinėti, kas man daryt, kas nedaryt? Aš 
laisvas pilietis, elgiuosi kaip tinkamas’’.

Taip kalba ne vien kitatikiai ar atsiskyrėliai, bet 
tokių “laisvų piliečių” nemaža randasi ir katalikų tar
pe. Tuo tarpu kasdieniam gyvenime tokie “laisvieji pi
liečiai” nė nespėja įvykdinėti įvairių įsakymų, kuriuos 
gauna iš visur — iš policijos, iš teisėjų: iš advokatų, 
iš taksų kolektorių, iš gydytojų ir tt. Ir savo namuose 
“laisvasis pilietis” nevisuomet gali elgtis kaip tinka
mas. Būk jisai ir namų galva, bet jei turi energingą, 
mėgstančią valdyti žmoną, tai ir iš jos prisiklausys 
nemaža visokių įsakymų. Gerai, jei tik pelenų lieps ne- 
barstyt, bet gali susilaukti, kad ir rūkyt namuose bus 
uždrausta — išeik lauk į tyrą orą, jei nori parūkyt. Ir 
“laisvasis pilietis” dūlina pro duris — dėl mažmožio 
skandalo nekelsi. Jei jis dėl įvairumo nueis į klubą, ta
verną (žodžio “saliūnas” paprastai vengiama), į kokį 
balių ar šiaip pas pažystamus kiek paūžti, tai grįžęs 
namon turės pereiti per kautynes, kuriose dažniausiai 
liks pralaimėtoju. O jei laimės, tai ant rytojaus bus 
jam atlyginta upeliais ašarų ir keliomis litanijomis į- 
vairiausių išmetinėjimų. Ar šiaip, ar taip, “laisvam 
piliečiui” nejauku ir nėr kur dėtis. Na, su žmona tiek 
to. Ji gyvenimo draugė ir bendradarbė, dėl jos galima 
ir laisvės kiek išsižadėti. Bet šeimoje kartais būna to
kių sūnų ar dukterų, kurie “laisvąjį pilietį” visiškai į 
užkampį užgrūdą. Tai ir elkis tu čia kaip tinkamas.

O jei per laisvas piliečių pažiūras, ar jų žioplumą, 
ar pataikavimą bedieviškai agitacijai, į šalį įsibrautų 
komunizmas ar nacizmas, tai visa “laisvųjų piliečių” 
laisvė išgaruotų kaip kamparas. Tada valstybė nusta
tys ir jo privatinį gyvenimą, ir taip griežtai, kad apie 
laisvę ne tik prasitarti, bet ir pasvajoti nebeišdrįs.

Tai matome, kad “laisvas pilietis” tik prieš Baž
nyčią išdrįsta šiauštis, žinoma, dėlto, kad Bažnyčia ne
vartoja nei lazdos, nei kalėjimo. Ar ne būtų geriau pa
klausyti tos gerosios Motinos ir, jos mokslą vykdant, 
išvengti daugelio priežaščių, kurios iš tikrųjų laisvę 
suvaržo? K.
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su-Į čių — o gabiau —
įmigusių.'

Judėjimas, triukšmas 
pilna žodžio prasme!

Antanas visgi prisimušė 
prie bufeto. Skaidraus gė
rimo stiklas — jau buvo jo 
rankoje. Nežiopsojo ir kiti.

Sutrenkė 
traukinys: 
staigiai sustojo.

Kas tai išbėgo iš salon- 
vagono... ir vėl kas tai lipo 
atgal...

Geria Antanas paskutinį
le, pa ; kun. k. Skrypko,

— Din, din... Din, din, din. Binghamtono klebonas, ir 
Šoko Antanas, kaip įgeltas kun. p. M. Juras, Lawren- 

i pro duris iš stoties bufeto, ce klebonas. Šalę minėtų 
ir lėkė alkūnėmis, skirda- asmenų yra pasižadėję ir 
mas kelią. Garvežys jau daugiau tapti rėmėjais pa- 
sušvilpe ir truktelėjo va- vienių asmenų ir draugijų, 
gorius...

Antanas nepaprasto vik
rumo vyras!

ties durimis'
- ekspresas,

Lietuvių Dienos Pasaulinėje 
Parodoje Rėmėjai

Komp. J. Žilevičiui besi
lankant kolonijose suvie
nodinti chorų, kurie daly

je ■ vaus Lietuvių Dienoje, per 
jį Rėmėjais įsirašė sekan
ti asmenys: Dr. A. Valibus, 
Wilkes - Barre, Pa.; Kun. 
J. Inčiura, Kingstono kle
bonas; kun. J. Kasakaitis, 
Pittstono klebonas; Mrs. 
A. Vessotzkie, Minnersvil- 
le, Pa.;

Komp. J. Žilevičius kur

Dar nesenai žagrėmis, šiandien galingais traktoriais plėšiami Lietuvos dir
vonai. Vienas toks traktorius iš karto apverčia dviejų metrų pločio velėną. Žemės 
Ūkio Rūmai traktorius ūkininkams skolina nemokamai.

J. Mžk.

Atostogas

7U.V.O vyras! Jis jau įsika- tik aP^nko visur organi- 
bino vagono durų ranke- ?uoja 'eme-lų burehus ar’

■ - - - - j ba įgalioja pavienius as
menis. Teikia informacijų,

Nuo ramunės ant ramunės 
Su medum bitutė skris 
Ir žvangutis tai viešnelei 
Savo žiedą pradarys.

Vytė Nemunėlis.

Gegužės mėnesio pabai
goje, saulėtas rytas. Buvo 
nevėliau, kaip penkta va
landa. Tolimam rytų mies
te — dar tebesnaudė vis
kas. Gatvės beveik tuščios. 
Daugumas dar tebemiego
jo. Ilga gatve iš tolo pasi
rodė drūtas, su nusvilu- 
siom žemyn kelnėmis, su 
ilgais naščiais ant pečių i 
“chodia” (kinietis). 1

tam veidui, pritinkančia 
pilkšvai - rusva barzda.

— O kaip bus gera — pri
dūrė trečiasis, kiek senes
nio amžiaus, bičiulis: — 

• ištrūkom iš tos prakeiktos 
kontoros bent porai dienų. 
Bus Sekminės ir mums; 
pakvėpuosime miškų ir 
kalnų oru, bus malonu, 
kaip Lietuvos sodžiuj.

— Žiūrėk Mykolai — tarė 
linksmasis Kazimieras. — 
Mes čia juokiamės ir kal
bamės lietuviškai. O kad 
šiame vagono skyriuje bū- 
tų pašalinių dar keleivių—

viai. Budėtojas nusisukęs 
su raudona kepure, jau 
grįžo stotin. Tik jis staiga 

; priėjęs prie vieno tupinčio 
■su ilga pipke kiniečio — 
pajudinęs jį už peties — 
parodė ranka į pradėjusį 
eiti traukinį. Pažadintas iš 
saldaus snaudulio chodia 
— susirūpino: — griebė 
ryšulį ir pasileido paskui j 
paskutinį traukinio vago
ną. Bet vargas: — jo, ro
dos, skubios ir nepapras
tos pastangos — buvo jau 
perdaug pavėluotos!

j Traukinys tankiai pūkš
nodamas jau nėrė per 
“kalnus”. Didelės uolos 
kabojo kalvų pakriaušėse. 
Toliau išaugdavo 
šlaituose maži

: nos, prasistūmė ir lenda į
į vidų...

— Ei, Antanai! 
vydamasis iš paskos Kazi
mieras — kur tu lendi?! 
Palauk!! Ei! - -------------
kai — palauk?!! Šoko iri 
Mykolas — bet be pasek-!

i mių... — '
kaip ir pritinka unaravam 
su išvaizda valdininkui — 
nudūmė atgal į vakarus 
ekspresu...

Nuvažiavęs ekspresas — 
nušvietė vėl peroną... Din, 
din, din... bėgo keleiviai į 
pirmiau stovėjusį, dabar 
jau sujudėjusį traukinį.

Kazimieras su Mykolu nas pažadėjo ė..*„ 
jau susikibę rankomis pri- Lietuvių Dienoje ir vėliau 
šoko prie savo vagono.-Su-; chorų bankiete išpildyti 
lindo vidun, nė nebesižval-1 - ■ —
gydami į langus.

kalnų — Liūdnoka!..
ir didesni zimieras. — Nė šis, nė tąs?;

— suriko Palieka knygutes Komite-
to pagamintas rėmėjų rin
kėjams, tarpininkauja Lie- 

— Tamašaus- tuvių Dienos ženklelių per-
siuntimu ir tp. Teko girde- 

Įti, kad kaikuriems rinkė- 
Tamašauskas, Jams gerai sekasi. Jungti-

nių chorų dirigentas labai 
patenkintas choristų ūpu 
ir džiaugiasi, kad chorų 
vedėjai gražiai ir rūpestin
gai prirengia jaunimą is
toriniai dienai. Bostone te
ko jam lankytis pas dau
gelį asmenų, tame tarpe ir 
pas Dariaus posto beno, 
kuris jį sutiko maršu. Be-

• dalyvauti

cnoaia <Kimeus>. is - *■ ‘ n
karto dar buvo neaišku,!raes nesiJaustume kaip na- krūmai, ir dar toliau mė-! 
ką jis eidamas gatve šū- _ . lynavo ištisi kedrų miškai,
kaudamas siūlė? i stabdžiai” pradėjo*1 staiga' Vagone nepaprastai bu-j

Jau saulė buvo gerokai šnypšti. Dar pora akimirk- !vo nusiteikę musų atosto- 
pakilusi. Per akmenuotą snių, prabėgo, iš kairės ^n“lkak Ypač linksmai 
grindinį nulėkė vežikas, ties vagono langais, sto- juokėsi Antanas Tomašau- 
sukeldamas tirštai dulkių ties peronas, su būriu ke-!skas> Juokesi paglosty- 
debesį, niekad nelaistomos leivių, daugiausia, tamsiai (Jamras savo, apvalią barz- 
gatvės.

Šaligatviu skubino trys 
vyriškiai: Matyt trys geri 
bičiuliai. Batų puspadžiai 
taukšėjo per betono ply
tas. Rankinius lagaminė
lius ir pintines — spaudė 
prie šono, — skubino.
— A vot jau mes ir tuo- žiburiu nerasi! Kiti veržėsi 

jau būsim stoty! Matai iš vagonų laukan, susikim
štai, jau ir traukinys mū- šo koridoriui, rėkė, šaukė.. 
sų laukia!

Dar keliolika minučių —
garvežys sušvilpė
judėjęs žvilgantys, su pra
virais langais vagonai — 
nuriedėjo į rytus.

Trys bičiuliai patogiai į- 
sitaisė vienoje kupė. Dai
rėsi kiek per langus, galiau 
vienos linksmo veido, jud
rių akių bičiulis tarė:

— Antanai!
pirmiausia imsimės nuva
žiavę Udzimi?

— Žiūrėsim bičių, eisim į įspėdamas publiką, 
kalnus, prisirinksim paš- metas sėsti į vagonus, 
laitėse konvalijų ir kitokių 
vietinių gėlių, 
su patenkinta šypsena at- tas 
sakė antras jų bičiulis. Jis garvežys ir pajudėjo vago- 
buvo mažo ūgio, taip pat nai... 
labai judrių akių, bet su 
plačia, trumpa, jo apskri- kenas lindo pavėlavę kelei- 

paliks lenkus vienus su Hitleriu kamuotis. Tokiam at
sitikime rezultatas gali būti tik vienas: lenkai neteks 
Dancigo ir visų žemių, kurios pirmiau buvo Vokietijos 
sienose. Jei lenkai pradės rimtai muštis, tai karas gali 
užsibaigti dar liūdniau: Lenkija gali netekti tiek že
mės, kiek Hitleris norės pasiimti. Kad neišprovokuotų 
Anglijos, Hitleris gali kol kas nepaliesti Lenkijos

Beckas

koncertinę programą. Tu
ri gražią uniformą ir deda 

suzirzė Ka- pastangas kuogeriau pasi
rodyti. Daugely vietų jo

— Ir pintine su bandele- buvo raginami legionie-

stabdžiai pradėjo staiga

mis ir sviestainiais... Ir iriai, kad dalyvautų su vė- 
paltas ir skribele... liavomis įvedant savo ko-
— Su sviestainiais — ma-ponijų chorus. Proga J. Ži- 

ža beda: — sudorosimi... |
Bandelių — lauktuvėms nijose įnešama didelio su- 
Beruliui — labiausia —be- sidomavimo Lietuvių Die- 
‘ ------ *. Su paltu ir na įr tokiu būdu išsijudi-

levičiaus lankymosi kolo-

ruliukams... !
skribele — kiek kebliau...
— Man visgi įdomu: —ką 

jis, Tamašauskas, dabar 
mano?
— O kai parvyks nelauk

tai — ką jam žmona pasa
kys?
— Bet ką jis žmonai pa

sakys?!
Ir vėl traukinys staiga 

naleido stabdžius. — Udzi- A 
mi, Udzimi! — šaukė iški
šę galvas per vagono lan
gus keleiviai 
dzimi!...

Mūsų bičiuliai su laga- į™" 7Oo m!, kedr^AsoO 
rūmeliais, pintinėmis ir m Ta.jal] llžtinkama 
glebiu paltų — brukesi pe
ronu...

— Štai ir Motiejus! — 
kumštelėjo Kazimieras 
Mykolui pašonėn...
— Sveiki gyvi, prieteliai!

— sušuko juos jau pama
lęs Berulis. — Sveiki! — 
j spausdamas, tai Kazimie
rui, tai Mykolui dešinę...
— Ar tik du atvažiavot?

— kiek visiems paėjėjus, 
paklausė Berulis.
— Taip, taip... — biskįj 

sumišęs skubino patvirtin
ti Kazimieras...
— O Antanas? Antanas

Tamašauskas?
— Tamašauskas, 

apie Tamašauską paskum, 
paskum...

Ach, kad ji kur! Su Ta
mašausku čiela istorija...

Jie jau paliko stoties pe- dūliuose — žydėjo lauki- 
roną ir jos “rūmus” — jau nės obelys. O bitės taip ir 

į ėjo vienos, čia pat esančios' dūzgė nuo vienos šakos 
Chodes bėgi-,kalvos pašlaitėje. Tuojau ant kitos, nuo vieno žiedo 

nėjo šūkaudami po peroną, j prieš akis iššidriekė platus ant kito, tartum viskas 
kurią būtų, ant Šventosios ar 

dešimtys, Dubysos krantų.

narna Lietuvos Dienos Rė
mėjų užsirakymas su au
komis. Virš minėtiems as
menims greitu laiku bus 
pasiųsti Komiteto kaipo 
padėka — Rėmėjo Diplo
mai. Rap.

didžiu- ^4- j*s n°būt lietuviškai 
kalbėjęs — lengvai jį būt 

_  galima palaikyti linksmiu 
Sibiro čeldonu.
— O kad taip Lietuvon 

važiuotume — tai būtų lin
ksma! — garsiavos Kazi
mieras.— Dabar mes tran- 
komės po Mandžiūrijos 
kalnus... Dainuotume link
smas lietuviškas dainas...
— O kas mums dabar ne

duoda uždainuoti? — Pa
stebėjo Mykolas.

Bet sulėtėjo bėgęs trau
kinys. Garvežys tiesiai 
tempė mūsų vagonus 
prie stoties perono, 
ant antrų, vidurinių 
gių? Pasirodo: — laukia
ma iš rytų pusės ekspreso.
— Dabar eime — marš į 

bufetą — užkomandavo 
Antanas — išmesim bent 
limonado!
— Bravo! — kol trauki

nys iš priekio ateis — len
gvai suspėsim...
— Dar viena stotis — ir 

mes pas Berulį bites ko
pinė jam!

i Mūsų bičiuliai jau spėjo 
Dar įsikabinę į duru ran- peršokinėti bėgius prie pe

rono ir jau brukėsi stoties 
bufetan.

Čia buvo netaip lengva: 
Daug publikos iš stovinčio 
traukinio su didesniu, ma
žesniu — o ir visai be rei
kalo — lindo bufetan. — 
“Gal ištikro pamatysim ką 
reikalingo?”

apsirengusių, su 
liais rišuliais kinų.

Sustojus traukiniui 
minėti bičiuliai užgulė va
gono langą. Kiniečiai bėgo, Į 
puolė į traukinio vagonus,: 
tik jiems vieniems, skir- i 

i tus, kur europiečio ir su
Kiek Išgyvena Medžiai?

jau nuo geg. 11 Mongolijoj eina nuolatinės japonų 
su rusais kautynės. Tai ne kokie milžiniški mūšiai, bet 
vis dėlto gan stambūs susirėmimai, kuriuose dalyvau
ja jau ne pulkai, o divizijos, su orlaiviais ir tankais. A- 
pie tų kautynių rimtumą galima spręsti iš nuostolių, 
tik kad jie labai nelygiai paduodami. Neseniai japonai 
pasigyrė numušę 55 sovietų orlaivius; sovietai tą patį 
įvykį atpasakojo visai kitaip: jie numušę 7 japonų or
laivius, gi patys netekę tik 6. Dabar Maskva praneša 
apie stambų rusų laimėjimą: žuvę 800 japonų, sunai
kinta 50 jų tankų ir 45 orlaiviai. Japonai gi skelbia, kad 
sėkmingu puolimu užėmę rusų poziciją. Skaitytojas 
nežino, kam tikėti. Jam tik viena aišku: kad abi pusi 
melagingai giriasi, pernelyg išpučia priešo nuostolius 
ir mažina savuosius. Tiesa yra kurs vidury. Kaip ten 
bebūtų, faktas yra aiškus, kad tarp sovietų ir japonų 
vyksta karas, tiesa, dar neoficialus, bet šiais nuosta
biais laikais karų oficialiai neskelbiama. Jie prasideda 
nuo mažų incidentų ir išsivysto į baisias kautynes, ku- 
rose dalyvauja milijoninės armijos ir žūva šimtai tūk
stančių žmonių.

Koks būtų šių naujų susirėmimų tikslas? Kalba
ma, kad juos pradėjo japonai. Jei taip, tai jie turi ko
kį svarbų sumetimą, o gal ir nevieną. Visų pirma, ja
ponai nori išbandyti sovietų ryžtingumą. Jei sovietai, 
su niekuo nekariauja, neįstengs atsispirti japonams, 
kurie jau du metai kaip kariauja su kiniečiais, tai čia 
bus aiškus ; ’odymas Anglijai, kad neverta dėtis su to
kia bejėgiška valstybe, kaip Sovietų Rusija. Toliau, 
japonų drąsa ir pajėgumas įdrąsys Hitlerį, kurs jau 
pasiryžęs pulti Dancigą, bet vis delsia, nes nežino, kiek 
ištikrųjų Anglija pasiryžus duoti lenkams pagalbos. 
Sovietų neryžtingumas ar nepajėgumas atšaldys An- priklausomybės. Su tuo galima palaukti, 
gliją. Ji suras būdą išsisukti. Ji tada jau drąsiai teigs būtų “gabiausias Europos politikas”, jei tų dalykų 
(dabar vos pakuždomis prasitarė), 
Dancigo dar negresia Lenkijos nepriklausomybei,

ir pa-

: Pagal vagono langus, pe
ronu ėjo kinietis, ir atkišęs 
siūlė, pražydusių smul-. 
kiais baltais žiedeliais, pir
mų konvalijų bukietėlius.

Toliau, trobesio pasieny, 
po pat langais — tupėjo iš
tisa eilė kasotos publikos. 
Tupėdami kinai rūke il
gais “cibukais” pipkes. 
Matyt jie čia buvo atėję

ko mes pažiopsoti.
— “Din. dan!” — suskam- j 

bėjo antrą kartą varpelis, 
kad

i

nu- 
ne 

bet 
bė

f

— Stotis U-
Uosis gali gyventi dau

giau, kaip tris šimtus me
tų, slanka — 450 m., kaš
tonas — 600 m., alyvinė

“Dan, dan, dan” — su-
Taip pat skambėjo sargo pajudin- 

varpelis — sušvilpė

m. Tačiau užtinkama eg
zempliorių, išgyvenusių 
labai ilgą amžių. “Šimto 
Riterių” kaštonas Etnos 
šlaituose turėjo 1.500 m. 
Tenerifos saloje prie Dro- 
tavos yra 20 metrų storio 
drakonto medis, kurio am
želis skaitomas 50 šimt
mečių! Škotijoje yra tisas 
3,000 m. amžiaus. Kalifor
nijoje nuo senatvės “mirė” 
sekvoja, turėjusi 5.500 m. 
Brazilijoje neseniai aptik- 

. ta baobabas 6,000 m. senu-
mo.

Tokio amželio medžiams 
tikrai galima pavydėti! ‘A.’

— taip i Įvairiomis spalvomis — 
nudažytų avilių.

Čia pat. baltai, apsipilu
sios pavasario saulės spin-

kad nustojimas pramatytų. Kuris diplomatas norėtų būti Becko 
ir i dėty?

ne- 
ne- 
ne- 
pa-
K.

— net nebesimatė ramiai! daržas — sodyba, 
sutūpusių, cibukus žindau-1 margino kelios



Antradienis Liepos ii d.. 1939

Okupuotoje Lietuvoje
Rodunė

Lydos apskr.

t

I
I 
į

■

)

Arkivyskupas žadėjo pa
tenkinti lietuvių prašymą. 
Gegužės 9 ir 19 d. čia buvo 
atsilankęs Vilniaus arki
vyskupas R. Jalbžikovs- 
kis. Ta proga lietuvių pa
rapijiečių atstovai (B. Ne- 
viera ir J. Radzevičius) 
kreipėsi pas arkivyskupą, 
prašydami vėl sugrąžinti 
prieš keliolika metų buvu
sias Rodunės bažnyčioje 
lietuvių pamaldas, lietu
višką evangeliją ir lietu
viškus pamokslus. Lietu
vių atstovai pažymėjo, kad 
prie Rodunės bažnyčios 
statymo lietuviai daugiau 
yra prisidėję, negu lenkai.

Arkivyskupas užklausė 
vietos klebono kun. Šteino, 
ką dabar lietuviai turi sa
vo kalba bažnyčioje. Kun. 
Šteinas atsakė, kad me
tuose yra tik 4 lietuviški 
pamokslai (per didesnius 
atlaidus), daugiau nieko. 
Toliau arkivyskupo už
klaustas. kiek buvo 1926 
metais, kun. Š. pasakė, kad 
tuomet dar buvo metuose 
8 dienos, kada bažnyčioje 
buvo vien lietuviški giedo
jimai. Be to. visuomet bu
vo skaitoma lietuviška e- 
vangelija ir dažnai sakomi 
lietuviški pamokslai.

Arkivyskupas, pripaži-, 
nęs, kad Rodunės parapi
joje daug yra lietuvių, kun. 
Šteinui pasakė, kad kiek
vieną sekmadienį turėtų 
būti jiems lietuviškai skai
toma evangelija ir sakomi 
lietuviški pamokslai. Tuo
met kun. Š. kiek pakitėjo 
ir ėmė abejoti, kad pradė
jus skaityti lietuvišką e- 
vangeliją ir sakyti lietu
viškus pamokslus bažny
čioje galį trukdyti lenkai. 
Arkivyskupas pasiūlė tai 
daryti po mišių. Be to. pa
klausė kun. Š. ar jis mokąs 
lietuviškai. Kun. Š. pasisa 
kė gerai mokąs ir lietuviš
kus pamokslus sakyti ga
lįs. bet be arkivyskupo raš
tiško paliepimo jis nesuti
kęs taip daryti. Arkivys
kupas prižadėjo tokį palie
pimą atsiųsti.

Lietuvių atstovai pajudi
no ir lietuvių parapijiečių 
atskiros bažnytinės vėlia
vos įtaisymo reikalą. Jie 
priminė, kad kitados baž-

6 seniūnijos

lytas į tris rinkimų apy
gardas. Pirmoje apygardo
je (Kaltinėnuose) iš 9 se
niūnijų turėjo būti išrink
ta 5 tarybininkai, antroje 
(Palūšėje) — iš 10 seniū
nijų buvo renkami 7 tary
bininkai. trečioje (Paša- 
minėje)
rinko 4 tarvbininkus. Nors 
toks suskirstymas ne vi
sai buvo mums palankus, 
bet visur, kur tik lietuviai 
parodė daugiau sumany
mo, ten rinkimai, galima 
sakyti, buvo laimėti. Pir
moje apygardoje (Kaltinė
nuose) susiinteresavimas 
rinkimais buvo menkas, 
todėl ir buvo sudarytas tik 
valsčiaus lapas, iš kurio 
tarybininkais liko 3 lietu
viai (valsčiaus ponams pa
lankūs žmonės), 1 lenkas 
ir vienas žydas. Iš antros 
apygardos (Palūšėje) ta
rybininkais liko 5 lietuviai 
ir 2 lenkai; čia vienybės ne
buvo. kaip tarp lenkų, taip 
ir tarp lietuvių, ėjo susis
kaldę: kadangi lenkai tarp 
savęs gerokai rungėsi, to
dėl lietuviams, kad ir ne- 
vieninkai jie laikėsi, pasi
sekė apginti net 5 vietas. 
Trečioje apygardoje (Pa- 
šaminėje) buvo įteikti rin
kimų komisijai 2 lapai iš 
lietuvių pusės, o trečią su
darė lenkai; kadangi rinki
mų iniciatyva iš lietuvių 
pusės buvo ne visai gerose 
rankose, tad ir įvyko sky- 
limas.

Lietuvių pirmas lapas su-, 
rinko iš viso 147 balsų, an
tras jų lapas — 110 ir len
kų — 19. Iš pirmojo lapo 
tarybininkais pateko A. 
Zabarauskas (37 balsai) ir 
M. Garla (29 balsai); iš an
trojo lapo įėjo A. Dubanis 
(29 balsai), o dėl antrojo 
teko mesti burtai, nes dva
rininkas K. Bukauskas ir
J. Rakštelis gavo po lygiai 
balsų (po 27). Burtų trau
kimo metu išėjo ginčas 
tarp komisijos pirmininko
K. Novako ir J. Čeponies. 
Šis pastarasis ginčą atida
vė spręsti valsčiaus rinki
mų komisijai ir Švenčionių 
apskr. storastijai. Atsaky
mo dar laukia. Reikia pri
durti, kad p. Novakas pa
skelbė laimėjusiu mandatą 
Bukauską, o iš tikrųjų tu
rėtų būti Rakštelis.

Kaltinėnų valsčiaus ta- 
nyčioje buvusių lietuvių ryba dabar turės 11 lietu- 
vėliavą kažkas suplėšė, o 3 lenkus, 1 žydą; vie-

Lietuvos krepšinio ekipos penkiukė pasitarimo 
metu (iš dešinės į kairę): Lubinas, Ruzgys, Kriaučiū
nas. Jurgėla ir Budriūnas.
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Per Sekmines viešėjo 
Vilniuje, grįždamas iš ke
lionės po Lenkiją, Lietu-i 
vos futbolo meisteris L. G. j 
S. F. (Lietuvos Gimnasti
kos ir Sporto Federacija). 
Vilniuje kauniečiai žaidė 
su Vilniaus meisteriu W. 
K. S. Smigly. Žaidė du kar
tus: šeštadienį prieš Sek
mines ir Sekminių antrąją 
dieną. Nors lietuviai fut
bolininkai dviejų savaičių 

' kelionės ir rungtynių buvo 
labai išvarginti, tačiau su
gebėjo duoti gerą pamoką 
Vilniaus lenkų futbolinin

4.

Antroji Rungtynių Diena
L. G. S. F. ir Smigly ant- • tymo”. Sužalotas šlubuo

tąją Sekminių dieną vėl damas apleidžia aikštę ge- 
susitiko revanšo rungty- riausias kauniečių žaidi- 
nėse. Žiūrovų šį kartą bu- kas, komandos parama 
vo trys tūkstančiai. Ir vėl Bužinskas, sužalotą išne- 
lietuviai laimėjo tuo pačiu ša iš aikštės Saunorį, šlu- 
įvarčių santykiu 5:2 (4:1). buoja keli kiti žaidikai, jų 
Smigly išėjo į aikštę savo tarpe puikiai tą dieną žai- 
pilname geriausiame žai- džiąs Jaskevičius.

susirinkimams ir vakarė
liams daryti, be puikaus į- 
taisymo, bet visiškai pato
gūs ir gražūs kiti kamba
riai. Namo projektą ir jo 
statybą prižiūrėjo vietos 
klebonas kun. Z. Butkevi
čius, kuris yra didelis 
technikos mėgėjas. Jis 
taip pat įvedė iš savo pasi-

žodžiu, gamintos elektros stotelės 
dikų sąstate su vartininku sužaloti buvo geriausi žai- elektros šviesą į salę. 
Čarskiu priešaky. L. G. S. dikai (blogų žaidikų žaloti Gegužės mėnesio pabai- 

neapsimoka). Teko taip goję, Vilniaus arkivysku- 
pat ir liet, vartininkui po vizitacijos proga, lietu- 
Skalskiui. Ir tai buvo vių liaudies namas buvo 
“draugiškos” rungtynės? pašventintas. Patsai arki- 
Be to, lenkų žaidikams pa- vyskupas Jalbrzykowskis 
galbon...

I
F. sąstatas tas pats, pa
keistas, rodos, buvo tik 
vienas žaidikas. Šį kartą 
lietuviai žaidė dar geriau. 
Ypač žymi jų persvara bu
vo pirmame kėlinyje, ku
riame rungtynių pasekmė 
buvo 4:1. Katastrofiškas 
lenkų pralaimėjimas paki
bo ore. Matydami tai, len
kų žaidikai antrame kėliny 

i ėmėsi gerai išmėgintos 
Vilniuje priemonės: bruta
laus žaidimo ir tiesiog at
viro varžovų kojų “kaus-

kams, supliekdami pasta
ruosius abu kartu po 5 : 2.

Prieš atvykdami į Vilnių, 
lietuviai futbolininkai,

naujos vėliavos su lietu
višku užrašu klebonas ku
nigas Š. neleidžiąs įsigyti. 
Arkivyskupas pasakė: ‘Dė
kit užrašą kokį norite, nie
kas netrukdys, aš pasis
tengsiu paremti'.

nas mandatas tuo 
ginčytinas.

Vidiškės

Antaladė

Kaltinėnų valse. Negavo 
leidimo. Ūkininkui, lietu
viui, K. Prunskiui valsčiu
je pataisė pavardę. Dabar 
jau jis vadinasi Frunski.

1939 m. kovo 23 dieną K. 
Frunski išnuomavo ežerus 
iš varžytinių. Jam kaipo 
gyvenančiam palinijo juo
stoje yra reikalingas 
nuomavimui leidimas. 
Frunski jo negavo.

Kaltinėnai

i 
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i
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'galbon... teisėjas, aštriai tuos namus pašventino ir 
bausdamas mažiausią lie- pasakė atatinkamą kalbą, 
tuvio nusižengimą ir pro Ir tos pačios dienos vakare 
pirštus žiūrėdamas į prie-'jau buvo pirmasis lietuviš-

i
į
šingos pusės brutalumą. OKas vakarėlis tuose lietu- 
itačiau tas pats teisėjas I Utudieant”uose-

, ... . .. likos buvo tiek daug, kad
pirmame kėliny buvo, gah- nebetilpo j salę

i

ma sakyti, visai nešališ
kas.

Lietuvių Žaidimo Stilius
Abejas rungtynes kau

niečiai laimėjo aukštu į- 
varčių santykiu. Smigly, 
rodos, niekuomet savo ai
kštėje nebuvo taip aukštai 
pralaimėjęs. Geriausios 
lenkų Lygos komandos, 
kaip Ruch, A. K. S., Craco-

greičiu. Be to, kauniečiai 
pavartojo kiek kitokią žai
dimo taktiką, vad. sistemą 

kuri Vilniuje nėra 
Lietu- 

primesti

Kunigy Šventimai

kaip jau buvo rašyta, žaidė yia jr kt Vilniuj jei ir lai
du kartus Varšuvoje po 1medavo, tai nežymiai. Kar-
kartą Lietuvių Brastoje, tai® pralaimėdavo. Savo 
Baltstogėje ir Gardine. Iš 
viso L. G. S. F. iš Lenkijos 
išsiveža, įskaitant kartu ir 
Vilniaus rungtynes, visai 
gražų įvairių (golų) santy
kį: 26:11. Vadinas, lietu
viai įkrėtė du kartus dau
giau įvarčių varžovams, 
negu patys gavo.

aikštėje Smigly laikomas 
sunkiai nugalimu. L. G. S. 
F. žaidikai pasižymėjo au
kšta technika, judrumu,

“W”, 
praktikuojama, 
viams pavyko 
varžovui savo žaidimo sti
lių: ilgas ir aukštas pasuo- 
tes (padavimus). Šios rū
šies pasuotės, kaipo vienas 
būdingų “W” sistemos rei
škinių, pilnai atatiko lietu
viams ir visai pribaigė len
kus.

Kaip jau buvo minėta, 
Vilniaus arkivyskupas R. 
Jalbžykovskis birželio 18 
dieną — (sekmadienį) 7 
vai. 30 min. rytą Vilniaus 
katedroje šventino diako
nus į kunigus.

Iš viso buvo šventinama 
20 diakonų, kurių tarpe 
kunigystės šventimus ga
vo ir 2 lietuviai: Albertas 
Navickas ir Juozas Poš
kus.

Ašmenos Apskr.

Žiūrovai
I Dieveniškis

Pirmoji Rugtynių Diena
L. G. S. F. (Kaunas) —'lietuvių naudai.

W. K. S. Smigly (Vilnius)
5:2 (3:1). Įvarčius lietuvių matydami galėsią rungty- 
naudai įšovė: Bužinskas 3,

Po pertraukos lenkai,

tarpu

nes aukštai pralaimėti, 
Paberžis ir Saunoris po 1. papildė savo komandos są- 
Lenkų naudai: Czechovicz statą dviem naujais geres- 
ir Klodą. Teisėjas p. A- niais ir nenuvargintais žai- 
dam. Žiūrovų daugiau kaip dikais, kurie buvo taupo- 
tūkstantis.

L. G. S. F.: Skalskis; 
Kaminskas, Geležiūnas; 
Deltuva, Brazauskas, Gal- 
vičius; Saunoris, Paberžis, 
Bužinskas, Jaskevičius, 
Paulionis.

W. K. S. Smigly: Vojtek; 
Paszkievicz, Moszczynski 
(Zavieja); 
kovski, 
Czechovicz, 
da), Kravczyk, Davidovicz, 
Marzec.

Lietuviai greit apsipran
ta aikštėje ir ima atakuo
ti, spausti. Ypač tas spau
dimas, persvara žymi pir-

Hofman, Bu- 
Vojciechovski;
Suska (Klo-

Pirmą rungtynių dieną 
žymią žiūrovų daugumą 
(70 — 80 proc.) sudarė 
lietuviai. Tą dieną žiūrovų 
nuotaika buvo kultūringa,’ 
kaip ir dera svečiams, pa
lanki. Antrą dieną lietu
viai sudarė vos trečdalį. Iš 
“daugumos” tarpo nuolat 
pasigirsdavo ir “malonių” 
žodelių lietuvių adresu. Y- 
pač tuo pasižymėjo stovin
čiųjų vietų žiūrovai sū uni-

formuotais mokiniais prie
šaky. Neatsiliko nuo jų ir 
vyresnieji.

Iki šiol buvo priimta, kad 
kiekvienų svarbesnių run
gtynių metu miesto auto
busai privažiuodavo iki pa
čios aikštės. Šiuo kartu to 
nebuvo. Kodėl to nebuvo— 
daug apie tai galėtų pasa
kyti endekiškai ozoniška 
miesto valdyba.

Išvados

Mūsų miestelio gyven
tojai Biaiga Pranas ir Ka- 
karieka Feliksas ir iš Ka- 
ziulių Peseckas Jonas 
kreipėsi į valsčiaus vaitą, 
prašydami išduoti jiems 
pažymėjimus, kad jie yra 
lietuviai. Tie pažymėjimai 
jiems reikalingi pristatyti 
Vilniun Vytauto D. gimna
zijai, kurion nori atiduoti 
savo vaikus. Vaitas atsisa
kė duoti ir paaiškino savo 
atsakymo priežastį: visi 
jie, esą, užrašyti valsčiaus 
knygose kaipo lenkai. Tuo- 

į met jie pradėjo tirti šį rei
kalą ir štai kas paaiškėjo:

Visuotinį gyventojų su
rašymą, kaip žinia, mūsų 
valsčiuje pravedė daugiau- 

i šia vietos mokytojai. Jie 
lapuose, nė neatsiklausda- 
mi surašomųjų, pažymėjo, 
kad jie esą lenkai.

Dabar, kai reikia nusi- 
pirkti žemės, daug kas 
gauna neigiamą atsakymą 
'ir gauna suprasti, kodėl 
jis susilaukė tokio atsaky
mo. Kitu atveju, kai rei
kia vaikas atiduoti mokin
tis, vėl negauna reikalingo 
pažymėjimo (deklaraci
jos) ir tai pat gauna su- 

į prasti, kodėl jam jo neduo
dama. Visi trys ankščiau 
paminėti vyrai patašė 
skundą Ašmenos Storastai

mi antrajai rungtynių die
nai: žinomu gynėju Zavie
ja ir puolėju Klodą. Nežiū
rint to, šio kėlinio 20 min. 
dešinysis lietuvių puolėjas 
Saunoris rungtynių pasek
mę pagrąžina dar vienu į- 
varčiu. Yra jau 4:1 lietu
vių naudai. Didelis lenkų 
pralaimėjimas pakibo ore. 
Bet lenkai pamažu ima at-^ą teisėjavimą, tačiau tu- 
sigauti. Jų žaidikas Klodą rįn^- ^ĮY0^6*, ' : 
24 min. įšauna antrą, bet1 
jau ir paskutinį lenkų nau
dai įvartį 4:2. Prieš pat 
žaidimo pabaigą nenuilsta
mas Bužinskas įvaro dar 
vieną įvartį. Galutinė 
rungtynių pasekmė 5:2 lie-

Nors vietos lenkų spauda 
lietuvių futbolininkų pasi
rodymą šiltai sutiko, rašy
dama tarp kitko, kad lietu
viai davė gerą vilniečiams 
pamoką ir aštriai kritikuo
dama Smigly brutalų žai
dimą bei teisėjo netinka-

1) nekultū
ringą žiūr. elgesį, 2) nesu
tinkantį su sportiška eti-

ka lenkų žaidikų žaidimą, 
3) teisėjo šališkumą, 4) 
Vilniaus lenkų visuomenės 
kauniečių pasirodymo boi- 
kotavimą, — tenka pada
ryti šitokią nemalonią iš
vadą: Lietuvos sporto va
dovybė gerai padarytų, 
jeigu su Vilniumi ir Gardi
nu sportiškų saitų nepalai- 
kytų dar bent porą metų.

P. Kunavičius. “A.”

Kalvesalis I Dabar su susidomėjimu 
visi laukia valsčiaus tary- 

Daugėliškio vaisė. Seniu- bos rinkimų. . Juose liek
no rinkimai. Kalvesalio vieno tarybminko šventa 
seniūniją sudaro vien lie- Parel8a Jonuti

Daugėliškio valse. Arki
vyskupo vizitacija. Gegu- mame kėlinyje. 15 minutė- 
žės 23 dieną Vidiškes vizi- je ties lietuvių vartais ne- tuvių naudai, 
tavo Vilniaus arkivysku
pas Romualdas Jalbrzy- 
kovskis. Atvažiavo iš Igna
linos, kur pirma aplankė 
lenkų koplyčią. Vidiškės 
lietuviai parapijiečiai pasi
tiko arkivyskupą prie tam 
reikalui pastatytų vartų, 
papuoštų lietuviškomis 
tautinėmis vėliavomis ir 
parašu “Sveikas Ganyto
jau”. Eucharistijos karžy
giams pasveikinus, kuni- 

; gas klebonas nuvedė arki- 
j vyskupą į bažnyčią, kur 
i padarė pranešimą apie pa
rapijos stovį.
Į Reikia pastebėti, kad da
rydamas pranešimą kuni
gas Mirauskas prašė arki
vyskupo iškelti jį iš Vidiš
kės, nes norįs “nors valan
dėlę ramiai pailsėti”.

Kauniečiai nugalėjo visai 
pasinaudodamas pamatuotai ir kaip ryto-

i

iš- 
K.

Tary-Švenčionių apskr.
bos rinkimai. Gegužės 171 
d. visame Kaltinėnų vals-l 
čiuje buvo renkama vals-i 
čiaus taryba. Visas Kalti-’ 
nėnų valsčius buvo pada-1

lauktai susidaro maišatis, 
kuria
Czechovicz netikėtai įmu- jaus dieną pažymėjo lenkų 
ša pirmą įvartį lenkų nau- spauda, įvarčių santykis 
dai. Įvarčio pralaimėjimas 
paskatina lietuvius dar 
smarkiau pulti varžovą. Ir 
iš tikro, jau po trijų minu
čių Paberžis įšauna įvartį 
lietuvių naudai. Rungty
nių pasekmė jau 1 : 1. Žai
dimas tampa įdomesnis. 
Lietuvių puolėjai kas kar
tą vis dažniau ima grasyti 
lenkų vartams. Šūviai daž
nėja. lenkų vartininkas vis 
daugiau gauna darbo. Šio 
išdavoje 33 min. vidurio 
puolėjas Bužinskas įvar
čių skaičių padidina dar 
vienu, o 7 min. ir kitu, j 
Rungtynių pasekmė iki j

■ pertraukos jau ir lieka 3:1 visuomet pavykdavo.

tuvių gyvenami sodžiai,' 
tad ir tarybininkais išrin
kti visi lietuviai.

Paskelbus seniūnų rinki
mus, visi tarybininkai 
vienbalsiai išrinko seniū
nu buvusį ilgametį šv. Ka- yra vieni lietuviai, todėl ir mėti

Marcinkomečiai Pasistatė 
Liaudies Namą

lietuvių naudai galėjo būti 
dar žymesnis. Iš lietuvių 
žaidikų pasižymėjo vidu
rio puolėjas nepavaduoja
mas Bužinskas, kuris buvo 
geriausias žaidikas aikštė
je. įšaudamas net tris į- ko, ir Švenčionių Storasta! čiai norėjo pasistatyti lie- mąją deklaraciją ir 
varčius. Puikus taip pat tvirtinti atsisakė. Buvo a- tuviškus liaudies 1 ' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ "
buvo dešinysis puolėjas peliuota vaivadijon ir iš tačiau visad susitikdavo timo ministeriją.
Saunoris ir gynėjas Gele- ten gautas neigiamas at- su nenugalimais adminis- Biaiga metė visus darbus 

traciniais sunkumais. Ta-j ir pėsčias nuėjo Ašmenon 
čiau šiemet, aplinkybėms; ir prašė Storastos pripa-

Marcinkoniečių mieste- ir prašė atitaisyti užrašus 
vienbalsiai išrinko seniū- lio ir apylinkės gyventojai knygose, kuriose jie pažy- 
nu buvusį ilgametį šv. Ka- yra vieni lietuviai, todėl ir i mėti kaipo nelietuviai, 
zimiero Draugijos sky- pamaldos bažnyčioje tėra Biaiga Pranas ir Feliksas 
riaus pirmininką Mykolą tik lietuviškos. Jau kuris! Karieka jau antri metai 
Abarį. Kai kam jis nepati-i laikas, kai marcinkonie- stengiasi išgauti vadina- 

• su 
Puikus taip pat tvirtinti atsisakė. Buvo a- tuviškus liaudies namus, skundais pasiekė net švie- 
’irivraic *44 4r-v»-» a..*. Si.* _ J —.-Ji. : i_  I _  z  :ŠlCTTlCt

I
žiūnas. Lenkų komandoje sakymas.
geriausi Kravczyk, Zavieja , Per antruosius rinkimus' 
ir vartininkas Vojtek. Pas- seniūnu išrinktas buvęs Ū- 
tarasai išgelbėjo savo ko- kio Draugijos pirmininkas' 
mandą nuo dar žymesnio Stanislovas Martinkėnas.' 
pralaimėjimo. Teisėjas p. Storasta tvirtinti neatsi-; 
Adam stengėsi būti neša- sakė ,ir jis pradėjo eiti ša
lišku, bet tai jam, deja, ne- vo pareigas. Juo kaimynai 

patenkinti.

pakitėjus, Marcinkoniečių 
parapijos žmonės pasiryžo 
tokį namą pasistatyti. Nuo 
pat ankstyvojo pavasario 
vietos žmonės ėmėsi dar
bo ir štai jau tąjį namą pa
sistatė. Namuose yra salė

žinti jį lietuviu ir taip pa
žymėti visose knygose. 
Ten gavo atsakymą, kad 
visa tai nepigiai kaštuosią. 
Didelį susirūpinimą jie tu
ri ir dar nežinia, kuo baig
sis visos jų pastangos.
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Kas tai yra demokrati
ja? Ką ji reiškia papras
tam amerikiečiui — čiagi- 
musiam, ar svetur gimu
siam ? Kodėl ji jam geriaus 
patinka už kitų rūšių val
dymo formą? Kuo demo
kratija skiriasi nuo dikta
toriškų arba militariškų 
valdžių? Ir, galų gale, ką 
turime daryti, kad išlaiky
ti demokratiją, ’ kurią 
mums paliko pirmesnės a- 
merikiečių kartos?

Šitie yra svarbiausi mū
sų laikų klausimai. Tūks
tančiams žmonių rūpi pro
paganda, kuri paeina iš 
priešingų demokratijai 
šaltinių, ir jie savęs klau
sia šių klausimų.

Foreign Language Infor- 
mation Service pakvietė 
kelis gerai žinomus šioje 
šalyje ir svetur gimusius 
amerikiečius duoti savo 
atsakymus į šiuos klausi
mus. Jų atsakymai bus 
formoje straipsnių, ir pa
sirodys šiame laikraštyje. 
Demokratijos klausimu 
pasižadėjo rašyti pasižy
mėję amerikiečiai kaip tai: 
buvęs prezidentas Herbert 
Hoover, Mrs. Franklin D. 
Roosevelt, buvusieji kan
didatai į prezidentus Alf. 
M. Landon, John Davis ir 
Jung. Valstybių senatorius 
Robert F. Wagner, Rt. 
Rev. Msgr. John A. Ryan ir 
kiti. FLIS.

Ką Man Reiškia Demokratija
Henry A. VVallace. Agri

kultūros Sekretorius
Kaipo Amerikos pilietis, 

aš tikiu į demokratiją. Tai 
yra mūsų gyvenimo kelias; 
Mes tikime, kad yra ge
riausias gyvenimo kelias.

Amerikiečiams, per dau
giau kaip 300 metų, demo
kratija reiškia teisę daly
vauti valdyme. Reiškia ti
kėjimo laisvę. Reiškia lai
svę nuo tirono arba dikta
toriaus.

Amerikos kolonijų gy
ventojai atvyko iš įvairių 
Europos šalių. Jie kalbėjo 
skirtinga kalba ir jų pa
pročiai buvo skirtingi. Bet 
jie visi tikėjo į tą pati — 
kad žmogus privalo būti 
laisvas ir lygus.

Šitas patikrinimas buvo 
įrašytas į Nepriklausomy
bės Deklaraciją 1776 m. ir 
užantspauduotas krauju 
revoliucijos karėje, kuri 
sekė. Buvo įrašyta į Kons
tituciją ir Teisių Bilius. 
Taipgi krauju užantspau
duota, kada vyko karas 
tarpe valstybių, ir buvo į- 
rašytas į Konstitucijos 
priedus, tuoj po karo.

I

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

■ 602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokiu reikalų.

SLFFOLK 
D0WNS

DABAR IKI LIEPOS 22
Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 

1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 

Jžanga (su taksais) Sėdynės 99c. 

Clubhouse $1.50—8 lenktynės kasdien

Ir per šimtmečius, Ame
rikos demokratijos dvasia 
buvo tų pirmųjų pijonie- 
rių.

Tie pijonieriai buvo sa
vimi pasitikintieji. Jų ne
nugąsdino milžiniška kliū
tis. Jie nebijojo sunkaus 
darbo.

Šitie pionieriai turėjo ly
gybės jausmą. Kiekvienas 
asmuo tikėjo, kad jis buvo 
lygus su kitais, ir kad ki
tas lygus jam. Taip, šian
dien demokratija taip pat 
turi remtis lygybe.

Šitie pionieriai tikėjo į 
asmens neliečiamybę. Jie 
tikėjo, kad valstybė egzis
tuoja žmogui, o ne žmogus 
valstybei. Demokratija 
šiandien turi visuomet 
kreipti dėmesį į asmens in
teresus.

Šitie pionieriai turėjo 
“duok - ir - imk” dvasią. 
Jie gatavi stoti pagalbon 
kitam asmeniui, kreipti 
dėmesį į jo nusistatymus, 
ir daryti koncesijas. Kiek
vienas žmogus žinojo, kad 
jo interesai yra bendri kai
mynų interesams, ir kad 
kaimyno interesai yra jo' 
interesai. Tas teisinga apie 
demokratiją šiandien.

Bet šių dienų laikai nėra 
tokie, kokie buvo, kada A- 
merika buvo apgyventa. 
Mes gyvename mašinos 
amžiuje, ir rodos, kad as
muo beveik pametė indivi
duališkumą. Klausimas y- 
ra — ar demokratija gali 
išsilaikyti šitame amžiuje? 
Ar gali gyventi prigrūsta
me supainiotame pasauly
je. kurio rubežiai jau din
go? Kaikurie asmenys už
sienyje sako, kad demo
kratija jau atgyvenusi sa
vo dienas, kad ji netinka 
šitame mašinos amžiuje. 
Aš su tuom nesutinku.

Aš tikiu, kad demokrati
ja yra reikalingesnė šian
dien, negu kada nors pra
eityje. Bet jeigu ji bus 
prezervuota, turi persiimti 
pionierių dvasia.

Šiame modernizmo laike, 
demokratija turi remtis 
asmeniška atsakomybe. 
Kiekvienas asmuo turi at
likti savo pareigas ir privi
legijas kaipo pilietis, arti
mai sekdamas viešus daly
kus, ir teisingai balsuoda
mas rinkimuose, kad nors 
ir jis tiki, kad tarpe 130 
milijonų žmonių vienas 
balsas nieko nereiškia.

Šiame modernizmo laike, 
demokratija privalo rem
tis sociale atsakomybe — 
valdžia iki pilniausio laips
nio garantuodama asme
niui teisę dirbti ir užsi
dirbti pragyvenimui.

Šiame modernizmo laike, 
demokratija turi remtis 
laisvu individuališku pa
klusnumo — ir piliečiai 
turi realizuoti, kad laisvė 
nereiškia pasileidimą, ir 
kad gyvenimas prigrūsta
me pasaulyje reiškia, kad 
visi turi daryti pasiauka- 
vimus, visiems turėti pasi
sekimą.

Šiame modernizmo laike, 
demokratija turi remtis ta 
pačia drausmės dvasia, ku
ri valdė rubežius — su pi
liečiais gyvenant visuomet 
dabartiniu laiku, pasipel
nydami iš praeities patyri
mo, ir siekdami ateities. 
Demokratija miršta kuo
met ji gyvena tik praeiti
mi.

Kaip amerikiečiai, mes 
turime atsiminti, kad de- 
mokratija nėra stipresnė ’ 
už jos žmones. Jeigu jie 
pameta savo interesus, de
mokratija griūva.

Čionai Amerikoj, dirb
kime užlaikyti šį brangų 
demokratijos paveldėjimą. 
Kiekvienas atlikime savo 
dalį.

į

TRIJŲ KRYŽIŲ KALNAS VILNIUJE

Kasdieną, kai skaidrūs atsiminsi, tad prisimink 
pavasariški saulės spindu- tik pačias svarbiausias a- 
lių pluokštai blyksteli virš 
žibančių miesto bažnyčių 
bonių ir kryžių, bemaž vi- 
durmiesty, aukštame kal
ne nušvinta, sublizga trys 
didžiuliai kryžiai, kurie ne 
vieno praeivio prašaičio 
patraukia akį, o žingeidus 
keleivis visada klausia,; 
kokie tai kryžiai, kodėl jie. 
čia pastatyti. Ir ne tik ke-! 
leiviai, bet ir mažieji, po il
gos žiemos, išėję su tėve
liais pasivaikščioti nuolat 
klausinėja: “Tėveli, ko tie 
kryžiai liūdnokai rymojo 
kalno viršūnėje, kas juos 
pastatė ?
— Klausyk, vaikeli, — 

pradeda pasakoti žilagal
vis paūgeliui savo anūkui 
— dabar kiti laikai, kita-' 
dos gyveno čia žmonės, ku
rie šį miestą savo šventove 
laikė, kurie tautos širdimi 
vadino. Gera tada buvo ir 
pačiam seneliui miestui 
Ilgu pasakoti, tu ir taip ne-

MEDUS

pie miestą ir tuos kryžius 
žinias.

Štai ten, matai, yra Tri
jų Kryžių kalnas, nuo Pi
lies arba Gedimino kalno 
skiria jį nedidelė vingiuo
ta Vilnelės upelė. Senų se
novėje upelė tekėjo kita 
kryptimi, šiapus Gedimino 
kalno. Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas 
buvo sakęs perkasti kalną 
anapus pilies kalno, su
jungti juo Vilnelės ir Ne
ries Vandenius ir tuo būdu 
apsaugoti — pilį nuo nuož
mių ir dažnų priešo puoli- 

į mų. To kalno vaga dabar 
ir teka Vilnelė, kuri srau
niomis savo bangomis nuo- 

, lat plauna puošnius Trijų 
Į Kryžių kalno šlaitus.

Gal girdėjai, yra išlikęs 
gražus apie Trijų Kryžių 
kalną ir narsų lietuvį ka
reivį pasakojimas, kuris 
kitados keliavo iš lūpų į lū
pas po visą plačiąją Lietu
vos šalį.

Senovėje Vilniaus mies
tą dažnai puldavo įvairūs 
priešai, o ypač kryžiuočiai. 
Kartą kryžiuočiai buvo pa

i
I

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių,----------------------------- x -
javų, gėlių, pievų ir me-įdarę smarkų puolimą ir 
džių yra tikras vaistas.' užėmę Trijų Kryžių, kada 
Taigi. įsigyk kvortą me-idar Plikuoju vadinamą, 
daus ir gerk jį su arbata|kainą jg čia buvo sumanę 
ar kava vietoje cukraus.I įr ugįmti visą Lietu-
Kas vartoja - te į Plikasis kalnas a
slogos nevargina?' Kvorta * , , , • ,, .° .. S__  _ ... I o A’ivae Inrloic nn Lrlnr oc

iI
I
I
slogos nevarginai rvvvrLai * , , , . , v .(kainuoja tikron Jo galiteĮ“* ouvęs ledais nuklotas, 

I ’ ................................. .........................................

vą. Plikasis kalnas tą žie-

gauti “Darbininko” adm. j slidus, negalimas prieiti. 
366 W. Broadtvay, So. Eos- ’ Atsiradęs narsus lietuvis 
ton, Mass. ' į kareivis — Jasinskas, ku-

ris aštriai pasikaustęs sa- kais buvę pakarti du jo' 
vo žirgą ir greitai užjojęs dvasiškiai, 
ant kalno, ir paėmęs ne-' 
laisvėn patį kryžiuočių ma
gistrą. Didysis Lietuvos 
kunigaikštis, sužavėtas 
kareivio sumanumu, pabu
čiavęs jį, apdovanojęs her
bu ir paskyręs jam 7 Anta
kalnyje kalnus.

Senovėje Trijų Kryžių 
kalne buvo įvykdomos nu
sikaltėlių bausmės. Vieta 
tam reikalui tyčia parink
ta, kad miesto gyventojai 
matytų, kas gresia tiems, 
kurie veikia prieš įstaty
mus.

Proseniai pasakodavo, 
kad už prasižengimus Tri
jų Kryžių kalne didžiojo 
kunigaikščio Algirdo lai
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mėliau Vytauto laikais, džią ir norėjo 
toje vietoje kur buvo nu
žudyti vienuoliai buvo pa- 

1 statyti trys aukšti ąžuoli
niai kryžiai. Tie kryžiai 
nuolat buvo taisomi, at
naujinami ir išliko iki 1864 
metų. Tais metais, kada 
visa Lietuva buvo žiau
raus ruso pavergta, kada 
Vilniaus krašte viešpatavo 
caro vietininkas žiaurus 
general - gubernatorius 
Muraviovas, jam įsakius 
buvo nukirsti tie mediniai 
kryžiai ir kalno viršūnėje 
sudeginti.

nusikratyti 
jo viešpatavimu. Deja, su
kilimas buvo numalšintas, 
daug sukilėlių didelėje Lu
kiškių aikštėje buvo su
šaudyta ir čia Trijų Kry
žių kalne palaidota, 
matos, saulės spinduliuos 
paskendę trys balti kry
žiai buvo pastatyti 1916 
metais iš gelžbetono.

Kukliai, kaip matai, at- 
Šitie, ką dabar tam kalne 

rodo tie trys kryžiai, bet 
jie gražiai puošia Vilniaus 
miestą, o pačiame kalne, 
kartu su tais kryžiais glū
di daug paslaptingos ir 
gražios senovės — baigė 
pasakoti senelis savo anū-

Klausyk, ši vieta įdo
miausia, pastebėjo senelis. 
Kaip žinoma, kunigaikštis 
Algirdas buvęs pasikvietęs 
Vilniun vienuolius pran
ciškonus, kad jie Lietuvo
je platintų krikščionių ti
kėjimą. Kartą, kai Algir
das buvęs iš miesto išvy
kęs, vietos gyventojai už
puolę vienuolius. Septy- 
nius nusivarę ant Trijų 
Kryžių kalno, tris jų nu
kryžiavę, o keturius nuo 
kalno įmetę Vilnelės upėn. 
Pargrįžęs Algirdas liepęs 
toje pat vietoje nužudyti i 
visus 1 
kurie nukankino vienuo- gynėjų, kurie 1863 metais tkuį ir abudu nužingsniavo 
lius-_____  buvo sukilę prieš rusų vai- Aušros Vartų link. VDV.

Tame kalne yra daug pa
tuos nusikaltėlius, laidotų narsių šio krašto
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Here’s A value you won’t 
find anywhere else in town!

A big, beautiful, quiet 1939 
Leonard—a six cubic foot model 
—at the lowest price in Leonard’s 
history!

Come in and see it. Hear all 
about Leonard’s new Glacier 
Sealed Unit—that puts a new 
low on economy of operation. 
Learn how you SAVE with 
Leonard’s new stainless steel

Zero-Freezer that gives faster 
\ and more efficient freezing.

See Leonard’s beautiful new 
cabinet design. It’s welded steel, 
with long-life Permalain finish— 
planned so you can put more food 
in . ; . ha ve less bother getting 
it out.

And remember, this new 6 cubic 
foot Leonard gives you ai! the 
outstanding quality Leonard has 
been putting into fine refrigera- 
tors for 58 years! Yet—the price 
is a new low! Don’t miss this. 
Come in—see this new Leonard. 
Ovvn it for a few cents a day.

Tylusis LEONARD!

Nauja Žema Leonard Šaldytuvų Kaina!
Čia yra parodyta aukštos vertybės Leonard Refrigeratorius 1939 m. modelis už labai žemą < 

kainą. Puikus, elegantiškas Leonard — 6 kūbiškų pėdų modelis parsiduoda žemiausia kainl Leo- < 
nard’s prekybos istorijoje! Ateik ir pamatyk jį! <

Leonard šaldytuvas turi naują Glacier Sealed Unit, kuris labai sutaupo elektros srovę —jis < 
yra labai ekonomiškas operuoti. Sužinok, kiek ga-lėsi sutaupyti pinigų, Įsigydamas Leonard elektri < 
kinį šaldytuvą. <

Pamatyk Leonard’s gražiai padarytą kabinetą. Jo kabinetas yra plieninis ir padarytas taip. < 
kad kuodaugiausiai galėtumei Įdėti j jį maisto. <

Turite prisiminti tą, kad naujas 6 kūbiškų pėdų Leonard šaldytuvas turi vėliausius patobuli- < 
nimus ir visokius pridėčkus, kurie sutaupo pinigų ir duoda didesnį parankumą. Leonard išdirba « 
refrigeratorius per 58 metus ir jie turi dideli patyrimą. Taigi Įsigyk Leonard ir tuomi turėsi pa- « 
rankamą ir sutaupysi pinigų. *

Union Electrical Supply Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

S amu ei Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337
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Mėgėjų Programa Lietuvių Dienoje

Liepos 4 d., Marianapo- pė vaikučių: antrą pp. J. ir 
lyj. Lietuvių Dienos prog
ramoje buvo ir mėgėjų 
programa. Toje programo
je dalyvavo įvairūs mėgė
jai iš įvairių kolonijų. Iš 
So. Bostono dalyvavo jau
nų berniukų ir mergaičių 
grupė, tautiškais drabu
žiais ir ženklais pasipuo
šę. būtent. Pranė Baliuko- 
nytė, Rymantas Ivaška. 
Veronika Jociūtė, Arnol
das Plevokas. Alena Ple- 
vokaitė, Algimantas Ivaš
ka ir armonistas Rapolas
Imundi. vadovybėje p. O- tai. būtent, prelatas J. Am- 
nos Ivaškienės. Toji grupė 
dainavo, šoko ir armonis
tas Rapolas Imundi grojo 
solo. pp. Nanartavičiene. 
Čaplikienė ir Januškevi
čienė sudainavo seną liau
dies dainą.

Iš Waterbury. Conn. pp.
mokytoja 
ginskaitė 
pianu dainininkams-kėms 
ir dainavo duetą su savo 
sesute slauge. Sofija Stul- 
ginskaite. Pastaroji su
dainavo ir solo.

Iš Worcester. Mass. jau
nos mergaitės, Teresė 
Bandžiūtė ir Teresė Jur- 
gelionytė sudainavo duetą.

Iš Hartford. Conn. p. Ma
tas Kripas sudainavo solo, 
o jo sūnus Mykolas ir Jo
nas sudainavo duetą.

Pittston. Pa., pp. Pranė 
Savakiniūtė ir Marė Vil
kaitė sudainavo duetą.

Marianapolio Kolegijos 
graduantas iš Du Bois. Pa. 
p. Jonas Mikelionis imita
vo kaikuriuos žvėris, pau
kščius ir asmenis.

Iš Lowell. Mass. p. Jonas 
Kasinskas sudainavo solo.

Programa buvo gera ir 
vairi. Tūkstančiai žmonių 
klausėsi ir gėrėjosi.

Teisėjai buvo šie: kun. V.
Puidokas. 
Kasperas. 
Džiaugienė. p. Ig. Pigaga. 
p. Regina Delionytė.

Teisėjų sprendimu dova
nas laimėjo šie: pirmą do
vaną laimėjo iš So. Bosto
no p. Onos Ivaškienės gru-

S. Stulginskaitės iš \Va- 
terbury: trečią — Mykolas 
ir Jonas Kripukai iš Hart
ford; ketvirtą —Jonas Ka- 
sinskas iš Lovvell: penktą 
— Jonas Mikelionis iš Ma- 
rianapolio — Du Bois. Pa. 
Antrąją dovaną dovanojo 
p. Džiaugienė. o penktąją 
kun. V. Puidokas.

Programos vedėju buvo 
p. Antanas Kneižys. “Dar
bininko” redaktorius.

Pažymėtina, kad prog
ramos klausėsi abu prela-

botas ir prelatas Macie- 
jauskas ir minia žmonių. 
Visi gėrėjosi, kad mūsų 
jaunimas taip gražiai pa
sirodo mūsų parengimuo
se. Valio, programos daly
viams!

I
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Jadvyga Stul-•J

akompanavo
NEW HAVEN, CONN

svečiais 
Prelatas 

Hartford.

muz. Antanas 
p. Eleonora

Peter F. Carroll
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public

10 Vernon St. |
VVorcester. Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį
Tel. Worc. -1-6757

BANKIETAS PUIKIAI 
PAVYKO

Birželio 29 d., šv. Kazimiero 
parapijos choras surengė šau
nų bankietą savo kleboną kun. 
Matą Pankų pagerbti, puošnia
me Hotel Garde. Kadangi mūsų 
klebonas birželio mėnesyj mi
nėjo 33 metų kunigavimo su
kaktį. gimimo dieną ir 3-jų me
tų klebonavimo mūsų parapijoj, 
tai ta proga jis buvo apdovano
tas Šaulių Žvaigžde, kurią jam 
įteikė gerb. Lietuvos konsulas 
p. Jonas Budrys.

Tą proga surengtas ir šis 
bankietas į kurį atsilankė gra
žus būrelis svečių ir viešnių, 
parapijiečių. Garbės 
buvo: Jo Malonybė 
Jonas Am botas iš
Conn.: kun. J. Balkūnas. Kuni
gų Vienybės pirmininkas iš 
Maspeth. L. I.: kun. J. Simonai
tis iš Elizabeth. N. J.; kun. A. 
Vaškelis iš New Britain. Conn.. 
ir miesto majoras John W. 
Murpny.

Viskas gražiai ir tvarkiai bu
vo priruošta. Valgiai skanūs, 
nuotaika jauki. Pavakarienia
vus. p-lė Marytė Žiukiūtė. pa
aiškino šio vakaro tikslą ir pa
kvietė kun. J. Simonaitį iš Eli
zabeth. N. J. būti vakaro vedė
ju. Kun. Simonaitis sumaniai ir 

■ sėkmingai moka atlikti vedėjo 
• pareigas. Trumpai nupasakojęs 

solenizanto kun. M. Pankaus 
nuveiktus darbus, pakvietė kal
bėti miesto mayorą John W. 
Murphy. Jo Malonybę Prelatą 
Joną Ambotą. kun. J. Balkūną. 
kun. A. Vaškelį. M. Jokubaitę ir 
V. Norkūną. Visi kalbėtojai pa
reiškė džiaugsmą, kad Lietuvos 
valdžia neužmiršo savo sūnaus, 
kuris dirbo dėl jos gerovės, ir 
palinkėjo tvirtos sveikatos, kad 
galėtų ilgus metelius dirbti tau
tai ir Bažnyčiai.

P-lė Aimučiūtė choro vardu į- 
teikė kun. M. Pankui gražią 
dovanėlę, taipgi Marijos Vaike
lių vardu įteikė piniginę dova
ną. Kalba pats solenizantas ku
nigas Matas Pankus. Dėkuoja 
visiems už atsilankymą, už su
teiktas dovanėles ir parapijos 
chorui ir jo vedėjai p-niai A. 
Kripienei už šio puikaus vaka
ro surengimą.

Prasidėjo šokiai, kuriuose vi
si seni ir jauni dalyvavo. Šv. 
Kazimiero par. chorui ir jo ve
dėjai p-niai A. Kripienei pri
klauso padėkos žodis už suren
gimą šio bankieto.

Metinis Laikraščio "Darbininko"
SUPYKUS INDĖNAS IŠGYVENO 50 ME
TŲ MEDYJE PADIRBTOJE BODELEJE

PKINIKAS
SEKMADIENĮ,

Rugpiučio - Aug. 6,1939
Kęstučio Darže, E. Dedham, Mass.

Bus skanių valgių ir puikių gėrimų.
Taipgi žaislai, virvės traukimas ir kitokie pa- 

marginimai. Visus nuoširdžiai kviečia-
RENGĖJAI.

zacijų. kaip tai: Susivienvmo’ Biržų bažnyčia graži. Klebo- 
116 kuopos. Moterų Sąjungos nija moderniška, nauja, pasta- 
33 kuopos, ir Darbininkų Są- tyla rūpesniu dekono A. Griga- 
jungos 28 kuopos yra šventa liūno. Bažnyčioje yra įtaisyti 
priedermė pasidarbuoti, kad 'elektra varomi vargonai, rodos, 
gegužinė būtų sėkminga. Taigi kainavo apie 50 tūkstančių litų, 
nelaukite kol komisijos nariai Klebonas nori įtaisyti bažnyčio- 
gražiai paprašys prie darbo, bet je šilimą.
visi, kurie galite apsiimti prie, 
kokio darbelio, patys praneški
te komisijai. Rengimo komisija 
kviečia visus New Haven’o lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti 
į šią gegužinę. Programa susi
dės iš dainų, kalbų ir įvairių 
pamarginimų. M.

Inteligentai. profesionalai ir 
valdininkai visame kame pade
da klebonui: patys aukoja ir 
renka aukas bažnyčiai, senelių 
prieglaudai.

Taigi Biržuose turėjau tikrai 
gražius įspūdžius.

Biržų apskričio viršininkas p. 
Rasčius. policijos viršininkas p. 
_ _ _ _

'Muzikos Žinios’ Leidžia ”alonus
Naujus Lietuviškus Šokius

Komp. A. S. Pocius jau bai
gia tvarkyti muziką naujų lie
tuviškų šokių, kuriuos atvežė iš 
Lietuvos p-lė M. Baronaitė, ir 
dabar mokina Amerikos lietu
vių jaunimą šokti Lietuvių Die
nai. Pasaulinėje Parodoje.

Šių. naujų šokių muzika pra
dės eiti per “Muzikos Žinias" 
su liepos numeriu. Norintieji į- 
sigyti šiuos šokius, kreipkitės į 
“Muzikos Žinias” 1850 Waban- 
sia Avė., Chicago. III. Minor.

Mano Įspūdžiai Iš Lietuvos

TRILYPEI GEGUŽINEI 
BESIARTINANT

Jau artinasi liepos 16 diena, 
kuri yra mūsų Conn. Valstybės 
katalikiškų organizacijų diena. 
Tą dieną įvyks ^Trilypė Geguži
nė. Kadangi ’gigužinė įvyks 
mūsų kolonijoj. Sea Cliff Inn. 
tai kiekvieno nario-rės. kuris
priklauso prie tų trijų organi- ris mirė gegužės 14 d. š. m.

Pirmiausia dėkuoju p. A. Pel- 
džiui. “Darbininko“ Laivakor
čių agentūros vedėjui už man
dagų patarnavimą ir išrūpinimą 
man reikalingų popierių kelio
nei. Patariu ir kitiems važiuoti 
į Lietuvą, apsirūpinti kelionės 
dokumentais ir laivakorte iš 
Darbininko Laivakorčių Agen
tūros. 366 W. Broadvvay. So. 
Boston. Mass.

Važiavau Švedų linijos laivu 
tiesiog į Klaipėdą. Kelionė buvo 
nenubodi. Važiavo Amerikos 
sportininkai ir daug kitų lietu- nį. S. J. 
vių. Vanduo buvo ramus, laive merikiečių. 
patarnavimas geras.

Grįždami važiavome per At- lietuviams, 
lantiką tik 4 dienas. Bet teko 
gerokai sirgti. Keleiviai buvo- 
daugumoje žydai iš visų kraštų. 
Maniau, kad Amerika virs tik
ra žydija. kaip kad yra Salėm 
St., Bostone.

Lietuvoje ilgiausia svečiavaus 
Šiaurės Lietuvoje — Biržuose. 
Vabalninke. Rokiškyj. Panevė
žy] ir kitur. Daugiausia teko 
sueiti inteligentus — valdinin
kus ir profesionalus, nes buvau 
apsistojus pas savo brolį Juozą 
Perekšlį. Žemės tvarkytąją, ku-

I

I
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Britų Suvienytos Spau- ko gero su jais nepeš, —1 
dos Biuras iš Pawhuska a-. užsirūstinęs jis paliko sa-1 
pylinkės, Oklahoma vals- vo namus ir visus nedorus® 
tybės, Amerikoje, praneša, savo tautiečius, ir prasi-i 
kad ten lygiai prieš 50 me- šalino į kalnus. Ten viena-1 
tų laiko atgal, gyveno vie- me kalnų plyšy, radęs tin-. 
nas turtingas indėnas O- karną lindynę, su savo šu® 
sage tribesmonų (bastū- neliu ir visu smulkiu turi-, 
nų), kilties vadas, — John mu savo turtu, joje apsi-! 
Stink. Tuomet jis teturėjo gyveno. Retkarčiais jis a- 
dar tik 25 m. amžiaus, ta- teidavo į Pawhuska mies-H 
ciau jau buvo paskirtas telį, pačių reikalingiausi ųjį 
savo kilties vadu. Jis tuo- savo gyvenimui smulkių 3 
met turėjo daugybę mažų daigtelių nusipirkti, 
arkliukų, vadinamų “po- 
nies”, valdė didelius žemės 
plotus, ir kitokio įvairaus 
turto, daugybę turėjo. 
Taip jam laimingai ir pra
bangiai savo namuose be
gyvenant. kartą jis su vi
su nesitikėtai, staiga sun
kiai apsirgo rauplėmis. 
Pakviestas indėnų gydy
toją, — pastarasis kokį tai 
keistą ir niekam nebesu
prantamą ligonio ligos
diagnozą nustatęs, nieko į 
ypatingo nedarė ligoniui miško medy, 
pagydyti, o pastarąjį “iš- f 
egzaminavęs”, apliejo jį europietišką 
šaltu vandeniu, ir palikęs Paskiau ton 
išėjo.

Vieną kartą atėjus jam] 
miestelin su savo šunim,—i 
pro šalį eidamas vienas še-i 
rifas, iš revolverio nušovei 

M mylimą jo šunelį... John■ 
j Stink nežmoniškai už tai! 
ant šerifo ir visų kitų civi-1 
lizuotų žmonių perpyko;® 
jis greitai gryžo į savo lin-| 
dynę, pasiėmė iš jos visus! 
turimus savo daiktus, iri 
išvyko iš kalnų į miškus. 1 
Viename didžiuly tankaus® 

, jis įsitaisė . 
tam tikrą būdelę, ir joje® 
"---lovą gulėti. K

i būdelėn jis w 
. Nuo šalto vandens susikraustė visą savo turi-! 

apliejimo, ligonis visiškai mą turtą, ir nuolatiniai]

Tame name yra ir koplytėlė. 
Kasdien laikomos šv. mišios 6 
valandą rytą, Gyventojai sene
liai yra labai patenkinti. Bet y- 
ra ir tokių dvarponių iš lenkų, 
kurie nepasitenkina.

Ten būnant mirė dvi ameri
kietės. Buvo pašarvotos tame 
pačiame name. Palaidotos iškil
mingai.

Būnant Kretingoje galima bu
vo jausti, kad vokiečiai rengiasi 
atplėšti nuo Lietuvos Klaipėdą. 
Klaipėdoje visur buvo iškabinė
ti Hitlerio paveikslai.

Ona Perekšlytė.

H

apalpo ir neteko sąmonės., ant visuomet joje apsigy-|
Jo tarnai ir tautiečiai tai 1
matydami, manė, 1
jau numirė. Taigi nieko nių 
nebelaukdami, ”

ir mandagus valdininkas.
Kaikurie amerikiečiai, sugrįžę 

iš Lietuvos, pasakoja, kad val
dininkai yra pilni puikybės, ne- i 
sukalbami, bet aš patyriau, kad i 
taip nėra. Žinoma, iš visų gali 
atsirasti ir tokių, kurie neturi į 
mandagumo ir pilni puikybės, 
bet man tokių neteko sutikti.

Vabalninke bažnyčia ta pati, 
tik vidus atnaujintas. Kan. Kir
lys sakė, kad bažnyčios pataisy
mui viena amerikone buvo pas
kolinusi pinigų, bet baigęs jau 
skolą grąžinti. Ant šventoriaus i 
yra pastatyta nauja Širdies Jė
zaus stovyla. kurios pastatymu 
rūpinosi vikaras kun. Kirilą ir 
pavasarininkai.

Panevežyj katedra didelė ir
• graži. Tėvų Marijonų bažnyčia
• pertaisyta iš rusų cerkvės. Kle- 
į bonu yra kun. Mažeika. MIC.

Kaune sutikau J. E. Vyskupą 
Matulionį, kuris labai gyrė A- 
merikos bažnyčių tvarką, svei
kino Amerikos lietuvius kuni
gus ir visus lietuvius.

Tėvas J. Bružikas. S. J. biskį 
sirguliuoja. Pasveikęs žada at
vykti į Ameriką skelbti misijas. 
Sveikino visus.

Suėjau ir kun. P. Aukštikal- 
Jis taipgi pasiilgęs a- 

Prašė parvežti jo 
geriausius linkėjimus Amerikos

Paieškojimas Nr. 102

—i veno, daugiau nė koją mie- ] 
kad jis stelin tarp civilizuotų žmo-1 

• ’ “:"i nebekeldamas. Jis]
jie greitai maitinosi įvairiais lauki-1 

pasidalino tarp savęs jo niais augalais ir medžių I 
arkliukus, pasisavino že- vaisiais. Šalčiams užėjus, J 
mes ir kitą visą turtą, ku- — Jis turėjo būdoje įsitai-1 
rį jis tik turėjo. Mat, jis sęs ir mažą geležinį pe- J 
tuomet dar nebeturėjo nė čiuką, sau apsišildyti. Kar-1 
žmonos nė šeimos, L__ "
jo paliktas turtas, būtų 
teisėtai priklausęs. Pasi
dalinę jo turtą, su didžiau
siu džiaugsmu širdy, jie 
ruošėsi jį laidoti. Tačiau 
jo tautiečiams, pavelde ju
slėms jo turtą, įvyko ne
laimė!— “Numirėlis” prieš 
pat palaidojimą atgijo, ir 

Į po kurio laiko pats vienas,
I — L- _ -
(pasveiko. Kai jis sužinojo 

-.ir pamatė jo tautiečių iš- 
.h

Lietuvos Konsulatas Chicago-. be
je paieško sekamų asmenų:

Globio, Prano, prieš kelioliką 
metų gyvenusio 133 West 15thį 
Street, Chicagoje. Konsulatui 
labai reikalingas jo atsiliepimas 
arba adresas.

Kazulio, Jurgio. Amerikon at
vyko 1913 m. Pirmiau gyveno 
Bessemer. Michigan.

Noreikų. Kazio ir Jokūbo, ki-'grąžinti jam atgal. Tačiau 
lūšių iš Kvėdarnos apylinkės, jo tautiečiai išgirdę jo rei- 
Atvyko Amerikon prieš didįjį kalavimą, sugrąžinti jami

kuriai tais jis iš būdos išeidavo, I 
ir sekdamas europiečių I 
papročiu, — miško aikštė-1 
lėse su medžio šaka “gol-| 
fą” lošdavo. Jis tapo galu-| 
tinu atsiskyrėliu arba ty-1 
rininku. Toje būdelėje jis! 
išgyveno lygiai 50 metų,! 

_ visiškai nesusidurdamas | 
ir su žmonėmis. Dabar John I 
J Stink turi lygiai 75 m. am- ‘ 

gydytojo” pagalbos, žiaus; tačiau yra pakanka- | 
■ mai sveikas ir tvirtas. Da-1 

bar jis jau pradeda kaiku-; 
grobstytą visą jo turtą, — riomis^ civilizuoto pašau-| 
John Stink baisiai ir ener- ’\ ~ .
gingai prieš tą gruoboniš- nėmis naudotis;
ką jų darbą protestuoda- miško gryžti pas žmones 
mas, — pareikalavo iš jų miestan, jis griežtai atsi-

lio moderninėmis priemo- 
tačiau iš

j visą pagrobtą jo turtą su- sako!

i t ‘il'rZi. Visiškai jam pačiam ne-
bežinant, — jis tapo gan 

“ ! Olai
todėl, kad jam priklausan- | 
čios žemės plotuose, prieš 1 
kiek tai metų, netikėtai | 
tapo atrasta nemaži alie- | 
jaus šaltiniai. Aliejaus 
kompanijos nieko nebe- 
laukdamos, tą žemę išsi
nuomavo, ir pradėjo iš
naudoti joje esantį aliejų. 
Kas metai jos moka už tą

.A tjt IkCLICL V XXXXv£^ vA X VJ/XJXXX l*X ^JCA>XXX e

karą, gyveno įvairiuose Ameri- buvusį jo turtąnė klau-' Z1?OgUm.1-
kos miestuose — su giminėms sytį apie tai nebenorėjo! el’vka_ Jam Prik
Lietuvoje visus ryšius esą nu
traukę; jiem priklauso brolio 

i Liudviko palikirhų dalis.
Podolskio. Jono, kilusio 

Virbalio miestelio. Apie 67 me
tų amžiaus. Amerikon atvyko 
apie 1897 m. Priklausė prie siu
vėjų kompanijos.

II

Vargais negalais jis vos 
,beatgavo iš jų vieną savo 

.. mylimą šunelį, ir kitus 
kaikuriuos smulkius, — 
mažos vertės daigtus. Ma
tydamas, kad daugiau nie- I

Stankevičių. Felikso ir Juozo.. Paginusieji p. Urbutj prašomi 
skubiai atsiliepti j Konsulatą.

I Aukščiau suminėtieji asme- koncesiją reikiamą mokes- 
nys arba apie juos žinantieji tį, ir tuos pinigus, John

Prieš karą atvyko Amerikon.,skubiai atsiliepti į Konsulatą. 
Abu gyveno Chicagoje.

Strepinskio, Prano. Gyveno
Chicagoje.

Urbučio. Jono, iš Lietuvos at
vykusio prieš karą, ilgą laiką 
gyvenusio Chicago Heights.

Stink’o vardu, sudeda ban-
LIETUVOS KONSULATĄ kan- Dabar tų pinigų su jų 

100 East Bellevue Place procentais, priaugo lygiai ! _ _ _ — _ — — _

prašomi tuojau atsiliepti į

Chicago, Illinois.

Draugijų Valdybų Adresai
Buvau ir Kretingoje. Ten yra 

Šv. Antano namas, kur gyvena 
daug amerikiečių lietuvių. Kre
tingos vienuolyno provinciolu 
yra Tėvas Augustinas. Jis sakė, 
turįs daug vargo 
gyventojais, 
esą geresni. 
50 asmenų.
venti dabar turi įnešti 15 tūks
tančių litų. Namas įrengtas a- 
merikoniškai su centraliniu ap
šildymu. Duoda gerai valgyti. 
Dirbti nereikia. Gyventojus ap
tarnauja Seserys Pranciškietės.

I
su to namo 1 

bet amerikiečiai 
Vietinių yra apie! 
Norintieji apsigy-1

I
i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

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

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

4115 Washington St.. Rosiindale, 
Tel. Parkvvay 0558-W

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

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

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H St.. So. Boston. Mass. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

I

I

ŠV. JONO EV. BL. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

200,000 dolerių! O John 
Stink visvien nebegryžta 
iš miško medy esančios 
būdelės tų pinigų atsiimti 
ir jais naudotis, nors įvai
rūs pasiuntiniai nekartą 
buvo miškan pas jį nuvy
kę, jo užsispyrimą perkal
bėti, ir namon jį parkvies- 
ti. Tačiau visos jų pastan
gos, visuomet likdavo be 
pasekmių. — John Stink 
visiems atsako, kad už tą 
prieš 50 metų padarytą 
jam “kiaulystę”, — jis kol 
gyvas bus, — niekuomet 
daugiau prie tokių niekšų 
žmonių nebegryšiąs!

J. Butkevičius.

i
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Antradienis, Liepos 11 d., 193V dsrbininkkb 1

'[vietines žiniosJ
o
I

LDS Trijų Kuopų 
Valdybų Pasitarimas

I

I Ketvirtadienį, liepos 13 
d., 7:30 vai. vakare, Darbi
ninko salėje, 330 E St., So.

DAKTARAI

Bostone, įvyks trijų kuopų 
valdybų susirinkimas. Da
lyvaus — Į-mos kuopos, 
2-ros kuopos ir 8-tos kuo
pos valdybų nariai. Bus 
tariamasi apie rengiamąjį 
Trilypį pikniką, kuris turi 
įvykti rugsėjo 3 d. Romu
vos parke, Montello, Mass. 
Kviečiami vi$ų valdybų 
nariai ir šiaip eiliniai LDS 
nariai į pasitarimus. Šia
me susirinkime bus išrink
ta Rengimo komisija.

LDS narys.
nu

Lietuvis Dantistas
L L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

ŽINUTĖS

NAUJA LIETUVIŠKA PORELE Pabaiga Amerikos Imigraci jos Gadynės GRABORIAI

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis 
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

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

■
I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Tėvas Pranas Aukštikalnis, 
{ Jėzuitas misionierius grįžta iš 
i Lietuvos Amerikon baigoje lie
pos mėnesio. Jis, jam mylimoje 

• Lietuvoje, bus išbuvęs vienus 
'metus. Ką tik dabar atlankė 
Vilnių. Bostoniečiams, kuriuos 

j jis sveikina laišku, turės ko 
! naujo papasakoti mūsų myli
mas misionierius.

Liepos 9 d. tapo pakrikštyta 
duktė Vytauto - Marijonos (Ba- 
liukonytės) Vaitkų vardais Lo- 
rraine - Agota. Kūmai buvo Jo
nas Baliukonis ir Alena Mocke
vičiūtė.

Tą pačią dieną parvažiavo 
subdiakonas Andrius Naudžiū
nas. MIC, pas mamytę paviešė
ti. Liepos 10 d., šis kilnus lietu
vis vienuolis atlankė Šv. Petro 
parapijos vasarinę mokyklą. 
Čia vaikams pakalbėjo. Jis pats 
yra lankęs šią vasarinę mokyk
lą. Vėliau yra joje mokęs.

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

I Stepono Dariaus Posto ir Au- 
xiliary komisija, kuri rūpinasi 
sukėlimui lėšų padengti savo 
beno kelionės išlaidas į Lietu
vių Dieną. New Yorko Pasauli
nėje parodoje rengia išvažiavi
mą, Romuvos Parke, Montello,

I

Užkvietimas

PUIKI VIETA VAKA- 
CIJOMS

Gražiausia ir švariausia 
vieta Nantasket Beach 
praleisti savo vakacijas. 
Kambariai gražūs, švarūs 
ir pigūs. Praleiskite vaka
cijas pas lietuvę Stellą Ko- 
dienę, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė., Nan
tasket, Mass. I

Muzikas Mamertas Karbauskas,
liepos 8 d., š. m. apsivedė su p. Ona Plekąvičiūte iš 
Cambridge.

Cambridge, Mass.— šeš- sistavo kun. Jonas Plevo- 
tadienį, liepos 8 d., 9 vai. 
ryte Nekalto Prasidėjimo 
P. Švč. lietuvių parapijos 
bažnyčioje kleb. kun. 
Pranciškus Juškaitis su
teikė moterystės sakra
mentą tos parapijos var
gonininkui p. Mamertui 
Karbauskui, gyv. 52 G St., 
So. Bostone, su p. Ona Ple- 
kavičiūte, gyv. 64 Willow 
St., Cambridge. Liudyto
jais buvo p. Kostantas Sa- 
malis ir jaunosios sesutė 
p. Stasė Plekavičiūtė.

Jungtuvės įvyko su šv. 
mišiomis, kurias atnašavo 
kleb. kun. P. Juškaitis. A-

Rodos, kad Amerika šia
me šimtmetyje rašo pas
kutinį imigracijos puslapį. 
Nuo 1830 m., kada imigra
cija iš tikro prasidėjo dide-

nas bilius aprūpina nurau
simą egzistuojančių kvotų 
90%. Ir kitas bilius aprū
pintų sulaikymą imigraci- 

________r_____ „____ r jos per dešimts metų arba 
liais skaičiais, Jung. Vals- iki tokiam laikui, kada 
tybėse buvo progų šalis eu- Jung. Valstybėse bedarbių 
ropiečiams. Milijonais ke- skaičius neviršytų 3 mili- 
liavo per Atlantiką. Į šim- į jonus asmenų. Iš kitos pu
tą metų apie 38 milijonai sės bilius yra įnešta, kurie 
atvykp į Aftięriką. Ir nuo siūlo įleidimą žmonių, ku- 
1830 m. iki 1930 m., nepai-rie yra pabėgėliai, dėl ti- 
sant visokių kvotos suvar- kėjimiškų, politiškų ar ra
šymų, vistiek gyventojų sinių įsitikinimų, tik jeigu 
skaitliu? padidėjo net 3 tokis asmuo yra neįleidžia- 
milijonais, kaipo imigraci- mas dėl kitų priežaščių — 

noaoirms_____________ J protiško ar fiziško trūku
mo ar morališkų priežaš
čių. Kitas judėjimas, kurį 

įremia 18 gerai žinomi mi
nistrai ir kunigai, įleistų

jos pasekmė.
Bet pradžia depresijos 

šioje šalyje, atnešė daug 
nedarbo, ir todėl, galime r 
jos gadynts'pataiga.^931sakyti, prasidėjo imigraci-

>

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 253?.

JosephW.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Nakų. 
Reaidence: 198 M St., So. Boston. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

nepriskaitant jų prie kvo
tos.

Jeigu didelio skaitliaus 
imigracijos gadynė jau už
sibaigė, ir jeigu nejvyks 
permainų gimimo natose 
rasinių grupių šioje šalyje, 
galime tikėti, kad tipiškas 
amerikietis ateityje pagal 
dabartinės distribucijos 
rasinių žmonių, susidės iš 
37% anglų, 17% vokiečių, 
11% airių, ir 8% škotų. Li
kusioji dalis bus maišyto 
kraujo iš daugelio kitų ša
lių. Italija, Lenkiją, Pran
cūzija, sudarys apie 4% iš 
viso; Rusija, Čekoslovaki
ja, Holandija, ir Švedija a- 
pie 2% kiekviena, ir Nor
vegija 1,5%, o kitis šalys 
apie 1% kiekviena.

FLIS.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

O. A. Zaletskas F. Ė. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

m. pirmu laikų nuo taikos, 
įvyko žymus išvažiavimas ■ 
iš Jung. Valstybių. Nuo 
1931 m. iki 1938 m. laivų 
linijos vežė 4,487,085 atei
vius ir pliečius iš šios ša
lies nuolatiniam apsigyve
nimui užsienyje, ir grįžda
mi tie laivai atvežė 4,280, 
081 ateivį ir pilietį į šitą 
šalį nuolatiniam apsigyve
nimui. Per aštuonis metus 
netekome 227,004 asmenų 
iš priežasties emigracijos.

Bet šiandien, dėl įvairių 
persekiojimų Europoje, i- 
migrącija iš kaikurių šalių 
padidėjo. Bet dabartiniu 
kvotos įstatymu, kuris nu
stato pilną metinę imigra
ciją iki 153,774 asmenų iš 
šalių, nepriklausančių prie 
Vakarinio P.ųsritulio (We- 
stern Hemisphere), ir rei
kalavimų, kad “ateivis ne
turi tapti visuomeniška 
sunkenybe”, tikima, kad 
mažai iš kitų pasaulio da
lių žmonių atvažiuos. Vals
tybės Departamento pa
rinktos informacijos paro
do, kad daugelyje šalių, y- 
ra tiek daug aplikacijų dėl 
imigracijos vizų, kad imi
gracijos kvotos per dauge-

Edw. V. Warabow
(VVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

.« ’ t *•* » f. -

1156 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

kas ir kun. Kazimierąs 
Jenkus. Ceremonijų vedė
ju buvo kun. Antanas Bal- 
trušiūnas. Sanktuari joj 
buvo kun. P. Virmauskis, 
So. Bostono lietuvių par. 

į klebonas.
Jaunosios tėveliai pp. 

Plekavičiai savo namuose 
iškėlė šaunų bankietą. Da
lyvavo įžymūs svečiai ir 
giminės.

pp. Plekavičiai yra LDS 
8 kp. nariai ir nuoširdūs 
“Darbininko” rėmėjai, pp. 
Karbauskai taip pat yra 
LDS nariai ir “Darbinin- 
įko” rėmėjai, p. muzikas 
į Mamertas Karbau s k a s 
daug kartų yra dalyvavęs 
su savo radio grupe Darbi
ninkų radio programoje ir 

j “Darbininko” parengi
muose. Jis yra baigęs Bos
tono Kolegiją ir studijavęs 
muzikos. Gabus muzikas 
ir geras choro vedėjas.

Ta proga pp. Mamertą ir 
Oną (Plekavičiūtę) Kar
bauskus sveikiname ir lin
kime sukurti gražią lietu
višką šeimą.

I Bučkių 6ang$teri$
r

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

368 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

Paryžiuje buvo išsispe- 
cializavęs bučkių gangste
ris, kuris sutiktą gatvėje 
nepažįstamą moterį gra
žiai pasveikindavo ir kadą 
ta nustebusi žiūrėdavo kas 
yra, tai ją aistringai pabu
čiuodavo. Tą sceną stro
piai nufilmuodavo jo drau- 

lį metų bus pilnos. Vien tik i gas ir ten sunaikindavo 
Vokietijoj 260,000 aplika- tas vietas, kur būtų ma- 
cijų paduota. Ta skaitlinė' tyti, kad bučiuojama mo- 
išbaigia kvotą beveik už 10 teris gynėsi. Kitą dieną su
metu. tikęs tą pačią moterį k vie-

J

Mass., liepos 16 d. Pelnas ski
riamas beno kelionės išlaidoms 
padengti.

Išvažiavimo šeimininkai, po
nios Vinčienė ir Paulionienė ir 
legijonierius J. Smigias tvirti
na, kad šiame išvažiavime visi 
bus maloniai priimti ir galės 
smagiai praleisti laiką lietuviš
koje atmosferoje. J.J.R.

Peter P. Plevadt 
(PLEVOKAŠ) 

Septyniais būdais stogų dengėjai. 
Sodewall. Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—8—9—12 mėnesių iSsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir statę kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TRL. ŠOU 1452 

ApekalUiavimal ir patarimai dykai

Liepos 16 d. įvyksta Ste
pono Dariaus Posto Beno 
piknikas Romuvos Parke, 
Montello, Mass. Pelnas 
nuo šio pikniko skiriamas 
nuvežimui šio beno į Pa
saulinę Parodą New Yorke 
dalyvauti Lietuvių Dieno
je, Rugsėjo 10 d. Kadangi 
beno dalyvavimas New 

.Yorke suteiks visiems lie- 
(7-29) tuviams garbę, tad pagei

daujama, kad visi lietuviai 
! pagal išgalės prisidėtų su
kėlimui lėšų jo kelionei. 
Nuvežimas beno kainuos 

| keli šimtai dolerių. Tad 
į prašome visuomenę kuo- 
' skaitlingiausia dalyvauti 
. Beno piknike ir pasipirkti 
i bilietus, kuriuos legijonie- 
riai dabar pardavinėja 
tam pačiam tikslui. Tikiė- 
tai parsiduoda po 25 cen
tus, už kuriuos aukuoto- 
jams bus duota dovanų 10 
tikietų į Pasaulinę Parodą, 
New Yorkan ir atgal. Do
vanos bus skirtos Labor 
Day, Rūgs. 4. Visos atskai
tos ir aukotojų vardai bus 
paskelbti spaudoje. Bušų 
tikietas ten ir atgal 60c.
Stepono Dariaus Postas ir 

Ladies Auxiliary.

Iškilmingos Laidotuvės
t

GELBĖK 
SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

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

Pirmadienį, liepos 10 d. 
įvyko a. a. Lt.-Gen. Ed- 
ward L. Logano, So. Bos
ton Distrikto teisėjo. Ka
dangi jis buvo karininkas, 
tai ir palaidojo militariai. 
Iškilmingos laidotuvių pa-; 
maldos įvyko Dangaus ____ _______
Vartų par. bažnyčioje, So. Ciano, Italijos 
Bostone. Dalyvavo įžymūs ministras, ir laivyno virši- 
Katalikų Bažnyčios vadai,Į ninku būrys laivu išvyko į 
valstybės ir miesto virši- Ispaniją. Italai vengia pą- 
ninkai ir minios žmonių, sakyti, kad jie nori suda- 
Šv. mišias atnašavo su a- ryti sąjungą su Ispanija, 
sista velionio brolis kun. bet spėjama, kad jie sten- 
Logan. Palaidotas Kalva- gsis sudaryti artimesnius 
rijos kapuose.

Velionis lt.-gen. 
buvo prietelingas 
viams.

Italijos Misija Išvyko 
1 Ispaniją

Roma, Italija, liepos 10., 
Kunigaikštis Geleazzo 

! užsienių

ryšius su gen. Franco vai 
Logan džia.

ir lietu-
I
I

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Apvogė
šeštadienio j sekma

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

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

parengimams.

I

Pelitini Markei
F. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, tkzriferir#, *■ pramonin
kai. kurie skelbiasi t^ęftįjinke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbldtės “Darbininke".

Iš šeštadienio į sekma
dienį piktadariai įsilaužė 
į p. Petro Plevoko, stogų 
dengėjo dirbtuvę, 167 W. 
Broadway, So. Boston, ir į 
pavogė įvairius įrankius! 
vertės $300.00. Spėja, kad 
vagiliai buvo iš tų, kurie 
žino kas ir kur buvo padė
ta.

Tikisi, kad vagilius pa
vyks sugauti.

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YOPKE, ŽENKLELIAI

Visi, kurie norėtumėte bei 
jausdami atlikti patriotinę pa- 

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

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

metų. tikęs tą pačią moterį kvie-
Ir šiandien Kongresas sdavo kavinėh pasiąiškin: 

nori pratęsti dabartinį A- ti ir reikalaudavo tą kom- 
merikos nusistatymą kas- promituojančią filmą iš
imk sulaikytos imigraci- pirkti, nes šiaip pąrody- 
jos. Ir randasi skaitlius na-' siąs vyrui, sužięduotiniųi 
rių abiejuose būtuose, ku- ar meilužiui. Bet viena 
rie nori uždėti dar kitus graži, 26 metų, moteris jo 
suvaržymus naujai atvy- [ bizniui padarė galą ir jisai 
kusiems iš užsienio. Vie- pateko kalėjiman. “A.”

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. 4* 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vešu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

*

■

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

TEL. GEN 9296

Lietuvis Plunberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaroj — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

SMte WeldingCo.
Welding Hot Water A Steam

Boiiers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

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

Visi skelbki tęs “Darbininke".

Oueeti Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite tį darbą mums.
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IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Mass. Maine ir N. H. Motery Sąjungos Apskr. Protokolas

Birželio 4 d.. įvyko Apskričio 
pnešseiminis suvažiavimas šv. 

svetainėje.

Teklė B. Ma- 
suvažiavimą.

tuo reika-

bandyti
Mass.

parapijos svetainė-

pribuvo iš sekančių 
kuopa VVorcester,

mo apie steigimą kuopos Provi
dence. R. I. pareiškė pageidavi
mą. kad ji su p. M. Vaitekūnie- 
ne ir toliau rūpintųsi 
lu.

p. Sykes pavesta 
steigti kuopą Lowell.

3) Pirm. T. B. Mažeikienė 
. prašo visų Apskričio kuopų pra
nešti jai sekančias svarbias ir 
reikalingas informacijas — 
kiek kuopose buvo narių nuo 
Sausio 1 dienos 1938 m. iki Sau
sio 1. 1939. kiek per tą laiką 
kuopose buvo ligonių ir kiek 
narių mirė.

4 l Vice pirm. Jadvyga Utkiū- 
tė raštu praneša savo raportą, 
kad dalykai taip sklandžiai ėjo 
Apskrityje, kad jai neteko jo
kios atsakomybės nešti. Rapor
tas priimtas.

5) Rašt. L. Venčienė praneša,
kad Apskričio skirtas dovanas 
už daugiausia prirašytų narių 
laimėjo šios kuopos: 1 — Wor- 
cesterio 69 kuopa. 2— Norwoo- 
do 27 kuopa (ji savo dovaną 
pavedė Apskričio iždan): 3 —
Worcesterio 5 kuopa.

6) Taipgi praneša, kad Aps
kričio istoriją parašė T. B. Ma-

skričio pirm, paveikslas ir ap
rašymas pasiųstas.

7) V. Liutkienė įnešė ir nu
tarta patalpinti į jubiliejinę 
knygą Onos Jankauskienė pa
veikslą (jei randasi jau pada
ryta klišė), kuri buvo pirmoji 
Naujos Anglijos Apskričio or
ganizatorė. Aprašymas apie ją 
jau pasiųstas.

Kadangi Ona Jankauskienė

Jurgio parapijos 
Norwood. Mass.

Apskričio pirm, 
žeikienė atidarė
pakviesdama kleboną kun. S. 
Kneižį pratarti keletą žodžių. 
Klebonas nuoširdžiai pasveiki
nęs atstoves užleido joms šei
mininkauti 
>•

Atstovių 
kuopų: 5
Mass.: M. Liutkiūtė. Ona Bruo- 
žienė, Ona Sidabrienė, Uršulė 
T. Daukantienė ir Veronika 
Liutkienė: 13 kuopa. So. Bos- 
tun. Mass.: P. Juškienė ir Ieva 
Marksienė: 16 kuopa — Law- 
rence, Mass. — A. Zinevičiūtė, 
Julė Savičiūtė ir Liudvika V. 
Venčienė; 22 kuopa — Cam
bridge. Mass. — M. Zaveckienė,
A. Malinauskienė ir A. Ambro- 
zaitienė; 27 kuopa. Norwood. 
Mass: E. Sykes. O. Glebauskie- 
nė. E. Novikienė. A. Kneižienė.
B. Adomaitienė: 58 kuopa. Na
shua. N. H. — Teklė Mitchell: 
69 kuopa Worcester. Mass. —i 
Teklė B. Mažeikienė, Suzana I
Žemaitaitienė. M. Švitojienė. M. žeikienė ir jau pasiųsta į Sąjun- 
Purienė. B. Miller ir Domicėlė gos jubiliejinę knygą, taip pat 
Anusevičienė. Viso 25 atstovės I ir 10 dolerių. Pranešta, kad Ap- 
iš 7 kuopų.

Suvažiavimo valdybon išrink
tos: pirm. Ona Sidabrienė, vice- 
pirm. B. Adomaitienė. 1-rašt. U. 
T. Daukantienė, 2-rašt. A. V. 
Kneižienė.

Apskričio rašt.. L. Venčienė 
perskaitė pereito suvažiavimo 
protokolą, kuris vienbalsiai pri
imtas.

1) Pirm. T. Mažeikienė kalba •
apie narių vajų ir praneša, kad'sunkiai serga, nutarta pasiųsti 
dėl Centro Valdybos kaikuriųĮ nuo Apskričio užuojautos laiš- 
narių nesilaikymo konstitucijos 
ir seimų nutarimų, nėra nei drą
sos eiti į kuopas raginti naujų 
narių rašyti. Tuo reikalu kalba
T. Mitchell ir kitos: išklausyta j narė nors sykį į metus atlankv- 
eilė nusiskundimų iš kuopų. t tų visas kuopas ir padėtų joms

Mass. valst. direktorė V. Liut- j sudaryti gyvesnį veikimą pata- 
kienė praneša, kad kai kurių 
neišmokėtų pašalpų klausimas 
jau išlygintas ir narė jau atsta
tyta į savo skyrių. Taipgi pra
neša. kad rašę vajaus reikalu į 
“Darbininką“. “Moterų Dirvą” 
ir ‘'Draugą". Turėjo pasitari
mus su p. Sykes ir Warabow dėl 
sustiprinimo Montellos kuopos, 
nors pasekmių iš to dar nesi
mato.
2) Suvažiavimas prašo ponias 

Sykes. Warabow. Kneižienę ir 
B. Miller. kad jos pasitarusios 
su Montello kuopos narėms ir 
kitoms veikėjoms, bandytų į- 
gyti daugiau narių. Taip pat 
suvažiavimas išklausęs p. M. 
Čižauskienės raštiško praneši-

kelį ir 5 dolerių dovanėlę: tuo 
rūpintis pavesta valdybai.

8) Įnešta, kad valst. direkto
rė. ar kita Apskričio nuskirta

rimais, nurodymų geresnios 
tvarkos ir tt. Platesniam ap
svarstymui įnešimas atidėtas 
sekančiam suvažiavimui.

9) Nutarta, kad šįmet Aps
kritys nedarys išvažiavimo, ka
dangi perdaug užimtos narės su 
Sąjungos Seimu. Tad visos kuo
pos prašomos, kad darytų kito
kius parengimus, kaip tai bea- 
no parties ir nors vieno tokio 
parengimo pelną skirtų j Aps
kričio iždą.

Apskričio iždininkė p. Mit- 
chell pastebėjo, kad dar daug 
kuopų neatsilygino savo meti
nių duoklių, ir ragina, kad sko
las išlygintų sekančiame suva
žiavime.

SPECIALIAI I
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Tai elegantiškas 
naujas 

VVESTINGHOUSE 
Ęlectrikinis 

PEČIUS 
Su 

Look-ln” DURIMIS 
ir 

OVEN LIGHT

■

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South B'iston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

60 Ell'wcrth St. 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston

2271

Westinghouse
Refrigeratorius

TAI TIKRA KOKYBE IR KOKIS PIRKINYS!

Didelis šeimynai pritaikintas šaldytuvas, tai 
Westinghouse išdirbystės... plieninis kabine
tas... ilgai tveriąs, stipriai įkeptas Delux už
baigimas... garsus ECONOMIZER Sealed-in 
Mechanizmas su stipria šaldymo pajėga ir 
5-iems m. Protection Plan. Ateik į mūsų 
krautuvę ir sutaupyk pinigų!

Union Electrical Supply Co. Ine
92 High StreetI UNION J

' ELECTR.'CAL 1
SUPPLY CO 1

Boston, Mass.
Samuel Kaufman. Prezidentas ir Kasinikas

Telefonas LIBerti 2337

10) Jubiliejinio Seimo rengi
mo komisijos pirmininkė, p. 
Liutkienė, praneša, kas yra da
roma dėl Seimo priėmimo, p. L. 
Venčienė įneša, kad Apskritys 
iš iždo skirtų 25 dolerius Seimo 
lėšų padengimui. Įnešimas pri
imtas, ir nutarta jei atliks kiek 
iš tų pinigų .tuomet likusią da
lį pavartoti Apskričio reika
lams. Kuopos yra raginamos 
siųsti pilną skaičių atstovių į 
Jubiliejinį Seimą, kuris įvyks 
tVorcester, Mass.. rugpiūčio 7, 
8. 9 ir 10 dienomis.

11) Apsvarstyta ir suben
drinta kuopų ir atstovių įneši
mai būsinčiam Seimui, ir iš
rinktos atstovės: p. E. Sykes ir 
antrininkė, p. A. Kneižienė.

12) Pirm. T. B. Mažeikienė, 
ragina visas kuopas laikyti ko
pijas savo rekordų kaip tai: — 
kiek ir kada pasiųsta narių mo
kesnių į Centrą ir už kiek gau
ta kvitą atgal: kiek kuopoj ran
dasi ligonių, kada jos užsimal- 
davo. kaip ilgai sirgo, kada at
maldavo ir kiek ligonei prisių
sta pašalpos. Raštininkės priva
lo pasižymėti iš gydytojaus pa
liudijimo, kokia liga ligonė ser
ga. ir ar už tą ligą yra kada ė- 
musi pašelpą iš Sąjungos, ar ne.'

Taip darant, lengviau bus su
žinoti kame dalykas yra, jei 
kiltų koks keblumas su centru.

13) Kitam suvažiavimui vietą 
ir laiką nustatys Apskričio Val
dyba.

14) Išklausius pasveikinimų 
iš “Darbininko” redaktoriaus p. 
A. F. Kneižio, ir Cambridge kle-

’ bono kun. P. Juškaičio, kurį 
pranešė kps. atstovės ir nesira- 
dus daugiau reikalų, kun. S. 
Kneižiui atkalbėjus maldą, su- 

? važiavimą uždarė vedėja, p. O-

— 1 —
- metų jubiliejinis seimas25

(19-tas iš eilės) įvyks rugpiū
čio (Aug.) 7, 8, 9 ir 10 dd. 5-tos 
kuopos rybose, Šv. Kazimiero 
parapijoj, Worcester, Mass.

— 2 —

jos svetainėje bus dykai teikia
mi pusryčiai atstovėms.

Seimo atidarymas 11 vai. 
tą.

ry-

va
ry-

Sesijos bus laikomos parapi
jos svetainėje, kampas Provi
dence ir Waverly St. Seimui 
skirtus laiškus, !--------------  —
telegramas prašome adresuoti 
— Lith. R. C. Womens Alliance 
Convention, % Rev. A. Petrai
tis. 41 Providence St.. Worces- 
ter. Mass.

— 3 —
Rugpiūčio 6, sekmadienį. Šv. 

Kazimiero parapijos svetainėje 
pradedant 6:30 vai. vak. įvyks 
atstovių priimtuvių ir susipaži
nimo vakarėlis su užkandžiais, 
lošimais ir tt. Tikietai 15 cen
tų. Atstovėms įžanga dykai.

— 4 —

— 5 —
Rugpiūčio 7, pirmadienio 

kare, 7:30 vai., 69 kuopos 
bose, Aušros Vartų parapijos
svetainėje, Highfield Rd., ruo
šiamas gražus koncertas, vado- 
cystėje artistų p. p. Čižauskų. 

sveikinimus ir'^0 koncerto bus šokiai. Įžanga
visiems 35 centai.

— 6 —
Rugpiūčio 8-ta, antradienio 

ryte, 8 vai., bus atnašaujamos 
šv. mišios už mirusias sąjun- 
gietes, Šv. Kazimiero par. baž
nyčioj.

— 7 —
Rugpiūčio 9-ta, trečiadienio 

vakare 7:30 vai. vakare, Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje iš
kilmingas Šeiminis bankietas. 

■ Bilietai $1.00 asmeniui.

I

Rugpiūčio 7-tą, pirmadienį, 
iškilmingos šv. mišios 9 vai. ry
te šv. Kazimiero par. bažnyčioj. 
Sąjungietės ir atstovės kviečia
mos eiti “in corpore” prie šv. 
Komunijos. Po pamaldų parapi-

na Sidabrienė, 6:30 vai. vak.
Po suvažiavimo, vietinės są- 

jungietės pavaišino atstoves 
gardžiais užkandžiais,
kun. S. Kneižis rodė savo nuo
traukos įdomius judamus pa
veikslus.

Kaip Gyvena Trockis
I r' *

Trockis buvo priverstas 
išvažiuoti iš Norvegijos ir 
neatsirado nė vieno krašto, 
kuris norėtų jį priimti, tik
tai viena pagaliau Meksi
ka sutiko jį priimti, Meksi
koj Trockis jau išgyveno 
daugiau kaip dvejus me
tus. Jis visą laiką gyveno 

A, dailininko Rievieros viloj. 
A| i Prieš porą savaičių Troc- 
y : kis nutarė iš dailininko vi- 
Y| los išsikelti ir pasisamdyti
Y 3 kitą butą. Trockis persikė- 
Y| lė gyventi į kitą butą.

'l Atsisveikindamas su sa- 
A| vo buvusiu šeimininku.

Trockis įteikė jam 200 pe- 
A| zų čekį (apie 240 Lt), tuo 

: norėdamas atsilyginti šei- 
Y| mininkui už dvejų metų
Y butą ir maistą. Supykęs 

garsus dailininkas Riviera
X* tą Trockio čekį atidavė Vu į

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.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

vienam marksistiniam ma
gazinui. Žurnalistai labai 
norėjo sužinoti, kodėl gi 
jie, krūvoj išgyvenę dve
jus metus, pagaliau susi
pyko ? Užsienio žurnalis
tams vis dėlto pasisekė su
žinoti to priežastis. Mat, 
Trockis supykęs ant Ri
vieros už tai, kad jis pakei
tęs savo pažiūras. Trockis 
giriasi, kad jis nepakeitęs 
savo pažiūrų nuo 1917 m.

Dailininkas gavo iš cen
trinio naujo Rokfelerio 
dangoraižio New Yorke 
užsakymą išpiešti ant sie
nos 3000 kv. pėdų paveiks
lą — freską. Bepiešiant 
jam kilo mintis įkombi- 
nuoti į ją ir Lenino galvą. 
Rokfeleriui plaukai ant 
galvos pasišiaušė, kai tas 
pamatė, ką dailininkas 
rengiasi daryti. Jis pasi
kvietė jį, sumokėjo jam 
126,000 Lt. honoraro ir vi
są freską liepė užtepti.

Riviera dėl to neliūdėjo. 
Visai patenkintas jis pa
reiškė:
— Tai priartins darbo re

voliuciją.
Tiktai vienas žmogus tu

ri didelės Trockiui įtakos 
ir sugeba jį suvaldyti. Tai 
jo trečioji žmona, Meksi
koj gimusi vokietaitė. Pir
miau ji vadinosi Fridą Ko- 
hlo ir yra nepaprastai gra
ži. Ji nuolat dėvi tautinius 
meksikiečių drabužius.

Meksikos policija akylai 
stebi tuos namus, kuriuose 
Trockis gyvena. Mat, bijo
ma, kad prieš jį nebūtų pa
daryta kokių nors pasikė
sinimų. Dabar jau stovi 
policininkas ir prie naujų 
Trockio namų, nors dar 
vienas tebevaikščioja ir a- 
pie senuosius. Ū.-V.Ž.

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

ŠVENTAS RASTAS -
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim pulką Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai 
kožnam Šio 
skaitytojui, 
pareikalaus 
čia te skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai Jau
siąs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai Jums pro
ga išbandyt! paprastą, 
kuris pagelbėjo * ’m- 

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI IŠBAN- 

naudoti

II

pasiųsime 
laikra^io 
kuris tik 
Jei ken-

Ona Sidabrienė,
Suvažiavimo Vedėja,

2-rašt. A. Kneižienė.

a
Rašt. U. T. Daukantienė

Vėliaus P’-V Metodą,
j tnms.

Mes noriai
! Pakeli. 7 dienoms 
t DYYMUI, Ir jeigu norėsite
■ daugiau, tą galėsit daryti uJ mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 

'vaistą 7 dienas, DYKAI. mūsą laS- 
tais. Pasiųsk savo vardą ir 'adresą 
tuojau j
ROSSE PRODVCTS CO. Dept, X-» • 

2708 W. Tarwell Ava. Chicago, UI,. ’

LEKCIJOS ir EVANGELIJOS |
Skaitomos visų metų Viešpaties Dienomis, ]; 

Šventadieniais ir šiokiadieniais. Il-ra papildyta <! 
laida. Apdaruose. Kaina $2.50.

Užsakymus su money orderiu prašome siųsti: !!

“DARBININKAS”
| 366”Broadway,So.Boston,Mass. ii


