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Vokietijos naciai nebe
pasitenkina vien Dancigu, 
bet jau reikalauja ir Len
kijos koridoriaus. Lenkija 
vis dar nenori pasiduoti. 
Vokietija pasiuntė 250,000 
kareivių, gerai apginkluo
tų, į Slovakiją prie Lenki
jos rubežiaus. Ką visą tai 
reiškia? Atsakymas: taika 
ar karas? Jeigu lenkai at
sakys: “taika”, tai turi iš
sižadėti mažiausia Danci
go ir koridoriaus su teise 
“laisvai” turėti susisieki
mą į jūrias; bet jeigu atsa
kytų “karas”, tai gali pra
rasti ir savo nepriklauso
mybę: Lenkai greičiausia 
pasirinks “taiką”.

Brooklyno “V-bė” iškėlė 
sumanymą sudaryti ati
tinkamą komitetą, kuris 
rinktų ir saugotų mūsų iš
eivijos istorinę medžiagą. 
Sumanymas remtinas. Bet 
kur tą istorinę medžiagą 
sukrauti? Klausimas svar
bus ir svarstytinas. Mes 
Amerikos lietuviai turime 
berniukų kolegiją Maria- 
napolyj. Yra tai mokslo į- 
staiga, kuri turi savo pa
talpas. Jeigu tik Tėvai Ma- 
sijonai sutiktų, tai Maria- 
napolio Kolegija būtų tin
kamiausia vieta sukrauti 
mūsų išeivijos istorinę 
medžiagą.
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Katalikas, kurt neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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VVashington, D. C., rugp. 
21 — Šimtai Naujos An
glijos darbininkų, kurie 
dirba glaudžiai susijusius- 
su agrikultūra darbus, y- 
ra apsaugoti algų - valan
dų įstatymu, pagal kurį 

i darbdaviai turi mokėti I 
mažiausia 25 centus į va- • 
landą ir 44 valandų savai
tė. Kaip žinoma ūkių dar
bininkų algų - valandų į- 
statymas neįima, bet ku
rie išdirba ūkio produktus, 
kaip tai: cigarų dirbėjai, 
skerdyklų darbininkai, 
paukščių pardavimo ir 
dreseravimo įstaigų ir iš 
bulvių krakmolo ir miltų 
išdirbimo įstaigų darbi- j 
ninkai, tai jau tie nebesi-1 
skaito ūkių darbininkai, ir 
darbdaviai turi laikytis al
gų - valandų įstatymo.

Išaiškino Algų* Valandų 
Įstatymą
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250,000 Vokiečių Kareivių 
Lenkijos Parubežyj

Lenkai Siunčia Kariuomene Prieš
Vokiečius

Varšuva, Lenkija, rugp. 
21 — Lenkijos vyriausybė 
suprato laiko rimtumą. 

• Skubotai siunčia gerai ap
ginkluotą kariuomenę su- 

; tikti Vokietijos karines jė
gas prie Slovakijos rube
žiaus. Lenkija veik visą 
kariuomenė atitraukė nuo 
Lenkijos — Sovietų Rusi
jos rubežiaus ir ją pasiun
tė prie Moravijos ir Slova
kijos rubežiaus. Taipgi ne
mažai kareivių ir ginklų 
pasiuntė prie Vengrijos 
rubežiaus. Lenkai Vengri
ją laiko savo talkininke. 
Kadangi Vokietija daro 
spaudimą į Vengriją, kad 
ją pritraukti prie savo a- 
šies, tai lenkai nenori ri
zikuoti, nes neužsitikrina, 
kad Vengrija atlaikys Vo
kietijos spaudimą.

Lenkai supranta, kad vo
kiečiai bando apsupti Len
kiją ir priversti ją atiduo
ti visas prieškarines teri
torijas. Lenkų spauda rei
škia simpatijas Vengrijai,

Prieš 40 metų Palangoje Įvykusio pi rmojo lietuviško spektaklio “Amerika 
Pirtyje” vaidintojai. 1899 m. rugpiūčio 8 d. Birutės tėviškėje Palangoje švysterė
jo pirmasis aušros spindulys. Tą dieną pajūryje, grafo Tiškevičiaus daržinėje. į- 
vyko pirmasis lietuviškas spektaklis — buvo suvaidinta Juozo Vilkutaičio — Ke
turakio komedija “Amerika Pirtyje”. Šio pirmojo spektaklio sumanytojais ir pa
rengėjais buvo ano laiko lietuvybės veikėjai, daktarai: Vaineikis, Janušis, ir Žal- 
nierukynas. O to veikalo artistais buvo: Jaškevičaitė, Juškytė, Mongirdas, Janu
laitis, Povilas Višinskis, Kuizinas, Empacheris irGabalis. Buvo tai anų laikų stu
dentai ir gimnazistai, jaunuoliai, didžiai užsidegę pavergtosios tėvynės meile. 
Šiais metais rugpiūčio 8 dieną suėjo lygiai keturios dešimtys metų nuo to pirmo
jo lietuviško spektaklio. Tai yra ir lietuviškojo teatro pradžia. Šiemet taip pat 
sukako 70 metų amžiaus to veikalo autoriui Juozui Vilkutaičiui — Keturakiui. 
Autorius dabar gyvena Prienuose, Mar ijampolės apskr.

kariuomenės
stovykla yra

Žilina, Slovakija, rugp. 
21 — Vokietija jau pasiun
tė 250,000 gerai apgin
kluotų kareivių iš Vokieti
jos į Slovakiją prie Lenki
jos rubežiaus. Kariuomenė 
stovi 250 mylių Lenkijos 
pafrontėje. Didžiausia ka
riuomenės dalis stovi prie 
keturių kelių, einančių į 
Tatrą kalnus, i Lenkiją. 
Vokiečių 
centralinė
Zilinoje. Slovakijos keliai 
užgrūsti kareiviais, kari
niais tankais ir įvairiais 
kitais vežimais. Visos mo
kyklos, miestų svetainės 
paverstos kareivinėmis ir 
ligoninėmis. Tarpkaimuo- 
se įsteigta amunicijos san
dėliai. Prie visų tiltų pas
tatyta stipri ginkluota 
sargyba. Visa Slovakija, 
kuriai Vokietija užtikrino 
25 metams nepriklauso
mybę, virto Vokietijos ka
ro lauku.

Anglijos Ministeriai Nu* 
traukė Atostogas

Londonas, Anglija, rugp. 
21 — Anglijos premieras 
Chamberlain ir jo ministe
riai nutraukė atostogas ir 
skubiai grįžta į Londoną, 
kur antradienį, rugp. 22 d. 
įvyksta posėdis._________
Pasibaigė Šventosios Darbo 

Talka

i

Brooklyno lietuvių tau
tininkų organas “V-bė”, 
rugp. 12 d. š. m. laidoje, 
pasmerkė darbininkų strei 
kus ir streikierius apšaukė 
“darbo raketieriais”. Tie
sa, kad sušvelnintų tą sa
vo griežtą prieš darbinin
kus išėjimą, šiaip parašė:

“Mes pritariame tam dar
bininkui, kuris kovoja už 
savo gerbūvį, tačiau ta ko
va turi būti tokioje formo
je, kuri nekenkia pačiai 
valstybei”.

Vadinasi, jei valstybės! 
vyriausybė verčia darbi
ninkus vergiškai dirbti,i 
kaip pavyzdžiui Rusijoje. į 
ir darbininkai, jeigu jie 
turėtų laisve, sustreikuotų 
tai anot “V-bės”, streikie- 
riai būtų “darbo raketie
riai”, nes jie “kenktų pa
čiai valstybei”. Ar ne taip?

Mes nežinome ar tas na
mų statybos darbininkų 
streikas Lietuvoje buvo 
teisėtas ar neteisėtas, bet 
mes žinome, kad diktato
riškose valstybėse, ypač 
Rusijoje darbininkai yra 
vergai. Darbininkai ir A- 
merikoje yra išnaudojami 
ir skriaudžiami beširdžių 
darbdavių.

Na, pažiūrėkime ka sako 
tas pats laikraštis “Vieny
bė” apie Amerikos darbi
ninkus. “V-bė” tame pa
čiame numeryje rašo:

“Mes Amerikoje gyveną 
lietuviai gerai žinome ko-

I
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Kaunas, rugpiūčio 19 d. 
pasibaigė Šventosios Dar
bo Talka. Be kitų darbų 
Šventosios Darbo Talka 
sukasė tris kilometrus ke
lio.

i

Taika Ar Karas? Britanija—Lenkija Tikisi 
Pasirašyti Sutartį

Italija-Vokietija Turi Išspręsti
Berlynas, Vokietija, rug-’užsienių ministeriu. Dery- 

piūčio 21 — Per pastara- bas tęsia abiej" valstybių 
sias aštuonias dienas tarp ambasadoriai. Vokietija 
Italijos ir Vokietijos atsto- nori užsitikrinti, kad kilus 
vų eina derybos taikos ar I karui Italija stos jai į pa
karo klausimais. F 
pradėjo Italijos užsienių 
ministeris su Vokietijos

Varšuva, Lenkija, rugp. 
21 — Ryt Lenkijos atsto
vai tarsis su Anglijos ats
tovais militarinės sutar
ties klausimais, kurie jau 
seniai buvo žodžiu išspręs
ti. Šį kartą Lenkija nori, 
kad Anglija užtikrintų jai 
militarę pagalbą raštu. 
Kaip žinome dabar, kada 
iškilo Dancigo klausimas, 
tai paaiškėjo, kad dėl Dan
cigo Anglija nekariautų. 
Lenkija kaip tik tikėjo ir 
dabar nori užsitikrinti, 
kad Anglija, kilus karui 
Lenkijos su Vokietija dėl 
Dancigo, stos ją ginti. Bet 
klausimas ar Anglija su
tiks tokią sutartį pasira
šyti?

Kaip žinoma, Vokietija 
nebepasitenkina vien Dan- kad tik ją palaikytų talki- 
cigu, bet reikalauja ir ninke. bet ar išlaikys? Mi- 
Lenkijos koridoriaus. Visa litaristai observatoriai sa- 
Vokietijos spauda piktai ko, kad Lenkijos strategi- 
puola Lenkiją ir reikalau- nė pozicija pietų kalnuose 
ja, kad Vokietijos vyriau- yra patenkinanti. Visas 
sybė be jokių derybų atsi- 180 mylių frontas yra kal- 
imtų iš Lenkijos savo nuotas ir karo veiksmams 
prieškarines žemes. Vokie- nepalankus. Vokietija len- 
tija uždarė duris Lenkijai gviau galėtų pasiekti Len- 
deryboms. kiją per Vengriją.

Derybas galbą, bet Italija tokio už- 
š tikrinimo nenori duoti, 
į nors yra pasižadėjus rem- 
■ ti Vokietiją kitais klausi
mais. Taigi nuo Italijos- 
Vokietijos derybų labai 

! daug priklauso taika 
i karas Europoje.

Sudegė Gargždų Miestelis
__________ ♦-----------------------------------------

Kaunas, rugpiūčio 18 d. Vytauto Didžiojo Gimnazija
Sudegė Gargždų mies- <vAntnini

telis. Gaisras sunaikino ‘ ‘
274 trobesius, padaryda- Kaunas, rugpiūčio 18 d. 
mas milijoninius nuosto- Ministrų Taryba nutarė 
liūs. Nuo gaisro nukentė- perkelti į Šventąją Klaipė- 
jusiems gelbėti sudaryti Joje buvusią Vytauto Di- didatūrą į 
komitetai, J 2* “ *
tangas aprūpinti 
maistu ir pastoge.
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Kaunas — Lietuvos pa
siuntinys prie Tautų Są
jungos jos generaliniame 
sekretariate pareiškė, kad 
Lietuva išstato savo kan- 

1 vakuojančią 
kurie dės pas- džiojo Gimnaziją. Tautų Sąjungos tarybos

juos | Tame pat posėdyje nu- nario vietą, kadangi šie- 
tarta paskirti tris šimtus met pasibaigė Baltijos val- 

.........  tūkstančių litų Šventosios stybes Tautų Sąjungoje 
kius milziniskus nuosto- — Darbėnų geležinkeliui į atstovavusios Latvijos ka
lius Amerikai kasmet pa- statytL I dencija.
daro “darbo raketieriai”, 1-----------------------------------------------------------------------

VATIKANAS UŽ TAIKĄ 
PASAULYJ

Šventojoj
Kaunas, rugpiūčio 18 d.

Į

Hitleris Aplankysiąs 
Dancigą

9 1 ikurie streikais ir riaušė
mis ne tik ardo krašto vi
daus ramybę, bet neša di
delius nuostolius valstybei 
ir darbininkams”.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Laivakorčių

I TELJO.BUTCH 2680.
T
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Vokietija-Rusija Pasirašė

Vokietija Duoda 80 Milijonų 
Dolerių Kreditą Rusijai

tas išsiskirstytų, kad galė
tų būti įgyvendintas ant
ras Munich’as”. Lenkų 
spauda taip pat nepalan
kiai atsiliepė apie Angliją 
ir pareiškė, kad tai gali 
būti antroji Runcimano 
misija.

Kaip jau buvo daug kar
tų rašyta, kad Vokietija 
turi slaptą militarę sutartį 
su Rusija. Dabar nebepa- 
slaptis, kad Rusija yra 
drauginga Vokietijai, ir 
kad tarp Rusijos ir Vokie
tijos tikrai gali būti mili- 
tarė sutartis, nes sovietų 
komisaru išsisukinėjimai, 
nauji reikalavimai Angli- 

I jai ir Prancūzijai kaip ir 
tai patvirtina.

t

Maskva, Rusija, rugp. 21 
— Kada Anglijos ir Pran
cūzijos militaristai, atvy
kę čia bando įtraukti Ru
siją į sąjungą prieš Vokie
tiją. tai Vokietijos atsto
vai susitarė ir pasirašė 
plačią prekybos sutarti su 
sovietų Rusija. Taigi neį
manoma. kad Anglijai ir 
Prancūzijai pavyks įtrau
kti Rusija į sąjungą.

Vokietija pasirašė sutar
tį su Rusija 7 metams. Vo-! 
kietija pasižadėjo duoti i 
kreditą Rusijai $80,000, 
000 sumoje. Rusija galės 
pirkti iš Vokietijos karo 
ginklų, amunicijos ir kito
kių reikmenų. Vokietija 
gaus už tai iš Rusijos nėr 
7 metus kviečių, medžio, 
geležies rudžio ir aliejaus 
sumoje $72,000,000.

Ši Vokietijos - Rusijos 
prekybos sutartis yra di
delis smūgis Anglijai ir 
Prancūzijai. Tuoj po pasi
rašymo sutarties Pary
žiaus radio pranešė, kad 
Anglijos 
Chamberlain
laukės, kad

Pranešama,

--------------- e-
Roma, Italija, rugp. 21— 

pp. Vienybiečiai, pasaky- Pranešama, kad iš Castel 
kitę ar darbininkai kalti, .Gandolfo išvyko į Varšuvą 
kad jie yra skriaudžiami! Vatikano atstovas tartis 
ir išnaudojami, kad jie, ne-; su didžiųjų valstybių di- 
tekę kantrybės, yra priver- ! plomatais ir atstovais, kad 
sti išeiti į streiką, ir kad j prašalintų karą Europoje, 
streikuojančius darbinin- kad taikiu būdu išspręstų 
kus organizuoti darbda- visus ginčijamus klausi

mus. Viena viltis taikai, 
tai kad Italija visiškai ne
nori karo, o be Italijos ka
žin ar Vokietija išdris pra
dėti karą. Vokietija be Ita-. 
Ii jos negalėtų ilgai kariau-Į

viai išprovokuoja kelti 
riaušes? “V-bė” turėtų ži
noti, kad Amerikos kapita
listai kasmet išleidžia mi
lijonus dolerių darbininkų 
disorganizavimui, mušei
kų samdymui ir tt. Ir “V- 
bė” tuos darbininkus, ku
rie išeina į streiką, kad iš
kovoti sau geresnes pragy
venimui algas, geresnes 
darbo sąlygas, vadina ‘dar
bo raketieriais’!!

Tai smerktinas “V-bės” 
išėjimas prieš darbinin
kus.

Berlynas, Vokietija, rug- 
iniūčio 21 
kad Hitleris kariniu laivu 

i “Koenigsburg” vyksiąs 
•Baltijos jūra, ir esą gandų, 
kad jis sustosiąs Dancige. 
Kadangi Hitleris yra Dan
cigo garbės pilietis, tai jis

Kaunas — Bekeliauda- turi teisę laisvai aplankyti 
mas po Europą, amerikie- tą miestą. Bet kiti sako, 
tis lakūnas Charles Hun- kad Hitleris yra nusitei- 
tingtonas iš Los Angeles kęs nekelti kojos į tą mies- 
šiomis dienomis Kaune iš- tą, kuris prieš pasaulinį 
moko sklandyti ir įgijo karą buvo Vokietijos ir ku- 

Klubo ris tebėra neprijungtas 
Iprie Vokietijos.

I

i
| Lietuvos Aero 
^sklandytojo laipsnį.

LIETUVIAI PIRMAUJA AVIO-
MODELIŲ VARŽYBOSE

Kaunas — Artimiausioje
U ši Anglija?Prancūzija ir numatoma pra-

• v

plėsti Karo Muziejaus so
delį ir pastatyti ten natū- 

Italija Pranašauja Karą ™)aus -
Lenkija.

'Vargo Mokyklą”, Žikaro 
“Knygnešys” ir kitus pa
minklus.

Roma, Italija, rugp. 21—i 
Italijos autoritetai prama
to karą, jeigu Lenkija šio+ : Kaunas— Šį rudenį Kau- 
mis dienomis nekapitti-: ne būsiąs įsteigtas Brazili- 
liuos. ’prįjos konsulatas.

Kaunas, rugpiūčio 21 d. 
— Jau trečia diena kai 
Kaune vyksta Baltijos a- 
viacijos sklandytuvų a- 
viamodelių varžybos, ku
riose lietuviai pirmauja. 
Be to, rugpiūčio 20 dieną 
įvyko didelė Tarptautinės 
Aviacijos Diena, kurioje 
be kitų tautų dalyvavo vo
kiečiai ir lenkai.

priemieras 
nekantriai

“parliamen- Lietuvoje.

Kaunas — Šiemet padvi
gubėjo žemės ūkio ir pra
monės mašinų pirkimas. 
Ligi šiol šių mašinų jau 
parduota daugiau kaip už 
penkis milijonus litų, o 
pernai tik už 2,5 mil. litų. 
Kai kurios žemės ūkio ma
šinos jau gaminamos ir
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L.D.S. REIKALAI ĮVAIRIOS ŽINIOS Belgija Saukia Taikos 
Konferencijų

LDS KONSTITUCIJOS REIKALU

šio mėnesio pradžioje iš
siuntinėjome LDS kuopų 
valdyboms naujos konsti
tucijos projektą. Pridėjo
me ir laišką. Prašėme, kad 
kuopos valdyba tuojau 
sušauktų susirinkimą kon
stitucijos projekto svars
tymui ir priėmimui. Be to, 
prašėme, kad išrinktų ats
tovus į LDS metinį seimą, 
kuris įvyksta rugsėjo 24 ir 
25 d. d., š. m., Nekalto 
Prasidėjimo P. Marijos 
lietuvių parapijoje, Cam
bridge. Mass.

Tikimės, kad visos kuo
pos siuntinius gavo, bet 
tik kelios atsiliepė, kad 
šaukia susirinkimus. La
bai svarbu, kad visos kuo
pos suprastų reikalą ir ne- 
vilkindamos sušauktų su
sirinkimą.

LDS Seimas čia 
Cambridge lietuvių 
pi jos LDS kuopa jau tuo 
reikalu turėjo susirinki
mą ir išrinko seimui reng
ti komisijas, kurioms va
dovauja kun. Pranciškus 
Juškaitis, parapijos klebo
nas ir LDS Centro Valdy
bos narys. Cambridgiečiai 
rengiasi atstovus maloniai 
sutikti ir priimti. Taigi bū
tų labai gerai, kad kuopos 
iš anksto išrinktų atsto
vus. padarytų naudingų į- 
nešimų organizacijos la
bui. Tą padariusios pra
neštų Centrui kiek atsto
vų išrinko, kokius įneši
mus priėmė seimui, kad 
dar prieš Seimą būtų gali
ma paskelbti organe.

pat 
para-

I

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.

ŠVENTAS RASTAS -
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

Belgijos vyriausybė, no- j 
rėdama prašalinti karo pa
vojų, šaukia septynių ma
žesniųjų valstybių konfe
renciją, kuri įvyks Brusse- 
lyj, greičiausia trečiadie
nį, rugp. 23 d. Belgijos vy
riausybė kviečia į konfe
renciją šių valstybių ats
tovus: Norvegijos, Švedi
jos, Danijos, Olandijos, 

' Suomijos ir Luzembour- 
go.

—
I Armijos Manievrai Kainuos 

Trys Milijonai Dolerių

Kataliku Federacijos Skyrių Lenkai Sukonstruavo Nau- 
Dėmesiui joviškų Slėptuvę

ninkių, kurie pritaria ir 
remia laikraštį "Darbinin
ką” ir LDS organizaciją. 
Tai kodėl tie nuoširdūs 
darbininkai negali būti 
LDS. organizacijos na
riais? Gali, ir labai lengvai. 
Reikia tik penkių žmonių 
sudaryti LDS kuopą. Ka- ( 
dangi prie LDS gali prisi
rašyti vyrai, vaikinai, mo
terys ir merginos, tai pen- 
kius narius surasti labai . 
lengva, tik reikia noro ir 
mažo pasidarbavimo. Yra 
kolonijų, kur buvo LDS 
organizacijos kuopos, bet 
šiandien jos yra apmiru
sios arba likviduotos. Da
bar prieš seimą reikia jas 

: būtinai atgaivinti. LDS 
nariais gali būti visi lietu
viai katalikai, kurie trokš
ta darbininkams gerovės. 
Nariai jokio įstojimo ne
moka, o tik moka po 25 
centus į mėnesį, ir už tai 
gauna laikraštį “Darbinin
ką”. Jokių ekstra mokes
nių nėra. Prašome Gerb. 
Dvasios Vadų ir veikles
niųjų darbininkų ir darbi
ninkių sušaukti susirinki
mą, pasitarti ir sudaryti 
kuopą.

Jeigu reikia platesnių in
formacijų, tai prašome ra
šyti LDS Centrui, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Sekmadienį, rugpiūčio 
27 d. įvyksta LDS Naujos 
Anglijos apskričio suva
žiavimas, Greenfield, Mas- 

l sachusetts. Pageidaujama, 
kad visos to apskričio kuo
pos ir kitos kuopos, kurios 
prie apskričio dar nepri- 

• klauso išrinktų atstovus 
dalyvauti suvažiavime.

i

Yra labai daug nuošir
džių darbininkų ir darbi-

LDS SEIMO RENGIMO 
KOMISIJA

j

A. L. R. Katalikų Federa-! 
cijos skyriai ir apskritys 
prašomi tuojau nominuoti truavo naujos 
kandidatus į Federacijos priešlėktuvinę 
centro valdybą ir jų var- kurioje gali sutilpti keturi 
dus prisiųsti į sekertorija- žmonės. Slėptuvė atrodo 
tą (2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.).

Skyriai ir apskritys gali 
nominuoti tiek kandidatų, 
kiek mato reikalo. Iš jų 
visų kongresas į centro 
valdybą išrenka devynis.

A. L. R. K. Federacijos 
kongresas šiemet įvyksta 
rugsėjo 12 ir 13 dienomis, 
Apreiškimo parapijos salė- kaukės principu. Visa slėp- 
je, 259 No. 5th St., Brook- tuvė sveria tik apie pusan- 
lyn, N. Y.

duVaršuva — Neseniai 
lenkų technikai sukons- 

formos 
slėptuvę,

• v

kaip milžiniškos patran
kos granata. Jos viduje du 
žmonės gali sėdėti ir du 
stovėti. Ventiliacija daro
ma tokiomis dumplėmis, 
kokias vartoja kalviai. 

| Viename slėptuvės gale į- 
taisytas specialus prietai
sas orui filtruoti. Tas prie
taisas yra padarytas du jo-

tros tonos, taigi, ją galima
Dr. A. Rakauskas, Pirm, lengvai perkelti iš vienos 

L. Šimutis, Sekr. vietos į kitą.

Dancigo Nacių Vadas Įspėja

Washington, D. C., rugp. 
21 — Apskaičiuojama, kad 
75,000 karininkų ir karei
vių manievrai per dvi sa
vaites Plattsburge, N. Y. 
ir Manassas, Va. vyriau
sybei kainuos maždaug a- 
pie $3,000,000.00. Tai išeis 
maždaug apie $40.00 kiek
vienas. Tiek maždaug aps
kaičiuojama, bet Karo De- 
partmentui ims mėnesius 
paruošti tikrą apyskaitą.

“DARBININKAS”
366 Broadvvay, So. Boston, Mass. I

Strategiškas Pontoninis Tiltas 
Užbaigtas

Dancigas, rugp. 21 — Al-'kurias ji sumezgė iki šiol 
bertas Forster, Dancigo Dancigo klausimu. Vokie- 
nacių vadas, kalbėdamas tija būk sapnuojanti apie 
Dancigo nacių kongrese, • naują Munichą, dauginda- 
pareiškė: “Audra ateina; ma savo reikalavimus.

Penktadienį, rugp. 18 d., Į mimo komisiją įėjo: Kun. 
Nekalto Pras. P. M. par.'Pr. Juškaitis, vietinis kle- 
salėje, Cambridge, Mass. bonas, Petras Rodaitis, 
įvyko LDS 8-tos kp. spe-Į Juozas Smilgis, H. Pleka- 
cialis priešseiminis susi-; vičius, 
rinkimas, kuriame išrink-j 
ta LDS Seimo rengimo į- 
vairios komisijos. Į priė-

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

A. Vaisiauskas, A. 
Zaveckas, Al. Vinciūnas.

Į LDS Apskr. suvažiavi
mą, kuris įvyks rugp. 27

! d., Greenfield, Mass. išrin- 
i kta atstovais: Juozas Smil
gis. A. Zaveckas, H. Pleka- 
vičius, K. Pilkonis ir P. Ro
daitis.i

Jūs Galite Sutaupyti Pinigų, Įsigydami 
Automatišką Aliejinį Bumerį 

$175.00 Pilnai Įrengtas 
su Mir.neapolis - Honeywell kontroliais 

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

Pirmos Kokybės Amerikoniški 
Kietieji Angliai 

$12.50 už tona

STETSON FUEL
CORPORATION

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

Angiių ar Burnelių užsakymus galite duoti —

DARBININKAS
366 W. Broadvvay. So. Boston. Mass.
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Lietuva Su Vokietija Keičia
si Keliais ha Žemės

pareiškė: “Audra ateina; ma
bet mes esame tikri, kad Naujas Vokietijos reika- 
kai ji praeis, vadas trium- lavimas grąžinti 
phališkai įeis į mūsų mies- Dancigą, bet ir Pomorze ir 
tą”. Aukštąją Sileziją, ir įtari-

Lenkijos adresu jis pa- mas Lenkijos persekioji- 
darė įspėjimą, kad “vieną me vokiečių esąs tik jos 
[dieną mūsų kantrybė išsi
sems, ir tada nelaimė 
tiems, kurie mus taip liūd
nai išbandė”.

Herr Forster reikšmin
gai pasakė: “Sprendimas 
turi būti padarytas. Da
bartinė padėtis ilgiau tęs
tis negali. Jūs visi žinote,! 
kad yra problemos tautų 
gyvenime, kurios turi būti 
išspręstos, nežiūrint ko
kios būtų pasekmės”.

Toliau atsikreipęs į ka
reivius sako: “Mes esame 
įsitikinę, kad mūsų karei
viai viską atiduos, su gin
klais rankose, kad apsau
gotų mūsų puikią žemę 
nuo brutališko užgrobi- —”

i

ne tik

ženklas silpnumo. Vokie
tijos žmonės esą nenori 
karo dėl Dancigo, o tik na
ciai nori sukurstyti savo 
gyventojus prieš Lenkiją.

Vokietija Sutraukė Kariuo
menę | Rytinę Prūsiją

į 
I
I 
I 
Į 
į

čiaus, Streliškių kaimo gy
ventojai, vykdami į Lūšę, 

■ turi padaryti didelį vingį, 
■nes tarp Lūšės ir Streliš- 
kės yra didelės pelkės. Da- 

įbar norima tas pelkas nu- 
: sausinti, bet tam reikalui 
' reikia ištiesinti Lietuvą 
nuo Latvijos skiriantį Lū
šės upelį ir pasikeisti po 
keletą hektarų žemės. 
Greitu laiku tarp Lietuvos 
ir Latvijos prasidės tuo 
reikalu derybos. Nusausi
nimo darbai bus vykdomi 
tik ateinančiais metais.

vo atvykęs iš Lietuvos, iš 
Argentinos
— 15, Kanados — 8, Brazi
lijos ir Prancūzijos — po 
4, po vieną kitą iš Austri
jos, Italijos, Liuksembur
go ir kitų valstybių. Jie 
turi žinių, jog ir pačioje 
karo pradžioje kariavo ir 
žuvo keletas Ispanijoje 
gyvenusių lietuvių. Pagal 

! specialybes Ispanijoje ka
riavę lietuviai skirstomi: 
5 gydytojai, 2 studentai, 3 

'žurnalistai, 3 felčeriai, 2 
Į lakūnai, 8 mechanikai, ke- 
į lėtas šoferių, stalių, staty
bininkų, o kiti žemės ūkio 
ir fabrikų darbininkai. Pa
gal karo tarnybos laips
nius lietuviai Ispanijos 
respubl. armijoje gavo 
laipsnius ir išsitarnavo: 3 
kapitonai, 7 leitenantai, 1 
jaun. leitenantas, 9 ser
žantai (viršilos), 3 puska- 

ir moralio rininkai ir kt. Nemaža lie-

21, iš JAV

Kudirkos Naumiesčio 
valse., Lietuvos parubežy- 
je, ties Lauckaimio kaimu 
vokiečiai vykdo didelius 
žemės nusausinimo dar
bus. Ties ta vieta vokie
čiams atsirado būtinas rei
kalas ištiesinti per Lietu
vos — Vokietijos rubežių 
einantį Širvintos upelį. To
dėl Vokietijos vyriausybė! 
kreipėsi į Lietuvos vyriau
sybę ir tuo reikalu apie 
dvejus metus buvo veda
mos derybos, kurios dabar 
jau pasibaigusios. Lietu
vos vyriausybė sutiko Vo
kietijai perleisti keletą 
hektarų žemės, už ką Vo
kietijos vyriausybė ati
duos tokį pat plotą savo te
ritorijos. Teritorijos pasi
keitimas palies keturius 
Lauckaimio ūkininkus ir 
keletą Vokietijos ūkinin
kų. Širvintos upelio ištiesi
mas per Lietuvos —Vokie
tijos rubežių vokiečiams 
kaštuos apie 300 tūkst. li
tų.

Panašus teritorijos pasi
keitimas gali įvykti tarp 
Lietuvos ir Latvijos Lūšės 
vals., ties Dautarų kaimu. 
Čia iniciatyva bus iš Lietu
vos pusės. Mat. Lūšės vals-

I Sunkiai Serga Kun. Prof. 
A. Maliauskis

Kun. dr. Antanas Maliau
skis, daug dirbęs Ameri- 

i koje, labai sunkiai serga. 
! Neseniai jį aplankiau, bet 
susikalbėti negalėjau. Nuo 
persidirbimo 
smūgio, pašalinus jį iš pro- j tuvių ėjo labai atsakingas 
fesoriaus pareigų, jo svei- pareigas. Vienas jų buvo 

■kata visai suįro. Parali- Tarptautinių brigadų cen- 
žuota kalba, kalbėti visai trinės bazės politkomisa- 
negali, be lazdų ir pats vie- ras, keli buvo ligoninių Se
nas nepaeina. Jį globoja ir fai, militariniai patarėjai, 
sargina vienintelė jo sesuo brigadų ūkio viršininkai, 
Ona Maliauskytė. Gaila mūšiuose vadovavo kuo- 
mokslo vyro, ~ apologeto, poms ir batalijonams. Ne
rašytojo ir veikėjo. maža jų pasižymėjo, kaip

Kun. Dr. P. Kaščiukas. geri artileristai, kulko- 
-------------- svaidininkai, šoferiai, ry- 

Lietuviai Ispanijos Radikalų šmmkai ir kt.
I

Berlynas, Vokietija, rug
piūčio 21 — Vokietija su- 
koncertavo kariuomenę ne 
tik Slovakijoj, Lenkijos 
parubežyj, bet ir Rytinėje 
Prūsijoje ir Pomeranijoj. 
Pašaukė daugiau atsargos 
kareivių. Kaikurios anglų 
ir prancūzų šeimos, gyve
nančios Vokietijoje, ruo
šiasi skubotai išvykti į sa
vo šalis, pakol rubežiai dar 
neuždaryti.

—

Lenkai Atvyko Į Dancigą 
Deryboms

I

i

Stovyklose

Prancūzijos

mo”.
“Britanija ir Prancūzi

ja”, sako Forster, “metai 
atgal suprato, kad jos ne
gali išgąsdinti vado ir kad 
geriau laikyti pirštus nuo 

j jo pyrago, kad nenudegtų.
“Mes laukėme per dvi

dešimts metų”, jis sako, 
“ir dabar, draugai, mūsų 
valanda artinasi. Mes vis
ką darėme, kad užsitikrin
ti, kad valandai atėjus, 
mes būsime laimėtojais”.

Gal būti svarbiausias į- 
| vykis buvo, tai atidary- 
! mas pontoninio tilto per 
ĮVistulos upę ties Rotebu- 
de. Tą tiltą atidarė rugp. 
19 d. Šiuo tiltu dabar vo
kiečiai iš Rytinės Prūsijos 

; laisvai susisiekia su Dan
cigu. Ligšiol vokiečiams 
užimdavo keliolika valan
dų susisiekti su Dancigu, o 
dabar tą gali momentaliai 
padaryti.

Dancigas, rugp. 21 — 
Šiandien atvyko Lenkijos 
vyriausybės atstovai tar
tis ir išspręsti techniškus 
klausimus, kurie iškilo iš 
lenkų muitinių kontrolės 
šiame laisvame mieste. 
Muitinių kontrolės reikalu 
jau turėjo pasitarimus 
Lenkijos komisijonierius 

i Marian Chodacki su Dan- 
. cigo Senato prezidentu 
’ Greiser.

I
i ų.
i

Lenkai Raminasi

Kaunas
Camp de Gurs koncentra
cijos stovykloje esą lietu
viai, buvę Ispanijos respu
blikos kareiviai, rašo, jog 
jų žiniomis, Ispanijos kare

Naujas Įsakymas Svaigina
mųjų Gėrimų Pardavėjams

Massachusetts Alcoho- 
lic Beverage Control Com- 
mision pasiuntė laiškus 

dalyvavo daugiau negu 80 visiems svaiginamųjų gė- 
lietuvių, kurių apie 20 bu- rimų pardavėjams: taver-

nams, restaurantams ir t. 
t., kuriuo įsako visiems už
dėti ant kranų, kurios iš- 
dirbystės koks gėrimas 
parduodamas. Tie užrašai 
ant kranų turi būti mato
mi aiškiai visiems vartoto
jams.

Karvės Reikia Melžti 
Tamsoje

Iš Londono praneša, kad 
mokslininkų yra pastebė
ta, jog C vitaminas, kuris 
yra ką tik pamilžtame pie
ne, dingsta, kol patenka į 
vartotojo rankas. Corneli- 
jos universiteto profeso
rius Dovidas Handas išaiš
kino, kad čia yra kaltas G 
vitaminas, kuris panaikina 
C vitaminą. Pastebėta, kad 
G vitaminas “puola” C vi
taminą tik tada, kai pienas 
yra melžiamas šviesiose 

i karvidėse. Tačiau jei pie- 
* nas yra melžiamas tamso-

Per Keturis Mėnesius (vyko 
70 Miške Gaisrų

Per balandžio, gegužės, 
birželio ir liepos mėnesius 
įvairiuose Lietuvos miš
kuose įvyko 70 gaisrų. Iš
degė 465,6 ha miško. Pada
ryta nuostolių 171,990 litų.

Didžiausias gaisras buvo 
Varėnos valse., Bingelių 
miške, kur nuostolių suma 
siekia apie 105 tūkst. litų.

Varšuva, Lenkija, rugp. 
21 — Lenkų spauda rašo, 
kad Vokietija dabar bando 
išsinarplioti iš tų pinklių.

1 P-ie Izabelė Mason iš Marblehead, Mass. su savo jje, tai C vitaminas palieka 
šuneliais bėgikais. nepakitęs.
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Danzigo Krizė Artėja

jus, kuriuose mes esame, 
mato tamsią mūsų tautie
čių ateitį. Mato pražūtį, 
kurion kas kart daugiau 
smunka mūsų brolių lietu
vių.

Tos mintys kaip akstinai 
nei dieną nei naktį neduo- j 
da jiems ramybės, tos min
tys verste verčia juos kuo- 
daugiausia Dievo gar bei ir 
mūsų Tėvynės naudai nu
veikti.

Tas darbas, kurį jie atlie
ka tai ne vien darbas vie- 

' nuolių, prie to darbo priva
lo prisidėti visa mūsų lie- 

! tuviška visuomenė, nes:
1-

' nuo
2.

nuo

Pirmųjų darbo talkininką

aklas.

Iš paskutinių žinių galima spėlioti, kad Hitleris 
ruošiasi neatidėliojant užimti Dancigą ir visą lenkų ko
ridorių. Tam tikslui jis vėl sulaužė savo žodį ir užėmė 
Slovakiją, kuriai buvo pažadėjęs bent 25 metus nepri
klausomybės. Slovakai negali vokiečiams priešintis. 
Jie turi tik 30,000 kariuomenės ir tą pačią Hitleris no
ri panaudoti prieš lenkus. Kaip slovakai į tai reaguos, 
kol kas neaišku, bet čekai, kaip girdėt, nori lenkams 
atkeršyti už jų pirmesnį su vokiečiais susidėjimą ir 
palankiai žiūri į Hitlerio žygį prieš Lenkiją. Tuo būdu 
lenkams teks nusivilti. Jie turėjo daug optimistingos 
vilties, kad vokiečiams pradėjus žygį prieš Lenkiją, 
buvusioj Čekoslovakijoj kils revoliucija prieš vokie
čius. Gal kada ir kils, bet ne dabar. Čekams dar neiš-! 
dilo iš atminties tas skaudus faktas, kad lenkai padė
jo Hitleriui panaikinti jų nepriklausomybę. Slovakai 
taip pat ėjo prieš čekus. Gal jie lenkams ir palankūs, 
bet su silpnute kariuomene negali teikti jiems pagal
bos. Jei slovakai ir atsisakys prieš lenkus kovoti, tai 
jų kariuomenė bus nuginkluota ir suneutralizuota. 
Vokiečiai užves militarinę tvarką, ir Slovakija bent 
laikinai bus pilnoj Hitlerio kontrolėj.

Pavergę Slovakiją, vokiečiai bus apsupę Lenkiją 
iš trijų šonų. Jei lenkai smarkiai gins Dancigą, tai vo
kiečių kariuomenė puls pačią Lenkijos širdį — Kroku
vą, Lodzių ir Varšuvą. Jiems užteks pajėgų ir Danci- 
gui paimti ir į Varšuvą žygiuoti. Jei tai įvyktų, pigu 
įsivaizduoti, koks bus Lenkijos likimas.

Bet kur gi Prancūzija? Kur Anglija? Juk jų buvo 
iškilmingai pasižadėta kovoti už Lenkijos nepriklau
somybę. Pasižadėta tai buvo, bet ar bus ištesėta, tai 
kitas klausimas. Kartais pasižadėjėlis atsiranda to
kioj padėty, kad ir prie geriausių norų negali savo pa
sižadėjimo išpildyti. Prancūzijos fronte bus pastatyta 
kita vokiečių armija, daug galingesnė už tą. kuri veiks 
Lenkijoj. Be to, prancūzų užnugary stovi Mussolini, 
su kuriuo reikia rimtai skaitytis. Čia pat už Pirenejų 
yra Ispanija, kuri gerai atsimena daromas prieš ją 
prancūzų pastangas civilinio karo metu. Ispanija gali 
būti neutrali, kol prancūzams bus blogai, bet jei jiems 
perdaug sektųsi, tuomet jos neutralumas gali lūžti— 
prancūzų nenaudai. Ar šiaip ar taip, Ispanija šiuo mo
mentu tai neištikimas prancūzų kaimynas, ir jai da
boti bus reikalinga pasieniuose stipri prancūzų armi
ja. Tuo būdu, Prancūzija turėdama du priešu ir vieną 
oponentą, kurs bet kuriuo momentu gali virsti priešu, 
bus tiek įsitempusi, kad vargu begalės Lenkiją gelbė
ti. Bet ką gi Anglija? Ištiesų, ką Anglija gali lenkams 
pagelbėti? Duoti pinigų? Pinigai, žinoma, labai reika
lingi, bet britai ne taip jau siūlosi lenkams skolinti. 
Pasiusti orlaivių? Taip, orlaiviai gali daug pagelbėt, 
ar bent išgąsdinti, bet orlaiviais karo nelaimėsi. Pozi
cijas užima tankai ir pėkštininkai. Gi britų laivynui 
Lenkija neprieinama. Daugiausiai ką Anglija gali pa
daryti, tai užsiundyti ant Hitlerio Staliną, bet nieks 
nežino, ką Stalinas turi minty. Jam gražu ir naudin
ga, kad didžiosios valstybės kviečia sovietus į talką. 
Stalinas derisi, neva principe sutinka, tik nori gėrės-, 
nių sąlygų, bet tuo tarpu jis turi savo planą: jūs ka-j 
pitalistai patys vieni peškitės, o kai nusikamuosite,’ 
tai aš tada būsiu ponas. Anglijai, suprantama, visais 
neparanku, kad Stalinas kada nors būtų ponas, tai ji- i 
nai užsispyrė būtinai jį įtraukti į lenkų - vokiečių ki
virčą. Bet galima saugiai pranašauti, kad Stalinas 
britų neklausys. Jei jis kada į kivirčą įsikiš, tai tik 
tuomet, kai jo paties interesams bus tai naudinga. Ga
lima taip pat saugiai pranašauti, kad be Stalino pa
galbos Anglija neis lenkų ginti.

Lenkijos vadai, bent Beckas, tuos dalykus turėtų 
suprasti. Atidėję į šalį visokius vaikiškus optimizmus, 
jie turėtų matyti, kad kovoj su vokiečiais lenkai netu
ri jokių pasisekimo šansų. Vienatinė jiems išeitis — 
atsižadėti Dancigo ir tuomi bent laikinai apsaugoti 
Lenkijos nepriklausomybę. K.

Jie stengiasi gelbėti 
pražūties mūsų sielas; 
Jie stengiasi gelbėti 
pražūties mūsų tautą.

Tas viskas Tėvams Ma
rijonams aišku, tą viską 

i jie mato, tas viskas jų šir
dyse, tas viskas daugina 
jų malones ir todėl nors ir 
'sunku, jie tempia gyveni
mo jungą, nors daug dirba 
ir kenčia, bet dar daugiau 
jie trokšta kęsti ir darbuo
tis. Neminėsiu čia apie 
(sunkų darbą leidžiamų lai
kraščių: “Draugo” ir “Lai
vo”, nes ten kur negali jie 
prieiti prie šeimynų per 
misijas, kad gyvu žodžiu 
su priešais žmonių kovotų, 
ten jie siunčia savo 
siuntinius “Draugą” 
“Laivą”.

Ne tik sielos reikalai
pi Tėvams Marijonams, 
jiems rūpi reikalai ir mūsų 
brangios Tėvynės. Ne 
smerkime jų už tai. Pats 
Jėzus mylėjo savo tėvynę 
ir tautą. Mylėjo tėvynę ir 
tautą prie kurios priklau
sė, nes joje gimė, gyveno, 
mokino, ją troško laimin
gą matyti. Mylėjo savo 
tautą, nes žiūrėdamas ant valios, netrūksta

I
pa- 

ir

ru-
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Kol žmonės dar nebuvo nizuotų žemių, savo nuo- 
įsigalėję jūrose ir vande- savybe, įsižeidė dėl laivo 
nynuose, niekados nekil-: pagrobimo ir iškėlė da- 
davo klausimas dėl vande- nams bylą. Tada Danų Ry- 
nų nuosavybės. Po Kolum-.tų Indijos Bendrovės di- 
bo ir Magelano kelionių rektoriai savo bylai ginti 
viešpatauti vandenyse pir- parsisamdė jauną teisinin- 
mieji įsigeidė ispanai ir ką De Grootą, kuris pirmą 
nortugalai. Ir vieni ir kiti kartą pasaulyje pareiškė 
stengėsi išplėsti prekybą nepaprastą dalyką — bū- 
su Indija. Kad tarp konku- tent, kad vandenys už tos 
rentų neįvyktų ginkluotų linijos, kurią gali pasiekti 
susirėmimų, popiežius A- nuo kranto paleistas pa- 
leksandras VI vadinamuo- trankos šūvis, turi būti 
ju 1494 metų Tordesilos laisvi visų tautų laivams, 
padalinimu perskyrė že- Žinoma, šiam drąsiam De 
mės rutulį į dvi lygias da- Grooto pareiškimui dėl 
lis demarkacijos linija, nu-.“mare liberum” (laisvų jū- 
tiesta 50-ju geografinės ii- rų) ne labai kas norėjo pri- 
gumos laipsniu į vakarus tarti, o kažkoks anglas 
vuo Grinvičo. Portugalai John Seldenas parašė gar- 
savo kalonijas galėjo stei- šią disertaciją apie "mare 
gti į rytus nuo tos linijos, clausum“ (uždara jūra), 
o ispanai — į vakarus. To- kur įrodinėja, kad vaide

li kiu būdu kurį laika portu- vas turi teisę laikyti savo 
galai valdė dalį Afrikos ir teritorija tas jūras, kurios 
Indijos, o ispanai — Ame
rikos žemyną, išskyrus 
Braziliją.

Bet štai kyla karas tarp 
Ispanijos ir Anglijos, ir 
1586 metais ispanų Didžio
ji Armoda (laivynas) at
plaukia prie Didž. Britani
jos krantų, kur beveik visa 
žūsta nuo smarkių anglų
ir danų puolimų ir nuo1 
žiaurių jūros audrų. Palu-' 
žus ispanų laivyno galybei, 1 
jų vietoje pradeda iškilti į 
anglai ir danai. '

apsupa jo valdomą žemę... 
Vis dėlto pasaulį įtikino 

De Grooto nuomonė, ir nuo 
to laiko jūromis ir vande
nynais laisvai plaukioja 
visų tautų laivai. Tokiu 
būdu ir jūros ir vandeny
nai tapo bendra pasaulio 
nuosavybe. Rodos, niekas 
iki šiam laikui nėra pasiū
lęs geresnio sumanymo.

Tačiau dėl vandenų nuo
savybės nuolatos kilo įvai
rūs ginčai. Dėl to buvo ne- 

Tun 7rfki?susiPratimų ir Didži°j°
kolegijai namą įsisteigė Danų Rytų Indi-I^aro met^. ? vėliau kilus

nimas, turintis tikrą pa- tatyti auklėjimui savo jau- 
šaukimą tarnauti Dievui, nimo.
visuomenei ir Tėvynei te- j
gali taip gražiai kuklioje kaip tą įgyti? Man esant 
kolegijoje gyventi.

.‘pas Tėvus Marijonus Chi- Vargsta mokytojai Tėvai r . . i. .

Kur tą namą statyti ir

pabaigoje atostogų laiko

cagoje teko sužinoti, kad 
daugiausia auklėtinių da
bartinėje kolegijoje ten at
vyko iš rytų, ir todėl jie ir 
trokšta 1 

į statyti rytuose. Tas suma
žintų bernaičiams išlaidas 
kelionei ir duotų progos’ 
dar didesniam skaičiui mo- 

Ko trūksta Tėvams Ma- kinių pas juos mokytis.
Motyvai Tėvų Marijonų 

į rimti, aiškūs ir beabe jo 
1 naudingi, bet įvykdyti jų 
jie patys negali. Reikalin
gas visuomenės pritari
mas ir bendras kapitalo 
veikimas...

Daug yra būdų fondo 
Kolegijimui, ir Tėvai Mari
jonai juos kiek galėdami 
naudoja. Yra sutvertos 
jau kuopos Kolegijos rė
mėjų. Jau buvo garsinta 
aukoti dienos uždarbį tam 
tikslui. Siunčiamos yra ir 
šiaip aukos pavienių žmo
nių iš įvairių vietų.

Neteko sužinoti ar Tėvai 
laikydami misijas apie rei
kalą Kolegijos kalba ir, ar 
tam tikslui aukas renka. 
Naudinga būtų baigiant 
misijas prie durių padėti 
vokučius ir juose įdėti 

i karštą atsiliepimą apie rei
kalingumą kolegijos su do
vanėle būsimo bendrabu
čio paveikslėlio.

Ant vokučio pažymėti 
vietą vardui ir pavardei, 
antrašui aukotojo kolegi
jos bendrabučio naudai. 
Ir kiek aukavo?

Kuomet klebonai kolek- 
tuoja laike misijų ar 40- 
tės, tuomet paaiškinti, kad 
aukotojai kartu grąžintų 
vokučius su aukomis. Šis 
būdas rinkimo fondui ma
nau būtų labai pasekmin
gas, o klebonai turėtų 
džiaugsmo, kad jie patys 
ir jų parapija prisideda 
prie taip kilnaus darbo, 
kaip kad kūrimas fondo 
mūsų tautos tvirtovei.

Jeigu snausime, ar nesi
rūpinsime, kad kolegija 
būtinai turėtų didelius pa
togius rūmus mūsų bran
giam jaunimui, visi mes 
išnyksime. Kolegija tai 
lopšys, kuriame auklėja
mas brangusis mūsų jau
nimas. Kolegija tai moky-

Marijonai, vargsta ir jų 
mokiniai, ateityje mūsų 
tautos vadai ir jos moky
tojai. Bet vargas gimdo 
didvyrius, tačiau vargas ir 
begailestingai retina jau
nimą, trokštantį tėvynei 
darbuotis.

ri jonams?
Netrūksta jįęms geros 

tikros 
Jeruzalės ir matydamas meiles ir noro skubėti su 
jos pražūtį net susigraudi- pagelba mūsų brangiai vi- 
nęs verkė. Taigi nesipik- suomeneį — trūksta jiems
tinkime tuomi, kad ir mū- didesnių erdvesnių dau
sų Tėvams_Marijonams ne gįau galinčių sutalpinti! 

■tik rūpi mūsų sielų, bet ir jaunimo namų. Graudino 
tėvynės reikalai. i mus padėtis kauniškių

Ta mpilp Tpvvnės ir mū- i___ • iTa meile Tėvynės ir mū- studentų, kurie dėlei sto- 
sų tautos Tėvų Marijonų kos gyvenimui būtų, pri-1 
širdyse visuomet aiškiai versti buvo pastogėse gy- 
spindejo. Jie trokšta, kad Venti. Mes užgirdę tai šu
tą meilė ir visų lietuvių bruzdome; pasipylė aukos 
širdyse visuomet spindėtų. • Amerikoje gyvenančių lie- 
Jie trokšta: kad mūsų (tuvių, prie jų prisidėjo au- 
tauta amžinai gyvuotų; kos ir Lietuvos lietuvių ir 
kad būdas lietuvių būtų išaugo ne vienas bet net 
prakilnus; kad visi mes ir du bendrabučiai studen- 
savo Tėvynę, savo kalbą ir tams Kaune, lankantiems

širdyse visuomet spindėtų. Amerikoje gyvenančių lie-

Į savo brangią tautą karštai universitetą. Tas gražu! 
mylėtum. Už tą privalome lietuvius

Ar ne gražūs troškimai? pagirti. Būkime teisingi! 
Ar neverta jų darbų už tai Gaila mums buvo jaunimo 
aukštinti ir remti? Taip! Kaune bevargstančio. Pa- 
Beabejo taip! Visi tad mes sigailėkime ir jaunuolių 

vįsl Amerikoje benykstančių.
i Sakau jaunouliai nyksta, 

. (tą sakydamas nei kiek ne
klystu. Nyksta vieni todėl, 

tas kad namų reikalai užkerta 
jiems kelią tolimesniam 
mokslui, arba dar daugiau

jos Bendrovė, kuri prade- ltal« - ablslnM karul- 
o sistematingai atkariau- JPrende anglai

ti portugalų ir ispanų ko-(“-ltala1’ ^rda”*®sl del S“’ 
lonijas Afrikoje ir Azijoje, ezo kana,° ,r MaItos uosto 
visai nekreipdama dėme-:naadoJ.,mos‘- . , .
šio į popiežiaus Aleksam', Tai&*’ t _
dro VI žemės rutulio pada- laus Ya“denų padalinimo 
... dar nėra ir, gal būt, dar 11-

v. . gai teks laukti, kol gimsXVn-ame amžiuje buvo ž kuris iš.
toks atsitikimas sukėlęs mina j ir teisingai pa. 

i bylą. Danų kapitonas He- daIinti6 vandenis 6visoms 
emskerkas, garsus vadas tautoms! ..L,A.”
vienos ekspedicijos, mėgi- į __________
nusios per Ledinuotąjį 

• Šiaurės Vandenyną pri
plaukti prie Indijos ir pra
leidęs visą žiemą užšalu
siuose Naujosios Žemės

Ugniakalnio Užpiltame Mie
ste Rastas Kryžius

Italų spauda patiekia į- 
pakraščiuose, Ma lakos domių smulkmenų apie 
siaurumose suėmė portu-, vieną nepaprastą atradi- 
galų laivą. Portugalai, lai-' mą. Ta iškasinėjimų rete- 
kydami visus vandenis, nybė — tai kryžius, rastas 
prieinančius prie jų kolo- atkastame Herkulaunume, 
------------------------------------ kuris drauge su Pompėja 
Ida, kurią veda karštai įr stabija buvo užpiltas iš- 

(mylintieji Dievą ir Tėvy- siveržusio Vezuvijaus lava 
!nę mokytojai Tėvai Mari- 79 metais po Kristaus gi- 
jonai. Saulutė gimdo, švie- mimo. 
čia ir šildo pasaulyje esan- j 
čius augmenis, 1 
gija gimdo širdyse jauni- puikaus Romos patricijų 
mo meilę Dievo ir Tėvy
nės; šviečia jaunimo ten e- 
sančio protus; sėja širdu
tėse jaunuolių sėklą Dievo 
meilės, artimo ir savo tė
vynės.

Kolegija tai mūsų tėvy
nės vynynas, ten prižiūri
mos ir auklėjamos jaunuo
lių širdutės, kad išduotų 
vaisių Dievo ir mūsų Tė
vynės naudai ateityje.

Kolegija tai mūsų tvir
tovė, kurioje mokosi mūsų 
jaunimas, kad taptų nau
dingais mūsų tautai.

Kolegijos auklėtojai išė
ję pasaulin taps ištikimais mų radinys rodo, kad jau 
Dievo ir Tėvvnės tarnais; kryžius buvo garbinamas 

žymiai ankščiau, negu mes 
manėm.

Kryžius buvo rastas, at- 
taip kole- kasant miestą, ant vieno

gyvenamo namo sienos. 
Jis yra gana didelis, 60 X 
45 cm.

Šis radinys turi nepapra
stai didelės reikšmės krik
ščionybės mokslui. Jis įro
do, kad jau pačioje krikš
čionybės pradžioje Herku- 
lanume, greičiausiai ir 
gretimoje Pompėjoje, kur 
gyveno daugumoje Romos 
turtuoliai patricijai, būta 
krikščionių.

Ligšiol buvo manoma, 
kad Kristaus kryžiaus gar- 

ibinimas prasidėjęs žymiai 
vėliau, bet šis iškasinėji-

spieskimės prie jų, ' 
jų prakilnius vygdomus ? 
sumanymus remkime.

Tas ne brolis, ne lietuvis,; 
kas nemyli Lietuvos; 
nevertas žmogaus vardo, 
kas už tautą nekovos.
i jų nyksta neturint butų,

- neturint erdvios moki-! 
■ niams lietuviškos aukštes- Į 
, nės mokyklos rūmų.

j Kolegija, kurią dabar už
laiko ir kurioje darbuojasi 
Tėvai Marijonai, tai tik 

............ į mažytis lopšelis.
Neišvengsime pavojaus 

■- • ištautėjimo, kol neturėsi
me kolegijai rūmų, kuriuo-

- j tvoc? se Sa,ėtų tilpti bent de- 
nes trokšta s,mts kart« baugiau, negu 

dabar turime.
Ar sunku prie to prieiti? 

Manau, kad nesunku. Ga
lėjo kitos tautos tokioms 
įstaigoms stačiai ir mies
telius pastatyti, tai kodėl 
gi lietuviai negalėtų bent 
vieno ruimingo namo pas-

I
kad Lietuva amžinai gy
vuotų. Gyvuos vien tuo-, 
met, kuomet bus laisva.

Kuomet lietuviai bus do- • 
ri, prakilnūs. Būdami 
dori ir prakilnūs Lietuvą 
karštai mylės.

Ir ką daro Tėvai Mari jo
nai. kad tą tikslą pasie
kus? O. jie daro daugiau 
nei gali! Jie nepaiso savęs.

Tėvai Marijonai pasi
šventę dirba, L_________
Lietuva laisvą ir laimingą: 
amžinai matyti. Trokšta 
lietuvius nuo ištautėjimo 
apsaugot.

Vargsta jie. Vargsta ir 
jų numylėti mokiniai. Vi- 

^^iiei^,. ------ ------ ---------------- , _.__^|Sa kolegija tai tartum
sunkią naštą mūsų visuo-reikalas — jie mato pavo-‘skruzdžių lizdelis. Tik jau-

Kun. J. Židanavičius

TĖVAI MARIJONAI IR BERNAIČIAMS 
KOLEGIJOJE BENDRABUTIS

nemato, menes reikalų. Dieną irKas šiandien
kiek gero daro Tėvai Ma- naktį jie mąsto kokiu bu
ri jonai? Visi jie tempia du daugiau gero mums ir 
sunkią žagrę kasdieninio, mūsų išeivijai padarius, 
gyvenimo. Visi jie neša j Jiems aiškus mūsų sielų

i

i

stengsis tanti vadais mū
sų jaunimui, kad jis nežū
tų mūsų tautai.

Žodžiu naudai kolegijos 
vra neapsakomai didelė. 
Taigi visi remkime tą į- 
staigą, kad ji kolabiausia 
Dlėtotusi ir kad Dievo ir do iš savo kelio; jis klai- 
Tėvvnės naudai darbuotų- džiojo įsivaizdavime ir at
si. l sidūrė teisme.

IZAIJAS SAKO:
I Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly- 

ir do iš savo kelio;

Jtra.de
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Okupuotoje Lietuvoje
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Gervėčiai
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Vilnius — Lydos apskr.
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besu danguje. Oras šiltas.

į priešpaskutinį 
Konduktorius, a-

I

i 
I

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

Maironis.

NEW YORK—(Speciali—Dr. Martin A. Cooney points to one 
of the prematurely-born babies he is nursing to normale; in the 
Infant Incubator at the Nevv York VVorld’s Fair. In his arms he is 
holding a three-year-old, boy alumnus whose lite he saved at birth 
prior to the Fair. At the right is Hildegarde Cooney, his daughter 
and ehief assistant in this work of mercy.

Nepaprastai Didelė Audra 
Vilniuje

Lietuvius Varžo Stoti į 
Gimnaziją

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

tam Vilniaus lietuvių švie- rašui tik 2 vietas. Matyt, 
timo “Ryto” draugijos nenorėjo aplenkti Gervė- 
skyriui.

ni

statytą skaičiavimo būdą

Vilnius — Liepos 29 d. čiaus sąrašas. Deja, rinki-

Kelionės Iš Lietuvos Į Ameriką įspūdžiai
Antradienis, Rugp. : DARBININKAS

bokštu dabartiniu metu 
stovi cirkas. Per Seine upę 

’■ eina tiltas ties kiekviena 
ę (Tęsinys) gatve. Paryžiaus miestas

Negalima išvažiuoti iš Į didelis, turįs daug ko įdo- 
Paryžiaus neaplankius įmaus, \akare su reklamo- 
Liuvro muziejaus. Kadan- ir iliuminacijomis vi- 
gi vieną dieną tegalėjome sai panašus į Amerikos 
praleisti tame mieste, ga- didmiestį. \ ienas dalykas 
Įėjome pamatyti tik kas į čia, kaip ir visoje Prancū- 
žymiausia. Liuvre pralei- zijoje, atrodo mums gana 
dome apie 2 ar 3 valandas, keistas. Prie viešbučių ir 
todėl tik skubiai tegalėjo- restoranų (valgyklų) išri- 
me pamatyti jo turtus. Y- kiuoti šaligatvy staleliai ir 
ra ten skulptūrų įvairių 
senienų, ir meno i 
Senienų yra panašių į tas. 
kurios yra Karo muziejuje 
Kaune. Daug vazų ir kars
tų iš Graikijos ir kitų 
kraštų. Daugiausia laiko 
praleidome meno skyriuje. 
Žymiausias paveikslas Da 
Vinči “Sistine Madonna”. pastovėti.
Y’ra daug kitų gražių reli
ginio ir pasaulinio turinio 
paveikslų. Tikrai nuodug
niai viską peržiūrėti imtų 
kelias savaites. Muziejus 
netoli Seine upės. Namas išvažiavome 
sudaro keturkampą U rai- Paryžiaus iš Bare du Nord. 
dę. Iš visų pusių yra daug Pravažiavome keletą mažų 
statulų ant namo ir šalias miestų. Kraštas lygus, že- 
namo. Nuo Liuvro praside- mas ir daugely vietų pelkė- 
da ilgas parkas. Parke tas. Tik vieną nuotykį tu- 
daug fontanų, medelių ir rėjome šioje kelionėje. Į- 
gėlių. Ne per toliausia sty-.sėdome 
pso Eiffelio bokštas. Po vagoną.

tėjęs bilietų patikrinti, lie
pė mums Amiens mieste 
greit persikelti į vieną iš 
pirmųjų vagonų, kadangi 
paskutinieji vagonai pasi
liks Lille mieste. Nors ne
buvo patogu dėl daugelio 
bagažo, tačiau reikėjo per
sikelti. jeigu norėjome pa
siekti laivą.

Atvažiavome į Bolougne- 
[sur-Mer 11:30, bet kadangi 
laivas buvo pavėlavęs, tu
rėjome važiuoti autobu
sais į viešbutį pavalgyti 
pietų ir laukti iki ketvirtos 
valandos. Laukdamos išė
jome truputį į miestą ir

Už pirmos klasės , aplankėme bažnyčią. Ket- 
valandą autobusai 

mus į didžiulį

Lengvas vėjelis pūtė. Van
duo ne toks ramus kaip 
vakar, tačiau laivo per
daug nesupo.

Krito visiems į akį, kad 
žilagalvė ponia ir jos duk- 
įtė turi porą šuniukų, ku
riuos jos myli ir tą “meilę” 
nuolat demonstruoja.

■ Joms šuniukai tur būt ne
paprastai gražūs; kiti ke
leiviai jokio grožio juose 
nemato. Dėl šuniukų: jų 
tamsiai rudi gaurai ilgi 
ant pirmgalio; pasturgalis 
trumpai nukirptas. Nu
kirptos taip pat ir kojos, 
palikta tik ilgų gaurų api- 
kojė. Iš tikrųjų, šuniukai 
labai keistai atrodė.

Prieš piet buvo vandeny
je matyt tamsiai purpuri
nių plotų. Kitas vanduo 
žalsvas. Tokių plotų buvo 
gana daug. Saulė neatsis
pindi tame tamsiame van
deny. Po pietų buvo gra
žūs balti debesiai apie vi
są horizontą.

Birželio 27 — Šiandien .......— —r------  —--------- ---------—j-, -------
buvome pačiame vandeny- Švenčionių ’ Storasta už- mų komisija (pirm. mok. 
no viduryje. Vanduo nepa- draudė veikti liepos 2 d. Kulieša) pasielgė kitaip, 
prastai ramus. Koks kont- Miežionėlių kaime įsteig- pripažindamas lietuvių są- 
rastas mūsų pirmai kelio
nei. Prieš dvejus metus, 
kai tik patekome į patį o- 
keano vidurį, gavome ge
rai pasisupti nuo smar
kaus vėjo. Šįryt matėme 
vieną žuvėdrą; nežinia, iš 
kur ji atskrido. Dangus 
apsiniaukęs, tačiau nebu
vo šalta.

Birželio 28 — rūkas nak
čia ir anksti rytą. Tačiau 
apie 10 vai. dangus pragie
drėjo. Vanduo visai ramus. 
Dangus apsiniaukęs ir šal- aPy£ar ,as- 
tokas, vakare vėjas truputį Y^ntojai sudaro vientisą 
pakilo žemes plotą, tačiau įsskir-

Birželio 29 - Giedra iš net i tris rinkimų a- 
pat ryto; saulė maloniai PYgardas. 
švietė. Vanduo mėlynas ir ----- —
ramus. Po mišių pastebė- kimaį buvo birželio 22 die- rybininkų lietuviai turi — 
jome baltą ir juosvą tašką Rimdžiūnų kaime. Į- 4. Tiek maždaug ir buvo ti- 
horizonte. Bevalgant pus- teikti du sąrašai, jų tarpe kėtasi išrinkti, 
ryčius, pranešė, kad tuoj b* lietuvių. Iš lietuvių są- --------------
praplauks prancūzų di- rašo tarybininku išrinktas 
džiulis laivas, Normandie. T. Ravaitis, kiti 3 nelietu- 
Visi išėjome pažiūrėti lai-vĮaj- , v.
vo. ' 
trimis kaminais. Plaukė 
gana arti mūsų, tačiau at
skirų žmonių aname laive 
negalėjome įžiūrėti.

Birželio 30 — jau anksti 
rytą apie 5 vai. prisiartino
me prie Amerikos krantų. 
Iš pradžių buvo matyti po
ra salų, įvairių švyturių 
vandeny ir daugelis mažų ninkai. Lietuviai, nors bu- 
laivų. Rytas buvo tamsus vo mažumoje, energingai 
ir ūkanotas, nes gana ėmėsi darbo, sudarydami 
smarkiai lijo. Tuoj prade- savo sąrašą atskirai. Ir 
jome įvažiuoti į uostą. A- laimėjo. Apskaičiavus bal- 
biejose uosto pusėse buvo sus, paaiškėjo, kad lietu- 
matyti visoki namai. Pa- viai gavo 234 balsus, vaisė, 
sirodė didingi New Yorko sąrašas — 262 ir trečias — 
dangoraižiai. Visiems įdo- 55. Pagal įstatymuose nu- 
mu ir malonu buvo išvysti 
Laisvės statulą mažoje 
uosto saloje. 6:30 laivas 
jau buvo prieplaukoje. Ta
da visi susirinko į valgo
mąjį pavalgyti paskutinių 
pusryčių. Amerikos pilie
čiams buvo leista išlipti. 
Tada ilgai užtruko bagažai 
muitinėje. Viskas sėkmin
gai baigėsi ir tuoj atėjo 
pas mus gerbiamoji Moti
nėlė ir kita Seselė mūsų 
pasitikti ir parsivežti na
mo.

Kai tik išlipome iš laivo 
pasijutome esančios lyg 
kitame pasaulyje. New 
Yorke visur skubėjimas, 
automobilių judėjimas, vi-į 
soks triukšmas, ūžimas 
apkurtina ausis. Tada pa
sigedome Lietuvos, kur 
viešpatauja ramumas, ty
la ir neskubėjimas. Ten 
vietoje mašinų ūžimo gali-

■. J
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Lietuviai Laimi Savivaldybių 
Rinkimuose

Varėna — VII. 31 —Lie
pos 21 — 23 d. buvo renka
ma Varėnos valsčiaus (Vil
niaus — Trakų apskr.) 
taryba. Rinkimams visas 
valsčius buvo suskirstytas 
į 4 rajonus. Trijuose rajo
nuose (Barcių, Varėnos ir 
Zervynų) rinkimai įvyko. 
Po rinkimų komisija pas
kelbė galutinius rinkimų 
duomenis. Iš valsčiaus val
dybos sudarytų kandidatų 
sąrašų išrinkti 4 lietuviai 
ir 4 lenkai tarybininkai. Iš 
lietuvių išrinkti: Klimavi
čius Juozas iš Razumnos, 
Baublys Raulas iš Perlo
jos, Kazikonis Tomas iš 
Rudnios ir Leikauskas 
Juozas iš Mančiagirio. Iš 
valstiečių sudarytų sąra
šų išrinkti 4 lietuviai ir 3 
lenkai, būtent, išrinkti šie 
lietuviai: Miklušis Jonas iš 
Vydenių, Bortkevičius To
mas iš Krivilių, Akulavi- 
čius Vincas iš Rudnios ir 
Valentukevičius Vaitiekus 
iš Mergažerio. Pavaduoto
jais išrinkti iš pirmojo są
rašo 4 lietuviai ir 4 lenkai, 
iš antrojo sąrašo — 6 lie
tuviai ir 1 lenkas.

Zervynų kaimo rajone 
buvo pateikti 2 kandidatų 
sąrašai: vienas valsčiaus 
valdybos, antras — lietu
vių. Į valsčiaus tarybą šia
me rajone išrinkta 5 lietu
viai; pavaduotojais išrink
ti 4 lietuviai ir 1 lenkas.

ji
x ... jį.-..■

• • ’ į kėdės. Žmonės vakare su-
skvriai. sėdę geria kavą ir kalbasi 

ištisas valandas. Autobu
sai ne labai patogūs ir sa
votiški, 
bilietą galima įeiti į vidų virtą 
ir atsisėsti. Už antros kla-i nuvežė 
sės bilietą galima užpaka- INieuw Amsterdam laivą, 
ly, lyg kokiame balkone..Įlipome į laivą apie 5:45 

Gatvės nelabai. vakare. Dėl tirštos miglos 
plačios, o apie 5 valandą laivas vėliau išplaukė iš 
vakare yra tikra automo-' uosto. Vėliau buvo taip 
bilių. autobusų ir žmonių pat sunku plaukti, nes bu- 
kamšatis. vo daug visokių laivų lai-

Birželio 23 d., 7:10 ryte Į vėlių jūroje. Laivas pasie- 
traukiniu iš I kė Southampton tik apie 3 

valandą kitą rytą. Todėl 
Anglijos neteko matyti.

Laive suradome savo ka
jutę, tarnas labai manda
gus; mūsų laukė. Antluby 
sutikome 4 kitus lietuvius: 
moterį su sūnum, kuri va
žiuoja pas vyrą, kitą ber
niuką apie 17 metų ir pa
nelę mokytoją iš Taura
gės. Vakarienę valgėme 
valgomajame. Pirmą nak
tį blogai miegojome. Maši
nos labai burzgė, rodos, po 
pat kajute. Dėl miglos lai
vas dažnai sustodavo. Visa 
tai trukdė mums miegoti. 

Birželio 24 — Tiršta mi
gla gulėjo ant vandens iki 
11 vai. Kai migla pakilo, 

: buvo matyti Anglijos 
• krantai. Krante buvo kele
tas trobesių ir švyturys. 
Ties Anglija buvo matyti 

i pulkas žuvų, kurios pusiau 
; pakilo iš vandens ir vėl pa- 
. skendo. Žuvys didelės.

Į pavakarę smarkokas 
i vėjelis pradėjo pūsti. Lai
vas truputį ėmė suptis. 
Jau daug žmonių susirgo 
jūros liga. Mes buvome 
kiek laiko antluby. Po to ė- 
jome gulti. Nesirgome.

Labai daug žuvėdrų sekė 
laivą: ir mes joms šį tą iš
mėtėme. laivelių gana 
daug matėme.

Birželio 25 — dangus de
besuotas, bet miglos nebu
vo. Lengvas vėjelis pūtė, o 
vanduo visai ramus. Apie 
pietus matėme mažą laive
lį. Žuvėdrų jau nebuvo ma
tyti.

I Kadangi buvo tėvas 
Pranciškonas keleivių tar
pe, mišios buvo sekmadie
nį aštuntą valandą, šiokio
mis dienomis pusė aštuo- 
nių.

Altorius įrengtas pirmos 
klasės skaitykloje. Alto
rius už uždarų durų. Visi 
įrengimai. Viduje kryžius, 
o nuo jo lekia septyni ba
landėliai. Šonuose ant du
rų: vienoje pusėje Dievo 
Motina su Kūdikėliu tarp 
bangų, antroje pusėje šv. 
Kristoforas nešąs Kūdikė
lį bangose. Žvakidės savo
tiškos, turinčios sidabrinį 
obuolį ant laibo kotelio. 
Kas rytą apie 8—10 žmo
nių išklausė šv. mišias ir 
beveik visi priėmė šv. Ko
muniją. Tik sekmadienį a- 
pie 20 atėjo į koplytėlę.

Birželio 26 — saulė gra
žiai švietė, tik keletas de-

Kviečiame Draugijas Į Federa 
cijos Kongresą

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

Atsižvelgdama į momento svarbą, Federacijos 
Taryba nutarė šį kongresą vadinti Visuotinu Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kongresu ir sukviesti į jį visas | 
lietuvių katalikų organizacijas, kuopas, draugijas.1 
klubus, chorus ir tt. Tad. šiuomi kviečiame ir Tamstų 
gerbiamą Draugiją.

Kviesdami į kongresą, turime priminti, kad spren- • 
džiamąjį balsą kongrese turės tik tos draugijos, kurios , 
yra Federacijos narėmis. Narėmis yra draugijos, su-' 
mokančios į Federacijos Centrą po SI.00 į metus. Dėl j 
to. jei Tamstų Draugija dar nėra Federacijos nare, i 
prašome prisirašyti, sumokant atatinkamą mokestį 
tuojau ar kongreso metu. Draugijos į kongresą re^ka 
po vieną atstovą. Po atstovų mandatais turi pasirašy
ti draugijos valdyba ir dvasios vadas.

Kongrese bus svarstomi aktualūs Katalikų Akci
jos ir mūsų tautos reikalai. Turėdami galvoje neramu
mus, kurie siaučia pasaulyje ir pavojus, kurie susida
ro mūsų tautai, mes, Amerikos lietuviai katalikai, tu
rime būti pasiruošę ir budėti. Kongresas turės sustip
rinti mūsų vieningumą ir nustatyti tinkamas gaires 
mūsų tikslesniam ir platesniam veikimui, kad didinti 
Dievo garbę ir kelti tautos gerovę.

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

A.L.R.K. FEDERACIJOS VALDYBA:

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

Leonardas Šimutis, sekretorius.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei
mas skelbiamas rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m., Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj, Cambrid
ge, Mass.

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

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

Kun. J. švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

čių vaito brolio M. S., ku
ris įėjo kaip ketvirtas kan
didatas iš valsčiaus sąrašo. 
Lietuviai tarybininkais iš
rinko: Jurą Meškį iš Miciū- 
nų ir Balį Mocką iš Galčiū- 
nų. Šios apygardos lietu
viai per rinkimus parodė 
didelį susiklausymą ir vie
ningą nusistatymą.

Trečioje apygardoje ta- 
rybininkus rinko birželio 
24 dieną. Lietuviai atskiro 
sąrašo neturėjo. Tarybi- 
ninku išrinktas lietuvis Br. 
Juodzevičius iš valsčiaus 
sąrašo. Kiti 2 nelietuviai.

Pirmoje apygardoje rin- Dabar iš 20 valsčiaus ta-

Viln. - Trakų apskr. — 
Valsčiaus tarybos rinki
mai. Birželio mėn. 22—26 
dienomis įvyko Gervėčių 
valsčiaus tarybos rinki
mai. Visas valsčius pada
lintas į keturias rinkimų 

Lietuviai gy-

’. Lietuviai galėjo iš- 
Tikrai didelis laivas, rinkti ir du tarybininkus, 

bet sutrukdė kadais pa
garsėjęs T. P., kuris įvai
riai klaidino mažiau nusi
manančius lietuvius.

Birželio 23 dieną bene 
buvo “karščiausia”. Run
gėsi 3 sąrašai. Antx-ą apy
gardą sudarė 5 seniūnijos, 
išrinkti reikėjo 6 tarybi

Liepos 27, 13—14 vai., 
kaip praneša lenkų spau
da, Vilniuje siautė labai 
smarki audra su perkūni
ja ir liūtimi, trukusi apie 
pusvalandį. Perkūnas du 
žmones, Vilniaus gyvento
jus, užmušė ir keletą pri
trenkė.

Vienoje vietoje perkūnas 
įtrenkė į benzino statinę, 
kurią padegė ir sugėlė gai
srą. Visa eilė gaisrų aud
ros metu buvo kilusi įvai
riose miesto vietose, bet 
ugniagesių pastangomis 
juos pavyko lokalizuoti. 
Per atdarą langą perkūnas 
įtrenkė į Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčią Antakalnyje, 
kur apgadino senovišką 
kandeliabrą.

Liūtis buvo tokia smar
ki, kad vanduo apsėmė rū
sius ir žemesnėse vietose 
esančius butus.

Apie smarkias audras ir 
perkūnijas pranešama ir iš 
kitų Lenkijos vietų.

I i

Vilnius — “Aidas” 
piūčio 1 d. numeryje rašo, 
kad Gėliūnų kaimo (Ger
vėčių valse.) lietuvis ūki
ninkas Liudvikas Ulonas 
nori savo sūnų leisti į Vy
tauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje. Tuo reikalu buvo 
nuėjęs į Gervėčių valsčiaus 
valdybą prašyti, kad vai
tas išduotų deklaraciją, 
jog jo sūnus yra lietuvis. 
Tačiau vaitas Ivaškevičius 
tokią deklaraciją išduoti 
atsisakė, tvirtindamas, e- 
są, tam tikru statutu re
miantis tokių deklaracijų 
duoti negalįs. Tuo tarpu,
kaip žinoma, Mokyklų Ku- Pelesos, Piliakalnio, Pava- 

lietuviai turėjo gauti 3 ratorijos įsakymu be tokių lakės ir Dubinių kaimų 
mandatus ir kitus 3 vals- deklaracijų Vytauto Di- jaunimas liepos 15 d. ren- 
----------------------------------- Į džiojo gimnazija naujųĮ gė sporto šventę ir kartu 
ma išgirsti sielą raminan-1 mokinių priimti negali. | tragiškai žuvusių lietuvių 
čių dainų po kaimus ir lin- Liudvikas Ulonas, neturė-' lakūnų Dariaus ir Girėno 
ksmų paukštelių čiulbėji- damas kitokios išeities, ke-1 minėjimą. Tačiau Lydos 
mų po miškus ir dirvas. j tina tuo reikalu kreiptis į ’ Storasta Dariaus ir Girėno 

Iš tikrųjų “Tik tas, kuris aukštesnes įstaigas. ' minėjimui leidimo nedavė.
netenka Lietuvos, supran
ta. ką ji reiškia”, anot A. 
Mickevičiaus.

Seserys,
Elmhurst, Pa.

Nukryžiuoto Jėzaus
Pabaiga

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

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

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

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

LDS N. A. A. Valdyba: —
Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas,c
Jonas Kumpa, Pirmininkas,
A. Zavetskas, Vice-pirmininkas, 
K. Nadzeika, iždininkas.
T. Versiackas, sekretorius.
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BRANGŪS AMERIKOS 
LIETUVIAI, LIETUVES!
(p. Aleksandro Žemaičio, 
Ūkio bankos Utenos sky
riaus buhalterio, kalba 
Darbininkų Radio Prog
ramoje, rugp. 12, 1939).

Darbininko Vadovybės 
kviečiamas, turiu garbės 
keletą žodžių prabilti į Jus 
— Amerikoje gyvenančius 
lietuvius. Man teko į iš
rinktųjų tarpą papulti ir 
su lietuvių verslininkų ek
skursija atvykti į Ameri
ką. Mano kelionės tikslas, 
pasaulinės parodos proga, 
aplankyti gimines, pažįs
tamus ir susipažinti su A-

merikos lietuvių gyveni
mu. Per tris savaites, gy
vendamas Niujorke, ap- 

j lankiau pasaulinę parodą, 
i muziejus, teatrus, žymes- 
i ųes įstaigas bei fabrikus ir 
i susipažinau su daugeliu 
lietuvių. Š. m. rugpiūčio 8 
d. atvykau į Bostoną. Bos
tone buvau be galo širdin
gai priimtas ir vietoje 1 d. 
— gyvenu jau beveik sa
vaitė. Čia būdamas aplan
kiau Vyčių klubą, Darbi
ninko redakciją ir adminis 
traciją, žymesnes Bostone 
vietas ir kt. Neišdildomai
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Brides, Grimes & Co.
Steam and Water Piping

Supplies and Tools

9 Franklin St., Lawrence, Mass. i

Lawrence Co-operative Bank
Member of

Federal Home Loan Bank System

gražų įspūdį paliko many- LAWRENCE, MASS. 
je Jūsų susitvarkymas, 
sugyvenimas ir bendras 
darbas Lietuvos gerovei. 
Per tą laikotarpį, viešėda
mas Amerikoje aš paty
riau ir įsitikinau, kad Jūs 
Amerikos lietuviai, nors 
gyvenate už keletos tūks
tančių kilometrų, nors esa
te perskirti amžinai šėls
tančio vandenyno, bet Jū
sų mintys, Jūsų norai, vi- 
sumet su mumis. Jūs 
džiaugiatės, kada mūsų 
Tėvynei laiminga valanda 
ir liūdite, kada nepasiseki
mas. Jūs įdomaujatės Lie
tuvos gyvenimu, sekate 
Tėvynės pulsą ir iš tikros 
širdies trokštate, kad Lie
tuvai ir visiems lietuviams 
būtų tiktai gera. Tas ir ro
do, kad Amerikos lietuvių 
dvasia ir atsparumas tvir
tas, tiktai mes nepriklau
somos Lietuvos lietuviai 
permažai Jus pažįstame, į- 
vertiname ir Jums padeda
me.

Mano nuoširdžiausias 
noras ir linkėjimas, kad 
Jūs Bostoniečiai lietuviai 
ir toliau taip gražiai dirb
tumėte savo organizacijo
se, palaikytumėte santy
kius su Lietuva, aplanky
tumėte savo Tėvynę ir ta
da pamatysit ir įsitikinsi
te — mūsų tikrą padėką ir 
nuoširdumą Jums.

Tod sudiev Brangūs A- 
merikos lietuviai.

Alderman of Public Safety

LAVVRENCE, MASS.
* -  t

I
HON. THOMAS F. GALVIN

NEVINS AUTO CO.
Oldsmobile and Pontiac |

Lawrence, Mass.
,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
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Svirpliu Kova

Lavvrence, Mass.

I

21 Lavvrence St., Lavvrence, Mass. £
kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

Resources over $2,000,000

of

Lawrence, Massachusetts

Foundcd 1847

The Only Nailonai Bank in Lavvrence

Member of Federal Reserve Insurance Corporation

Merrimack Co-operative Bank

Member Federal Home Loan Bank

264 Essex Street,

Bay Statė Merchants 
National Bank

Kinai yra dideli įvairių 
rungtynių mėgėjai. Kini
joj ypatingai plačiai žino
mos ir labai mėgiamos 
svirplių kovos. Šie maži 
vabzdžiai yra labai linkę 
peštis ir pasižymi karin
gumu. Vabzdžių tarpe jie 
tokie pat peštukai, kaip 
paukščių tarpe gaidžiai. 
Kaip Anglijoje ir Belgijoj 
yra mėgiamos gaidžių peš
tynės, taip Kinijoje — 
svirplių kovos. Kai kurie 
šių rungtynių mėgėjai lai-; 
ko daugybę svirplių, juos, 
rūpestingai prižiūri ir mo- ‘ 
ko.

Per svirplių kovas eina
ma lažybų, kaip ir Euro-j 
poje per arklių lenktynes. }

Kovos laukan svirpliai 
atnešama gražiose šiaudi
nėse dėžutėse. Į tas pačias 
dėžutes vėliau sudedami 
ir nukautieji svirpliai. Rei
kia pažymėti, kad kinai ir 
japonai vabzdžius ypatin
gai myli. Kaip kitos tautos 
gaudo ir narveliuose laiko 
paukščius giesmininkus, 
taip kinai ir japonai gaudo 
ir laiko vabzdžius. Ypatin-j 
gai jie mėgsta vabzdžius 
giesmininkus. ‘M. L.’

Everything for Farm and Home

Lavvrence, Mass.

Sears, Roebuck & Co

M

SANDLER’S
Department Store 
Bargains Always

256 Essex St., Lavvrence, Mass.

II L r I j *2]* 111. /■ f

' ’w • ' ' TRADE MARK REG. IV

GINGERALE
CURRAH & JOYCE CO., Ine.

JOHN MURPHY. Mgr.
Ginger Alės and Soda Waters

433—443 Common St. Lavvrence. Mass.

TRADE MARK REG.

—1
The Lawrence 

Morris Plan Company
15 Lavvrence St., Bay Statė Bldg.

AXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4

I

Beauty that will live
t0 YLternityTnevttably the time mušt 

come when you will be think- 
ing of a memorial for some 
one of your family whose 
memory you would ever 
cherish and perpetuate.

Undying beauty lies in 
the strength and stately maj- 
esty of Guardian Memorials 
of seleeted Barre Granite.

A Guarantee Bor.d proteets 
the purchaser of a Guardian 
Memorial forever. Timecan- 
not efface their exquisite 
carvings nor render illegible 
their most delicate i nscription.

\Ve shall be glad to help 
you choose an appropriate 
Guardian Memorial.

CM ar k Every Cjraie’

GUARDIAN MEMORIALS
of Everlasting Beturty

9UHSrWJi MA**

BELLEVUE MONUMENTAL VVORKS
64 Manchester St., Lavvrence, Mass.

W. E. REDFERN. Prop. Phone 29390

.duthorized Distributors

Charles D. Glennie, Ine.

MILK DEALERS

117 Massachusetts Avė., Lavvrence. Mass.
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

THE BROADWAY SAVINGS 
BANK

454 Essex Street, Lawrence, Mass.

•

COMMUNITY SAVINGS
BANK

450 Essex Street, Lawrence, Mass.

ESSEX SAVINGS BANK

i1
LAVVRENCE SAVINGS BANK

296 Essex Street, Lorence, Mass,

L

255 Essex Street, Lawrence, Mass.

i

I

I

t

Quality Brands Ine. I
VVholesalers — Importers — Rectifiers 

Beer — Wine — Liąuor
Exclusive Distributors Harvard Beer & Ale 

Essex County 5

609 Common Street Tel. 32761 £

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

F. M.&T. E. ANDREVV
Realtors — Insurance

Bay Statė Bldg., Lavvrence, Mass.

M. J. Mahoney
J. W. Mahoney Joseph A. Mahoney

I

FUNERAL DIRECTOR
Ėst. 1862

182 Hampshire St. Tel. Day and Night 7113

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’ ‘

STERLING
Cut-Rate 

Lavvrence, Mass.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I

‘ iUTICA CLUB
The Famous Utica Beer 
in Bottles of on Draught

West End Beverage Co.
15 Merrimack St. Tel. 29930 

Lawrence. Mass. <

I 
į 
į
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l Cold Spring Brewing Co
♦♦♦
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HACKER’S ALE
Brevvers Since 1890
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DARBININKAS

Ekskursija Į Lietuvių Dieną

u

<

Jonas Sekys.

NEW HAVEN, CONN.

Baigsis Už Dviejų Savaičių

veikėjams geros

Ha Uord. Comh. — Hartfordo1 
ir apylinkės lietuviai rengiasi 
skaitlinga: dalyvauti Pasaulinė
je New Yorko Parodoje Lietu
vių Dienoje, rugsėjo 10 dieną. 
Hartforde susidaręs tam tikras 
komitetas, kuris nusamdė spe
ciali traukinį iš Hartfordo st< - 
ties 7 vai. ryte (lygiai, be susi- 
vėlavimo i rūgs. 9 d. šeštadieny
je ir grįš į Hartfordą iš Penn- 
sylvania stoties Ne\v Yorke 
rūgs. 10 d.. 12 vai. vidurnaktį. 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti — 
(round - trip i kelionė vienam 
§2.50 su sąlyga jei susidarys 
300 ar daugiau keleivių. Hart
fordo komitetas dirba entuzias
tiškai ir pasitiki geriems lietu
vių norams ir pasistengimams, 
kad susidarys 300 keleivių ir vi
si ekskursantai turės progos pa
būti New Yorke lygiail dvi die-

ni ir pamatyti visą Pasaulinę 
Parodą, o svarbiausia Lietuvių 
Dienos iškilmes, rūgs. 10 d. Ko
mitetas maloniai visų prašo 
kuogreičiausiai kreiptis prie ko
miteto ar tikietų pardavinėtojų 
(k rniteto pirm, yra p. Just. 
Balsis. 51 Capitol Avė.. Hart- 
fora: sekr. Ant. J. Kaunietis. 
159 Russ St.. Hartford*. tikie- 
tus pardavinėja visų draugijų 
valdybų nariai ir žemiau pasi- 

!rašęs šiuo adresu: 904 Broad 
St.. agentūros raštinėje.

Tikimės, jog Hartfordo ir iš 
apylinkių greitai susidarys 300 

.ekskursantų ir visi ekskursan
tai pasinaudoję šia proga. įgys 

i gerus įspūdingus ir naudingus 
laikus.

Tat kuogreičiau įsigykite ti- 
ūietus.

Bernardas Koraitis

6

AUGUST SALE

Per Rugpiūčio mėnesį I. J. Fcx moteriškų 
kailinių firmos krautuvėje, 411 \Vashington St., 
Bostone eina didelis kailinių išpardavimas. Šia
me išpardavime kainos labai sumažintos. Da
bar perkant kailinius galima sutaupyti daug 
pinigų. Kas dabar pirks kailinius galės pasidėti 
į storage uždyką.

Šis didelis Išpardavimas baigsis už poros 
savaičių, taigi. Naujosios Anglijos Lietuvės, pasinaudokite šio išpardavi
mo nupigintomis kainomis — pirkite kailinius dabar. Atėjusios i krautu
vę visuomet reikalaukite lietuvio atstovo Bernardo Koraičio, kuris yra 
kailinių expertas. Jis Jums pritaikins kailinius pagal Jūsų figūrą ir skonį. 
Be to. per jį pirkdamos kailinius sutaupysite 10'< nuolaidos. Naudokitės 
siūloma proga!

Liepos pabaigoje buvo atvy
kę į mūsų koloniją p-nai Leonas 
ir Elzbieta Jurkštai. aplankyti 
ponios Jurkštienės motinėlės 
Ievos šimoliūnienės ir kitų savo 
giminių, pp. Jurkštai gyvena 
Chicagoje. kur p-nia Jurkštienė 
gražiai darbuojasi Sąjungiečių 
tarpe ir parapijoj. Taipgi ap
lankė ir savo gerai pažįstamą 
Sąjungietę M. Jokubaitę. kur a- 
bidvi pasidalino mintimis apie 
įvairius reikalus. Malonu buvo 
pasimatyti ir pasikalbėti, bet 
gaila, kad neilgai.

Linkiu p-niai E. Juri 
kad

Jau parvyko iš Moterų Sąjun
gos jubiliejinio seimo p-nia M. 
Ramanauskienė ir M. Jokubai- 
tė: taipgi Ona Jokubaitė. kuri 
lankėsi seime kaipo viešnia ir 
praleido atostogas IVorcestery- 
je pas svetingą ir malonią ponų 
Vaitekūnų šeimą, kurie savo 
vaišingumu ir nuoširdumu pa
darė tikrai malones atostogas. 
Ponai Vaitekūnai turi išauginę 
pavyzdingą šeimą, kuri teikia 
džiaugsmą tėveliams ir kartu 
visiems lietuviams.

Už patirtus malonumus taria- 
kštienei, ma širdingai ačiū p-nams Vaite- 

tvirtos sveikatos, kad galėtų 
gražiai dirbti lietuvių tarpe.

Mūsų kolonijos lietuviai džiau
giasi. kad mūsų veikėjai p-nai 
Norkūnai ir Rumskai nupirko 
vasarinę vietą, nes dabar kiek
vieną dieną renkasi skaitlingai 
lietuviai, maudosi ir smagiai 
laiką praleidžia, ypatingai sek
madieniais suvažiuoja iš visų a- 
pylinkių ir atrodo kaip koksai 
didelis suvažiavimas. Ten ne- 
vien yra patogu maudytis, bet 
ir rengti šokius, nes svetainė y- 
ra prie pat pajūrio, vėsu šokti.

kūnams ir jų malonioms dukre
lėms — Genovaitei ir Aldonai, 
taipgi sūnui Augenijui: negali
ma užmiršti ir Alenutės. Taipgi 
ačiū p-niai O. Sidabrienei už 
vaišes ir malonumą, suteiktą 
savo gražiam sode: ačiū ir po
niai Karpavičienei už suteiktą 
svetingumą. Didelios padėkos 
žodis priklauso kun. A. Petrai
čiui. kun. Padvaiskiui. kun. K. 
Vasiui ir kun. J. Bakanui už 
parodytą gerą širdį Sąjungie- 
tėms. Negalima praleisti nepa- 
dėkojus dainininkei Marijonai 
Čižauskienei ir muz. Jonui Či- 
žauskui už malonų patarnavi
mą: p-nei V. Liutkienei už visą 
jerą dėl New Haven’o sąjungie- 
’ių: vienu žodžiu širdingai ačiū 
visai seimo rengimo komisijai.

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti i naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą. 411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Lietuvos Generalinis Konsulato Paieškomi Asmenys: sčiaus Ju7enų kai™ Iš Lie* tuvos išvykęs prieš 30 metų ir 
99 Hurl ^a^ar &a“ turėti apie 65 me

tus.I
j ; Jaskutis. Ignas. 1929 metais 

gyvenęs VVilkes-Barre. Pa., bet 
vėliau savo gyvenimo vietą pa
keitęs.

j Kalnis. Zigfridas, prieš karą
Antanas, ilgą laiką'gyvenęs R-Vgoje ir 1913 metais 

išvykęs į Jungtines Amerikos
i Valstybes.

Anusevičius. Mykolas, sūnus Xew Britain, Conn., 
Antano, kilęs iš Ukmergės aps- bint Street. 
kričio. Želvos vaisė., Karališkių 1 
kaime. Iki 1935 metų gyveno 
Brooklyne.

Baginskas, Jonas, iki 1936 
metų gyvenęs Cambridge. Mas- 
sachusetts. vėliau išvykęs į 
Brooklyną.

Bausis, Povilas, iki 1937 metų 
lapkričio mėn. gyveno Shenan
doah. Pa. 419 Poplar Street. bet 
kur vėliau persikėlė, nežinoma.

Bernatavičius, Martynas, sū
nus Martyno, 
doah. Pa. ir būk 
metus miręs.

Burinskaitė, Elzbieta. į 
Valstybes išvykusi 1912 metais 
ir gyvenusi pas savo dėdę Juo
zą Kalėdą 
bėję (East

I
I

Connecticut Valsty-
Windres?L

Kasperavičius, Adolfas, sū-
Smiigių nūs Antano, dar žinomas pa-

uos parapijos. Į J. A. Valstybes 
atvyko prieš 45 metus ir gyve
no Pittsburghe.

Kuras. Juozas. į J. A. Valsty
bes išvykęs 1904 metais. Pra
džioje gyveno Hoboken. N. J., o 
vėliau persikėlė į Harrisoną, ka
me jo adresas buvo toks: Mr. 
Juozas Kuras, 3 Third Street, 
Harrison. New Jersey.

Makauskaitė, Ona. duktė An
driaus ir Ievos Šaltės - Mokaus-1 
ką, kilusi iš Marijampolės aps-1 
ki lties, Šiluvos vaisė., Žarstų j 
kaimo. į J. A. Valstybes išvy-, 
kusi 1896 metais ir pradžioje 
gyvenusi VVaterbury. Conn.

Melinauskienė. Ona, gyvenusi 
nuosavuose namuose 1702, 
Stanhope Street, Brooklyn. New 
York.

Patapas, Pranas, sūnus Anu
pro, kilęs iš Krakių valse., Pi- 
lionių kaimo. Savo laiku gyveno 
Brooklyne, 178 Tros Street, o 
vėliau pasidaręs jūrininku.

Patremekaitis, Jonas, dar ži
nomas pavarde Patrick, išvyko 
į J. A. Valstybes prieš pat Didį
jį Karą. 1924 metais gyveno 
Fort McKinley, Maine, bet ka
me dabar gyvena, nežinoma.

Pocevičius, Pranas, kilęs iš 
Panevėžio apskr., Pine vos vals
čiaus. Nausėdos kaimo. Yra ži
nių. kad jis būk tai žuvęs ang
lių kasyklose Pennsylvania Val
stybėje.

Povilionis, Jonas. 1928 me
tais gyvenęs 25 South Street, 
New York, N. Y.

Puida. Jonas, sūnus Onos Pet
ro Puidų, apie 50 metų amžiaus, 
prieš kelias dešimtis metų gyve
nęs Pittsburghe.

Ramanauskas, Feliksas, sūnus 
Mykolo. 1922 metais gyvenęs 
1755 Park Avė. Jį gerai pažinęs 
Vladas Sabūnas, bet jo adresas 
taip pat nežinomas. Ramanaus
kui gali tekti nemaža turto, jei

jis būtų surastas, priešingai — 
pasinaudos visai svetimi.

Rutkauską^, Albertas, gyve
nęs Shenandoah. Pa. ir vėliau 
Brooklyn. N. Y.. 164 Hope St.

Rutkauskaitė. Ona, gyvenusi 
2015 Avenue I, Brooklyn, New 
York.

šilkauskas. Juozas, išvykęs į 
J. A. Valstybes 1909 metais ir 
savo laiku gyvenęs Detroit, 
Mich. 8 Polis St.II

Sinkevičius. Jonas, kilęs iš A- 
lytaus apskr., Butrimonių vals- 

jčiaus, Greikonių kaimo. Prieš 
į kelis metus jis sirgo nervais ir 
buvo kurioj tai ligoninėj, bet ar 
jis jau yra pasveikęs ir iš jos 
išėjęs, dar nežinoma.

Šumskaitė. Lucija, 1932—1934 
metais gyvenusi: 181 Oak St., 
Lavvrence, Mass.

Vilkelis. Julius, išvykęs į J. 
A. Valstybes 1908 metais ir 
nuolatos gyvenęs Somerville, 
Mass. 17 School Street, kame 

j būk tai miręs 1938 metais.
Tuskenis, Jonas, dar 1936 me

tais gyvenęs 8742—126 Street, 
Richmond Hill, N. Y.

Kaikuriems iš ieškomųjų pri
klauso turtas bei palikimai, ku
rie negali būti greit sutvarkyti 
neatsiliepus teisėtiems įpėdi
niams.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi rašyti:

Lietuvos Generalinis Konsulas 
16 West 75 Street

New York City.

Peter F. Carroll 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public
10 Vernon St

VVorcester, Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį 

Tel. Worc. 4-6757

Pereitą savaitę mūsų koloni
joj lankėsi pasižymėjęs svečias, 
kun. dr. K. Matulaitis, MIC., 
Londono lietuvių parapijos kle
bonas. kuris aplankė savo brolį 
Joną Matulaitį. Kun. dr. Matu
laitis parašė ir išleido gražią i- 
liustruotą knygą: “Londono 
Lietuviai". Knygoje labai vaiz
džiai atpasakojama apie Londo
no lietuvių kovas už savo baž
nyčią ir jų visuomeniniai dar
bai. Gaila, kad neteko pasima
tyti su gerb. svečiu.

Daiginis, 
gyvenęs Brooklyne. o vėliau iš
vykęs į anglių kasyklas.

Dočkai, Jurgis ir Kazys, kilę 
iš Panevėžio apskr.,
vaisė., Manarto kaimo. į Jungti- varde Kasper. Jis atvyko į Jung. 

gvvenęs Shenan- nes Amerikos Valstybes išvykę Amerikos Valstybes 1923 me
tai apie 1919 1910 metais ir pradžioje apsigy- tais ir gyveno Philadelphijoj. 

venę Philadelphia. Pa. ! 1710 So. Front Street, o vėliau =_.
Grakauskas - Grachauskas, 3333 Livingston Street. Jo tė- į^j 

Vincas, sūnus Stasio. į Jungti- 'vai taip pat esą gyvi ir dar ne Sg 
nes Amerikos Valstybes išvy- senai gyvenę 2724 E. Ontario sTĮ 
kęs 1914 metais ir apsigyvenęs Street. Philadelphia. Pa. 
Boston. Mass. j Kleiza, Juozas, atvykęs į Ka-

Gricienė - Vilčinskaitė, Mari- nadą po karo ir ten gyvenęs iki 
joną, dar 1937 metais gyvenusi 1938 metų, kame veikiausia ir 
415 East VVashington Street. dabar tebegyvena. Konsulate y- 
Nauticoke, Pa. ’ ra jo atsargos liudijimas ir dvi

Jančiauskienė. Viktorija, gy- fotografijos, kurios, nurodžius 
, venusi Brooklyne, N. Y., 264 adresą, bus grąžintos.

Lena Street. j Krauklys. Adomas, žinomas
Jankevičius. Juozas, kilęs iš dar kaip Adam Kraul. kilęs iš 

Panevėžio apskr., Pumpėnų vai- Marijampolės apskr.. Rudami-

■

SO. BOSTON, MASS. SO. BOSTON, MASS.

Beržanskis. Kazimieras, kilęs 
iš Žemaitijos, Rietavo apylin
kės. Amerikoje gyvendamas gy
dėsi džiovininkų sanatorijoje. 
New Jersey Valstybėje.

Braslauskai. Antanas ir 
zimieras. iki 1937 — 1938
tų gyvenę Osage. VV. Va. P. O. 
Box 72. Turimomis žiniomis An
tanas Braslauskas esąs miręs. 1

Bružinskas. Pranas, kilęs iš 
Šakių apskrities. Bublelių vals
čiaus. Slabadų kaimo ir gyvenęs

Ka- 
me-

Į
i
I

Jau artinasi Lietuvių Diena 
Pasaulinėje Parodoje. Taigi drį
stu dar kartą paklausti gerb. 
mūsų kolonijos veikėjų ir drau
gijų valdybų kaip mūsų koloni
jos lietuviai vyks j minėtą Lie
tuvių Dieną. Ar vyksim organi
zuoti bus'ais. traukiniais, ar 
kiekvienas sau? Būtų reikalinga

be atidėliojimo pasitarti, kad 
žinotume ką daryti.

Kurie turite pasiėmę platinti 
Lietuvių Dienos Pasaulinės Pa
rodos ženklelius malonėkit su
grąžinti pinigus už parduotus 
ženklelius, nes reikia pasiųsti 
pinigus į Centrą. Kurie norėtų 
dar įsigyti ženklelių, malonėki
te kreiptis pas J. Matulaitį, V. 
Norkūną. F. Rumską. J. Dič- 
kienę. S. Tamulevičienę. M. Ra
manauskienę ir M. Jokubaitę.

Draugijų Vaidybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirr-.lninkė — Eva Marksienė.

625 E. Sth St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Eoston 1298

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

Prot RaJt. — Ona I Vaškienė,
440 E. iixth St., So. Boston, Mass. 

Fi.n. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 IVashington St.. Roslindale, 

Tel. Farkuay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

1512 Columbia Rd . So. Boston. 
Kasos GI - Marijona AukStikalnienė.

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

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

Visais draugi; <s reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozą.® Svagždys,
601 6*h St., So. Boston. Mass. 

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

t Prot, Rast. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldien; kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492

1 E. 7th St., So. Boston, Mass.

BOSTON. MASS.

SIZES

5 TO 10

TREADEASY

SHOES

BOSTON, MASS.

WHITE

i 5 S
NEW ENGLAND PROVISION CO., INC.

Rolled Beef Pastrome, Frankfurters

Cor. E Street & Broadway

23—29 Fulton St., Tel. Lafayette 6150 
Boston, Mass

South Boston, Mass

l

Dirbtuvėje pavojingai tapo 
sužeistas Juozas Šilinskas. ku
ris dabar randasi ligoninėje. Vi- i 
si giminės, draugai ir pažįsta
mi apgailestauja, ir linki p. Ži
linskui greit pasveikti.

Taipgi rimtai serga Alek. Sta- 
nišauskas ir Ona Pangonienė. 
Dar tebeserga p-nia Stadelni- 
kienė .Visiems ligoniams linkiu, 
kad gerasis Dievas grąžintų 
sveikatą.

Sekmadienį, rugp. 13 d., įvy
ko Studentų ir Profesionalų vie
tinės kuopos bendrai su Water- 
bury kuopa išvažiavimas prie 
vandens Duoble Beach, Bran- 
ford. Conn. Jaunimas maudėsi, 
linksmai žaidė, draugiškai už
kandžiavo ir linksmai dainavo 
lietuviškas daineles, kurios aiš
kiai liudija, kad mūsų jauni
mas tikrai myli tėvų kalbą ir 

i jų dainas. Tik gaila ,kad nela- 
. bai skaitlingai jaunimas atsi
lankė. M.

HOLSOM’S
SPECIAL COMFORT SHOES 
— of 40 Years Reputation — 

VVALKER

40 Stuart St., Boston, Mass
TEL. HAN. 2829

QUEEN ANN LAUNDRY

Tel. Šou. 2923

Mt. Washington Co-operative

Bank

439 Broadway, So. Boston, Mass.
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[vietines žinios
LDS1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS

įvyks antradienį, rugp. 22, 
7:30 vai. vak., “Darbinin
ko” salėje, įvyks LDS 1-os 
kuopos mėnesinis susirin
kimas. Kadangi šis susi
rinkimas yra labai svar
bus, todėl kviečiami visi 
nariai dalyvauti. Bus per
žiūrimas LDS organizaci
jos konstitucijos projek
tas, renkami atstovai į ap
skričio suvažiavimą, apta
riami pikniko reikalai ir tt.

Valdyba.

• 
ma Mayoro Tobino parašo. So. 
Bostono gyventojai siunčia Ma- 
yorui prašymus neįsileisti tokio 
biznio. Siunčia laiškus Mayorui 
ir lietuviai tuo svarbiu reikalu.

Rugp. - Aug. 20 d., Cambrid-j 
ge • parapijos Federacijos 16 ■ 
skyrius rengė išvažiavimą pa
remti savo parapijos Seseris 
Mokytojas. Kadangi tą dieną la
bai lijo, minėti pikniko rengėjai 

I turėjo parengimą Šv. Petro pa- į 
rapijos salėje, 492 E. 7th St., į 

'So. Boston, Mass.

ŽINUTĖS

va-

IR PO PIKNIKO FONDAS 
AUGA

• ■ l.l II I. —

Kaip žinote, rugp. 6 d., Kęstučio Parke, E. De- 
dham, Mass. įvyko metinis “Darbininko” piknikas į 
kurį suplaukė tūkstantinės žmonių minios, kad pasi- 
mačius su savo senais draugais ir pažįstamais ir kad 
parėmus laikraštį “Darbininką”, kuris taip nuoširdžiai 
tarnauja lietuviškai visuomenei jau per 24-rius metus. 
Daugelis ir prie geriausių norų negalėjo į pikniką at
vykti, už tai jie prisidėjo po piknikui. Štai pereitą sa
vaitę “Darbininko” nuoširdūs rėmėjai prisiuntė į pik
niko fondą sekanti: 
Tadas Kubilius, Montello, Mass. 
M. Ausikaitė, So. Boston, Mass. 

! Pov. Gaigalas, Cambridge, Mass.
Nuoširdžiai dėkojame gerb. “Darb.” rėmėjams už 

prielankumą ir paramą.

$1.00
$1.00
$1.00

Būrys labdaringų moterų, 
dovybėje ponių Bušmanienės ir 
Karčiauskienės, ruošia įvairų 
parengimą su “Weenie Roast” 
ir kitokiais dalykėliais Seserų 
Jėzaus Nukryžiuoto naudai, 
ponų Bušmanų sodelyje, 597 
Adams St., Dorchester, Mass., 
rugp. - Aug. 27 d., 2 vai. p. p. 
Parengimas įvyks neatsižvel
giant į oro ar kitų aplankybių 
nepatogumus.

Rugp. 21 d., Šv. Petro lietuvių 
par. zakristijonas Vincas Gru- 

I dzinskas išvažiavo atostogų. 
Kun. K. Jenkus paskyrė zakris
tijonu altoriaus vieną berniuką, 
tarnautoją Viktorą Ančiukaitį.

Šv. Petro parapijos pajėgus 
choras išpildys operetę “Pinafo- 
re” So. Bostono High Schoolėje 
lapkr. 5 d. ir lapkr. 8 d. Turėjo 
permainyti dienas iš rugsėjo 
baigos dėl universiteto choro 
žadėjimo atvažiuoti.

LANKĖSI “DARBININ
KE”

“DARBININKO” METINIAI 
ŠOKIAI

“Darbininko” metiniai— 
tradicijiniai šokiai įvyks 
šeštadienį, Spalių-October 
28 d., 1939, Eikš Baliroom, 
8 Magazine St., Cambrid- 
ge, Mass. Prašome gerb. 
Draugijų, Klubų ir kitų į-

Kitos moterys rengia išleistu
ves mergaitei į vienuolyną, pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St., 
rugp.-Aug. 26 d., šeštadienio 
vakare, 8 vai v.

Raketeriai užsimojo užvesti 
So. Bostone šunų lenktynes. 
Miesto Taryba esanti nubalsa
vusi jiems pavelyti. Tik laukia-

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
1L 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 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Pereitą šeštadienį “Darbi
ninke” apsilankė laidotuvių di
rektorius. p. Juozas Kasinskas 
iš Baltimore, Md. Atsilankymo 
proga nusipirko “souvenir’ų”, 
apžiūrėjo spaustuvę ir visą 
“Darbininko” įstaigą. P-nas J. 
Kasinskas nors Amerikoje gi
męs ir augęs, bet gerai kalba 
lietuviškai ir džiaugiasi, kad 
“Darbininkas” turi gražiai įsi
rengęs spaustuvę. P-nas Kasin
skas jau kelinti metai kaip skel
biasi laikraštyje “Darbininke” 
ir yra jo stambus rėmėjas.

P-nas J. Kasinskas atvyko į 
So. Bostoną su savo žmona Stel- 
la ir motina Kotrina pas pp. 
Antaną ir Leosę Žardeckus, So. 
Bostono biznierius — kvietki- 
ninkus. P-ną J. Kasinską į 
“Darbininką” atlydėjo p. A. 
Žardeckas ir LDS 1-mos kp. na
rys p. Vincas Širka.

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

PRISIDĖJO SU AUKA

Kojų Gydytojai — X-R»y 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 VVashington St.,
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON. MASS.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 12-kos kam

barių namas. Gera vieta arti 
mokyklų ir bažnyčios. Oil heat 
— aliejumi šildomas. Matykite 
savininką, 8 Hartford St., Dor
chester, Mass. (18-22-25)

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI

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

vargonininką. Į Bostoną atvyko 
p-lėą Marijos Baronaitės kvie
čiama, bet su ja labai trumpai 
buvo, nes p. Baronaitė pirma
dienio rytą turėjo išvykti į New 
Yorką.

P-lė Steponaitytė iš So. Bos
tono vyksta į Athol pas p. Sta
čioką. Vyks j Lietuvių Dieną su 
Atholiečiais. Rugsėjo 13 d. iš
vyks į Lietuvą, p. Steponaitytė 
turi tetą p. P. Bundunienę, gyv. 
Brooklyn, N. Y.

sistatęs reikalauti, kad 
pašto departmentas nema
žintų laiškų persiuntimo 
ženklų, kad paliktų kaip 
yra, 3 centus.

Paštininkai reikalauja 
pakeisti pensijų įstatymą, 
būtent, kad ištarnavę 30 
metų ir sulaukę 60 metų 
amžiaus būtų atleidžiami 
į pensiją, o ne kaip dabar 
turi laukti 68 metus am
žiaus.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJA8

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

staigų tą dieną jokių pa
rengimų nerengti. Šokių 
rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visas draugijas ir klu
bus paremti šį metinį 
“Darbininko” balių.

Entuziastingas “Darbininko” Pikniko 
Darbuotojų Susirinkimas

Padaryta Gryno Pelno $85436

I

i

Be Paukščių Žmonija 
Išmirtų Badu

pas- 
aps-

Petras Pievotas

Petras Plevokas, rodosi, 
So. Bostone yra vienatinis 
stogų taisytojas — roofe- 
ris, 324 E. St. So. Bostonę, 
Tel. ŠOU 1452. Jis tą dar- 
ją dirba jau virš 25 metai. 
Taipgi jis apdengia — šin- 
geliuoja namus ir 
raminus. Jis savo 
jilnai garantuoja.

Petras Plevokas 
‘Darbininko”

taiso 
darbą

Prancūzų spaudoje 
kelbti labai įdomūs 
kaičia vimai. Jų tvirtini
mu, pakaktų 7 metų ir vi
si žmonės išmirtų badu, 
jei žemėje staiga išnyktų 
visi paukščiai. Paukščiai 
sunaikina milijardus įvai
riausių laukų, sodų ir miš
kų kenkėjų, kurių, paukš
čiams išnykus, prisiveistų 
tiek daug, kad jokia vege
tacija mūsų žemėje būtų 
neįmanoma.

Štai kodėl paukščiai, 
bent naudingiausios jų rū
šys, visame pasaulyje nau
dojasi ypatinga žmogaus 
globai

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Be pp. Vasiliauskų, iš Nor- 
wood. Mass.. kurie prisiuntė di
džiulę pintinę visokių gerybių į 
“Darbininko” pikniką, su au
komis prisidėjo: p. A. Matejaš- 
kienė, turinti savo kepyklą prie 
D ir Silver St. su dideliu pyra
gu ir 4 bakanais duonos, o pa
sižymėjusi gardžių pyragų ke
pėja p-nia. Katrė Masiulienė iš
kepė savo namuose didelį pyra
gą. Tas aukas pikniko dalyviai 
gardžiai suvalgė, o “Darbinin
kui” iš to buvo materiale nau
da. Nuoširdžiai dėkojame už 
aukas ir paramą.

Pereitą ketvirtadienį, rugp. 
17 d., 7:30 vai. vak., įvyko ‘Dar
bininko’ salėje entuziastingas, 
sėkmingai praėjusio “Darbinin
ko” metinio pikniko darbuotojų 
bei veikėjų susirinkimas, kurį 
atidarė pikniko rengimo komisi
jos pirmininkas p. Vincas T. Sa
vickas. Darbuotojų susirinko 
virš 40. Mat, visiems buvo įdo
mu sužinoti kiek padaryta gry
no pelno. P-nas V. T. Savickas, 
atidaręs susirinkimą, paaiškino 
šio suėjimo tikslą ir paprašė 
“Darbininko” adm. A. Peldžių, 
kad jis smulkmeniškai išduotų 
apyskaitą iš metinio “Darbinin
ko” pikniko, kuris įvyko rugp. 
6 d., Kęstučio darže.

A. Peldžius, padėkojęs vi
siems darbininkams-kėms už jų 
nuoširdų pasidarbavimą meti
niame “Darbininko” piknike, iš
davė raštu smulkmenišką apys
kaitą. iš kurios paaiškėjo, kad 
šis parengimas davė gryno pel
no $854.36. Jis pažymėjo, kad 
tai buvo rekordinis piknikas, 
kuris tiek daug pelno davė.

A. Peldžius pastebėjo, kad lai
krodininkas Juozas Dilis šiam 
piknikui aukojo $30.00 vertės 
laikrodį ir pardavė tikietų už 
$52.00. Iš tikrųjų, tai p. Dilio 

'didelė dovana ir nuoširdus pasi
aukojimas, parduodant tikietus. 
Jis pardavime tikietų “subyti- 
no” visas ir visus tikietų platin
tojus. P-nas Juozas Dilis pareiš
kė, kad kitais metais parduo
siąs tikietų už $100.00. Valio, 
Juozai, laikykis!

yra 
“Darbininko” skaitytojas 
ir rėmėjas. Rugp. 6 d., įvy- 
<uriame ‘Darbininko’ pik
nike jis dalyvavo ir su sa
vo troku nuvežė įvairius 
daiktus ir paskolino reika
lingų virvių. Dėkojame p. 
Plevokui už nuoširdumą.

Susekė Netikrų Bonų 
Pardavinėtojus

|VOIšgelbėjo Ssužudžio Gyvybę

Edw. V. Warabow
( VVRUBLIAUSK AS )

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

i

Po entuziastingo susirinkimo 
buvo užkandžiai. Kaip Lietuvo
je rugius baigus piauti. šeimi
ninkas pakviečia prie stalo tal
kininkus ir uždeda sūrį ant lėkš
tės. kad pareiškus talkininkams 
savo dėkingumą. Tas buvo pa
daryta pikniko užbaigtuvėse. 
Mat p-nia O. Tuleikienė grįšda- 
ma iš atostogų atvežė porą dide
lių ir skanių sūrių “Darbininko” 
metinio pikniko užbaigtuvėms. 
Pikniko talkininkai p. Tuleikie- 
nei labai buvo dėkingi už dova
ną. Rap.

TRILYPIS PIKNIKAS

West

Sekmadienio naktį, rug
piūčio 20 d., statinių kom
panijos dirbtuvėje, 190 A 
Street, So. Bostone, tūlas 
Thomas Keeiey, 27 m. am
žiaus, gyv. 30172
Broadvvay, norėjęs pasi
karti. Pririšęs virvę prie 
balkio, palipėjo kopėčio
mis, ir užsinėręs virvę ant 
kaklo nušoko nuo kopė
čių. Dirbtuvės prižiūrėto
jas pamatęs tą Įvykį išbė
go Į gatvę ir pašaukė poli
ciją, kuri atvykusi nuplo
vė virvę ir saužudį atgai
vino. Atgaivintą nuvežė į 
Miesto ligoninę.

f
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

TRILYPIO PIKNIKO 
RENGĖJŲ SUSIRINKI

MAS
Trijų LDS kuopų valdybos ir 

nariai, kurie rengia Trilypį pik
niką. rugsėjo - Sept. 3 d.. Ro
muvos parke. Montello. Mass.. 
turės savo svarbų pikniko rei
kalais susirinkimą, antradienį 
rugpiūčio - August 29 d., š. m., 
“Darbininko” salėje, So. Bos
ton. Mass. Kviečiami visi daly
vauti, nes bus svarbu patirti, 
kaip eina prirengiamieji darbai. 

Rengėjas.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius m£są, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

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.

Būrys South Bostoniečių nu
girdę, kad sekmadienį, rugsėjo 
3 d., įvyks Trijų kuopų — Cam- 
bridge, So. Bostono ir Brockto
no piknikas Romuvos parke, 
Montello, Mass. nusprendė ja-j 
me būtinai dalyvauti, o į New 
Yorką vykti rugsėjo 10 dieną, 
kada bus iškilmingai minima 
Pasaulinėje Parodoje Lietuvos 
Diena. Gražus dalykas. 
jie negalės pabuvoti Pasaulinė-1 mas į New Yorką traukiniu. Nes 
je Parodoje kelių dienų, tik vie- į abi puses, vienai dienai kainuo- 
ną dieną, bet geriau visuomet' 
turėti taip vadinamas “good 
time” — “short and sweet”. Sa
koma. kad ir gardus kasdien 
prasivalgo, taigi tas pats ir su 
New Yorko Pasauline Paroda. 
Pabuvus joje kelias dienas žmo
gus jautiesi tikrai taip išvargęs, 
kad nori iš jos kaip galima grei
čiau pasprukti ir dumti iš kur 
sveikas atkeliavęs. Tą paslaptį 
South Bostoniečiai žinodami ir 
nusprendė vykti į New Yorką 
tik vienai dienai. O kad už tai 
būtų pilnas atpildas pasitenki
nimo tai priedan dar pasigarda- 
vimui prieš vykimą į New Yor
ką atlankyti Trilypį Pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį, rugsė
jo - Sept. 3 d., 1939, Romuvos 
parke. Montello. Mass. Nėra jo
kios abejonės, kad tame piknike

Perkins Markei
F. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbkiLės “Darbininke".

kartu į Pasaulinę Parodą. Būtų 
tikrai didelis ir gražus ekskur
santų būrys, jeigu ir kitos ko
lonijos prisidėtų. Taigi tegu 
bus trilypis piknikas ir kartu 
visų kolonijų turistų sąskridis, 
kurie norėtų vykti į New Yorką. 
Piknike galėsime aptarti visas 
progas, kaip prisirengus ir kaip 
nuvažiavus. Tiesa, South Bosto- 

Tiesa, niečių sumanyme vyrauja vyki-

ja tik $3.50. Tas reiškia pigiau 
žuvies. Pagunda didelė. Ir gali
mas daiktas tas ekonomišku
mas leis dar ir piknike progos 
su draugais pasilinksminti. Tad 
Valio visi į Trilypį Pikniką. < 
po to visi į Lietuvos Dieną. Pa 
saulinėje Parodoje, New Yorke

Kvieslys.

LANKĖSI

Jung. Valstybių teisin
gumo departmento ins
pektoriai ir Bostono poli
cija susekė netikrų bonų 
pardavinėtojus. Sakoma, 
kad šmugelninkai bus iš
gavę apie milijoną dolerių 
už netikrus bonus. Du vy
ru jau areštavo, trijų kitų 
vyrų ieško. Pas areštuo-' 
tus vyrus rado sąrašą “Darbininką”, 
merginų, kurios, kaip sako 
policija, pardavinėjusios ir 
keitusios bonus.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia

t

Šiomis dienomis Bosto
ne, Statler viešbutyj, vyk-Į 
sta National Association! 
of Postai Supervisors sei
mas. Dalyvauja apie 2500. 
atstovų. Seimas baigsis i 
ketvirtadienį. Seimas nu- i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

J

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis 3U 
3—6—9--12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavimai ir patarimai dykai

1939 Nauji Nash Automobiliai

I

Pirmadienį, rugpiūčio 21 d., 
! “Darbininko" redakcijoj lankė- 
] si p-lė Vanda Steponaitytė. 
| vaistininkė, gyv. Kaune, kuri 
į liepos 21 d. atvyko iš Lietuvos 
aplankyti savo gimines, pama
tyti Pasaulinę Parodą, susipa
žinti su Amerikos pharmacisti- 
ka ir tt. Atvykus j Naująją An-

South Bostoniečiai savo suma-Įgliją apsistojo pas savo dėdę p. 
nymus patieks ir kitoms kolom- Jurgį Stačioką. Šv. Pranciškaus 
joms, kurios irgi vyks su jais lietuvių par. (Athol. Mass.)

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų 8839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

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

TEL. GEN 9296

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Slonite WeldingCo.
VVelding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

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

Visi skelbkite:? “Darbininke".

I

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, /

paveskite šį darbą mums. J

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
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Augalų Pasaulio įdomybės
f

Gamtininkai ir tyrinėto
jai. kuriems teko apke
liauti visus pasaulio kraš
tus ir pamatyti bei ištirti 
tų kraštų augmeniją, tvir
tina, kad augalų gausumu 
ir įvairumu turtingiausios 
yra Pietų Amerika. Meksi
ka. dalis Australijos ir kai 
kurios vandenynų salos. 
Tuose kraštuose nuolat vis 
aptinkami nauji augalai, 
apie kuriuos mokslas ank
sčiau nieko nežinojo. Štai 
Pietų Amerikoje. Amazo-

įnės upėje ir jos įtakose 
auga nuostabi vandens le
lija. kurios žiedai plūdu
riuoja vandens paviršiuje, 
lyg didžiausi skėčiai. Jie 
turi iki pustrečio metro 
skersmenyje ir ant jų ra
miai gali stovėti gandro 
didumo paukščiai. Toks 
žiedas, lyg kokia valtelė 
aukštyn užriestais kraš
tais, lengvai atlaiko ant 
vandens 20 kilogramų svo
rio paukštį arba žvėrelį.

Didžiausi Žiedai Pasaulyje

jų lavonai pūdami suteikia 
augalui maistą ir trąšą. A- 
frikos giriose yra panašus 
augalas, vadinamas čhača 
arba dvokiantis siaubas. 
Kur čhačo krūmai auga, 
ten aplink juos negali aug-

Tačiau pačius didžiau- kur prigeria vandenyje, o 
sius žiedus turi Sumatros 
saloje auganti raflezija. 
Šis nuostabus augalas pa
našus į mūsų apynį, aug
damas kariasi ant kitų 
medžių, vyniojasi aplink 
juos, o išskleidęs žiedus
palinksta prie žemės. Žie- ti jokie kiti medžiai, krū- 
do taurė turi apie 1 metrą 
skersmens, o taurės dugne 
telpa apie 5—6 litrus van
dens. Suaugusio žiedo vai
niklapiai sveria apie 6 kg. 
Kai kurių raflezijų žiedai 
turi tokį stiprų ir aitrų 
kvapą, kad nuo jo apsvaig
sta žmogus ir gyvuliai. 
Ant žiedo nusileidę paukš
teliai dažnai apsvaigsta jo
kvapu ir įkrinta į taurę, kaip 10 — 15 metrų.

................—----- :—
gijo savotišką įdomybę. 
Europoje storiausiais me
džiais yra laikomi Sicili
jos kaštanai, kurie auga 
Graikijoje. Tų medžių ka
mienai turi po 7—9 metrus 
skersmenyje.

kur nuolatos 
baisūs vėjai ir 

audros, auga 
medžiai

mai nei žolės. Net ir tyčia 
pasodinti jie greitai su
nyksta dėl čhačo artumo. 
Mat. šis krūmas leidžia to
kį biaurų kvapą, kad tas 
apnuodija visus savo kai
mynus. Čiabuviai tvirtina, 
kad visi gyviai vengia ar
tintis prie čhačo krūmo ir 
neprieina prie jo arčiau

Medžiai, Kurių Negalima 
Nukirsti

Augalai nuostabiai prisi
taiko prie vietos sąlygų, 
štai Čilės ir Argentinos 
šiaurėje, 
siaučia 
smarkios
rausvos spalvos 
su nepaprastai ilgomis ir 
storomis šaknimis, bet vi
sai be šakų, be lapų. Tai 
tik rausvi stuobliai, pana
šūs į akmeninius stulpus. 
Jie auga labai lėtai, per 30 
metų užauga vos 30—40 
centimetrų aukščio ir 10— 
15 cm. storumo. Šimto me
tų senumo medis turi vos 
pusantro metro aukščio. 
Šie medžiai yra nepapras
tai kieti ir jų neįveikia nei 
kirvis, nei geriausias plūk
iąs. Kai Argentinos valdžia 
per tas sritis tiesė kelius, 
tai daugiausia darbo buvo 
pašalinti tuos keistus me
džius. Kiekvieną medį rei
kėjo sprogdinti dinamitu 
arba piroksilinu. Statybai 
ir kurui tų medžių taip pat 
negalima naudoti, nes jie 
akmens kietumo ir ugnyje 
beveik nedega.

DARBININKAS

Fresh Blueberry Waffles for Dessert

o
H*

Bijutiškis

ATLAIDAI

26 d.

Medžių Pasaulio Milžinai
mo. Viena sekvoja pava
dinta generolo Šermano 
vardu, o prie jos prikalta 
lentelė, kurioje aprašyta, 
kad: iš to vieno medžio ga
lima pastatyti 40 namų 
vieno aukšto, po penkis 
kambarius kiekviename 
name. Tų milžinų pasižiū
rėti suvažiuoja ne tik a- 
merikiečiai. bet ir tūkstan-

Dainuojančių Medžių Girios
Tai yra Afrikoje. Nilo 

aukštupyje ir 1 
auga ištisos girios gražių

Courtesy Schrafffs Restauraats, Xew YorK

N
0W, vhile blueberries are on 1 
the market, take advantage Į 

of their flavor and ūse them in 
every way possible. Stir them in- 
to your best batter and make 
light, tender blueberry muffins. 
Sprinkle them as a garnish over 
fresh fruit cocktails, salads and 
special fruit platters. Combine 

them with a dash of lemon and 
make even more fiavorful blue
berry pieš and tarts.

And when you want an entirely 
different dessert, make Fresh 
Blueberry Waffles! These crisp, 
frūity waffles make a delicious 
dish when served with Supreme 
Sauce, as in the photograph i 
above.

Here is the recipe suggestcd !
by Schrafft’s: 

Blueberry Waff!es
Ūse any good waffle recipe. 

Add carefully washed, fresh blue
berries ' in the proportion of % 
cup of berries to 1 cup of batter. 
When pouring the batter onto 
the heated waffle iron, spread

with a spoon to be sure the ber
ries are evently distributed. Bake 
the šame as plain waffles.

Supreme Sauce 
2/3 cup sifted

brown sugar
2 egg yolk» 
2 egg vhites

Add about cup of the meas- 
ured sugar to the egg yolks, 
which have been beaten to a lem
on color. Beat all well. Beat egg 
whites separately until stiff. Add 
the ręst of the sugar, continuing 
to beat until it is well incorpo- 
rated. Combine the two mix- 
tures. Fold in the vhipped cream 
and flavoring. Lastly, add salt 
This makes 2 1/3 cups of sauce.

To serve: Allow two sections 
of vaffle per person. Place one 
section on a tea plate. Pour over 
it a little of the supreme sauce. 
Cover with another section of 
waffle, pouring over it a generous 
amount of the sauce, allowing 
some to come down onto the 
plate. Scatter 8 or 10 berries 
over the top as a garnish. j ,

Trečiadienį, liepos 
Eijutiškio parap. buvo šv. 
Onos atlaidai. Ryte oras 
buvo nepalankus. apsi
niaukęs ir kiek linojo. Bet 
paskui nusigiedrino ir 
žmonių gana daug priva
žiavo, nežiūrint, kad kito
se apylinkės parapijose ne
šventa ri pats rugiapiūtis. 
Kunigų klebonui su dva
sine pagelba taipgi nema
žai atvyko, net astuoni ku
nigai ir trys klierikai. Vo- 
tivą laikė Giedraičių pro- 
gimnaziios kapelionas ku
nigas Al. Kocenas, suma— 
Stirnių klebonas kun. J. 
Daugiela: pasmokslą sakė 
Joniškio klebonas, kun. A. 
Mažeika 
bingiu 
Žvinys.

Įvairiu paveikslu iš Ameri
kos, iš kuriu ii dauevbę 
pažįsta, ypač iš Rytinių 
Valstybių kunigus ir kitus 
veikėjus. Ji sakė, “tai da
bar man tikrai pasikartojo 
ir atsinaujino praleisti lai
kai Amerikoje”.

Sekmadienį, liepos 30 d. 
ir pats ministras p. Čer- 
neckis su visa šeima atvy
ko į pamaldas ir po pamal
dų padarė klebonui vizitą. 
Džiaugėsi, kad no kiek me
tu ir visai netikėtai su bu
vusiais savo tautiečiais - 
oažistamais vėl tenka su
sitikti, o nonia Černeckie- 
nė kvietė kleboną atvykti 
i Didžiadvarį į svečius.

Vietinis.

1 cup whipped cream 
teaspoons rum 

or rum flavoring 
dash salt

<a; mišparus — Du- 
klebcnas, kun. J.

VIZITĄ

Alytus — Alytaus aps
krityje pradedama jau 
veisti daug paukštynų. A- 
gronomai stengiasi tarp ū- 
kininkų platinti ypač JUR 
tik tų vištų kiaušinius, ku
rios padeda per metus 180 
— 220 kiaušinių. Didelis 
susidomėjimas yra ir sodi
ninkyste. Jau ir dzūkai 
pradeda suprasti vaisių 
reikšmę ir jų suvartoji
mas kasmet didėja. Per 
metus vidutiniškai Aly
taus apskrityje pasodina
ma 5.000 — 6.000 medelių. 
Bitininkystėje irgi paste
bima pažanga. Yra tokių 
bitininkų, kurie jau laiko 
oo 40 bičių šeimų. — Neto
li Punios, Stanevos kaime, 
Mocevičiaus Antano dur
pyne, šaltinyje, rado kaž
kokio gyvulio kiaušą. 
Kiaušas — didelis, pailgas, 
dantys nepaprastai dideli. 
Vienas dantys turi 8 cm il
gumo ir diametre 2.5 cm, 
sveria 60 gr. Kiaušas ir 
dantys labai gerai išsilai
kę. Prie kiaušo dar yra 
daug kaulų. Šis radinys 

. perduodamas Dzūkų mu- 
i zie jui.

Didžiadvaryje, Bijutiš
kio Darapijoįe, leidžia va
saros atostogas visiems a- 
merikiečiams gerai žino
ma ir pažįstama J. E. Čer- 
neckių šeima, n. V. Černec- 
kis buvo Amerikoje Lietu
vos pasiuntiniu Washing- 
tone, o jo žmona ponis 
Čarneckienė irgi daug vei
kusi savo laiku Amerikoje. 

: Mūsų klebonui, būnant A- 
merikoje, su ponia Černec- 
kiene teko susitikti, o gy
venant Romoje per du me
tus nėr didžiąsias šventes 
ir kokias nors tautines 
šventes, kada p. Čarneckis

------ i
Ugandoje žiedai labai skanūs ir mai- ta, kevalai pradeda spro-

-=---------- e._r4k“gi. jie turi savyje cuk- ginėti o sprogimo garsas Lietu tos
akacijų, turinčių ant šakų raus ir riebalų. Gyventojai yra tatai stiprus, lyg re- Italijo> .Romoje, teko

stingi, jie turi savyje cuk-
Patys aukščiausi ir sto

riausi medžiai užauga 
Meksikoje. Pietų Ameriko
je ir Australijoje. Toulos 
apylinkėje auga nuosta
biausias pasaulyje kipari
sas, kurio kamienas pagal 
žemę turi 50 metrų storu
mo aplinkui. Australijos 
giriose auga šimtai tūks
tančių eukaliptų, kurie pa
siekia 150 metrų aukščio ir čiai kitų kraštų žmonių, 
atrodo lyg aukščiausių I Kalifornijoje auga ir ma- 
bažnvčių bokštai. Net ir muto medžiai, kurie pasie- 
mažesnėse Australijos gi- kia iki 60 metrų aukščio ir 
riose yra daug eukaliptų 12 metrų storio. Neseniai 

100 metrų aukščio, vedant plentą jo linijoje 
pasitaikė labai gražus mil
žiniškas mamuto medis. 
Kadangi plento kreivinti 
nenorėjo, o medžio kirsti 
gailėjosi, tai medyje iškir
to savotiškas duris — 7 

I metrų platumo angą, pro 
kurią dabar ir važiuoja ve
žimai bei automobiliai. 

[Nors tas darbas nemažai 
'kainavo, tačiau plentas į-

po
Jungt. Amerikos Valsty
bėse, Kalifornijos slėnyje 
auga nuostabios sekvojos; 
tai yra spygliuočių šeimos 
medžiai, kurie išauga iki 
130 metrų aukščio ir 4— 
6 metrus storumo kamieno 
skersmenyje. Mokslininkų 
apskaičiuota, kad kai ku
rios milžiniškos sekvojos 
turi apie 4,000 metų senu-

BROCKERT’S ALE

labai stambius spvglius. tuos žiedus val&° žalius, volverio šūvis. Sprogdami būti dažnu 
verda iš jų savotišką košę, kevalai smarkiai lekia į kleb. 
o ją išrauginę sunkia svai- * ” 
ginantį gėrimą. Iš mahno 
medžio teka saldi sula, ku
ri pastovėjusi pavirsta į 
medų panašiu skystimu, i 
Ilgiau laikomas tas medus 
sukietėja ir pasidaro lyg' 

į akmuo, tačiau pašildytas i 
Į vėl išsileidžia ir esti valgo- 
Įmas. Šių medžių žiedais ir 
sultimis maitinasi tūks- 

lijonai, tai vėjuotu metu pančiai vargingų indų, o il- 
visa giria šiurpiai verkia. ?ose kelionėse mahno su
dejuoja. dainuoja. Atrodo, kietėję syvai indams yra 
kad pilnas miškas dainuo- nepakeičiamas maistas, 
jančių dvasių. Tamsūs čia- Indijoje yra garsi ir cuk- 
buviai nakties metu ir ben- rįnė palmė, iš kurios gy- 
drai vėjuotu laiku į akaci- ventojai tekina saldžią su- 
jų girias nekelia ne kojos, hą, turinčią apie 10% cuk- 
Jie sako, kad medžiuose raus Meksikoje, Jukatano; 
rauda jų protėvių dvasios. | srityje auga nepaprasti 
Tačiau apsukrus biznieriai i kaktusai, kurių kamienuo- 
ir iš to padaro pelną. Pa- se yra svaiginančių sulčių, 
keliais prie tokių, girių y- Išgėręs keletą lašų tokių 
ra pastatyti viešbučiai, i sulčių, žmogus apsvaigsta, 
kuriuos atvažiuoja, nema- ppadeda kliedėti, dainuoti, 
ža keliautojų, turistų, no- šokti ir pan. Tos sultys la- 
rinčių išgirsti nepaprastą baį kenkia žmogaus orga- 
gamtos reiškinį, pasi- nizmui. Jas vartojantys 
klausyti medžių dainavi-Įįndėnai nebegali nuo jų 
mo- [atprasti ir nuolat svaigi

nasi, lyg kokiu alkoholiu.
Medžių Saldainiai Ir Nuodai Todėl dabar Meksikoje tie 

nuodingi kaktusai nuolat 
Afrikoje auga medis, ku- į naikinami. Azijoje, Tibete 

rį čiabuviai juodukai vadi- yra medžių, kurie degdami 
na “Dievo dovana”. Tas neišleidžia jokios liepsnos: 
medis du kartu per metus jįe tik pamaži smilksta, o 
žydi; žiedams nukritus už- jų dūmai svaigina. Stab- 
simezga sultingi, saldūs meldžiai tuos medžius de- 
vaisiai, visai panašūs į cu- gina apeigų metu ir svai-

Tais akacijų spygliais 
minta tam tikros rūšies 
vabzdžiai. Vabzdys medžio 
spyglyje šiurbina skylutę, 
įlenda į vidų ir ėda spyg
lio medieną. Po kiek laiko 
spyglys palieka kiauras, o 
kai girioje papučia vėjas 
— medžiuose pasigirsta 
keistas liūdnas švilpimas, 
dejavimas. Kadangi tuš
čiavidurių spyglių yra mi-

svečiu. Taigi
. kun. J. Zabulioniui 

žmo- po. Černeckiu šeima gerai
. Ponia Černec- 

kienė per Šv. Onos atlaidus 
buvo atvykusi į pamaldas 
ir po sumos padarė vizitą 
klebonui. Džiaugėsi, kad 
po kiek metu vėl pasitaiko 
proga susitikti, vpač gėrė
josi. kada klebonas parodė

I

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

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

60 EllswGrth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

i

šalis ir gali sužeisti
nes ir gyvulius. Kai vienu pažįstama, 
metu subrendę vaisiai pra
deda sproginėti, atrodo, 
kad girioje vyksta kariuo
menės kautynės. Užtat tuo 
metu žvėrys ir paukščiai 
iš tų miškų pasišalina. Ta
čiau keisčiausias medis y- 
ra gvvėdra, augantis Pie
tų Afrikoje. Jo lapai sklei
džia savotišką kvapą, ku
ris labai vilioja įvairius 
paukščius ir žvėrelius. Bet 
vos tik jie paliečia medžio!

I
I

I 

________________________ o I 
šakas, šakos ir lapai tuo- so krūvos šiurpių liekanų, 
jau susiglaudžia, stipriai Tačiau keistas kvapas 
suspaudžia savo auką, iš nuolat privilioja medžiui 
šalių išlenda spygliukai, vįs naujas aukas, kuriomis fabrike dirbo 600 darbi- 
kurie smeigiasi į aukos jis maitinasi ir tręšia savo ninku, o po praplėtimo 
kūną ir čiulpia jo syvus, šaknis. “M. L.” dirbs 1,000.

Kai visos maistingosios 
grobio dalys iščiulpiamos, 
šakos atsiskleidžia ir iš
meta aukos kaulus, plunk
snas, plaukus. Todėl po to
kiais medžiais visada riog-

Plungė — Kučinsko-Pa- 
bedinskų audinių fabrike 
Plungėje šiemet ypač nu
matoma praplėsti medvil
nės skyrių. Bus pastatvta 
apie 200 naujų staklių. 
Tam tikslui jau statomi 
keli nauji namai. Ligi šiol

1

krinius saldainius. Gyven- ginasi jų nuodingais dū-; 
tojai tuos saldainius ren- mais, pelenus maišo į mai- 
ka ir valgo. Tačiau medžio stą, nes tiki, kad jie turi 
vaisiai tinka valgyti tik 9 gydomosios galios ir mais- 
—10 dienų. Vėliau jie tam-1 tingumo.
pa nuodingi ir tinkami tik 
vaistams gaminti. Maži 
vaikai dažnai mėgsta pa
smaguriauti saldžiais vai-l Afrikoje auga medis, 
siais ir vėliau, todėl dažnai vadinamas šaudytoju. Ant 
apsinuodija. Azijoje, Hi- jo šakų užauga obuolio di- 
malajų kalnų šlaituose au- durno vaisiai su kietais ke- 
ga mahno medžiai, kuriu I valais. Kai vaisiai subręs-

Šaudytojai Ir Gyvėdros
Afrikoje

įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterj

OPirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaitę.

likusi balansą galėsite

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga— įsigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

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

I


