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Jūra tai didysis tautų vieške
lis, praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.

Prof. K. Pakštas. TEL. SOUth Boston 2680

T

Pirmosios Lietuvos Jūros Savaitės Pabaigtuvės Šventosios Uoste 1939 m. Rugpiūčio 15 d 60 Chorų Choras Su
2,900 Balsu
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Iškilmėse Dalyvauja Mūsų Išeivijos Žymiausieji 
Visuomeninkai • Veikėjai Ir Garbės Svečiai

“Mums gyvenimas diktuoja kuo skubiausiai paįvairinti tautos verslą, nes juo turėsime visapusiškesnį tautos ūkį, tuo būsime mažiau 
priklausomi nuo kitų. Tam tikslui Šventosios uostas galės daug pasitarnauti. Tą tikslą siekdami, nesigailėkime jokių aukų. Mes priva
lome čia sustiprinti savo ekonomines, tautines ir kultūrines pozicijas, turime šį kraštą surišti nenutraukiamais ^saitais su visa Lie
tuva ir savo pajūrį paversti didele brangenybe. Vyriausybei yra malonu konstatuoti, kad visa tauta gyvena tomis pačiomis mintimis 
ir aktingai prisideda prie numatytų darbų įvykdymo. Kad iš tikro taip yra, vyriausybė sprendžia iš daugelio apsireiškimų, kuriuos 
galima paaiškinti tik visuotiniu tautos noru galimai trumpesniu laiku padoriai įsikurti prie savo jūros. Tas duoda pagrindo manyti, 
kad tauta taip pat aktingai pritars ir kitiems vyriausybės darbams, todėl ji galės drąsiai užsimeti”, — pareiškė susirinkusiems iš vi
sos Lietuvos žmonėms Šventosios uoste Finansų Ministras ats. div. gen. Sutkus. Vaizde matoma Šventosios uosto dalis ir kalbąs į 
minią finansų ministras.

Chorų Sąjungos Ir Vargonininkų Seimus Sostinę
Pirmadienį, rugsėjo 11 per pastaruosius du metus!bus pastatyti ir vietos lie- 

d., 10 vai. ryte su iškilmin- mūsų tautos gyvenime į- tuvių katalikų visuomenės ___ Y.__ _ • Yir__ • TT T ____ i_ _ ___ i ___r __

Budapeštas, Vengrija. — pės ir stumiasi užimti San- 
Rugs. 11,
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_ , t • a. • identas nesužinojo.saulines Parodos. Lietuvių Die- _ ,... , .. , Dalyvauja eile mnoje. atvyko iš visų Jung. Vals- , , * ... .
tybių lietuvių kolonijų ir Kana
dos per 25.000 lietuvių dalyvių. 
Minių minios siūbavo iš krašto 
į kraštą parodos plotmėje, o 
Lietuvių Dienos programos pil
dymo momentais užplūsdavo, 
kaip patvinęs vanduo netik Lie
tuvos paviljono, bet ir didžiąją 
Court of Peace aikštę, kurioje 
buvo pravesta generalė progra
mos dalių praktika ir pildoma 
Lietuvių Dienos programa.

“The New York Times” laik
raštis rašo: “Tai buvo viena iš 
didžiausių ir skaitlingiausių 
tautinių iškilmių pasaulinėje 
parodoje’’.

Dalyvių tarpe matėsi garbin
gi visuomenės veikėjai, bemaž 
iš visų kolonijų Jungtinėse Val
stybėse ir Kanadoje. Nors to
kioje milžiniškoje minioje sun-l 
ku nuodugniai susekti kiekvie-Į 
ną visuomenės veikąją - dalyvį, 
bet. kad ir apgraibomis žvel
giant į minią matėsi šie garbin
gieji veikėjai: — 

Prel. J. Ambotas, Prel. Ki u-! 
šas, kun. Petraitis, kun. Vasys. j 
kun. Švagždys, kun. Juras, kun. I 
Balkūnas, kun. Valantiejus.1

(“Darbininko” Specialus Korespon

dentas Praneša):

NEW YORK. N. Y..— Sekma
dienį. rugsėjo 10 d., š. m.. Pa-

raitis. kun. Vincis. kun. Keme- 
i žis. kun. Vaicekauskas, kun. 
' Kinta, kun. Vasiliauskas ir kiti, 
kurių pavardžių Jūsų korespon-

Į 
i

Vokietijos domierzo miestą, kur yra 
vyko svarbių i/labai skau- reikalai. Ypatingu rimtu-naciai, iš šiaurės ir pietų lenkų karo ginklų fabri- 
džių dalykų. Priėmimas mu bus svarstomi jaunimo pusės apsupo Lenkijos so- kai. Jie taip pat užėmė 
Lenkijos ultimatumo 1938 klausimai, kurie yra labai stinę Varšuvą. Iš Berlyno Zwoleną ir Radomą, ir ver-

— - - 1......................... .ibuvo pranešta, kad nacių žiasi prie Lublino. Jie ma-
tautie- armijos pulkai jau Varšu- no, kad apsupę Varšuvą iš 

turi gyvai rūpėti.! voje, bet vėliau pasirodė, - visų pusių, privers lenkus 
jų kad paties miesto dar ne- pasiduoti. Miestą Lodzą kun Urbonavičius> kun Paulo.

...... .... ,............   . _____ ____________ tik priemiesčius, taip pat vokiečiai apsupo. nis kunStonis kun Simonaitis 
ru atsargumu. Dėl to labai mūsų veikimo centro stip- Lenkai sutraukė visą galy- Užėmė lenkų svarbius ka- ■ 
gerai, kad į Federacijos rinimas, katalikiškojo ir bę ginti sostinę. Visi valdi- ro ginklų fabrikus, jie ma- 
kongresą susirinks ne tik tautiškojo veikimo praplė- ninkai iš Varšuvos persi- no lengvai visą Lenkiją už- 
Amerikos lietuvių katali- timas — suras žymią vietą kėlė į Lubliną. V aršuvos grobti.

gomis šv. mišiomis, V. J. 
Atsimainymo par. bažny
čioje, Clinton Avė. prie 
64th St. prasidėjo Lietuvių 
parapijų Chorų Sąjungos 
seimas. Seimo sesijos įvy
ko Clinton Hali, Maspethe.

Antradienį, rugsėjo 12 d. 
V. J. Atsimainymo par. 
bažnyčioje su iškilmingo
mis šv. mišiomis, 9 vai. ry
te prasideda Vargonininkų Amerikos lietuvių katali- i timas „
Sąjungos seimas. Po pa- kų vadai, bet ir Lietuvos ir kongreso dienotvarkėje”, Į miesto dalys liepsnose. Vo- 
maldų užkandžiai ir po to kitų kraštų veikėjai. Vii- _ Sveikiname Parapijų kieti jos vyriausybė pareiš- 
pradedamos sesijos para
pijos svetainėje, 64—25 
Perry Avė., Maspeth, L. I., 
N. Y.

Tą pačią dieną, būtent, 
rugsėjo 12 d., Apreiškimo 
parapijoj prasidės ALRK 
Federacijos Kongresas. 
Kongresas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis 10 
vai. ryte Apreiškimo par. 
bažnyčioje. Kongreso sesi
jos prasidės 12 vai. vidu
dienį. parapijos salėje, 259 
No. 5th St., Brooklyn, N. Kongresas įvyksta tuo me- 
Y. Kongresas užsibaigs tu, kuomet Europa gyvena 
trečiadienį, rugsėjo 13 d. i lyg ant kokio vulkano. Tai 

Federacijos Kongresas!verčia ir mūsų tautą būti 
labai svarbus ir reikšmin-1 pasiruošusiai, budėti, nes 
gas. p. Leonardas Šimutis. į ištikęs Europoje krizis, pa- 
Federacijos Sekretorius, a- *, liestų ir Lietuvą. Kongre 
pie šį Kongresą tarp kitko ’sas ir šį begalo svarbų rei 
štai ką sako:

“Reikia neužmiršti, kad

metais, netekimas Klaipė- aktualūs ir visiems sąmo- 
dos krašto neigiamai į mus ningiems mūsų f 
paveikė. Tai privertė keis- čiams 1 
ti veikimo kryptį. Tas vei-į Mūsų organizacijos, 
kimas turėjo eiti tam tik-'veikimo koordinavimas, i užėmė.

niaus ir Klaipėdos reikalai Chorų Sąjungą ir Vargoni- ke, kad iki ketvirtadienio 
— visos tautos reikalai, ninku Seimus ir mūsų išei- Lenkija bus užkariauta. į 
Dėl to džiugu konstatuoti vijos organizacijų Centro. Trečdalis Lenkijos jau yra! 
faktą, kad šiame Federaci-' —ALRK Federacijos Kon-!nacių užimta. Voki? iųka- 
jos kongrese ne vien mes, gresą ir linkime Dievo pa- riuomenės pulkai užėmė 
amerikiečiai, bet ir kitų laimos. 
kraštų lietuvių vadai bus, 

! su mumis. Tai duos progos i D.. 
;nustatyti bendrą veikimo ||Ll 
kryptį tais reikalais, kurie 
liečia atplėštus nuo Lietu

-vos kraštus.

i rytinį krantą Vistulos u-

• • • •

i Prie Lenkijos

“Federacijos XXVII

kalą svarstys, planuos.
“Nepaskutinėje vietoje

Maskva, rūgs. 11, — So- 
i vietų Rusija siunčia savo 
! kariuomenės pulkus prie 
Lenkijos rubežiaus. Tūks
tančius atsarginių pašau- 

! kė į kariuomenę. Daug 
mokyklų paversta į armi
jos stovyklas. Rusija da
bar turi 1,800,000 kareivių, 
bet pašaukę atsarginius 
sudarysią 3,500,000 ka- riauti Lenkiją.

riuomenę. Maskvoje ofi
cialiai pirmą sykį buvo 

: pranešta, kad sovietų Ru
sija rengiasi į karą. Sako
ma, kad jeigu Hitleriui 
reikėsią smarkiau kovoti 
prieš Prancūzus ir Anglus 
vakarų fronte, sovietų Ru
sija padėsianti jam užka-

kun. Pankus, kun. dr. Jagminas. 
MIC.. kun. Puidokas, kun. Ju-

Lenkija, matomai, buvo 
netikėtai ir skubiai vokie
čių užpulta, nes laikrašti
ninkai praneša, kad jos ar
mija neturi tinkamų gink 
lų atsilaikyti prieš vokie 
čius.

Kaunas — Šiuo metu 
svarstomas reikalas Lie
tuvoje pastatyti dviračių 
fabriką.

Lenkai Pareiškė Protestą 
Prieš Vokiečius

Londonas, rūgs. 11, 
Lenkijos vyriausybė 
reiškė protestą, kad vokie- 

: čiai bombarduodami jų 
. miestus paleido keletą 
bombų ir į Lietuvos žemę. 
Jei lenkai toki gerašir
džiai, lai atiduoda lietu
viams Vilnijos kraštą.

pa-

Dalyvauja eilė mūsų katalikiš
kų laikraščių redaktorių: Šimu
tis. Zujus. Laučka ir Kneižys. 
Taipgi katalikiškų laikraščių ■Vi A
korespondentai ir bendradar
biai. Čia pat matosi LRKF Cen
tro pirmininkas dr. Rakauskas 
ir kiti Federantai.

Dalyvauja Lietuvos Ministras 
Washingtone p. Pov. Zadeikis, 

j Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke p. Budrys su žmona, 
Lietuvos Konsulas Chicagoj p. 
P. Daužvardis su žmona ir sū
numi. Lietuvos Garbės Konsu
las Bostone p. adv. A. Šalna su 
žmona. L. Gen. Kon. N. Y. ata- 
che p. Stašinskas su žmona, adv. 
Brenza iš Chicagos su žmona ir 
daug kitų profesionalų ir biznie
rių iš įvairių kolonijų.

Taip gi dalyvauja svečių atvy
kusių iš Lietuvos ir taip gi sve
čiai Latvijos ir Estijos Konsu
lai.

Lietuviai Organizuoti
Pasaulinės Parodos Lietuvių 

Dienoje New Yorke nevien da- 
! lyvavo lietuvių organizacijų at- 
! stovai bei pavieniai dalyviai, 
Į bet skaitlingai pasirodė organi
zuoti būriai su savo organizaci
jų vėliavomis ir gražiomis uni
formomis. Matėsi chorai tautiš-

Tęsinys 2-rame pusi.

Rooseveltas Paskelbė Rimtą 
Šalies Padėtį

Washington, rūgs. 11, — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių prezidentas Roose
veltas paskelbė rimtą ša
lies padėtį. Jis išleido se
kančią proklamaciją: “Ka
dangi Jungt. Valstybės pa
skelbė neutralumą Euro
pos karui iškilus; kadangi 
tas uždeda Amerikai tam 
tikras prievoles neutralu
mą apsaugoti, todėl skel
biama rimta šalies padė
tis, duodant valdžiai galios 
imtis reikalingų priemo
nių taip neutralumui, taip 
šalies apsaugai sustiprin
ti”.

Prezidentas paliepė pa
didinti kariuomenę ir lai
vyną. Paskirta S500.000 kų.

parvežimui iš Europos A- 
merikos piliečių. Valdžios 
įstaigoms įsakyta daboti 
sabotažą ir propagandą 
prieš Jung. Amerikos val
stybių neutralumą.

Sako Tūkstančiai Lenkų 
Išžudyta

Lublinas, Lenkija, rūgs. 
11, — Lenkijos gyventojai, 
pabėgę iš Krakuvos ir kitų 
miestų, praneša, kad vo
kiečiai užimdami miestą 
išžudė apie tūkstantį gy
ventojų. Į vieną savaitę, 
Vokietijos naciai yra išžu- 
dę keletą tūkstančių len-
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25,000 Lietuvių Pasaulinės 
Parodos Iškilmėse

(Pradžia 1 pusi.)
kais drabužiais, legijonieriai su j 
uniformomis, jaunimo grupės 
uniformuotos ir pasipuošusios 
tautiškomis spalvomis. Šios vi
sos grupės su liet. Legijono 

Bostono. Brooklyno ir k.) be
rnus ir orkestrais, taip gi jung
tinio choro chorai sudarė milži

j nišką parodą, kuri tęsės virš 
I mylios ilgumo, o ją iš visų pu-

šiais Europos sukrėtimo laikais 
; Tėvynės reikalų sargyboje. Sa
vo pasitenkinimą reikšdamas 
p. Budrys dėl dalyvavimo sve
čių Latvių ir Estų, taipgi ir iš 
užjūrio jis teikėsi paminėti tik 
dr. šliupą. Tartum tai būtų tik 
jis vienas buvęs iš Lietuvos. Juk 
čia parodoje yra atvykusi Ver-5U I e ... .j ' *----------- ----------_ ------------------ *

^g|Sių apspitę lydėjo ir kėlė ovaci-; slininkų ekskursija, kurios va-
jas parodos dalyviai iš įvairių yra žymus veikėjas dr. Kaš- 
kolonijų. Tuo tarpu galima bū- kelis. Taipgi su ta pačia versli
oj įvardinti bent valstybėmis. nįnkų ekskursija atvykęs kun. 
būtent: New York. New Jersev. Petras
Penna., Maine. Mass.. Conn..
R. I.. Ilinois. Canada ir k.

v« «V|Milžiniškas Judėjimas
Nuo pat ryto nevien Lietuvos 

gražusis paviljonas buvo kimš- 
tinai perpildytas minios žmonių, 
kurie eilėmis stūmėsi iš kamba
rio i kambarį ir iš pirmojo auk
što į antrąjį, bet ir visoje pa
viljono aplinkumoje bei Court i 
oi Peace aikštėje. Programa ir
gi prasidėjo įvairiomis ceremo-1 
rujomis, pavyzdžiui: 10:45 vai. 
atvyksta Liet. Min. p. Žadeikis. 
kuris Komiteto ir paroduojan- 
čių iškilmingai sutinkamas prie 
Pasaulinės Parodos Vartų: taip
gi dešimtą valandą jungtinis 
choras ir šokikų grupės Court 
of Peace aikštėje pradeda gene- 
rales praktikas: 11.00 vai. ren
kasi organizuotosios uniformuo
tas grupės, benai ir orkestrai ir 
11'45 vai. žygiuoja į Federalės 
Valdžios Rūmus, iš kur praside
da parodos formavimasis ir ten 
pagerbę valdžios Komisionierių 
grįsta pro George Washington 
milžinišką statulą. Laikas bėga. 
Minia būriasi į būrius išpaleng-

Į vo. Štai jau ir po pirmos vai. Pa- į 
radas. išsitęsia į milžinišką ei-Į 

i seną ir benų bei orkestros muzi
kos takto budinama žygiuoja 
nuo George Washingtono statu
los pro Lietuvos paviljoną į 
Court of Peace aikštę. Čia ant
rą vai. turi prasidėti iškilmingo- 

iji Dienos programa.

Žmonių ūpas pakilęs. Visi nu
siteikę patriotingai. Čia pat 
dangus niaukiasi ir pačioje 
priešprograminėj. žygiuotėj 
pradeda lašas po lašo lyti. Bet 
matyt Gerasis Dievulis pagailė
jo išsklaidyti tos milžiniškos 
lietuvių minios, kuri svėrė savo 
patriotiškumą ir tėvynės meilės 
lydima įrodė savo pasišventimą, 
savo dalyvavimu, neatsižvel
giant į iškaščius ir nuovargį. 
Lietaus baimė pakibo, bet daly
viai nesitraukė iš aikštės, nors 
ir neturėjo kuo apsidrausti. 

. Pradėjo giedrėti. Net saulutė 
visus dalyvius pabučiavo...

'Žadeikis savo ir L. Valdžios 
vardu tarė iškilinįngą sveikini
mo žodį. Jis kalbėjo lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Buvo sveikinimų iš Lietuvos 
ir Amerikos kolonijų.

Taipgi sveikinimo kalbas pa- [ 
sakė Latvijos ir Estijos konsu-Į 
lai.

Toliau tęsiamos ir baigiamos 
šios dainos: Žaliojoj Girelėj, 
Palankėj. Šią Naktelę. Pabus-. 
kim. Berneli Mano. Aš Negert • 
Atėjau. Pasėjau Kanapę ir Lie- j 
tuviais Mes lesame Gimę.

p. Juozas Laučka. baigdamas' 
Lietuvių Dienos iškilmių prog
ramą padarė keletą pranešimų 
ir Komiteto vardu visiems da-j 
lyviams ir programos pildyto- į 
jams nuoširdžiai dėkojo.

Programos saitams paliuosa- 
vus minią, skirstėsi visi į visas 
puses bei paviljonus, o ypač į 
Lietuvos paviljoną su pakilusiu 
ūpu. kaip jaunimas taip ir se-'

1 nieji.
Reikia pažymėti, kad Ameri-1 

kos lietuviai negreit galės susi- ■ 
rinkti vėl į tokias dideles ir sek-' 
mingas bei patriotingas iškil-1 
mes. Tokios progos, tai reteny
bė. Kas jose dalyvavo, tas at
mins jas per visą savo amželį, o 
kas jos nematė, lai gailėsis.

(

Svetimtaučiai Gūžėdami į 
daug tūkstantinę lietuvių minią 
stebėjosi iš kur tiek lietuvių at-
- T

O mes tuo didžiuojamės, kad

Chorų Choras

; Vaitiekūnas. Jonavos 
miesto burmistras. Juk čia pat 
parodoj yra Prof. dr. K. Pakš
tas. vienas iš garbingųjų Lietu
vos Universiteto profesorius. 
L. K. Atetininkų F-jos pirmi
ninkas. Jis š. m. liepos 4 d. ap
dovanotas Švedijos Vasos kari- 

- j ninku ordinu. Vienas žymiausių 
■ I Lietuvos mokslininkų ir tt.

v I Juk Šliupas savo darbais yra 
užsitarnavęs visų liet, katalikų 
pasmerkimo ne tik išeivijoj, bet 
ir Lietuvoje. Koks gi nuošimtis 
lietuvių džiūgauja dr. šliupo 
darbais? Manau nereikia jokių 
komentarų, tik reiktų prisiminti 
“Darbininko” ir kitų laikraščių JT 
parašytas apie dr. Šliupą isto
rijas.

Po Gen. Konsulo kalbos sekė 
tautiški šokiai, kuriuos išpildė 

: įvairių, kolonijų grupės. Jų tar
pe ir So. Bostono vaikučių gru
pė p. O. Ivaškienės vadovauja
ma. Visus šiuos tautinius šo
kius išmokino instruktorė iš 
Lietuvos p-lė Baronaitė. Šokta: 
Sukčius. Kepurinė. Mikita-Meš- 
ka. Jonkelis. Blezdingėlė: So. 
Bostono vaikučių: Kubilas ir 
Kalvelis. Publika šokiais buvo 
suinteresuota. . reikaluose. drausmingai

Po šokių L. Ministras p. P. ‘ kaip vienas sugebame atsiliepti.

I

2

ŠV.

ir Atilą neišdrįso

Rugsėjo 14 dieną yra 
Kryžiaus išaukštinimo 

, šventė. Bažnyčia turi net 
dvi šventes metuose pa
gerbti šv. kryžių. Viena jų 
— šv. kryžiaus atradimas, 
pavasary; antra
kryžiaus išaukštinimas.
Šios šventės pradžia buvo pą visą naikindamas, vys-

danguje kryžiaus ženklas, 
o ant jo parašas: “Šituo 
ženklu tu pergalėsi”. Ir be 
smarkių susirėmimų jis 
kovą laimėjo.

Kada žiaurus hunų va
das Atila, sy sąvo didžia 
kariuomene, ėjo per Euro-

Adv. Antanas Šalna,
Lietuvos Garbės Konsulas 
Bostone.

Lenkei Kovosią Iki 
Paskutinio

Milžiniškai parodai atžygia-[ brėžė: — padėką visos Lietuvos 
vus į Court of Peace aikštę ir ir lietuvių vardu Jung. Valsty- 
daiyvių miniai apsupus, estra-. bėms už patį pirmuėiausį pri- 
dą. ten iškilo šešešdešimties pažinimą Lietuvos Nepriklau- 
chorų jungtinis choras, kuris iš soma valstybe; toliau dėkojo 
2.900 jaunuoliškų krūtinių išlie- visiems lietuviams, kurie tik 
jo lietuviškos dainos garsus, ku- dirbo ar dirba mūsų tėvynės la

bui ir tt.
Programa pradedama Ameri

kos ir Lietuvos himnais. Toliau 
seka: Malda už Tėvynę ir Pasi
sėjau Žalią Rūtą.

Perstatomas kalbėti J. V. Ge-

aios b v emes pid.uz.id. uuvu pą vlSą naikindąmas, vys- 
tokia; Persų karalius Koz- kūpąs Liupas, nešdamas 
ras užkariavo Egiptą ir A- Kristaus kryžių, sutiko tą 

ifriką, užvaldė Jeruzalę, iš-, priešą prie Trua miesto 
žudė daug krikščionių ir vartų, j -- --- -
jų bažnyčias sudegino, miesto naikinti.
Tarp tų brangenybių, ku
rias Persai atėmė iš krikš
čionių buvo Kristaus kry
žius. Po kiek metų cieso
rius Heraklijus pradėjo 
karą prieš Persus, bet pra
džioje neturėjo pasiseki-: 
mo. Tada jis šaukėsi Dievo 
pagalbos ir ragino krikš
čionis vaduoti Viešpaties 
kryžių. Priešai buvo nuga
lėti, Kristaus kryžius a- 
timtas iš pagonių. Tada 
pats ciesorius nešė kryžių 
į tą kalną, kur Kristus bu
vo nukryžiuotas. Didžiau
sios minios žmonių ėjo sy
kiu su juo. Ir tai buvo pir
moji Kryžiaus išaukštini
mo šventė.

Kryžius yra pergalės 
ženklas. Kada Konstanti
nas Didysis ėjo, su maža 
kariuomene į karą prieš 

i savo priešus, jam pasirodė

Lubiinas, rūgs. 11 —Len- 
' kų vyriausybė pareiškė, 
[kad jų kar iuomenė pradės 
smarkiai kovoti prieš vo
kiečius. Pranešimas sako: 
“Lenkų armija traukiasi 
atgal, kad susistiprinti. 

[Lenkai kovos iki galo, jie 
... . . . ^vokiečiams- nepasiduos”,žiūrėdami j tą; T . f x .Jei lenkai mano kovoti, tai 

turi tuojau pradėti, ir jei 
vyko ir kas juos čia pritraukė? ir Prancūzija pri-

vuv uiuz.iuvjo.uics, kad žada jiems pagalbą, tai to- 
mokame pasirodyti ir parodyti, i kia pagalba skubiai dabar

žada jiems pagalbą, tai to-

jog mes esame lietuviais gimę I 
ir norime jais būt. Gi rimties 
valandoje bei tautos budinimo 

. reikaluose. drausmingai visi

reikalinga.

Kaltina Rusiją Už Karą 
Europoje

Šveicarai norėjo išplėšti 
Faldono vienuolyną, 1499 
metais. Tada vienuolyno 
viršininkė surenka visas 
vienuoles, griebia į ranką 
kryžių ir atsistoja prieš 
plėšikus. Tie nusigandę at
sitraukia nuo vienuolyno.

Kryžius pasauly yra 
gerbiamas ir jis yra ne
kenčiamas. Kristaus kry
žius yra su pagarba ir mei
le bučiuojamas, o kitų nie
kinamas. Tačiau ateis lai
kas, kada prieš tą kryžių 
visi nusilenks: vieni iš pa
garbos ir meilės, kiti iš 
baimės. Tai bus didžioji 
kryžiaus išaukštinimo 
diena.

Kryžiaus kelias yra tik
riausias ir tiesiausias į lai
mę ir gerovę. ‘Šiuo ženklu 
tu pergalėsi”.

ĮVAIRIOS žinios

ne nuaidėjo, garsiakalbių tran
sliuojami po plačiąją Pasaulinę 
Parodą ir toliau... Priešakyje 
jungtinio choro atsistojo susi
kaupęs. sucentraiizavęs savo vi
sas jėgas, gabus dirigentas, 
komp. J. Žilevičius. Jo mostus, neralio Komisionieriaus pagelb. 
anas didžiulis choras lydi iš gi- p. Charles J. Spofford. kuris la
bos krūtinės 
mingos lietuviškos dainos ai
dais. Visa didžiulė minia nurim
sta. nes garsiakalbiais, kad ir 
toliausiai esančiam kiekvienam 
atneša į širdį tėvynės meilės ir 
ilgesio bei džiaugsmą žadinan
čius jausmus ir visus supa ano
ji daina į vieną jausmą. į vieną 
pasiryžimo ir pasišventimo 
dirbti Tėvynės naudai meilę. Di
rigentui čia pat gelbsti muzikai: 
R. Juška. J. Žemaitis. M. Kar
bauskas. P. Sakas ir k.

Programą veda redaktorius, p. Jonas Budrys. Jis savo jaus- 
Juozas Laučka. Jis yra ir šioslmingoje ir karingoje kalboje 
Lietuvių Dienos pirmininkas. į gražiai apibudino lietuvio ir 
Savo įžanginėje kalboje jis pa-' Lietuvos budėjimą, ypatingai

GARBES KONSULAI BOSTONE 
IR KALIFORNIJOJE

ausdamas jaus- bai palankiai atsiliepia apie 
Lietuvą ir lietuvius. Toliau pa
kviečiamas tarti savo žodį Pa
saulinės parodos prezidento pa- 
gelbininkas p. Julius C. Holines. 
Jis taipgi gana gražiai apibu
dina lietuvius ir Lietuvą.

Seka dainų programa. Sudai
nuojama : Jaunimo Giesmė. 
Ant Tėvelio Dvaro ir Statysiu 
Tiltaitį.

Dainoms nutilus, sujaudintas 
dainų jausmingumu, taria savo 
žodį L. Gen. Kon. New Yorke

New York, N. Y. — Rug
sėjo 11 d., š. m. gauta ži
nių. kad Garbės Konsulai 
Bostone ir Kalifornijoje y- 
ra oficialiai paskirti. Bos
tone paskirtas Garbės 
Konsulu adv. Antanas Šal
na, gi Kalifornijoje Dr. Jo
nas Bielskis.

Jūs Galite Sutaupyti Pinigų, Įsigydami 
Automatišką Aliejinį Bumeli 

$175.00 Pilnai Įrengtas 
su Minneapolis - Honeywell kontroliais 

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

toną ir bendradarbiavo su 
Hon. Frederick W. Mans- 
field. “Darbininko” name 
atidarė savo ofisą 1923 m. 
Pasižymėjęs savo energija 
ir gabumais buvo pastebė
tas ir jo bendradarbių ir 
buvo išrinktas Naujos An- 

į glijos Cornell Club ir Cam-
Adv. Antanas Šalna gi- bridge Bar Association 

ten pirmininku. Jis yra narys 
Centrai High komiteto Bar Association 

School. Baigęs šią mokyk- Bostone, American Bar A- 
lą įstojo į garsų Cornell U-į ssociation ir vykdymo ko- 
niversitetą Ithaca. N. Y. miteto narys Law Society 
Prasidėjus karui, jis įsira
šė savanoriu į kariuomenę 
ir buvo paskirtas karinin
ku - instruktorių. Vėliau 
gilino savo studijas keliuo
se universitetuose Georgia 
valstybėje ir baigė George- 
town universitetą. Baigės 
studijas dirbo Jungtinių 
Valstybių Teisės depart- 
mente. Po to atvyko į Bos- pareigas.

mė Scranton’e, Pa., 
pat baigė

Pirmos Kokybės Amerikoniški 
Kietieji Angliai 

$12.50 už toną 

stetšoFfuel
CORPORATION

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

Anglių ar Burnelių užsakymus galite duoti —

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

Tel. SOUth Boston 2680

Shanghai. Kinija, rūgs. 
11, — Buvęs Kinijos vadas, 
Wang Ching Wei, sako, 
kad sovietų Rusija yra kai-' 
ta už Europos karą. Jis sa
ko. kad Rusijos susidėji
mas su Vokietija nustatė 
Angliją ir Prancūziją prieš 
Hitlerį. Rusija, jis sako, 
nuduodama susidėti su 
Anglija ir Prancūzija, nu
gąsdino Hitlerį ir jį priver
tė sudaryti santykius su 
Stalinu. Jis sako, kad jei 
Stalinas nebūtų susidėjęs 
su Hitleriu, Vokietija ne
būtų išdrįsus karo pradėti.

VOKIEČIAI PUOLA PRANCŪ
ZUS VAKARŲ FRONTE

Paryžius, rūgs. 11, — Vo- 
i čių orlaiviai ir artilerija 
į pradėjo visu smarkumu 
pulti prancūzus prie Saaro 
upės. Prancūzai praneša, 
kad daro “pažangą”. Jie 
užėmė keletą Vokietijos 
kaimų. Bet vokiečiai turi 
stipriai ginkluotą tvirtovę 
Siegfriedą, per kurią pran
cūzai vargiai galės prasi
mušti. Prancūzai pareiškė, 
kad jie nenori savo karei
vių statyti į pavojų, ir už 
tai taip atsargiai eina i

ANGLIJA RENGIASI ILGAM 
KARUI

prieš vokiečius. Bet jų tas 
atsargumas duoda Hitle
riui progą sunaikinti visą 
Lenkiją. Lenkija be abejo 
pasitikėjo, kad Anglija ir 
Prancūzija, suteiks jai žy
mią paramą prieš Hitlerį, 
kitaip ji nebūtų pradėjus 
kariauti prieš vokiečius.

I i

Dancigo Komisijonierius 
Pabėgo Į Lietuvą

of Massachusett.
Garbės Konsulas A. šal

na yra legalis patarėjas 
daugelio lietuvių organiza
cijų. Jis buvo delegatu 
palyginamosios teisės 
Tarptautiniam Kongresui 
Hagoje.

Linkime Garbės Konsu
lams garbingai eiti skirtas

!

VOKIEČIAI PAĖMĖ 40,000
LENKIJOS KAREIVIŲ

<š>------------------------------------------------------------------------- I

Berlynas, rūgs. 11, —Na- Svetimšaliams 
cių vyriausybė praneša, rimtas pavojus.

Kaunas, Lietuva — Rug
sėjo 3 d. iš Dancigo čia at
vyko Tautų Sąjungos skir
tas komisijonierius Danci- 
gui, prof. Kari J. Burck- 
hardt. Dancigo nacių va
das Foerster, komisijonie
rius Burckhardt sako, da
vęs jam dvi valandas iš
vykti iš miesto. Jis pasiė
męs tik reikalingiausius 
daiktus, nes kitų nesuspė
jęs sutvarkyti ir pasiimti, 
išvyko į Lietuvą.

Anglija ir Prancūzija būtų 
tuojau pradėję pulti ir 
bombarduoti vokiečius iš 
vakarų fronto, tada Hitle
riui būtų reikėję didžią da
lį armijos iš Lenkijos su
traukti prieš anglus ir 
prancūzus. Sakoma, kad 
kelios dienos atgal pran
cūzai išleido j orą balionus 
su vokiškais parašais: — 
“Mes nešausime, jei jūs į 
mus nešausite”. Vokiečiai 
taip pat atsakė prancū
zams.

Londonas, rūgs. 11, — 
Anglijos vyriausybė pra
nešė, kad jokių taikos pa
sitarimų su Vokietija ne
bus daroma. Vokietijos va
dai buvo pasiūlę daryti tai
ką. kadangi Hitleris jau 
priskyręs prie Vokietijos 
dalį Lenkijos, kuri buvus 
vokiečių valdžioje prieš 
pasaulinį karą. Bet Angli
jos vadai įsakė visai tautai 
rengtis prie ilgo karo, 
bent trijų metų, nes Hitle
ris už kiek laiko vėl pradė
siąs reikalauti daugiau, I 
Ministras Cnamberlainas 
pareiškė, ka d Hitleris turi 
būti nugalėtas. Iki šiol An
glija nieku ypatingu nepa
sirodė prieš Hitlerį. Tiesa, 
nuskandino kelius Vokieti
jos laivus, ir neįleidžia pre
kybinių laivų į vokiečių 
uostus, bet vokiečiai pa
reiškė, kad tas jų nebaugi- 
na. nes jie gauna reikalin
gų prekių iš Rusijos. An
glija ir Prancūzija galėjo 
bombarduoti Vokietijos 
miestus iš lėktuvų, bet 
praslinko daugiau kaip sa-' 
vaite laiko ir jie lenkams 
jokios pagalbos nedavė. 
Hitleris turėjo progą, ne
kliudomai iš vakarų fron-Į 
to, sunaikinti Lenkiją. Jei

Palanga — Šiuo metu 
Palangoje vasarojančiam 
Mažosios Lietuvos patri
archui Martynui Jankui 
rugpiūčio 7 d. sukako 81 
metai. Ta proga jis gavo 
daug sveikinimų.

/>
susidarė 
nors ne

mažesnis pavojus ir te-
• nykščiams gyventojams. 
Svetimšaliai puolėsi į savo

| valstybių konsulatus, kad 
; galėtų išvažiuoti į savo ša- 
Įlį. Traukiniai ir laivai pri
sikimšę. Apie 10.000 ame
rikiečių jau grįžo iš Euro
pos. Kiti nebegali sugrįžti, 
nes laivams nesaugu, tie
siog nebegalima plaukioti 
vandenyne.

Kaip jau žinome Britani
jos laivas “Athenia” nus- 

Keturiosde- 
! šimts keturi žmonės žuvo, 
j kiti išgelbėti.

kiti laikinai gyveno ir ver-, Baltijos ir Atlantiko pa- 
♦ • ; kraščiuose ’

kad jie paėmė 40.000 Len
kijos kareivių i nelaisvę. 
Aptvėrė didžius žemės plo- 

___ spygiiuota viela, nu
ginklavę lenkus, suvaro į

I 
I

LDS SEIMAS
tus

' ginklavę lenkus, 
tuos “kalėjimus”.

Hepaprastas Sąjūdis 
Europoje

Prasidėjus karui Vokie-
tijos su Lenkija, visoje Eu- D°s ^aivas 
ropoję kilo nepaprastas ju- gandintas, 
dėjimas. Daug žmonių į- 
vairiose šalyse atostogavo, į -

___z___________ __________ ! —

tesi prekyba arba pramo-' kraščiuose 
ne, būdami svetimšaliais, daug minų.

yra suleista

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.
----------------------t
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Domestic yeariy

Birštonas-Vytauto Didžiojo Poilsio Vieta
I

Iš Pažadų Į Nelaimę

Š ALTINI S.
OŽKŲ PEČIUS PRIE 

VERKNĖS
Šiandien Birštonas pla

čiai skamba po visą Lietu- 
Domestic yeariy ____________  $4.00 Amerikoje metams _________ $4.07/^OS kraštą. Jo vardas JUU

Domestic once per week yeariy $2.00 i Vieną kart savaitėje metams $2.00 į p įęgj kuriose Europos Val- 
Foreign yeariy ............................. $5.00 Užsieny metams ................... — $5.00 _ . .
Foreign once per week yeariy $2.50 Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50 Stybese linksniuojamas. 

darbininkas j Atvykęs į Lietuvą svetim
šalis trokšta ne tik tą gar
senybę pamatyti, bet nori 
Vytauto ir Birutės sūraus 
vandens paragauti. Štai 
šiomis dienomis teko su 
vienu svetimšalių pasidai- 

Svarbiausi Lenkijos miestai Poznanius, Krokuva, ryti Birštone ir artimose 
Lodžius paimti, sostinės Varšuvos kapituliacija, ra- apylinkėse. Svečias Birš- v j w« w ■» w . i a i - Ali* i a. •_ _______ i_rxi__ —

VYTAUTO KALNAS IR toks. Per 21 nepriklauso- laiptai. Čia vasarotojai lai- 
mybės metus čia padaryta svai tyru oru kvėpuoja, 
milžiniška pažanga. Kas jį grožėdamiesi puošniais 

* *....................... aplinkos vaizdais ir turi
progos prisiminti Lietuvos 

Visur garbingąją praeitį ir Vy-

Foreign yeariy

366 We«t Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Lenkija Rimtam Pavojuje

t 
I

matė prieškariniais lai
kais, tas dabar nieku būdu 
negali jo bepažinti.
pastebėtas rūoestinaas, tauto Didžiojo karžygiš- 
planingas ir nuošnus tvar- kus laikus. Pasakojama, 
kymasis. Net ir senosios kad D. L. K. Vytautas mė- 
vasarinės iš oro gerokai gdavo Birštono apylinkėse 
pajaunėjusios. O naujosios vasaroti. Po garsaus Žal- 
vasarinės viena už kitą girio mūšio 1413 m. čia 
puošnesnės, modernesnės jam vasarojant žmonės jo 
ir erdvesnės. Vonios mo- garbei supylė tą piliakalnį, 
derniai įrengtos. Jose iš Dėl to jis ir pavadintas Vy- 
pat ryto iki vidurdienio 
šimtai žmonių vartosi ir 
gydosi nuo reumatizmo, 
nervų ir kitokių ligų.

tauto kalnu.
Nuo šio kalno visa Pane

mune iki Verknės intakos 
išsirikiavę aukšti ir gana

šant šiuos žodžius, bet kuriuo momentu laukiama, len- tonu ir pasakiškomis apy-, Kurorto gyventojai labai statūs kalnai, apaugę lie
kų armija apsupta — tais keliais sakiniais duodasi api- linkėmis taip susižavėjo, mėgsta lankyti trykštan- pomis ir kitais medžiais, 
budinti dabartinė lenkų-vokiečių karo padėtis. Nusto- kad jam Birštonas padarė čius šaltinius — Vytauto' ’ * ’ ’

gilesnį įspūdį negu Švei- įr Birutės. Iš jų dieną iri 
carija.

Kaip sau nebūtų . ir su
kuo mes Birštoną belygin- žmonių girkšnoja.
tume, bet vis dėlto reikia

jimas tų pramonės centrų, ypač sostinės Varšuvos, be 
galo sunkus lenkams smūgis, bet dar sunkesnis tai su- 
kimšimas jų armijos į vokiečių kišenių. Šalis be sos
tinės dar gali gyvuoti, bet be armijos ji tampa bejėgė. 
Dėl to vokiečiai (ir ne vien vokiečiai, bet ir šiaip geri 
strategai) visuomet siekia sunaikinti bei suneutrali- 
zuoti priešo kariuomenę. Tuo atžvilgiu lenkai iš pat 
pradžių buvo labai blogoj padėty. Ginti puolamą iš 
dviejų šonų koridorių — neįmanomai sunkus uždavi
nys, ypač kad vokiečiai puolė Lenkiją ir kitose vietose. 
Padėtis susidarė tokia, kad juo ilgiau lenkai gins savo 
koridorių, juo didesniam pavojuj atsiras jų kariuome
nė. Reiškia, nei bėgt, nei rėkt — nei gintis, nei trauk
tis. Pagaliau ir trauktis nėr kada nei kur, nes vokiečiai 
apsupo lenkų armiją milžinišku ratu, kuris jau baigia 
susičiaupti — ties Varšuva. Netekus armijos, Lenkija 
negalės duoti vokiečiams organizuoto pasipriešinimo.

Kai kas gali kaltinti lenkų štabą, kad neišdirbo 
tinkamo strateginio plano. Bet geografinė Lenkijos 
padėtis strateginiu atžvilgiu tiek yra prasta, kad tin
kamo apsigynimo plano visai negalima padaryti. Vie
nintelis būdas lenkams kara laimėti — tai pulti vokie
čius ir kogreičiausiai likviduoti Rytprūsius. Tada bū
tų likviduotas kairysis vokiečių sparnas ir apsaugota 
Varšuva. Bet tokiam tikslui atsiekti lenkai turėtų būti 
dvigubai už vokiečius stipresni. Dabartinėj gi padėty 
lenkai galėjo tik gintis ir laukti pagalbos iš svetur. Čia 
smarkiai apsirikta. Buvo manyta sulaikyti vokiečių 
puolimą bent kelias savaites, o štai už 8 dienų jau ir 
sostinė apsiaupta. Talkininkai negalėjo taip greit su
skubti. Tiesa, prancūzai atakuoja, bet jau pervėlai. 
Kol Siegfriedo linija bus pralaužta (klausimas, ar tai 
kada įvyks), Lenkija jau nebeturi pajėgų gintis. An
glija, visados nepaslanki, šiuo atveju lyg kažko laukia 
ir net lėktuvų lenkams į pagalbą nepasiunčia. Mėto iš 
oro prieš-hitleriškas proklamacijas ir dėl visa ko pa
leido keletą bombų į vokiečių laivyną. Bet žodžiu tai 
Chamberlainas nesigaili. Šiuo kartu jis turis Hitlerį 
likviduoti. Ir Mussolini kol kas žodžiais verčiasi. Jis 
siūlo taiką. Alijantai žiūri, kaip prancūzams seksis 
Vakarų fronte. Nuo to daug priklausys, ar netolimoj 
ateity bus kalbama apie karą, ar apie taika. K.

naktį trykšta sūrusis van
denėlis, kurį tūkstančiai

YRA PRAGARAS

Tai taip manė p. Cham- vieną jo žingsnį. Čia ir ky- 
berlainas, sakydamas ir la net kita mintis ar lenkai 
prižadėdamas stoti Lenki- katalikai? Nieku būdu. Jie 
jos užpakaly prieš Hitlerį tik tą vardą neša ir jį ter- 
ir tuo manė išgąsdinti jį, šia savo žiauriausiais dar- 
kad jis nedrįs eiti prieš bais, kuriuos viso pasaulio 
Lenkijos norus. Bet p. Hit- katalikams reikia kęsti už 
leris nebailus ir savo už- juos ir už išmetinėjimus, 
brėžtą tikslą pildo iki ga- visokių netikėlių prie kiek
io. i vienos progos žiūrėk, sa-

O Chamberlainas likęs ko, jūs katalikai ką daro? 
keblioj padėty ir iš baikų Sakoma, nedaryk to ki
tą savo prižadą šiandieną tam, ko nenori, kad tau 
turi pildyti, viena dėl gar- būtų daroma. Tai Dievo 
bės prieš pasaulį negali at- mintis ir Kristaus žodžiai 
sisakyti, o kita kaip užtik- nėra ištarti veltui ir be 
rindamas Lenkijai stoti reikšmės. Dievas atsimo- 
pagalbon. Kiek jis gelbės ka taip, kas ko vertas. Len- 
ir kiek galės pagelbėti, tai kai todėl gauna šiuo laiku 
abejotinas dalykas, nes ir savo užmokestį. Jų pa
su geriausiais norais ne
daug progos yra pagelba 
siųsti. Dabar Anglija blo
giausiai jaučiasi, kuomet 
Hitleris neišsigando jų 
bauginimo. Turi eiti nors 
kiek į pagalbą lenkams, 
nors ir savo pinigais, 
koks likimas? 
kaip diena, J 
valsty’oei daro didelių nuo- mato

kurių šakose nuo anksty
vo ryto iki vėlaus vakaro 

j čiulba paukščiai giesmi
ninkai.

Srauniai tekėdamas Ne
munas be pasigailėjimo, y- 
nač pavasarį sniegui tirps
tant, rauna iš šaknų šimt
metines liepas ir ima savo 
globon. Vandens pėdsakai 
pasilieka; jie dar labiau 
paįvairina ir originaliai 
pagražina puošnius kran
tus. Netoli Verknės intako 
riogso būdingas “Ožkų Pe
čium” vadinamas krantas. 
Jis visų akis į save traukia 
ir juo lankytojai labai gė
risi. Be to, čia pat dar yra 
ir kitas nedidelis piliakal
nis, kuriame slepiasi seno
vės prosenių praeitis.

Nemuno kilpoje taip pat 
ošia šimtmetiniu pušų 
gražusis miškas. Čia vasa
rinės dygsta kai grybai po 
lietaus. Pušų šakos lenda į 
vasarinių langus ir teikia 
malonų ir sveiką kvapą. 
Čia jau ne gydymosi, bet 

j poilsio vieta. Čia didelis 
antplūdis vasarotojų. Rei
kia manyti, kad Nemuno 

i kilpoje kurortas smarkiai 
plėsis.

Taigi, Birštone kurortas 
įdomus ne tik gydymosi, 
bet ir turistiniu atžvilgiu. 
Kiekviena į Dzūkija atvy
kusi. ekskursiia pirmiau
sia aplanko Birštoną ir juo 
susižavi. “L. A.”

tume, bet vis dėlto reikia Vieni jį, ypač Vytauto 
pasidžiaugti ir drauge pa- šaltinio, iš banginio nasrų 
sididžiuoti, kad Birštonas geria 
vaidina . -1------ į
gydymosi ir poilsio atžvil- mįesi. 
giu ir prilygsta didiesiems Vytauto 
Europos kurortams. 1 ' “

Gerai prisimenu, kaip 
Birštonas atrodė prieš Di
dįjį karą. Stovėjo keletas 
žemėje įlindusių vasari
nių, o aplink jas riogsojo 
žemos.nakryDusios lūšnos. 
Gydytis vonios buvo visai 
primityviai įrengtos. _ 
dėl Birštoną mažai kas te-, . v.
žinodavo ir nedaug kas te- J° laikais sis kalnas supil- 

v - ’ tas. Dabar sj kalną iš šiau
rės supa jaunas neplatus 
miškelis, už jo Nemunas, 
pietų pusėje Kernavu kai
mas su aukštomis Nemu
no pakrantėmis, iš rytų 
pusės čia pat senasis Ne
munas, o iš vakarų Sker- 

į vonių kaimas. Nuo Nemu
no paviršiaus šis kalnas 

: turįs 50 m. aukštumo. Pa
viršiaus plotas atrodo e- 

’lipso formos. Visas anau- 
Igęs medžiais ir gražiais 
krūmais. Dabar kalno vir
šūnėje įtaisytas vandens 
baseinas, iš kurio vanduo 
vamzdžiais sruvena į vi
sas vasarines. Į kalno vir
šūnę lipti įtaisyti patogūs;

su dideliu malonu- 
didelį vaidmenį mu, kiti kiek — raukyda- 

Bet visą laiką -'rie 
šaltinio nuolat 

stovi eilės sriubčiotojų sū
raus vandens.

Čia pat pašonėje stovi 
! senasis Vytauto kalnas, 
ant kurio viršūnės plevė- 

i šuo ja trispalvė vėliava, 
įsai tarsi visiems primindama, 
rpo_ kad ir čia to Lietuvos Ga

liūno Vytauto gyventa ir 
’*1*l*v*ll *1

atvažiuodavo gydytis. 
Tuomet didelį pasisekimą 
turėdavo Druskininkų ku
rortas.

Dabar Birštonas visai ki-

v •

Viename savo veikalėly. Po kelių savaičių kilo di- 
vardu “Pragaras”, M. de'dysis Napoleono karas su 
Segūr pasakoja tokį baisų ’ rusais. Rusų armija išvy- 
atsitikimą, kurį jis girdė- ko į kovą. Generolas gavo 
jo iš savo motinos. ' įsakymą vykti kartu ir

— Tai buvo Rusijoj, Mas- vadovauti visam žygiui.
Jau praėjo dvi ar tryskvoj, dar prieš 1812 metų

Napoleono žygį. Mano mo- savaitės, kaip jis išvyko, 
tinos dėdė grafas Rostop- Staiga ryta, mano dėdė 
chin, Maskvos gubernato- Rostopchin dar rengėsi, į- 
rius, buvo labai susidrau- ėjo į kambarį grafas Orlo- 
gavęs su grafu Orlovu, vas šliurėm apsiavęs, su- 
garsiu savo drąsumu ir ly- draikytais plaukais, išgas- 
giai nedorumu. tingomis akimis ir išbalęs

Vieną dieną jau po pietų kaip lavonas.
grafas Orlovas ir kitas jo — Kaip! Orlove, tai jūs? 
draugas generolas — abu tokią valandą ? ir taip ansi- 
Volterio sekėjai, pradėjo rengęs? Kas yra gi? Kas 
biauriai tyčiotis iš religi- (įvyko ?
jos, ypač iš pragaro. ; — Brangusis, — prašne-
— Bet jei kartais, — sa- ko Orlovas, ar aš ne be- 

kė Orlovas, — atstiktinai protis? Aš ką tik mačiau 
yra kas nors anapus gra- generolą.
bo?... — Generolą? Ar jis su-
— Et! — atsakė jam ge- grįžo?

nerolas. — Jei kas ten yra,; — Ne, 
tai kas iš mūsų pirmas ten krisdamas kėdėn, 
nueis, grįš perspėti kitą.
Sutinki?

—Puiki idėja! — atsakė 
grafas Orlovas, ir abu, 
nors dar buvo neseni, da
vė juokdamiesi garbės žo
dį nepamiršti pakviesti į 
pragarą...

atsakė Orlovas,
— jis 

negrįžo ir tai mane gąsdi
na.

Mano dėdė nieko nesu
prato ir prašė nurimti.
— Papasakok gi man, kas 

čia įvyko ir ką tai reiškia.
Tada grafas Orlovas, 

valdydamas savo susijau-

i

Milžinkapiai Ir Pilkapiai Biržų Apskrityje

: Apie senovėje vykusiaslk-JoJnlskeho vls-*r kt . 
karštas lietuvių kautynes', Vadinamosios Raginenų 
dėl savo krašto laisvės Uu.jkulturos pilkapių daugelis 
dija daugybė Biržų apskr.iyra >^dyta, tačiau zy- 
išiikusių piliakalnių bei mesmeji dar užsilikę: Ba- 
milžinkapių. Nors šie ar-^skl\ k- DauJenų . vį- 
cheologiniai paminklai nė-^se,ku> ‘r, Pa^ k- 
ra tyrinėjami, tačiau savo*®.1™*vls; P1.lk,«; Na, J'T 
išorine išvaizda rodo, kad,k»i, Girsteikių k.. Vabal- 

’ jiems ne kartą yra tekę mn ° v s-
būti gynimosi vietovėmis 
ne tik priešistoriniais, bet 
ir istoriniais, švedų karų

Į laikais. Pastarųjų laikų 
piliakalniai vadinami — 
“švedų kalnais”.

Netoli Biržų esančiame

dinimą, ėmė pasakoti.
— Brangusis Rostopchi- 

ne, jau kiek laiko, kaip 
mes su generolu susita
rėm, kuris pirma mirsim, 
tas ateisim pasakyti ki
tam, ar yra kas nors ana
pus grabo. Taip šį rytą 
prieš pusvalandį aš ra
miausiai gulėjau lovoj. 
Jau buvau pabudęs, bet 
nieko negalvojau apie sa
vo draugą. Staiga mano 
lovos užlaidos greitai pra
siskleidė, ir aš pamačiau 
už dviejų žingsnių nuo sa
vęs generolą, bestovintį, 
išbalusį, dešinę ranką už
dėtą ant krūtinės... Jis pa
sakė man tik: “Yra praga
ras, ir aš jame”. Ir vėl pra
nyko. Aš baisiai išsigan
dau... Tuoj išvykau pas 
jus... Man galva maišosi! 
Koks nuostabus dalykas! 
Aš nežinau nė ką manyti... 

Mano dėdė jį ramino
kaip mokėjo. Bet tai buvo 
sunku. Jam pasakojo apie 
įsivaizdavimus, slogučius, 
gal dar jis miegojęs... Pa
galiau grafą Orlovą nuve
žė į jo viešbutį. Viskas nu
rimo...

Tik po dešimties ar dvy
likos dienų po to nepapra
sto atsitikimo kariuome
nės kurjeris mano dėdei 
tarp kitų naujienų pranešė 
apie generolo mirtį. Tos 
pačios dienos rytą, kada 
pasirodė ir kalbėjo grafui 
Orlovui, tą pačią valandą, 
kada pasirodė Maskvoj, 
nelaimingas generolas iš
vyko apžiūrėti priešų pozi
cijos ir krito staiga su 
peršauta krūtine...

“Pragaras yra ir aš ja-
I u.e!” Štai žodžiai to. kuris I Pasvalio vis
iš ten buvo grįžęs... Nema-į Pabiržės vis., Klingių k., darni šių paminklų istori- 
nykit tik, kad šis atsitiki- į Vabalninko vis., Mažutiš- nės vertės, negailestingai 
mas pasaka. “P.P.” kių k., Biržų vis., Gustonių juos išaria. “L. A.”

Strategine vieta buvo 
laikoma esanti ties Savu- 
čių vis., Vabalninko vis., 
“Kreivoji brasta”, kuri ei
na per Apaščios upę ir a- 
pie kurią daug padavimų 
pasakoja vietos gyvento-

Rinkuškių kaime yra “vėl-...Kasinėjant siuos pilia
kalnius bei pilkapius ran
dama daugybė žmonių 
kaulų ir senovinių ginklų. 
Gr. E. Tiškevičius, archeo
loginių iškasenų kolekcio
nierius, buvo surinkęs 455 
senovinius akmeninius į- 
rankius, kuriuos padova-

nio kalnu” vadinamas pi
liakalnis. Labai įdomus sa
vo nupiautos piramidės iš
vaizda yra Bakšėnų pilia
kalnis, Vabalninko vis. 
Gana garsūs Šimonių, Pa
svalio vis., ir Zapiškio, Pa
pilio vis., piliakalniai. Pa
starasis įdomus savo pa- . .... . ...
sagos pavidalo pylimu. Pa-,n0*> V!lmaus muzleJul- 
žymėtini dar šie piliakal
niai: 
Krinčino vis.,

Archeologinėmis senųjų 
Ąžuolpamušės k., laikų liekanomis reikėtų 

Dabužių k., plačiau susidomėti, nes 
Gubinių k. vietos žmonės, nesupras-

vergtieji kalkiniai tikrai 
džiaugiasi, ir meldžiasi 
prie Dievo, kad ta proga 
jie galės išsiliuosuoti iš 
žiaurių neprietelių kanki
nimo bereikalingai. Dievas 
tikrai jų prašymą išgirs ir 

bet tas įvyks. Lenkai gaus sa- 
Čia aišku vo saiką, kuriuo kitiems 

kad tas visas saikėjo. Pasaulio Teisėjas 
» ir teisingai spren- 

stolių, kurie niekada ne- džia už kiekvieną darbą jo 
bus sugrąžinti, reikės ša- vaikų daromą, 
lies piliečiams skursti ir kai niekados nepraeis Die- 
sumokėti ateity tas išlai- vo nepatėmyti, nes to ne- 
das.

Jie tą gali suprasti, jei tikėti, kad nebus ateityje, 
bent kiek turi diplomati- nes kas ką užsipelno, tas 
nių pažiūrų į sekančią pa- tokį užmokesnį gaus, nes 
dėtį, ir būsimą karą, nes Didysis Teisėjas mato tą 
Hitleris karą laimės kaip 
ten nebūtų. Lenkija grei
čiausiai gali netekti savo 
egzistavimo visai. Na ir 
kas tas išlaidas Anglijai 
grąžins? Hitleris, ne. Kas?

Patsai Kristus yra pasa
kęs: “Kokiu saiku saikėsi, 
tokiu bus tau atsaikėta”. 
.Nors sakoma iš kito nelai- 
; mės negalima džiaugtis, 
bet čia nedėl džiaugsmo, o 
dėl faktų patvirtinimo sa-Į 
koma, nes visas pasaulis; 
žino ir biaurisi lenkų gruo- • 
buoniškais ir žiauriais dar- į 
bais. Ką jie darė ir iki šiai I 
dienai daro mūsų broliams' 
lietuviams užgrobdami ti-Į 
krą mūsų sostinę Vilnių ir į 
visą trečdalį Lietuvos. ■ 
Kiek ten tie mūsų broliai 
kenčia nuo jų žvėriškumo. į 
Žiūrint į jų žiauriausius 
darbus ir bereikalingą ki
tų žmonių kankinimą, nie
kas negali sakyti, kad jie 
civilizuoti žmonės. Ne, jie 
dar toli užpakaly civilizuo-' 
tų žmonių, nes jų pačių 
darbai tai vaizduoja. Ne
vien mūsų brolius lietu
vius jie kamuoja, kankina, 
bet ir visus kitus jų už- 
grobtoj šalyje.

Ką jie daro su ukrainie
čiais, baisu ir išsivaizduo
ti, ir dar vadinasi kultū
ringais žmonėmis. Ten ne
tik gyveną žmonės kanki
nami, bet net numirėliai 
iškasami ir išniekinami 
žvėriškai; numirėlių pa
minklai sunaikinami.

Čia man ką tik teko kal
bėtis su vienu ukrainiečiu, 
grįžusiu iš ten ir aplankiu
siu savo gimines ir savo 
gimtinę.

Tiesa čia negalima rašy
ti to viso lenkų žiaurumo, 
kaip jie persekioja ukrai
niečius, apie kuriuos šis 
pilietis pasakojo, ką tik iš 
ten sugrįžęs.

Be to, taip pat kaip ir 
bolševikai net neįleidžia 
savo giminių aplankyti. 
Šis pilietis turėjęs didžiau
sio vargo, kol išgavęs lei
dimą ten savo gimines ap
lankyti, o kai nuvyko, ten 

i sekiojo lenkų žvalgai kiek-

Toki daly-

buvo Istorijoj ir galima
I

I

I

I 
I

Kaip Atrodo Kaunas 
Skaitlinėse

Prieš 100 metų Kaune 
buvo apie 300 namų, prieš 
karą jame buvo apie 6,000 
namų, o dabar yra 16.931 
namai be Šančių ir Vili
jampolės priemiesčių. 1927 
m. Kaune buvo 90,875, o 
dabar yra 148,000 gyven
tojų. Nuo 1922 m. iki 1931 
m. Kaune pastatyta 7,952 
trobesiai atremontuota 
3,600 pastatų ir paleista 
veikti 500 naujų įmonių. Į 
statybą įdėta 200 milijonų 
litų. Miesto plotas apima 
apie 45 ketv. kilometrus. 
Kaune yra apie 40,000 dar
bininkų, per 30,000 tar
nautojų, 4,000 studentų, 
111 profesorių, 4,000 spe
cialaus pobūdžio aukštes
niųjų mokyklų mokinių ir 
15 gimnazijų su 5,200 mo
kinių.

Kaune išeina 114 perijo- 
dinių leidinių, iš kurių 8 
dienraščiai, o kiti savai
tiniai, mėnesiniai ir kito
kie laikraščiai bei žurna
lai. Kauno spaustuvės per 
dieną atspausdina apie 60, 
000 spaudos lankų, knygų 
ir brošiūrų Kaune per me
tus išleidžiama apie 700 
pavadinimų, kas sudaro a- 
pie 2 milijonus egzemplio
rių. Kaune yra 18 katalikų 
bažnyčių, 4 stačiatikių cer
kvės, apie 20 sinagogų, 1 
mahometonų mečetė ir a- 
pie 18 įvairiu tikybų mal
dos namų. Yra 15 kino te
atrų, 73 restoranai, 233 
valgyklos, alinės ir kavi
nės. Per dieną kauniečiai 
suvalgo apie 38.000 kilo
gramų duonos, 20.000 kg. 
mėsos, išgeria 30,000 litrų 
pieno, o bendrai per diena 
suvartoja maisto 300,000 
kg., už kurį sumoka apie 
180,000 litų.

Siela — didžiųjų bran- 
genvbių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.
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KANDIDATAI Į ALRK FEDERACIJOS 

CENTRO VALDYBĄ
BELAISVIO ATSIMINIMAI Ko Turi Mokėti Indė 

Ištekėdama
ALRK Federacijos skyriai ir apskritys nominavo 

j mūsų veikimo centro vadovybę šiuos veikėjus, iš ku
rių XXVII kongresas, įvykstąs rugsėjo 12 ir 13 dd., 
Brookiyn, N. Y., devynis išrinks į valdybą:

J. M. gerb. prel. J. Ambotas, Hartford, Conn. 
Kun. Ig. Albavičius, Chicago, UI. 
Aleksis Aleks., Waterbury, Conn. 
Andrikytė M., VVaterbury, Conn. 
Atkočiūnas Petras, dr. Cicero, III. 
Bacevičius Antanas, Chicago, III. 
Kun. J. Balkūnas. Maspeth, N. Y. 
Česnulis Kazys, adv., Chicago, III. 
Čižauskas Pranas, Chicago, III. 
Glovickas Juozas. Worcester, Mass. 
Kun. Gradeckas E.. VVaterbury, Conn. 
Jankauskas A., adv. Boston, Mass. 
Kun. Juras Pr., Lawrence, Mass. 
Kun. Jurgutis. A., Bridgeville, Pa. 
Kun. Juškaitis P.. Cambridge, Mass. 
Kun. Kazėnas M., Pittsburgh, Pa. 
Kneižys A., red., So. Boston, Mass. 
Kun. Kneižis S., Norwood, Mass. 
Krušinskas K., Brookiyn, N. Y. 
Kun. Kripas J.. Hartford, Conn. 
Kučius A.. Boston, Mass. 
Kudirka V. J.. Norwood, Mass. 
Kvetkauskas V. T., Wilkes Barre. Pa. 
Laučka J., red.. Brookiyn, N. Y. 
Mažeika A., Brookiyn, N. Y. 
Mileris A., adv., VVorcester, Mass. 
Kun. Miliauskas J.. IVilkes Barre. Pa. 
Kun. Misius J., Pittsburgh, Pa. 
Kun. dr. Navickas J., Tompson, Conn. 
Kun. Pakalnis N.. Brookiyn, N. Y. 
Kun. Pakalnis N., Brookiyn, N. Y. 
Paleckis A., Pittsburgh. Pa. 
Peldžius A., Boston, Mass. 
Rakauskas A., dr., Chicago. III. 
Rėkus V., Chicago. III. 
Sakalienė S., red., Chicago, III. 
Šimutis Leonardas, red.. Chicago, III. 
Šimonis M., Detroit, Mich. 
Šimulis St., Chicago. UI. 
Sriubienė K., Cicero, III. 
Stulginskaitė J., IVaterbury, Conn. 
Kun. Švagždys, J., Montello, Mass. 
Subatienė S., Brookiyn, N. Y. 
Tamkevičius J. A., Pittsburgh, Pa. 
Kun. Urbonavičius K., Boston, Mass. 
Kun. Urbanavičius M., Chicago, 111. 
Kun. Vasys K., VVorcester, Mass. 
Kun. Vaičiūnas J., Cicero, III. 
Vencius K. A., Lawrence, Mass. 
Kun. Vaišnoras J.. Pittsburgh, Pa. 
Kun. Valantiejus J., Waterbury, Conn. 
Vilniškis K., Brookiyn, N. Y. 
Zujus M., red., IVilkes Barre, Pa. 
Dabartinę Federacijos centro valdybą

kun. K. Urbonavičius, dvasios vadas; dr. A. Rakauskas, 
pirmininkas! A. Aleksis, vice pirmininkas; L. Šimutis, 
sekr.; kun. Ig. Albavičius, ižd.; valdybos nariai: kun. 
dr. J. Navickas, MIC., kun. Pr. Juras, kun. J. Balkūnas 
ir J. Laučka.

Sekretorijato adresas: 2334 S. Oakley avė., Chica
go. III. Federacijos kongreso reikalais reikia rašyti: — 
423 Grand Str., Brookiyn, N. Y., arba 259 No. 5th Str., 
Brookiyn. N. Y.

Kadangi Europa ir vėl paplūdo karo ugnyje ir 
kraujuose, kadangi ir Lietuvai yra didelis reikalas sti
printi savo saugumą ir apsigynimo jėgas, kadangi ji ir 
mus gali pašaukti į talką svarbiems tautos apsigynimo 
ir gelbėjimo darbams dirbti, dėl to dar kartą užakcen
tuojame būsiančio Federacijos kongreso svarbumą ir 
kviečiame atvykti visus mūsų visuomenės vadus, Fe
deracijos apskričių, skyrių, organizacijų ir draugijų 
atstovus.

Pakartojama: Federacijos kongresas įvyksta rug
sėjo 12 ir 13 dd., Apreiškimo par. salėj, 259 No. 5th St., 
Brookiyn, N. Y. L. Šimutis, Fed. Sekr.

prižiūrėtojo žiaurumus. 
Dirbti reikėjo viename di
deliame ūky nusausinimo 

! dar bus, kasant griovius.
Prie šio darbo buvo žiau
rus prižiūrėtojas, kuris už 
menkniekį belaisvius muš
davo. Nuo tokio mušimo, 
vienas belaisvis gavo dide
lį nervingumą, kuriam pa
minėjus prižiūrėtojo var
dą, jis nesavu balsu surik
davo ir imdavo visas dre
bėti.

Prie šio darbo įvyko ga
na stebuklingas dalykas.

sudaro:

ŠVENTAS RASTAS-
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
I I
I I

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats- !! 

pausdmtą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris- ;• 
i i taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas p 
!> Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas.!: 
; [ Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00. ;

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

NORVVOOD, MASS. NORVVOOD, MASS.

O’TOOLE t

Sand & Gravel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

DR. J. THOS. H. O’TOOLE, M. D.

, Mass.Norwood

i

Indijos moteris negali iš-i 
tekėti neišėjusi tam tikros 
mokyklos, kurioje moko
ma 64 “didžiųjų metų”.

Visų pirma indė turi iš
mokti skambinti styginiu 
instrumentu — vina arba 
gitara. Po to eina virimas, 
kuris susideda iš 9 "me
nų”; ypatingų sugebėjimų 
reikįa padažams paruošti 
ir kvepiančiai arbatai pa
gaminti. Didelės reikšmės 
turi mokslas išsitepti kojų 
ir rankų pirštus henna. 
Kojų padai ištepami spal- 

i vuotomis mostimis.
Vienas iš svarbiausių 

i menų” yra plaukų prie
žiūra. Indės plaukai dvei- 

, ir 
kiekviena gražuolė laiko 
savo švenčiausia pareiga 
išrasti kokį įmantrų “pas
laptingą” kvepalų receptą.

Toliau eina plaukų puo
šimas ir sušukavimas. Ne
suskaitoma daugybė gali- š 
mumų yra įpinti į plaukus 
gėles, nešioti brangakme
nius ir papuošalus. Šitoje 
srityje reikia laikytis pa
pročių nuostatų: netekėju
si mergaitė aukso apyran
kę turi nešioti per riešą, gi 
ištekėjusi — aukščiau al
kūnės. Didelį vaidmenį in
dės gyvenime vaidina gė
lės; ji turi žinoti, ką kuri 
gėlė reiškia ir kaip gėlės 
namuose reikia sustatyti.

Prie tų 64 “didžiųjų me
nų” priklauso ir tie, kurie 
susiję su psichologinėmis 
problemomis. Indė nuota- 

i ka turi žinoti, kaip nuram- 
1 dyti supykusį ir pralinks
minti nuliūdusį vyrą, ji tu
ri mokėti apie spalvų reik
šmę ir pagal tai derinti sa
vo drabužius.

Pagaliau, galutinai pa
ruošta nuotaika turi mo- 

° keti vieną iš pačių svar-

|

Didžiojo karo metu, vo
kiečiams užėmus Lietuvą, 
daugelis lietuvių pateko 
jų nelaisvėn. Prieš okupa
ciją, dar kraštą valdant 
rusams, Nemunu buvo 
plukdomi sieliai *į Rytprū
sius, kuriuos plukdė dau
gelis ir Vilkijos apylinkės 
gyventojų. Anuo metu 
daugelis šių sielininkų pa
teko vokiečių nelaisvėn ir 
tapo išgabenti Vokietijos 
gilumon, kur labai daug 
iškentėjo vargo ir bado. 
Čia noriu aprašyti vieną į- 
domesnį įvykį, nors ir se
nokai tas buvo, bet stebū- Mat, dirbant nusausinimo 
klai, kurie yra gjTvenimo darbus, reikėdavo rauti ir 
pavyzdžiai, niekad negali kelmus, 
pasenti. Šį atsitikimą pa
pasakojo buvęs anų laikų 
sielininkas, patekęs vokie
čių nelaisvėn — Petras 
Astrauskas, gyv. Nosiedų 
kaime, Lekėčių valse., Ša
kių apskr.
— Aš Antanas Andriu

kaitis ir kiti, vieną dieną 
sumanėme nuplukdyti 
troptus (sielius) į Smali
ninkus. Nieko blogo ne
manydami. išplaukėm. Pa
siekus mums Smalinin
kus, keletas vyrų nuėjo į 
miestelį nusipirkti maisto 
ir kitų reikmenų, bet pras
linko daug laiko, o jie vis 
negrįžta. Netrukus gavo
me įsakymą ir mums vyk
ti miestelin. Tuoj suprato
me, kad kas nors yra ne
gero atsitikę. Taip ir buvo, 
Mums vos įžengus į mies
telį, tuoj vokiečiai mus 
pasitiko ir surikiavę po 
du, nuvedė į seną pastogę. 
Drebėdami iš baimės, lau
kėme, kąs čia toliau bus. 
Ogi neužilgo pamatėme 
tokį vaizdą, kuris iki 
kaulų mus nukratė. Pilnus ' 
vežimus vokiečiai ėmė ; 
vežti belaisvių, kurie su
rišti ir vežimuosna, kaip 
malkos vieni ant kitų su
versti, gulėjo ir dejavo. 
Supratom patekę jų nelai
svėn ir keikėm patylomis, 
kodėl išsirinkom tokį lai
ką su sieliais čia atplauk
ti, tačiau buvo jau per vė
lu. Tuoj visus belaisvius 
išgabeno į Vokietijos gilu
mą. Važiuojant per Vokie
tiją, jų piliečiai manė, kad 
mes esame belaisviai — 
rusų kariai, paimti fronte, 
užtat ėmė nežmoniškai 
mus kolioti ir žiauriai su 
mumis elgtis. Vedant mus 
per Karaliaučiaus miestą, 
miestiečiai paleido didelį 
triukšmą, o vienas jau
nuolis nuolat įpuldavo be
laisvių tarpan ir bet ku
riam belaisviui mušdavo į 
veidą, iki tapo palydovų 
nuramintas. O vieną kar
tą pramuštgalviai vokie
tukai nutarė žiaurią sceną, 
su belaisviais vaidinti. Su
stojo jų du ir versdavo per j z 

jų tarpą, iš eilės po vieną i * 
belaisvį bėgti, kuriam jie 
kirsdavo į veidą, iki su- 
kruvinimo. Tačiau šį elge
sį pastebėjo jų vyresnieji 
ir jos sumanytojus nu
baudė. Per visą laiką buvo 
mažo kiekio maistas, dėl 
ko daug belaisvių mirė ba- 

l du. Duona buvo pagamin- 
i ta kažin iš kokios medžia- 
; gos, kurį kaip puta, netu- 
[ rėjo jokios soties. Teko 
! valgyti visokių susigadi- 
; nusių maisto likučių ir 
’ bulvių žievių. Nors mais-

kuriuos rauda
vom sprogstamos medžią-
gos - dinamito pagalba. šimtais ^apsnių,

It ,I r t ti z\n n rvvin rr’i zx i z\ t r I
PRESS CAFE ]!

Morris Prager, Prop. iĮ

900 Washington St. ]'
Norvvood, Mass. iĮSprogdinom Šv. Kazimie

ro išvakarėse ir šios die
nos prižiūrėtojui prane- 
šėm, kad rytoj mums 
šventa. Prižiūrėtojas tai 
išgirdęs, ėmė biauriai ko- 
liotis ir mūsų šventę nie
kinti. Rodydamas sau į sė
damąją, sakė: “Štai, man 
jūsų šventė, tinginiai.. Ta
čiau jam taip besikolio- 
jant, pamatėme, jog vie
nas užtaisytas kelmas 
sprogdinimui ilgai ne
sprogsta. Prižiūrėtojas, 
vis besikeikdamas šventės 
adresu, skubinasi ištirti 
dalyką, dėl ko kelmas ne
sprogsta. Paėjęs netoli 
kelmo, staiga prižiūrėto
jas, kiek tik kojos įkabina 
ėmė nešdintis atgal, bet 
tuo momentu sprogo kel-. 
mas ir smulkesnės kelmo 
nuotrupos visu smarku- i 
mu pataikė prižiūrėtojui į į 
sėdamąją ir ją sužeidė.! 
Pargriuvo prižiūrėtojas 
krauju apsipylęs ir ėmė 
dejuoti. Netrukus atvyko 
greitoji pagelba prižiūrė
tojo vežti ligoninėn. To 
jam ir tereikėjo — tuoj į- kiaušių dalykų — per su
sakė rytoj nedirbti, nes e- tuoktuves 
są labai šventa. Ir, be to, 
liepė pagerinti mums mai
sto davinį. Ir ka gi — su
laukę Šv. Kazimiero die
nos, gavome neblogai pail
sėti. Nuo to laiko, kada 
tik mums buvo šventa 
švęsti niekas trukdyti ne
drįso. “Ū.-V.Ž.”

I

t 
I

ISLINGTON, MASS.

478 Washington Street Norwood, Mass.
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Day and Night Service

i NORVVOOD TAXI ji

' Phone 400 Norvvood, Mass. iĮ

•^VXXXXXMX«MXXXXXXX^%%XXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXX3C*X

DR. RONALD H. BRUCE, VETERINARIAN 
NORVVOOD VETERINARY HOSPITAL

925 Washington St.,—Tel. 1486—Norwood, Mass.
►XXXXXXXX'XXXXX'XXXXXXXXXXXXWXXXXXXX

I
I

^XX%XXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'%»»i* 

z Fruits <& Vegetables Wholesale — Retail

I
DREYFUS& VVHITE

629 & 715 Washington St. Tel. 1526 Norvvood. |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XX3CXXXX< 

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXX

I

g
/.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

East Walpole, Mass

HOLLINGSWORTH & VOSE 
COMPANY

I
Newspapers and Magazines 

Developing - Printing - Enlarging

JOHN P. VVELCH, DR.

Norvvood, Mass.

■VAV^V^V«VZ.-.V»VwW»V«W

JACK’S TAXI SERVICE

ij Norwood 0022 ji

GAY FARM 
Milk and Cream

Produced Under Sanitary Conditions
Tel. Norvvood 1168 Norwood, Mass._ .....................  ,,g\.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSt 

*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3C%XXXX

$ ERNEST MAY

z Funeral Director
' 85NicholsSt. Norwood, Mass.

ceremoningai 
pabučiuoti savo vyrą. Tai 
bene pats sunkiausias iš
mokti dalykas, nes indei 
mergaitei prieš vestuves 
su bet kuriuo vyru pasibu
čiuoti griežtai uždrausta, 
ir šito dalyko ji turi išmok
ti grynai “teoretiškai”.

“M. L.”

wxxxxxxxxxxxxx<

*ęXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%3CSSX3C

I For your protection

------------------------------------------------- !

ISLINGTON, MASS.
,-XXXXXXXXXXXX'XXX*>XXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXX'XXX7

MYOPIA CLUB BEVERAGE 
COMPANY

Francis Geruiskis, Owner 
Tel. Dedham 1304-W

NORVVOOD, MASS. NORVVOOD, MASS.

| *
> Grafton Avenue Islington, Mass. ; 
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* 

z VVINSLOVV GARAGE į
* Expert Auto Repairing $
y Official Brake and Light Testing Station $ 
z 1014 VVashington St. Tel. 0976-W Norvvood, Mass. z 
£XXXXXXXXXXXX«XXXSCXXXX.-%XXX'XXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXX*

^xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-!■NORVVOOD MALT CO
VVholesale Dealer in

Choice Beers, VVines and Liquors

1023 Washington St., Norwood, Mass
Mr. C. Murphy, Prop.

.XXXXXXXXXXSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'I
5tas nevisus nuo bado at- z

gindavo, bet dirbti reikėjo z
i gana sunkiai ir nukęsti t

SOUTH END HARDVVARE CO.
The General Store 

N. ABDALLAH, Prop.
1043-11

4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

THE MODERN DAIRY

, Mass.
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

Milk and Cream and other Quality 
Dairy Products

Norvvood

.XXX£T

STOUGHTON AND CHELSEA, MASS.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

FITCHBURG, MASS.

FARM SERVICE COMPANY

XXMXXXXXXXXXXXXXXXXX

..............—.................. . i 

047 VVashington St., Norvvood, Mass. z J 
txx%xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx* Axxxxxx

Stoughton and Chelsea, Mass.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PANCO RUBBER COMPANY

FITCHBURG, MASS.

Fitchburg, Mass,

FITCHBURG YARN 
COMPANY

Fitchburg, Mass.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*V
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EKSKURSIJA J NIDĄ

Pereitą vasarą visas bū
rys užsieniečių studentų, 
kurie lankė DULR litua
nistikos kursus Palangoje, 
nutarė padaryti ekskursi
ją į netolimą Nidą. Kelio
nė buvo galima atlikti per 
vieną dieną. Nuvažiavome 
autobusu į Klaipėdą (žino
ma viskas dar tada buvo 
lietuvių valdžioje), o iš ten 
plaukėme garlaiviu negi
liomis Kuršių marėmis. 
Kuršių marės iki Nidos y- 
ra tokios siauros, kad že
mė matyti į abi puses. Prie 
pat Klaipėdos prieina Ne
ringos pusiasalis ir atski
ria Kuršių mares nuo Bal
tijos jūros. Pats pusiasa
lis visai siauras, turįs tarp 
vienos ir dviejų mylių 
(angliškų) platumo. Tad 
visą laiką plaukėme visai 
arti šio pusiasalio kranto. 
Daug kur matyti žvejų na
mai, laiveliai bei tinklai, 
taip pat yra pora mieste
lių — vasarviečių. Kai kur 
auga aukštos pušys, kitur 
pasodintos dar jaunos pu
šaitės, o artėjant prie Ni
dos jau matyti gryno smė
lio plotai.

Seniau čia augdavo gra
žios pušys, bet neturtingi 
žvejai jas turėjo nukirsti 
kurui. Po to vėjas taip 
smėlį ėmė nešti, jog apne
šė ir visai palaidojo Kar
vaičių kaimą, mūsų lietu
viškų dainų rinkėjo, Rė
zos, gimtinę.

Po ramios, linksmos ke
lionės, pasiekėme pagaliau 
Nidą, nedidelį bet gražų 
miestelį tarp aukštų pu
šų. Beveik visi namai ten 
yra vasarnamiai, o toliau 
yra žvejų trobelių. Marių 
pakrašty stovi daug laive
lių, o krante pridžiauta 
tinklų.

1 Tuoj už miestelio prasi
deda smėlio kopos. Iš pra
džios jos labai stačios, ko- 

j jos klimsta ir slysta atgal, 
todėl labai sunku įlipti į 
kopas. Bet, įlipęs į kopų 
viršūnes, žmogus jaučiasi 

i atlygintas už visą nuovar
gį. Ten pučia vėsus vėjelis 
nuo Baltijos jūros, o vaiz
das nepaprastai gražus. Į 
dešinę matyti smalkiai 
banguojanti Baltijos jūra, 
į kairę ramios Kuršių ma- 
įrės su Lietuvos krantu pa
čiame horizonte. Nusilei
dus į klonį, galima manyti, 
kad esame Sacharos dy
kumose, nes nieko nema
tyti tik smėlis į visas pu
ses.

Tačiau smėlis neapima 
viso pusiasalio pločio. 
Maždaug iki pusės auga 
žolė ir pušys. Čia gyvena 
geras briedžių būrys. Pės
čias žmogus negali prie jų 
prieiti, bet važiuoti jie vi
sai nebijo.

Šitame smiltyne yra 
sklandymo mokykla. Ka
dangi mes ten buvome po 
pietų, negalėjome nieko

Stasys Šneideris-Diemedis

Gimtoji Pastogė
(Iš ciklo “Tėviškė”)

Kad ir šiaudinis
Stogas gimtinėj, 
Džiaugsmas auksinis
Mano krūtinėj!

Vien tik iš rąstų 
Subodavota, — 
Ponams perprasta, 
Jie nenakvotų...

Nėra ir tinko 
Nepopieriuota...
Žemdirbio menko
Tik paobliuota.

Senoj seklyčioj 
Tik kelios kėdės, 
Mažas stalelis 
Neapsirėdęs.------

Gonkas nupuvo,
Greitai išgrius, — 
Naujas prastesnis
Už seną bus...

Aš daug kam sakau
Ir dažnai pakartoju: 
—Nėr nieko brangiau, 
Kaip pastogė gimtoji.

“P. G.”

Lietuvos Jaunuoliai Mokosi Jūrininkystes Užsienyj

Kaunas—Nemažas skai-. “Baltrafic”, nuolat kur
čius lietuvių jaunuolių jū- suojančio tarp Klaipėdos 
reivystės amato mokosi ir Hullio uostų. Mažeika 
didžiųjų valstybių jūrinin- plaukiojimo praktiką 
kų institutuose bei akade-, baigs ligi Naujų Metų, 
mijose. Kai kurie jų teori- Garlaivis “Baltrafic” pri- 
nį kursą jau yra išėję ir klauso bendrovei “United 

----- ------------ ----------- a Baltic Corporation”. Atli
kęs plaukiojimo kursą ant 
italų prekinio - keleivinio 
garlaivio “Atlantic” Sta
sys Runča grįžta į Lietu
vą. Jis plaukiojo apie me
tus laiko Pietų ir Šiaurės 
Amerikos vandenyse. Ruo
šėsi denio vadovybei. Ant 
prancūzų garlaivio “Andre 
Lebon” į Tolimuosius Ry
tus yra išplaukęs Vyt. An- 
žejauskas ir Juozas Var- 
dauskas. Į Lietuvą jie grįš 
----- —mėn. pradžioje.

dabar atlieka praktiką ant 
laivų. Šiomis dienomis iš 
Triesto uosto italų laivu 
“Arabia” išplaukia į Persi
ją 5 valdžios stipendinin
kai: Bronius Stačinskas, 
Vladas Juknevičius, Myko
las Slapšys, Antanas Jo
vaiša ir Edvardas Kriščiū
nas. Jie jūrininkystės mo
kslus studijuoja Neapolio 
jūros institute. Garlaivis 
“Arabia” iš Persijos plau
kia į Pietų ir Šiaurės Ame
rikos uostus. Praktiką ant rugsėjo 
jo atlieka mūsų jūrininkai “Andre Lebon” garlaivis 

13,000 t. plaukioja 
! Prancūzijos vėliava.
i 
i 
I

i

BROCKTON, MASS. BROCKTON, MASS.

PACKARD SERVICE STATION

New and Used Cars
Mac Donald Motor Company

LEICESTER

Watson Plant 
LEICESTER

Watson-Williams
Mfg. Co.

1

_____J
340 Warren Avenue, Tel. 340 Brockton, Mass.

'J TUCKER BROS. OIL ANO !
l; ICE INC. I

j! 662 Pleasant St., Tel. 1810

ij Brockton, Mass.

! DEFTOES LIOUOR STORE j

Wines and Liquors Į
! 1056 Main St., Tel. 2769 !
[ Brockton, Mass. (

Compliments of
OLD COLONY SHOE COMPANY

Brockton, Mass.

Groceries and Meats

Brokcton, Mass.

Expert Locksmith, Bicycles \ 
SoM and Repą i red

1 30 Ward Str., Brockton, Mass. i'
i Tel. 1262 Į(

t! C. B. GRAVES ;
C. F. ANOERSON MARKETS

kelionėje išbus du mėne
sius. Garlaivis “Arabia” 
70,025 t. priklauso bendro
vei “Lloyd Triestina”. Po
vilas Mažeika jūrininkys
tės mokslus studijavęs Ne
apolio jūrų akademijoje 
(denio vadovybę), prakti
ką atlieka ant anglų preki
nio - keleivinio garlaivio

po

BROCKTON WHOLESALEGirtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

BEVERAGE CO., INC.matyti, nes bandymai at
liekami tik iš ryto.

Smėliu ėjome, gal geriau 
sakyti bridome, iki Lietu
vos - Vokietijos sienos. 
Ten atvirame smėly pasie
nio policininkas turi savo 
būdelę, pastatytą ant pu
šų šakų. Policininkas, pa
matęs mus artinantis, iš
ėjo mūsų pasitikti. Jis bu
vo draugiškai nusiteikęs, 
tad kai kas jį saldainiais 
pavaišino. Pakalbėję ke
lias minutes, ėjome sker
sai pusiasalį. Ten pušyne 
kitas policininkas pasakė 
mums, kad koks šimtas 
briedžių perėjo iš Vokieti
jos į Lietuvos pusę prieš 
pat mūsų atėjimą.

Taku perėjome iki pat 
Baltijos kranto. Ten gra
žios balto smėlio kopelės. 
Nuo ten buvo matyti anos 
smėlio kopos iškilusios 
aukščiau medžių viršūnių. 
Iš tolo atrodo jos labai pa
našios į kalnus su snieguo
tomis viršūnėmis. Pasi
grožėję gražiais vaizdais, 
leidomės pėsti jūros pa
kraščiu rinkdami akmenė
lius, kiautus ir gintaro ga
balėlius. Ties Nida vėl pe
rėjome skersai pusialį, pa
valgėme pietus ir tuoj iš
plaukėme — apie 5-tą va
landą.

Beplaukiant užėjo gana 
smarkus lietus. Bet tai ne
prislėgė ekskursantų nuo
taikos. Visi linksmi kaip 
paprastai ėmė dainuoti lie
tuviškas dainas. Dainos 
taip gražiai skambėjo, jog 
visi kiti keleiviai išėjo į 
antlubį jų pasiklausyti. 
Pergyvenome gražų mo
mentą savo gyvenime. Su
sigyvenome su lietuvių 
dvasia ir vargais, pamilo
me ne tik tas liūdnas bei 
skambias dainas, bet ir 
tuos žmones, kurie jas su
kūrė ir dar jas tebedainuo- 
ja-

Džiaugėmės aplankę šį 
egzotišką Lietuvos kampe
lį, o manyti ne nepamanė
me, kad, metams po to dar 
nepraėjus, godaus vokie
čio ranka atskirs šį taip 
svarbų kampelį su Klaipė
dos kraštu ir jį pasisavins.

N. J. S.
Elmhurst. Pa.

BROCKTON, MASS

Medical Supplies for Every Need
6861/2 No. Main St., Tel. 7730 Brockton, Mass.

i

BROCKTON, MASS

MILKY WAY DAIRY
Miik and Cream

Cochesett, Mass. Tel. Brockton 787
XSXXXXXXXXXXXXXXXXX .XXXXXXSXXXXXXXXX

YOUR PHARMACY INC.

Į

'! E. A. MASEFIELD J

i1 Roofing and Sidevvalling i

'i 19 Gardner avė., Brockton, Mass. '
!; Tel. 6909

į FARM SERVICE COMPANY ]!

Grains. Fertilizers and Feeds i[ 
J Freight House Square ]'

,■ Brockton. Mass. Tel. 114

Wholesalers of Beer, Ale, and Liquors

20, No. Martelio Str., Brockton, Mass.
Tel. 411 į

BROCKTON LUMBER COMPANY

Roofingand buildrng materials
75 Plain Str., Tel. 809 Brockton, Mass.

BOWLES BROS.
CREAM COMPANY

Tel. Brockton 8148

West Bridgewater, Mass.

89 Arthur Street

We recomniend OAK HH.L Products

Silver Spring Beverages

57 Franklin St., Brockton, Mass.
Tel. 2096

F. H. SARGENT & SON
Poultry Feeds, Grains and Fertilizers 

| 1000 Montello St., Tel. 1224 Brockton, Mass. 
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

34 Belfevue A ve., Brockton, Mass.

S. Sviokla

S. Balchunas 24 Porter Street
Nation Wide Stores 312 Montello St.

Pūkelis Market 57 Vine Street

į Zmudin Bros. Bridgewater

Manufacturers of

Williams Plant
MILLBURY

£

Automatic and Regular Shuttles, 
Fibre Shuttles, Heddle Frames, 
Twin Wire and Bronze Wire Hed- 
dles and Hand Stripper Cards

NEW BEDFORD, MASS.

Ice Cream- Milk- Dairy Products

FRATE’S DAIRY

New Bedford, Mass

NASHAWENA MILLS

New Bedford, Mass,

I Compliments of
- JOHN HOLMES

6 Custer St., Campello, Mass.
4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

I
GENERAL AUTO BODY ![

COMPANY Įi

Body and Fender Repairs
100 Belmont St. Tel. 7753 ![

Brockton, Mass. Įi

S
GILLESPIE SHERBURNE !'

FUEL CO., INC. ?

Coke Coal and Fuel Oil
? 526 Montello »t.. Tel. 3780 |j
/ Brockton. Mass. 1,

Turnpike South Easton 
Easton 544M-1

CLOVER VALLEY FARMS
Milk and Cream Milk ’nd Cream

West 9ridgewater, Mass. 
Tel. Brockton 3970

DIAMOND DAIRY

1
5 A. L. RICHMOND & CO., INC.

Kyanize Paints and Varnishes

61 Main Str., Tel. 4050 Brockton, Mass.

BUILDERS AND LUMBER SUPPLIES
C. A. BATSON SUPPLY COMPANY

g 509 Montello Str., Tel. 3580 Brockton, Mass.

DAKLB0RG FUNERAL HOME
Fanerai Service

647 Main St., Tel.4391 Brockton. Mass.

I
C.V. HULTMAN&SON INC. iĮ

Coal and Coke

859 Main St., Tel. 7039 ![
Brockton, Mass. Į>

VEGA PLUMBING AND '[ 
HEATING CO.

Į Plumbing and Heating Supplies '!
1 111 No. Main Street Tel. 888 iĮ

Brockton. Mass. ' i

I

Emeisoa Arame Brockton, Mass.

MONTELLO HEEL CO.

GOSNOLD MILLS

New Bedford, Mass.

Į

PEARSON’S APPLIANCE 
CORP.

Washing Machines — Electrical Appliances
EUREKA CLEANERS

Factory Distributor and Service i

!' HILLCREST FARM DAINY '
Milk - Cream - Ice Cream

West Bridgewater, Mass. 
Tel. Brockton 7926-W

M

IZAIJAS SAKO:

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

J BENNYS FLOWER BOX

Fl«wers for AM Oocasions

22 W. Elm Str., Brockton. Mass.
Tel. 349

5 VVALSH’S ICE CREAM STAND

l 39 Belmont St, Brockton, Mass. Tei.88 I

į ADAMS MOVING COMPANYį
* Packing, Crating and Storage
£ Brockton, Mass. Tel. 953

į AMOCO SERVICE STATION
Gas &. Oils

Corner No. Main & Ames Streets
Montello, Mass. $L

Oak Street
Field’s Parkvvay JS0MKK3«K»0^
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ŠKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

GREENFIELD, MASS.
M1RĖ JONAS AUKŠTIKAL

NIS

Norbertas A. Aleksis plačiai 
'paaiškino apie Lietuvių Dienos 
tvarką bei dainų programą, ku
ri Įvyko New Yorko Pasaulinėje 
Parodoje, rūgs. 10 d.

šią radio programą išpildyti 
NVaterburiečių chorą teikėsi pa
kviesti Lietuvos Gen. Konsulas 
gerb. Jonas Budrys. Palydas.

Neseniai Cecilija Barčienė. į 
gyvenanti 55 Washington gat
vėje. rado mirusį daržinėje, ne
toli jo namų. Joną Aukštikalnį, 
gyvenantį taip pat toje pačioje 
gatvėje 57 Nr. Ištyrusi policija 
ir gydytojas, konstatavo, kad 
Jonas Aukštikalnis yra tikrai 
miręs. Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje. turėjo 75 metus am
žiaus: jis paliko žmoną ir ište
kėjusią dukterį. Palaidotas ket
virtadienį 9 vai. ryto Kalvari
jos kapuose iš šv. Trejybės baž- m4 šio naudingo darbo, 
nvčios * 'Ta atliekamas KrLtat

Velionis buvo LDS 113 kuo-1, . : jai vesti tikinčiuosius isganvmopos narvs. Jo žmona vra tam : . . , ...t. keliu, patraukiant atsiskvrelius pat LDs narė ir "Darbininko ■ . ■ , . -
į tiesos kelią, ir nesant sviesą ir. 

rėmėja. tiesą tolimiems misijų kraš-
“Darbininkas" ir LDS 113 kp. tams. Katalikiškas Veikimas tik 

nariai nuliūdimo valandoje ve- tada bus sėkmingas, kai daug 
lionio žmonai ir giminėms reiš- kilnadvasių žmonių susiburs į 
kia giliausią užuojautą. kuopeles, kad atlikus šį milži-

___________ nišką darbą Kristaus Vynyne. 
Jog ir patarlė sako, kad vieny
bėje vra stiprvbė. Taigi, ir mū- 

LIETUVIŲ DIENOS sų uolūs lietuviai katalikai spie
čiasi į būrelius, kad geriau pri
sidėjus prie visuomeninio dar- 

. bo.
Turėdami šią mintį šv. Pran- 

iciškaus Vienuolyno rėmėjai iš

SEIMAS
šventasis Tėvas Popiežius Pi

jus XI ragino, ir dabartinis Pi
jus XII dar ragina visus tikin
čiuosius prie aktyvaus Katali
kiško Veikimo. Aiškiai abu nu
rodė svarbą, šventumą ir kilnu- 

kuris 
yra atliekamas Kristaus Baž
nyčioje. pagelbėjant dvasiški-

I
I

Pradžia 1-mą valandą po pietų

Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio 27-tas Metinis

PIKNIKAS
Kęstučio Darže, E. Dedham, Mass.

ĮVYKS SEKMADIENĮ,

Rugsčjo-Sept. 17 d., 1939

Muzika - Soft Bali - Spotas - Šokiai

RADIO PROGRAMA

IŠVAKARĖJE

AR GYVULIAI MĖGSTA 
MUZIKĄ?

triūsai, išgirdę smuiką,’tikrai “susidomėję”. Net 
taip išsigando, kad bai- tokiems, rodos, bejaus- 
siausiai drebėdami slėpėsi, miams gyvuliams, kaip 
kur begalėdami. Net sar- kupranugariams ir tai mu- 
gai negalėjo jų nuraminti, zika darė linksmo įspū- 

Tiesiog su “žinovo” rim- džio. “A.”
tumu klausėsi papūgos ir 
zebras Saint Saenso “Ron
do Capriccioso”! ] 
Bethoveno “Andante dėl 
loneerto”, leopardas išsyk 
susiraukė, bet paskui atro
dė taip, lyg toji “Andante” 
priduotų jam tolimųjų 
gimtųjų Afrikos džiunglių 
nostalgijos...

išgirdęs Belgijos Kataliku Ūkininku
Organizacija

Neseniai Briuselyje įvy
ko Belgijos katalikų ūki
ninkų sąjungos visuotinis 
suvažiavimas. Tai sąjun
gai priklauso apie 111,000 

Ypatingai Orfėjus daro narių, nors į ją tepriimami 
tik vyrai — šeimų tėvai. 
Sąjunga leidžia 11 laikraš
čių. Ji turi arti pusantro 
tūkstančio skyrių visame 
krašte.

Prie tos sąjungos yra 
prisišliejusi katalikų jau
nųjų ūkininkaičių sąjun
ga, turinti 15,800 narių, 
kat. mergaičių sąjunga su 
24,000 narių ir kat. mote
rų sąjunga su 100,000 na
rių. Visos tos organizaci
jos rūpinasi ne tik ūkio 
reikalais, bet ir tikėjimo 
bei dorovės. Jos ruošia pa- 

Jūrų dramblys ir ruo- skaitąs, kursus, rengia pa- 
’ muziko sonatą. Tačiau ka- niai i muziką nekreipė jo- rodąs, skelbia konkursus, 
tinas visai nereagavo. Ta- ki° dėmesio. O raganosiai 1 organizuoja liaudies švie- 

kengūros ir kiti klausėsi timo institutus ir 1.1.

stebuklus su tigrais išgir
dę J. S. Bacho ariją, nuri
mo daužęsi ir net pradėjo 
snausti. Tuo tarpu žvėrių 
karalius — liūtas muzika 
visiškai “nesižavėjo”. Ka
da Fournieras užtvaroj; 
priėjo (žinoma, su sargu) 
prie liūtų net per porą me
trų, tai jie abu su patele 
gulėjo ramūs, bet kai tik 
išgirdo Conperino “Povana 
Royale”, tai padarė tokį 
gestą, kad ne tik smuiki
ninkas, bet ir pats sargas 
gavo sprukti lauk!

da kompozitorius pradėjo 
skambinti vieną Chopino 

Daugelis mokslininkų ir muzikos atžvilgiu ar ne. įuokturną. Katinas tuoj at-
Šeštadienį, rugsėjo 9 d.. 8:00

— 8:30 vai. vakare. Šv. Juoza
po parapijos V» aterbury. Conn. jvisų parapijų ir kolonijų rūpes- 
Vyčių Choras vad. komp. A. J. tingai rengiasi prie seimo. Kad 
Aleksiui išpildė radio progra-. seimas būtų sėkmingas svarbu, 
mą Pasaulinėje Parodoje — kad skaičius delegatų ir svečių 
(World’s Fair Court of Peacel i būtų žymus, nes tik tada bus 
iš WNYC Municipal Broadcas-i daugiau gražių minčių, daugiau SU° d. 
tin System radio stoties (810 
kej New York.

Taip pat šio radio pusvalan
džio pranešėjas < announcer i

šiaip smalsuolių suka gal- į Prancūzų smuikininkas kreipė demesį, užšoko mu- 
vas, norėdami patirti, ar'Joachimas pasakoja, kad Zlkui a_nt kellU> glaudėsi, 
gyvuliai turi kokį jausmą !jis, gyvendamas vienoje murzge, hpo ant rankų, 
-----------------------------------< pečių, laižė jo veidą, ausis.

Pradėjus skambinti kitą 
dalyką, rainius tuoj nušo
ko ir pradėjo kniaukti prie 
durų, prašydamas išleisti. 
Bet lig tik išgirdo Chopi- 
ną, kaip mat metė duris ir 
vėl pradėjo glaudytis.

Sako, paskui Vagneris tą

Glenwood Range Co

Taunton, Mass

TAUNTON, MASS. TAUNTON, MASS.

i Juodųjų Girių lūšnoje, pa- 
kviečiami ir prašomi atsilankyti stebėj tokj dal k kiek.
i Sv. Pranciškaus vienuolyno1 . ,. ... vieną rytą, tik jam prade-Remejų Seimą, kuris įvyks rug-' . ~ .. , , • , , ,. 1939. šv/prancišJJUS smuikuoti koki dalyką,
kaus Vienuolyne. Pittsburgh. •
Pa. Kviečiame didžiai gerbia- ' 
mus klebonus ir asistentus. Taip 
pat nuoširdžiai prašome drau
gijų ir klubų pasiųsti savo ats
tovus. Kviečiame ir pavienius, 
žodžiu visus, palankius Seselių 
Pranciškiečių darbams. Labiau
siai kviečiame Rėmėjus, ku
riems jau nuo seno rūpi parem- ', *' T, . . . ,
ti Seselių darbuotę Lietuvių iš- davo' ldomu Ir ta1’ kad k*’ ChoPln«’ Paties Vagnerio 

• eivijoj. Kapelionai. '
I 
I

naudingų patarimų, geresnis ū-' 
pas ir tuo bus daugiau nuveik
ta Katalikiško Veikimo naudai.

Tadgi visi nuoširdžiai esate

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston Mass. 
Tel. So. Boston 1298

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

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

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

Tel. Farkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke.

I

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Švagždės.
601 6th St.. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 tVinfie’d St.. So. Boston. Mass. 

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 tVinfield St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491

7th St.. So. Boston. Mass

Peter F. Carroll 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 
10 Vemon St.

Worcester, Mass.
1 Patarnavimas dieną ir naktį

Tel. Worc. 4-6757

iš lubų aplink ji nusileis
davo daugybė vorų ir pasi
kabinę ant savo siūlų išbū
davo ilgą laiką nejudėda
mi. Bet jeigu tik Joachi
mas ištaisyklingo griežimo katine pamėgęs ir dažnai 
pereidavo į betvarkį smi- jam paskambindavęs jo 
čiaus per stygas trauky- “mėgstamų” dalykų. O tas 
mą, vorai tuoj išsiskirsty- rainuodegis “mėgęs” tik

tu dienos metu į jo smui- “Tristano” keletą vietų ir Į 
kavimą vorai visai nerea- dar keletą dalykų... 
guodavę, kaip tik rytą. , Dabar visai įeseniai kaž.

O kompozitorius Ričar- koks prancūzų žurnalistas 
das Vagneris padarė tokį Jean Pierre Dorianas irgi; 
mėginimą. Kartą, kompa- padarė savotišką bandy- 
nuojant “Tristaną”, jam mą. Jis pasikvietė Jean 
atėjo į galvą mintis išban- Fournierą — smuikininką 
dyti muzikinį katino pa- ir filmininką G. Savitry ir 
jautimą. Liepė iš virtuvės nudrožė į zoologijos sodą 
atnešti katiną ir pradėjo Vincennes.
(pianu skambinti kurio ten ,r Čia jie darė bandymus

net ištisas keturias valan
das. Fournieras kiekvienai | 
gyvulių rūšiais smuikavo, 
Safitry filmavo, o pats Do
rianas žymėjo rezultatus | 
bloknote.

Kai dramblių porelei 
smuikavo žavų Bramso da
lyką, tai patinas kažkaip 
juokingai pradėjo suptis 
lyg į muzikos taktą, o pa
telė ištiesė savo straublį ir,: 
atrodė, kvėpavo muzikos 
garais.

Jiems atėjus prie vieno 
tvenkinio, kiniškosios pa
jūrio pentardos stovėjo 
gražiai išsirikia v u s i o s 
krante ir snaudė. Bet kaip 
tik pasigirdo Pugnanio- 
Kreislerio “Allegro”, tuoj 
visos įdėmiai atsikreipė į 
muzikos garsų pusę...

Užtiko grupę linksmai 
žaidžiančių beždžionių. 
Pradėjus smuikuoti Pug- 
nanio “Largo Expressivo”, 
visos tuoj surimtėjo ir 
kaip suakmenėjusios iš
buvo keliolika minučių.

Tuo tarpu žirafos, išgir- 
dusios Bramso “Concerto” 
nusiteikė labai linksmai, 
bet klausėsi atidžiai, 

i Gi savanų muskusiniai

FALL RIVER, MASS.

HOWARD - ARTHUR MILLS

Fall River, Mass.I

TKKWKK
TAI YRA ALE, KURIS PADARO

GERĄ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ BARO

PARODYK Į PICKWICK KRANĄ

“ALE tai yra ALE”

Brewed by HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mcss., BREWERS SINCE 1870

ATHOL, MASS.

ATHOL WHOLESALE
BEVERAGE CO

Athol, Mass.

ATHOL, MASS.

ORANGE, MASS. ORANGE, MASS.

4
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{vietinės žinios
ŽINUTES

Anta-Rugsėjo 10 d., jaunasai 
nas Pažasis vargonavo per mi
šias ir palaiminimui pavaduo
damas artistą R. Jušką, kuris 
dalyvavo Lietuvių Dienoje. New 
Yorke. Šis jaunikaitis yra tik 
penkiolikos metų amžiaus.

Baltušienė, 64 metų amžiaus. 
Ji paėjo iš Vabalninku parapi
jos. Amerikoje pragyveno 45 
metus. Tapo palaidota iš šv. 
Petro lietuvių bažnyčios rūgs. 
12 d., Šv. Benedikto kapinėse. 
Paliko tris sūnus ir dukterį.

—------------ ---------------------L=

žiaus paaukštinimo metinė 
šventė. Bostono arkidiecezijoje 
ji yra pirmos klasės didelė ka
tedros tituliarė šventė. Lietuvių 
Šv. Petro par. bažnyčioje mišios 
šv. už parapiją bus laikomos 8 
valandą.

Rugsėjo 10 d., ištekėjo Julė 
Kozmočiūtė už W. H. Kelly, 
gyv. 110 H St. Liudijo Ona Ka- 
raitė ir William Keiley.

DXRBININKXB

ĮVAIRIOS ŽINIOS

EXTRA Popiežius Ragina Melstis 
Už Taiką I

TELEGRAMA Castle Gaondolfo, rūgs. 
Popiežius Pijus XII

Rugsėjo 9 d., mirė, savo na
muose, 100 Boston St., Dorches
ter, Mass., sunkiai sirgusi Ona

Kun. Pranciškus Juškaitis, 
Cambridge lietuvių parapijos 
klebonas atlieka metines reko
lekcijas šv. Jono seminarijoje; 
grįš į parapijos darbą šeštadie
nio rytą.

DAKTARAI

Iš mažo būrio didelis pelnas. 
Rugpiūčio baigoje kelios šei
mos, susitarę, padaryti, ponų 
Bušmanų rezidencijos patalpo
se. parengimą Seselių mokyto
jų naudai. Suėimas buvo nedi
delis, o pelno Seselėms liko 
$92.00. Garbė ponams Bušma- 

Karčiauskams, Petrei-
kiams, ir kitiems už sumanu
mą; ir visiems atsilankiusiems 
už duosnumą. Seselės tiesiog 
nustebo iš tokio pasekmingo 
joms parengimo.

H, 
nenustoja raginęs pasaulio 
melstis už taiką. Karas di
džiai nuliūdino Jo Švente
nybę ir jis liepia melstis, 
kad nors to karo žiauru
mai būtų sumažinti: kad 
nekalti žmonės nebūtų žu
domi.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutarti)

Kun. Juozas Petrauskas, Mon- 
tello lietuvių parapijos vikaras 
išvažiavo pirmadienį į kunigų 
rekolekcijas. Sugrįš šeštadienio 
rytą.

nams,

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X*Ray 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties Jordan Marsh) 

BOSTON, MASS.

Rugsėjo 3 d., Dangaus Vartų 
parapijos bažnyčioje Moterys
tės Sakramentą priėmė ir šv. 
mišių savo intencijai išklausė 
p. Vincas J. Kohanskas, gyv. 31 
Codman Hill Avė., Dorchester, 
ir p. Margareta Patricia Dona- 
hue, gyv. So. Bostone.

pp. V. ir V. Kohanskai yra šv. 
Petro parapijiečiai, p. Viktori
ja Kohanskienė daug veikia ir 
gausiai remia parapiją, draugi
jas ir kitas įstaigas.

Jaunavedžiams p. Vincui ir 
Margaretai Kohanskam linkime 
laimingo gyvenimo.

Rugsėjo 15 d., Panos Marijos 
Sopulingos šventėje yra gali
ma, bažnyčioje, gauti visuoti
niai, toties quoties atlaidai, iš- 
pildant paprastas sąlygas.

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Chorų Sąjungos Seimas 
pradėtas pamaldomis, Ma- 
speth’e. Seime dalyvauja 
75 atstovai. Prezidiumą 
sudaro: komp. Aleksis ve
dėjas, Lukoševičiūtė pa- 
gelbininkė, Stulginskaitė 
raštininkė. Rezoliucijų ko
misiją sudaro: Pocius, 
Skelly, Kasparaitė, Tamo
šiūnaitė ir A. Kneižys. Da
lyvauja daug kunigų ir t 
trys prelatai: Ambotas, Washington, rūgs. 11,— 
Krušas ir Maciejauskas. Vyriausybė rengiasi nus- 
Nuotaika pakili. Kunigas tatyti skrybėlių ir kepurių 
Balkūnas atsišaukė remti išdirbyščių darbininkams 
Lietuvos Paviljoną, nes'algas. Darbininkai gausią 
valdžia nebefinansuoja. nemažiau, kaip 35 ir 40 
Jeigu negaus paramos iš centų į valandą. Tas įsta- 
išeivijos, tai uždarys šio tymas paliesiąs apie 5500 
mėnesio penkioliktą dieną, darbininkų. Nekurie dar- 
Tą reikalą svarstys Fede- bininkai dabar prie tų dar- 
racija. bų gauna visai mažą atly-

Kneižys, Editor. [ginimą.

lerio pasiūlymų nepriėmė. 
Anglija taip pat atmetė. 
Hitleris pradėjo karą. Vo
kietijos žinios sako, kad 
lenkai pirmieji paleido šū
vį. o Lenkijos žinios —kad 
vokiečiai 
Lenkiją, 
šiams, 
Anglijos 
dien Vokietija turi kariau
ti ne tik su Lenkija, bet ir 
su Anglija ir Prancūzija.

pradėjo veržtis į 
Prasidėjus mū- 

Lenkija šaukėsi 
pagalbos. Šian-

Amerikoje Maisto Kainos 
Pakilo

GRABORIAI

Darbininkams Bus Pakeltos 
Algos

New York, rūgs. 11, — 
Prasidėjus Europos karui, 
maisto kainos Amerikoje 
žymiai pakilo. Mėsa, cuk- 

> rus, daržovės, ypatingai 
pabrango. Vyriausybė sa
ko,'. kad nėra priežasties 
maisto kainas pakelti, nes 

■ šalyje yra užtektinai įvai
rių daiktų.

VARŠUVOJE TRŪKSTA 
MAISTO

LDS 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rugsė
jo 21 d., š. m., 7:30 vai. vakare, 
“Darbininko” salėje, E St., So. 
Boston, Mass. Kviečiami visi 
nariai skaitlingai dalyvauti. 
Bus renkami atstovai LDS sei
mą. Valdyba.

i HITLERIO 16 PUNKTU

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAU savo brolį Igna

cą Beleškevičių. Buvo du sykiu 
Amerikoje. Po karo parvyko į 
Lietuvą, gyveno Kauno prie
miestyje Šančiuose. Dabar neži
nau kur gyvena. Rašyk, broli, 
jei gyvas, atsiųsiu Jums dova
nų. Kas praneš jo adresą, tam 
skiriu du Amerikoniškus dole
rius atlyginimo. Mano adresas: 
Mataušas Beleškevičius, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
USA. (8-12)

Rugsėjo 6 d., atlankė šv. Pet
ro parapijos bažnyčią ir kuni
gus misionierius kun. Pijus Ma- 
čiulionis Dieviškojo žodžio Kon
gregacijos, iš Chicagos. Jis va
žinėja su paskaitomis apie misi
jas. Minėtoje temoje paskaitas 
Tėvas Pijus laikys anglų ir lie
tuvių parapijose mūsų apylinkė
je, šį rudenį.

Pereitą savaitę viešėjo pas sa
vo tėvelius ir gimines kun. Jo
nas Vasylius, MIC., Marianapo- 
lio Kolegijos mokytojas. Jis ry
tais laikė šv. mišias šv. Petro 
par. bažnyčioje ir lankėsi klebo
nijoje. Šeštadienio rytą išvyko 
New Yorkan.

Boston College High Schoole- 
je, Harrison avė., šiemet, moky
tojaus du gabūs Jėzuitai klieri
kai Jakimavičius ir Jumontas. 
Jiedu yra baigę klasinius ir fi
losofijos mokslus. Lai Dievas 
padeda Jo naujiems tarnams.

TRILYPĖS PIKNIKO 
RENGĖJŲ SUSIRIN

KIMAS

Ketvirtadienį, rugsėjo 
š. m., 7:30 vai. vakare, 
bininko” salėje, So. Bostone į- 
vyks Trilypės Pikniko rengėjų 
susirinkimas. Bus suvestos ats
kaitos iš įvykusio pikniko. Visų 
trijų LDS — So. Bostono, Cam
bridge ir Brocktono kuopų val
dybos kviečiamos dalyvauti.

Juozas Smūgis, pirm.

DĖKOJAME

14
44

d., 
Dar- kur jie nori 

prie Vokieti-

pravedus plebiscitą tektų 
Vokietijai ar Lenkijai, turi 
būti demilitarizuotas.

13. Kadangi Vokietijos 
valdžia rimtai nusiskun
džia dėl mažumų persekio
jimų Lenkijoj, ir Lenkijos 
valdžia taip pat įstikinusi, 
kad ji turi teisių skųstis 
prieš Vokietiją, abi šalis 
savo skundus ištirti ir iš
spręsti paveda tarptauti
nei komisijai.

14. Kad palengvinti vo
kiečiams, pasilikusiems 
gyventi Lenkijoj ir len-

gyvenantiems Vo-

i

i

i

Budapeštas, rūgs. 11 — 
Lenkijos mieste beveik ne
begalima nusipirkti — mė
sos, pieno, daržovių par
duotuvėse nėra, nes iš kai
mų nieko nebeatvežama. 
Gi vokiečiai puola ne tik 
Varšuvą, bet ir Lubliną ir 
Lwową. Lenkijos vyriau
sybė pabėgo iš Lublino ir 
apsistojo kur tai netoli 
Rusijos rubežiaus. Lenkai 
dar vis tikisi, kad prancū
zai smarkiai pradės pulti 
vokiečius ir tie bus priver
sti ištraukti dalis armijos 
iš Lenkijos.

BUČERIS PAIEŠKO 
DARBO,

turįs daug patyrimo, kalbąs ke
letą kalbų. Esąs šios šalies pi
lietis. Vairuoja automobilį. — 
Kreipkitės—

Mr. Butcher
20 St. Paul St.,

Tel. KIR 1195 Cambridge, Mass. 
Šaukite 8:00 vai. vak.

(11-4-8)

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mass.

Šiomis dienomis medikas stu- 
' dentas Edvardas čečys prisira- 
jšė prie Amerikos orlaivyno. Jis 
į tuoj bus išsiųstas į New Mexi- 
co stovyklą.

Rugsėjo 6 d., parvažiavo na
mon southbostonietis Vytautas 
Kasparas, Elmhursto prieglau
dos augintinis. Jis dabar So. 
Bostone lanko pažįstamus ir 
ieško darbo. Jei jam nepasiseks 

■ čia darbas gauti, jis grįš į Elm- 
hurstą. Pa., darbuotis prie mi
nėtos prieglaudos ūkio.

I 
» 
I 
į

Vietiniai kunigai, bažnyčioje, 
skelbė, kad rūgs. 16 ir 17 dd., 
prasidės parapijos bernaičiams 
ir mergaitėms katekizmo ir lie
tuvių kalboje pamokos. Jie nuo
širdžiai ragino parapijiečius 
siųsti savo mažutėlius į mini
mus kursus.

Rugsėjo 14 d., yra Šv. Kry-

Dar kartą naudojamės proga 
pareikšti savo dėkingumą ge
riems Cambridge’iaus ir Bosto
no parapijiečiams. Dėkojame 
už suruoštą vakarėlį, kuris į- 
vyko rugpiūčio 20 d., vietoj pik
niko, So. Bostono parapijinėj 
svetainėj Cambridge’iaus para
pijiečiams vadovaujant. Taip- 
pat dėkojame ir už gražiai su
rengtą “Lawn Party”, kuri įvy
ko rugpiūčio 27 d., ponų Buš- 
manų sodelyj, vadovaujant So. 
Bostono parapijiečiams. Giliai 
įvertiname pastangas visų, ku
rie taip uoliai prisidėjo šiuose 
parengimuose rinkdami aukas, 
aukodami, pardavinėdami bilie
tus, ir atsilankydami. Prie to y- 
patingą ačiū tariame kun. Juš- 
kaičiui ir kun. Virmauskiui, 
kad savo patarimais ir duosnu- 
mu paskatino parapijiečius prie 
šių mielaširdingų darbų.

“Tą ką padarėte nors vienam 
iš šių mažyčių, padarėte Man”.

Tikra meilė i___
bais! Savo darbais 
mums savo geras širdis ir nu- 
pelnėt mūsų gi _ _ 
šis duosnumas atneša Jums 
Kristaus prižadėtą atlyginimą!

Nukryžiuoto Jėzaus Seselės.

Berlynas, Vokietija — 
Prieš pradėsiant karą, Hit
leris paskelbė savo 16 pun
ktų Lenkijai. Hitlerio rei
kalavimai buvo šie:

1. Dancigas, kuris gyven
tojų skaičiumi yra vokiš
kas, prijungiamas prie Vo
kietijos tuojau.

2. Teritorija, taip vadi
nama koridorius, palieka
ma išspręsti patiems gy
ventojams, 
priklausyti,
jos ar Lenkijos.

3. Koridoriaus klausimas 
sprendžiamas plebiscitu, kams, 
Plebiscite dalyvauja tie kieti joje, Vokietija ir Len- 
gyventojai, kurie gyveno 
sausio 1, 1918 arba ten gi
mė nuo tos dienos. Vokie
čiai, kurie išsikraustė iš 
tos teritorijos grįžta atlik
ti balsavimo pareigą. Teri
torija pavedama tarptau
tinės komisijos kontrolėn. 
Tarptautinę komisiją su
daro Rusija, Italija, Angli
ja ir Prancūzija. Lenkija 
iš tos teritorijos turi iš
traukti kariuomenę ir po
liciją.

4. Uostas ir miestas Gdy
nia paliekamas Lenkijai, 
kurio ribas nustato Vokie
tija ir Lenkija susitarimu.

5. Plebiscitas įvyksta 12 
mėnesių praėjus.

6. Vokietijai ir Lenkijai 
i užtikrinamas susisiekimas 
i geležinkeliais, gatvėmis ir 
jūra per teritoriją, kuri 
pavedama tarptautinės ko
misijos kontrolei.

7. Dauguma balsų nule
mia klausimą, prie kurios 
valstybės toji teritorija 
(koridorius) turi priklau
syti.

8. Nežiūrint kaip gyven- 
į tojai nubalsuotų, Vokieti-

~ dar J fa turi teisę turėti susisie- 
parodėt ^imą su Dancigu ir Rytine

Prūsija, o Lenkija turi tu
iiią padėką. Lai rėti susisiekimą jūra.

Pax Romana Centras 
Būsiąs Amerikoje

VVashington, rūgs. 11,— 
Iškilus Europoje karui, 
Pax Romana, katalikų stu
dentų federacijų centras 
nutarta perkelti į Ameri
ką.

ki ja susitaria ir Dasirašo 
sutartį, užtikrindamos ma
žumoms teises laisvai plė
sti tautinius pasireiški
mus. ir jeigu reikalinga, 
turi būti leista kurti orga- 

l nizaci jas.
15. Jeigu butų susitarta 

šiais klausimais. Vokietija 
ir Lenkija pasižada viena 
kitai tuojau demobilizuo
ti savo militares jėgas.

16. Vokietija ir Lenkija__ ,___ „______
sutinka, kad pagreitintų ■ ti Vilnių su vokiečių pa- 
pra vesti visus minimus; galba. Suprantama, kad
klausimus ,ir kitais klau- dar neatėjo laikas atgauti 
simais smulkmeniškai su- Vilniaus kraštą, kada Lie- 
sitarti. į tuva, prasidėjus karui, lai-

Tai maždaug tokie buvo i kosi neutfalumo. Bet Lie- 
i Hitlerio punktai prieš pra-'tuva turi būti pasiruošus 
dėsiant karą. Lenkija Hit- savo žemes atgauti.

Voldemaras Vėl Areštuotas
i Kaunas — Pranešama, 
kad grįžęs iš užsienių prof. 
A. Voldemaras vėl areš
tuotas ir įkalintas. Sako
ma, kad jis norėjęs atgau-

1939 Nauji Nash Automobiliai

VALGOMOJI) DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję 1 bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matite "Darbininke”.

MEDUS

I 
t

Povilas Bushmaius
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.

Perkins Markei
F. Baltruiiūnas ir p. Klinga. Sav. 

t 753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

I
į

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
lai verti skaitytojų pa raino*.

Visi skelbki tas “Darbininke”.

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

66 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

9. Jeigu koridorius tektų 
Vokietijai, tai ji sutinka 
pasikeisti gyventojais su 
Lenkija.

10. Specialūs privilegijos 
Dancigo uoste, kurias Len
kija gal nori turėti, turi 
būti pasikeičiamos lygio
mis teisėmis su tokiomis 
pat privilegijomis Gdvnia 
uoste.

11. Kad pašalinti iš tos 
teritorijos bile grasinimus 
iš vienos ar kitos pusės 
Dancigas ir Gdynia lieka 
tik prekybos miestai be 
militarių įstaigų arba 
tvirtovių.

1 12. Hela pusiasalis, kuris

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 S839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

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

TEL. GEN 9296

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broad way
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTAP.Y PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORVVOOD, MASS.
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRUS SKELBIMAI

I
I

I

Slonife WeWing Co.
Welding Hot Water A Steam

Boilers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlir.gton, Mass.

Tel. Ari. 2316

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

Visi skelbkite “Darbininke”.

Oueen Am Laundry, Ine.
7—9 Ellery St,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite iį darbą mum*.
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KARAS, KARAS IR KARAS! Šventosios Uosto Vaizdas
Aš šį rytą klausiau virš tuzi- Chamberlainas 

no kalbų iš Berlyno. Paryžiaus, klaraciją. karo 
Londono ir kitų centrų Euro- Vokietiją, tai. 
pos bei Amerikos. Londonas ir perspėti, kad to nedarnų. 
Paryžius paskelbė karą prieš 
Vokietiją. Patsai Anglijos ka
ralius trumpai kalbėjo, ir pri
minė: tikimės, kur galia ten tu
ri būti tiesa, ir. sako, kad Die
vas padės jiems tame laimėti. 
Čia yra klausimas, kaip Dievas 
žiūri į tokius dalykus ir kiek 
tos pagelbos Dievas gali duoti, 
ypatingai kurie pasisako, kur 
galia ten tiesa.

Kai kurie kalbėtojai išskait- 
liavo. kiek kuri valstybė turi 
kariškų jėgų ir esą bus leng
viau nugalėti Vokietiją. Čia ir 
didelis klausimas. Šiose dienose 
nedaug reiškia daugumas ar 
galia, bet kur geriau išdirbti 
smegenis tai galiai bei jėgai 
kontroliuoti.

Mes turime pavyzdžių: Japo
nija buvo nykštukas prieš ga
liotą arba kačiukas prieš Liūtą- 
Kiniją. Bet šiandien pusė Kini
jos užėmė. Be to veik nuolatos 
kyla kivirčiai iš antros pusės. 
Na. ir tie liūtai to kačiuko ne
apgali ir jei kaip tas kačiukas 
gali išeiti laimėtoju prieš abu 
liūtus.

Karas yra biaurus ir smerkti
nas dalykas, ir niekas negali 
džiaugtis karo veiksmais.

Mano nuomonė yra tokia dėl 
šio karo, nors prieš Vokietiją 
kariauja daug, daug didesnė ka
ro jėga ir Vokietija smerkiama, 
bet Vokietija karą laimės, o vi
si prieš Vokietiją pralaimės su 
savo didelia galybe. Kaip

skelbė savo de- 
piadžią prieš 

rodos, norisi ji 
nes

visvien Vokiečiai laimės, o jūs 
bereikalingai turėsit didelius 
nuostolius. Aš sakau, dėl to. kad 
savo gyvenime panašių dalykų 
daugybę atspėjau, ar pasakiau 
iš anksto, kaip kas laimės, ar 
kaip kas bus ir niekados neįvy
ko priešingai. Tikiu, kad ir 
didelį dalyką man pasiseks a 
pėti. arba bus taip kaip aš 
kau. Tik yra viena kliūtis. Jei 
Amerika ten pasiųs greitai save 
galingas jėgas, tai viena išeitis 
ir tai sunkiai tikėtina.

Žinoma kuo greičiau tas daly
kas eitų ir baigtųsi, tuo ma
žiau visi ar visos kariaujančios 
šalys nukentėtų.

O jei karas užsitęs, tai nė mū
sų Tėvynė neišliks nepaliesta ir 
tuomet klausimas koks likimas 
gali lemti. Norėtųsi ir tai man 
pasakyti, bet per anksti tą sprę
sti. nes niekas netikės dar tuo 
labiau šiandiena. Palauksim 
kiek vėliau.

Prie to dar norisi pridėti, kad 
lenkai, kaip greit nustos karia
vę prieš Vokietiją, taip jie dau
giau laimės. Bet jei jie tęs karą 
ir eikvos paskutines jėgas prieš 
Vokiečius, tuomet jie neteks vi
sai savo nepriklausomybės, nes 
jie nuo visų savo kaimynų to 
užsipelnė. “Nedarykite kitam, 
ko nenori, kad tau būtų daro
ma". Kristaus žodžiai yra tei
singi ir neužmirštami.

p. j J. K. Mikas.

I I

Šventosios laivų dirbt uvėje pastatytieji žvejams didžiuliai motoriniai ku
tenai. toliau mokomasis karo laivas “Prezidentas Smetona”.

steigia likerių fabriką. Fa
brikas numato gaminti net 
benediktiną ir eksportuoti 
į užsienį.

Šiene Sudegė Vaikai Perkūnija, Audros ir 
Gaisrai

9

Perkūnija Pritrenkė Keturis 
Žmones

Rukoniai, Šeduvos vals
čiaus. — Liepos 17 d. čia 
praėjo smarki perkūnija, 
kuri uždegė Prano Tamo
šiūno gyvenamą trobą, 
tvartą ir daržinę esančią 
po vienu stogu. Tuo laiku 
troboje buvo 4 žmones ir 
visus pritrenkė. Vienas 
tuojau mirė, kitus tris iš
vežė į Panevėžio ligoninę. 
Mirusis buvo ne vietinis, iš 
Utenos apskr.

I

Tėvų Marijoną Provincijo
las Lietuvoje

Šiuo metu

Šiauliai — Paskutiniu 
laiku Šiaulių mieste paste
bimas didėjantis skaičius 
lietuviškų prekybos įmo
nių. Prie to didėjimo labai 
prisideda patys lietuviai, 
ypač kaimiečiai ūkininkai, 
kurie mieliau perka pas 
savuosius. Lietuviai pre
kybininkai savo mandagiu 
patarnavimu patraukia 
daug klijentų; ypatingai 
sekasi jauniesiems preky
bininkams. baigusiems 
Lietuvos prekybos mokyk
las.

— 6.168,2 to. 
sviesto išvežta

giau. kaip per tą patį laiką 
pernai. Minimą laikotarpį 
iš Lietuvos į užsienius 
sviesto išvežta: šiais me
tais 6.748.5 to. praėjusiais 

Daugiausia 
į Angliją,

kiek mažiau į Vokietiją. 
Toliau ėjo Artimieji Rytai, 
Čekija. Belgija. Šiaurės A- 
frika ir kt. kraštai. Kiau
šinių į užsienius išvežta: 
-939 m. I pusm. 68.759.640. 
1938 m. I pusm. — 64.430. 
640. Padidėjimas 
4,329.000 kiaušiniais
6.7 U.

Dimgailių k., Sedos val
sčiuje kalvis P. Būčys. pa
sidaręs prietaisą. buvo 
pradėjęs gaminti 10 Lt. si
dabrines monetas. Mone
toms platinti buvo sura
dęs gretimo Dūmaičių kai
me gyventojus J. ir St. Vy
čius ir vieną Laižuvos mie
stely. Tačiau Mažeikių kri
minalinė policija greit su
laikė visus tris monetų 
platintojus, o po to ir patį 
monetų gamintoją, pas 
kurį rasta ir monetoms ga
minti prietaisai. Monetų 
gamintojas ir jų platinto
jai suimti.

Pažymėtina, kad tos mo
netos buvo platinamos 
daugiausia tarp mažiau iš
silavinusių žmonių ir 
smulkiomis prekėmis pre
kiaujančių prekybininkų.

Liepos 24 d. pro Plungę 
smarki audra su 

nepaprastai dideliu lietu
mi ir perkūnija. Perkūni
ja pridarė daug nuostolių 
ir pačiam mieste. Sugadi
no keliose vietose elektros 
ir telefono laidus. Kučins
ko — Pabedinskų fabrike 
perkūnija padarė nuosto
liu maždaug už 2—3.600 
Lt.

šventoji — Rugpiūčio 1 
d. sukako lygiai keturi me
tai nuo “Prezidento Sme
tonos” karo laivo įkūrimo. 
Šią sukaktį laivo įgula ku
kliai paminėjo. — Šios sa
vaitės pradžioje iš Klaipė
dos į Šventosios uostą at- 
būriavo dar dvi jachtos: 
“Nijolė” ir “Žalčių” Kara
lienė”. Dabar Šventosios 
uoste jau yra vienuolika 
jachtų. Jomis nuolat bu
riuoja nemaža buriuotojų. 
Šiuo metu Šventojoje jūri
ninkai sparčiai ruošiasi 
jachtų kursams, į kuriuos 
priimami skautai. Šie kur
sai prasidės rugpiūčio 5 d. 

| ir truks iki 15 d. — Pasku
tiniu metu keletą poilsio 
dienų Šventojoje praleido 
gen. Nagius, kuris gyvai 
domėjosi jūriniais klausi
mais.

Kaunas
Lietuvoje vieši vienas di
džiausių Amerikos lietu
vių katalikų veikėjų ir 
švietimo pionierių, Maria- 
napolio kolegijos steigė
jas ir jos rektorius kun. 
dr. Jonas Navickas, MIC., 
kuris šių metų liepos 19— 
20 dienomis įvykusiose 
marijonų vienuolyno va
dovybės rinkimuose Ro
moje išrinktas Tėvų Mari
jonų provincijolu Ameri
koje.

Kaunas — Rugpiūčio 8 
d. prasidėjo jūros savaitė. 
Ta proga spauda iškelia 
jūros gyvybinę reikšmę 
Lietuvai. Rugpiūčio 15 d. 
Šventosios uoste įvyks di
delės iškilmės, į kurias iš 
viso krašto suvažiavo gau
singos ekskursijos. Jūros 
savaitės proga pašventin
tos keturios pajūrio moky
klos — Palangos, Skuodo, 
Kretingos ir Šventosios 
pradžios mokyklos. Pa
šventinimo iškilmėse daly
vavo švietimo ministras 
dr. Bistras, vidaus reikalų 
ministras Skučas ir kiti 
žymūs svečiai.

Bulius Subadė Žmogų

siekia
arba

Kaunas — Nors, netek
dami Klaipėdos krašto, ne
tekome 4-rių pieninių su 
keliasdešimt grietinės nu- nintelio likerio ir panašių 
griebimo punktų, vis dėlto gėrimų fabriko. Grupė as- 
šiemet per pirmą pusmetį menų su ats. gen. Velykių 
Lietuvoje eksportui svies- priešakyje sudarė pilną 
to pateikta per 9 U dau- bendrovę, kuri dar šiemet

Kaunas — Užėmus Klai
pėdą, Lietuva neteko vie-

Kaunas — Rugpiūčio 8
15 dienomis visoje Lie

ir Kaune, rajoniniai komi
tetai organizuoja mažes
nes šventes visame krašte. 
Rugpiūčio 15 d. Šventojoje 
bus pašventinti naujai pa
statytieji laivai, atidaryta

Kaunas —Luzerne, Švei
carijoje vykstančiose pa
saulinėse šaudymo pirme-j 
nybėse gerai pasižymėjo; 
Lietuvos ekipa. Mažojo ka- ■ 
libro šautuvais rungtynė
se tarptautinio meistro 
vardui gauti iš padėties 
gulom mūsiškiai jau šeši 
išsikovojo meistro vardą 
ir aukso bei sidabro meda
lius. Aukso medalis duoda
mas gulom iš 400 galimų 
išmušusiems 392 taškus ir 
daugiau. Vladas Nakutis 
šiose varžybose padarė 
395 taškus iš 400 galimų 
ir Jonas Muraška 393 taš
kus. Abudu gavo aukso 
medalius. Sidabro medalis; 
už padėtį g____ ______
mas padariusiems 385 taš-’ 
kus. Ir štai vėl mūsiškiai 
keturi šaudytojai, su dide
liu kaupu taškų pertek
liaus, gauna sidabro meda
lius, būtent: Kazys An- 
druškevičius padarė 391 
tašką, Jonas Gailiūnas 390 
taškų, Antanas Janušonis 
389 taškus ir Antanas Kar
čiauskas 388 taškus.

Baisogala — Daug nesu
skaičiuojamų nuostolių 
Baisogalos apylinkėje pa- praėjo 
darė perkūnija.

Per vieną savaitę Baiso
galos valsčiuje buvo devy
ni gaisrai. Sudegė daug 
trobesių, gyvulių, pašaro, 
inventoriaus. Januškcnių 
kaime perkūnas įtrenkė į 
ūkininko Sirutavičiaus 
tvartą ir užmušė gražų ar
klį ir, kiaules. Ugnis bema
tant persimetė į daržinę, 
(pe bendru stogu), padegė 
suvežtus iš lauko dobilus
ir apsupo ant šieno miego- tuvoje ruošiama jūros sa- 
jusius Sirutavičiaus vai- vaite, kurios tikslas yra 
kus. Vienam iš jų pasisekė skatinti jūros meilę ir pro
su degančiu šienu nukristi paguoti vandens sportą, 
žemėn ir šiaip taip iššliau- Centrinis komitetas tuo 
žti laukan. Tik per stebūk- tikslu ruošia dideles šven- 
lą vaikutis išsigelbėjo, nes tęs Palangoje, Šventojoje 

‘ ugnis jau buvo nudeginusi 
pusę odos. Antrasis 8 mt. 
berniukas liko ant šieno 
bemiegąs ir jį ugnis sude
gino. Nudegusiomis galū
nėmis, išdegusiu galvos
kiaušu žmonės jį ištraukė naujoji mokykla, gatvės ir 
iš ugnies. Vargšas tėvas iš kt. Iškilmės bus transliuo- 
skausmo plikomis puselė- jamos per radiją. Numato- 
tomis rankomis žarstė ža- mos rinkliavos laivyno ir 
rijas ieškodamas sūnaus uosto ugdymui, o taip pat 
kaulų. Antras sūnelis, vos įvyks didelė vandens spor- 
gyvas, cypdamas nuo žai- to šventė su jachtų, valčių, 
zdų ir paanglėjusiu veide- baidarių, plaukimo rung- 
liu rangėsi nesulaukdamas tynėmis ir kt. Jūros savai- 
atvykstant daktaro (nes iš tės proga kelionė į pajūrį 
Baisogalos daktarai daž
nai išbėga). Tai skaudūs 
smūgiai. Sudegė beveik 
viskas ką jis turėjo.

Kaunas — Rugpiūčio 5 
d. į Kauną bandymo tiks
lais Neries upe atplukdy
tas pirmas miško medžia
gos transportas iš Labano- 

j ro miškų. Sieliai iš Laka- 
: jos ir Žeimenos upių Neriu 
buvo plukdomi tranzitu 
per Vilniaus kraštą.

Kaunas — Lietuvių Ra
šytojų Draugijos valdyba 
nutarė rašytojo Jono Bi
liūno palaikus ekshumuo
ti Zakopanėje rugsėjo 8 d., 
Kaunan jie bus parvežti 
(rugsėjo 9 d., o laidotuvės 
■Anykščiuose įvyks sekma
dienį, rugsėjo 10 d. Ūki
ninkai Gražys ir Nemei- 
kis Anykščių piliakalnyje 
nemokamai perleido žemę 
Jono Biliūno kapui.

•>

Nesamdo Darbininkų

i

siu metų liepos mėn. 25 
d. Mikalinavos dvare (Ve
liuonos valse.) Gerulaičio 
St. bulius mirtinai subadė 
skerdžių J. Grybą.

Grybas buvo senas žmo
gus ir velioniui žuvus liko 
materialiai neaprūpinta jo 
šeima.

Šventoji — Pasibaigus 
antrosios pamainos dar
bui, rugpiūčio 6 d. į Šven
tosios savanoriško Darbo 
Talkos stovyklą atvyko 
trečios pamainos talkinin
kai, jų tarpe apie 40 gim
nazistų.

Vargas Su Samdiniais

Mirtinai Suspardė 
Piemenuką

Pabubysio vi. vieno kai-
gulom duoda-'1110 ūk. M. pasisamdė Šiau-

Gaisras Vilkaviškio

Vilkaviškio apskrityje 
Simeliškės dvare kilo gai
sras. kuris sunaikino Že 
mūs Ūkio M-jai priklau 
sančius pastatus ir ūkve
džio turtą. Nuostolių pa- 

I daryta arti 60,000 Lt.

liuese piemenuką Vaclovą 
Gineitį, gyv. Pakartuvių 
g. 39 nr. Pabuvęs kelias 

! dienas pas ūkininką, pie- 
Į menukas susigalvojo mes
ti darbą ir pėsčias ėjo na
mo Šiaulių link. Ūkininkas 
M. kelyje pasivyjo pieme
nuką ir liepė grįžti, tačiau 
tam nepaklausius, smar
kiai jį suspardė ir. palikęs 
ant kelio gulintį, sugrįžo į 
savo ūkį. Atsipeikėjęs pie
menukas raišuodamas pa
ėjo vargais negalais nr

mo, tačiau tuojau atsigulė, 
nes jautė skausmus. Tėvai 
nugabeno vaiką į mieste 
’igoninę, bet vaikas nepa
vijo ir po kelių dienų mirė. 
Dabar byla susidomėję 
teismo organai ir žiauriam 
ūkininkui teks atsakyti.

Naujamiestis — Ūkinin
kai dejuoja, kad dabar su 
samdiniais esąs tikras 
vargas. Algos brangios, o 
samdiniai nenorį sąžinin
gai atlikti jiems pavestų 
pareigų: bet tiktai ieško 
iš šeimininko priekabių, o 
radę progos visai iš tarny
bos išeina. Išėjus samdi
niui, šeimininkas pačioj 
darbymetėj turįs ieškoti 
kito, bet retai tepasiseka 
gauti kitą, nes dabar sam
dinių yra didelis trūku
mas. Ypač nuo to nuken
čia stambieji ūkiai.

Krekenavos ap. yra 
stambių (40 ha) ūkininkų, 
kurie darbus vilkina, bet 
padienių darbininkų ne
samdo. Sako, jog nėra pi
nigų darbininkams apmo
kėti. Pinigas kaime — re
tenybė.

Kaunas — Sveikatos De
partamentas kovai su 
džiova numato praplėsti 
sanatoriją ir dispancerių 
tinklą. Tuo tikslu prie 
Kauno Rumšiškės girinin
kijoje bus statomas sana
torinis miestelis 100 ha 
pušyne. Sudaroma speciali 
kovai su džiova komisija, 
kurios pirmininku sutiko 
būti kovos su džiova pio
nierius dr. K. Grinius.

K.

Žaibas Padegė

Kaunas — Į Sovietų Ru
sijos žemės ūkio parodą iš 
Lietuvos išvyko kelios de
šimtys žmonių, jų tarpe 
nemažai agronomų, preky
bininkų ir kooperatininkų.

Žagarė — Šiemet Žaga
rės apylinkėse itin gerai 
užderėjo jau plačiau pa
garsėjusios “Žagarės vyš
nios”, kurių iš viso buvo 
parduota apie 150,000 kg. 
Daug Žagarės vyšnių “Pie
nocentras” eksportavo į 
Vokietiją.

I

Naumiestis — Užėjus 
nedideliam debesiui su 
griaustiniu, įtrenkė į Juo
zo Urbanavičiaus gyv. na
mą, tvartą ir kluoną, ku
rie buvo po vienu stogu. 
Ugnis plėtėsi greitai. Su
degė dobilai, drabužiai, a- 
vis ir kitas turtas.

Kaunas — Lietuvoje vis 
daugiau plečiamas vidaus 
turizmas. Daugiausia lan
komos istorinės piliakal
nių ir gražiosios gamtos 
vietovės. Mėgiamiausios 
turistų vietos yra Dubin
giai ir Kernavė. Ateinan
čiais metais Kernavė ruo
šiasi švęsti 900 metų įsi
kūrimo sukaktį.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 
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DARBININKO 

Laivakorčių
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