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Jau dvidešimts keturios 
dienos kaip Naujoje An-1 
glijoje nebuvo lietaus, ku
ris būtų nors kiek suvilgi-! 
nęs žemę. Baigia išdžiūti 
upės ir upeliai. Ūkininkai 
tai tikrai nusiskundžia, 
kad viskas baigia išdžiūti. 
Be to, sausra sudaro rimtą 
gaisrų pavojų. Pereitų me
tų audros išversti medžiai, 
kurie tebėra miškuose, su
džiūvo taip, kad nuo ma
žiausios ugnies gali už- 
liepsnoti ir nudeginti ne 
tik miškus, bet ir gyvena
muosius namus. Jeigu taip 
bus ilgiau, tai kaikurios 
dirbtuvės turės užsidaryti, 
nes pritruks vandens.

Gerb. Klebonų Dėmesiui
J. M. Prel. Maciejauskas 

pasilieka Amerikoje iki 
birželio 25 d., 1940 m. 
Gerb. Klebonams galėtų 
patarnauti su misijomis, 
rekolekcijomis ir konfe
rencijomis. Tuo tarpu gy
vena: 425 Lafayette St., U- 
tica, N. Y.

Grįžo 'Prezidentas 
Smetona'

Šventoji — Į Šventosios 
uostą įplaukė grįžęs iš re
monto Liepojuje mūsų ka
ro laivas “Prezidentas 
Smetona” ir iš Klaipėdos 
atplaukė didžioji šaulių 
jachta “Šaulys”.

Bridges Pardavęs 
Darbininkus
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J. E.Vyskupas Bučys Išrinktas Generolut

I

Kun. Dr. Jonas Navickas

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC.,
J. E. VYSKUPAS PETRAS PR 

BUČYS, MIC.,
i

(Kablegrama 
“Darbininkui”)

Lenkai Kariausiu Dėl 
Dancigo

Varšuva, Lenkija, liepos 
24 —Lenkų laikraštis “Ex- 
press Poranny” straipsnyj 
pareiškė, kad Lenkija “ka
riaus dėl Dancigo, jeigu 
nebus kitos išeities palai
kyti tvarką Baltijoj ir pa
tiems nebus galima išsilai
kyti laisviems nuo Vokie
tijos imperialistinio jun
go”. Šis pareiškimas skai
tomas kaip atsakymas į 
tuos gandus, kad vedamos 
derybos dėl Dancigo.

Bet Europos politikai y- 
ra interesuoti lenkų parei
škimu “jeigu nebus kitos 
išeities”. Tuo pareišk’mu 
lenkai palieka atdaras 
ris deryboms.

Gaisras Laukuose

du-

Marianapolio Kolegijos rektorius, naujasis TT. Mari- naujasis Tėvų Marijonų Vienuolijos Generolas. Joj 
jonų Kongregacijos Amerikoje provincijolas. Kun. Dr. Ekscelencija jau apie 48 metai kaip darbuojasi vtsuo 
J. Navickas, MIC gimė Suvalkijoj. 1895 m. Mokslus ė- meniniame bqi literatiniame darbe. Filosofijos ir teo-, 
jo savo tėviškėje; mokėsi Mariampolės gimnazijoje ir log'Jos daktaro laipsnį įsigijo Frybourgo Umversite- 
du metu Seinų Seminarijoje. 1913 m. atvyko j Jung. te> Šveicarijoj; Petrogrado Dvasinėje seminarijoje bu-: 
Valstybes ir įstojo į La Salette vienuolyną Hartforde. vo. prefesorium ir vėliau rektorium. Įstojęs į Tėvų Ma- 
Kaipo vienas iš gabiausių studentų tapo išsiųstas į jonų Kongregaciją, atvyko Amerikon ir čia dii bo, 

' Frybourgo Universitetą, Šveicarijoj, kurį baigė 1922 Parapijinį, visuomeninį ir literatinį dal bą. Grįžęs į Lie- į
Kaipo vienas iš gabiausių studentų tapo išsiųstas į

San Francisco, Cal., 
pos 24 — Eugene Dietrich, 
ADF. tarptautinės uoste 
darbininkų unijos orga- 
nizatoriusą liudydamas, 
kad Harry Bridges esąs 
komunistas, pareiškė, kad 
Bridges “pardavė” i___
darbininkus “j 
patenkintų savo egoizmą”.

Frederick Allen, buvęs 
Fish Reduction Workers 
unijos sekretorius, pareiš
kė, kad jis buvęs komunis
tų partijos nariu nuo sau
sio iki lapkričio mėn. 1937 
m., ir kad tuo laiku Brid
ges priklausęs prie komu
nistų partijos.

Harry Bridges byla dar 
nepasibaigė. Valdžios ko
misija, kuriai pirminin
kauja Landis, Harvard 
Law School viršininkas, 
veda tyrinėjimą ar Harry 
Bridges priklausė prie ko
munistų partijos ar ne, ir 
ar jis kaipo nepilietis turi 
būti deportuojamas už ko
munistinį veikimą.

ROMA, liepos 24 d. — 
Tėvų Marijonų Vienuolijos 
Taryba išrinko generolu J. 
E. Vyskupą Petrą Pranciš
kų Bučį, o Amerikos Tėvų 
Marijonų Provincijos pro
vincijolu išrinko kun. Dr. 
Joną Navicką, Marianapo
lio Kolegijos rektorių.

Norvvood, Mass. — Sek- 
.madienį, liepos 23 d., kru
vinuose arti Nęrwood Air- 
port prie Neponset St. už
sidegė žolė ir sudžiūvę žab- 
gariai. Liepsna nudegino 
10 akerių plotą.

m. teologijos daktaro laipsniu. Kun. Dr. Jonas Navic-^uv^ *r taip pat sunkiai darbavosi literatiniame
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kas grįžęs j Jungtines Valstybes po kiek laiko persikė
lė į Tėvų Marijonų Vienuoliją, kur visu uolumu stojo 
dirbti misijonieriavimo ir visuomeniniame darbe. Bet! 
kun. Dr. Navickas buvo ir yra atsidavęs jaunuomenės 
auklėjimo srityje. TT. Marijonams įsteigus Mariana
polio Kolegiją, kun. dr. Navickas skiriamas tos Kole- 

uosto arijos rektorium, kurio pareigas ir tebeina. Kun. Dr. 
į upę, kad Navickas visa širdimi atsiduoda jaunimui — studen

tams, rūpinasi jais ir auklėja juos lietuviškoje dva-į 
šioje.

Kun. Dr. J. Navickas suranda laiko ir literatiniam j 
darbui, kurį yra pradėjęs 26 metai atgal. Yra parašęs | 
daug straipsnių įvairiais klausimais mūsų katalikiš
kiems laikraščiams ir žurnalams, tarp kurių ir “Dar
bininkui”. Sunkiai dirbdamas švietimo darbą, buvo! 
rimtai susirgęs, bet dabar, dėkui Dievui, vėl jaučiasi 
stipresnis. Šiais metais pirmą kartą pasiėmė ilgesnes, 
atostogas TT. Marijonų Vienuolijos tarybos seimo 
proga. Linkime kun. dr. Navickui sustiprėti sveikatoje.

Provincijolu išrinkimo proga sveikiname kun. dr.
Joną Navicką ir linkime ilgiausių metų.

lie-

Paskola Vokietijai Nervuoja

Naciai Persekioja Austrijos 
Arkivyskupų

. Salzburg, Vokietija, lie
pos 24 — Šiomis dienomis 
J. E. arkivyskupas Sigis- 
mund Waitz, kuri naciai 
prievarta iškraustė iš ar
kivyskupijos rūmų, gegu
žės 30 d., dabar vėl gavo 
nacių valdžios įsakymą iš
sikraustyti iš naujos vie
tos, kurią arkivyskupas 
nuomavo. Naciai sako, kad 
nauji nuomojami arkivys
kupo namai esą reikalingi 
valdžios ofisams.

Tas parodo, kad Vokieti
jos naciai įvairiais būdais 
persekioja ir terorizuoja 
Katalikų Bažnyčios vadus.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 
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Londonas, liepos 24 — 
Labai daug sensacijų su
kėlė, kada paaiškėjo, kad, 
Robert Hudson, užjūri- 
nės prekybos departmento 
sekretorius, vedęs taikos 
derybas, kuriose įėjo ir 
stambios paskolos klausi
mas, su Vokietijos atsto
vais pereitą savaitę. Hud
son pareiškė, kad jis apie 
tas derybas jau yra sakęs 
Anglijos premierui Cham- 
berlainui, ir kad premie- 
ras padarysiąs pranešimą 
apie tai parliamentui. 
Spaudos atstovų klausinė-

jimą su Vokietijos atstovu 
Dr. Helmuth Wohltat tai
kos paskolos klausimais, 
bet kaip didelė toji pasko
la, siūloma Vokietijai, ne
pasakė.

Anglijos valdžia dėl šių 
žinių išėjimo viešai labai 
nervuojasi. Niekas netikė- 

; tų, kad Anglija, kuri orga- 
' nizuoja valstybes prieš 
Vokietiją, duotų stambią 
paskolą Hitleriui.

I I I

i

ir vienuolijos darbe. Rodos, 1927 m. pirmą kartą tapo 
išrinktas TT. Marijonų Vienuolijos generolu. Šv. Tė
vas Pijus XI, pastebėjęs nepaprastus kun. P. Bučio 
MIC., TT. Marijonų Vienuolijos generolo, gabumus, 
liepos 6 d., 1930 m. konsekravo tituliaru Olimpo Bizan
tijos Rytinių Apeigų vyskupu. Taigi lietuvis vyskupas 
skirtas pirmuoju rusų apaštalu. Tas pareigas eina ir 
dabar. Daug rusų grąžino į Katalikų Bažnyčią. Gyven
damas Romoje ir Lietuvoje taip pat daug dirbo ir dir
ba literatiniame darbe.

1931 m. J. E. vyskupas Petras Pranciškus Bučys 
buvo atvykęs į Jung. Valstybes. Tais pačiais metais, 
rugsėjo 8 d. pašventino Marianapolio Kolegiją, Thomp- 
sone. Po to vėl grįžo į Europą darbuotis. Spalių 18 d., 
1933 m. Garbingasis Ganytojas vėl atvyko į Ameriką, 
ir čia kiek laiko darbavosi. Grįžo į Lietuvą, kur su ma
žomis pertraukomis gyveno ir darbavosi sielų ganyto- 
javimo bei literatiniame darbe.

Jo Ekscelenciją vyskupą Petrą Pranciškų Bučį, 
MIC. sveikiname išrinkimo generolu proga ir prašome 
Aukščiausiojo, kad jį sveiką laikytų dar ilgus metus.

Taikos Derybos Europoje
tybės sumažins savo regu-

Sovietų - Vokietijos 
Derybos

Vokietijoje Trūksta Darbi
ninkų Ir Medžiagos

Maskva, Rusija — Radio 
praneša, kad Vokietijos su 
sovietų Rusija prasidėju- medžiagos 
sios prekybos derybos J:ę- darbininkų 

atstovas Berlyne tariasi 
su naciu ekonominės mi
nisterijos įgaliotiniu.

iv>

Berlynas, liepos 24 — 
Vokietijoje trūksta žalios 

ir patyrusių 
Bet labiausia

Iš Washingtono praneša, 
kad penkios Europos vals- lerę kariuomenę iki 3,000 
tvbės tariasi pasirašyti 25 
metams taikos sutartį, bū- 

itent. Angliįa, Prancūzija, 
j Vokietija, Italija ir Lenki
ja. Sakoma, kad sutartis 
bus patvirtinta laike dvie
jų savaičių. Sutartyje esą 
įrašvta devyni svarbiau
sieji punktai, kuriuos pri
ėmus būsiąs pašalintas 
karo pavojus Europoje.

Štai tie punktai: 
j 1. Dancigas bus gražin
tas Vokietijai, bet techni- 

, kiniai pasilieka laisvas uo- 
I stas, kuris bus atdaras ir 
Lenkijos komercijai.

2. Lenkijos koridorius 
būsiąs taip modifikuotas, 
kad patenkintų Vokietiją 
ir Lenkija, tačiau Vokie
tija gal būti turės laisvą 
susisiekimą su Rytine 
Prūsija ir Lenkija taip pat 
turės laisva susisiekimą 
su Dancigu ir Gdynia.

3. Italija turės atstovvbę 
Suez kanalo direktoriate.

1 4. Italija gaus teisę turė
ti susisiekimą geležinkeliu 
iš Addis Ababa su Prancū
zijos koloni ja Džibouti.

5. Bus įsteigta neutrali
zuota zona Šiaurinėje A-
frikoje ties Gibraltaru, 
kad užtikrintu ten Angli
jos aukščiausią valdžią.

6. Dabartiniai rubežiai 
'Prancūzijos ir Italijos bus
garantuoti.

7. Dabartiniai rūbe?
Prancūzijos ir Vokieti ios; . .... ...
bus nuolatiniai užtikrinti. Jaunuolių kurie apsigink-

8. Visi kiti rubežiai. kaip iav‘? revolveriais buvę pę- 
dabar yra Europoje, busirėje rubezių. Naciai sako, 
garantuoti 25 metams. I kad lenkai triukšmavo ir 

I 9. Penkios minėtos vals- grasino gyventojams.

V •

vyru 25 metams.
Sakoma, kad tos sutar

ties kopija gavęs preziden
tas Rooseveltas ir valsty
bės sekretorius Hull. Su
prantama, Jung. Valsty
bės neįskaitomos kaipo 
dalyvis toje sutartyje.

Londonas šias žinias už
ginčija. Lenkija apie to
kias dervbas nenori nė kal
bėti, nes jeigu taip būtų, 
tas viskas jos nenaudai. 
Lenkai sako, kad vokiška 
spaudos “antis”.

Dėl Dancigo Karo Nebus

I 
f

siamos. Sovietų prekybos trūksta tai anglių, kurių 1 
renkia ne tik kurui, bet ir 
elektros gaminimui. Be to, 
Vokietija nemažai anglių 

j eksportuodavo į užsienius. 
Dabar, kada to negali pa-! 

'daryt, tai jaučiamas ir pi
nigų trūkumas.

Berlynas, Vokietija — 
Vokietijos nacių spokes- 
manas kalbėjo oficialiai 
valdžios vardu ir pareiškė, 
kad dėl Dancigo karo ne
bus. Dancigo klausimas 
bus išspręstas kompromi
so keliu ir be kraujo pra
liejimo. Iš to suprantama, 
kad Dancigas bus grąžin
tas Vokietijai. Britanija 
padarysianti spaudimą į 
Lenkiją, kad nesipriešintų.

I

Sniegas Užmušė šešius 
Žmones

Naciai Areštavo 10 Lenkų 
Jaunuolių

Glacier, Wash., liepos 24,
— Sniegas slinkdamas nuo
Baker kalno užvertė ir už- meto duomenimis,
mušė šešius žmones, ku-metu Lietuvoje yra įregis- 

— Klaipėdiečiai yra ragi- rie atostogaudami ėjo į truota 1,723 automobiliai,
stoti savanoriais į kalno viršūnę. Dauguma 286 autobusai. 599 auto-

~ Di- iš atostogaujančių ten bu- sunkvežimiai, 35 kiti auto-
jamas, Hudson pareiškė, džiosios Vokietijos pėsti- vo kolegijų studentai ir vežimiai ir 1,159 motocik-
kad iis turėies Dasikalbė- ninku Dulką”. studentės. ilai.

Kaunas — Paskutiniojo 
šiuo

Dancigas, liepos 24 — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Dancigo rubežiaus sar
gyba areštavo 10 lenkų

kad jis turėjęs pasikalbę-

narni
steigiamą Berlyne “

ninku pulką”.
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Atvyko Ekskursija Iš 
Lietuvos

105 Poros Vienu Kartu 
Apsivedė

I

Saulių Sąjungos Švente

2

Montreal. Canada. liepos 
24 —Vakar Montreal base- 
ball stadiume 105 jaunos 
prancūzų - kanadiečių po
ros bendrai priėmė Mote
rystės Sakramentą. Tuoj 
po jungtuvių įvyko šv. mi
šios jaunavedžių intenci
jai. Jaunieji priklausė prie
Jaunų Katalikų Darbiniu- daug 
kų organizacijos, kuri ir 
vadovavo šiam judėjimui. 
Jaunavedžius prirengė 
jungtuvėms kun. Henri 
Roy. Moterystės Sakra
mentą suteikė poroms tuo 
pačiu laiku 105 kunigai. J. 
M. Prelatas George Gau- 
thier, Montrealio arkivys
kupas ko-adjutorius, su
teikė poroms palaiminimą, 
šv. mišiose dalyvavo apie • 
20.000 žmonių.

New York, liepos 24 — 
Pereitą penktadienį laivu 
“Nieuw Amsterdam” atvy
ko iš Lietuvos ekskursija, 
kurioj yra verslininkai, 
studentai, redaktoriai ir 
kitokio luomo žmonės, vi
so 27 ekskursantai.

Šiais metais turėsime 
svečių ir viešnių iš 

Lietuvos. Džiaugiamės ir 
sveikiname atvykusius 
svečius ir viešnias. Tiki
mės, kad svečiai ir viešnios 
neaplenks ir Bostono, taip 
vadinamo “kultūros lop- 
čio”, na ir laikraščio “Dar
bininko", kuris atstovauja 
lietuvius katalikus darbi
ninkus.

Japonai Ir Rusai Tebe- 
sišaudo

— Klaipėdos apylinkėje; 
daugelyje vietų pradėta 
nuo vieškelių ir plentų 
kirsti medžiai. Privačių 
kelių savininkai aiškinasi, 
kad jų žiniomis pakelių 
medžiai būsią valdžios nu
savinti ir paskiau nebebū
sią galima jų kirsti.
— Į Klaipėdą naujai at

kelti 3 pašto inspektoriai: 
2 iš Rytprūsių, 1 iš Berly
no.

_ I
Shanghai, liepos 24 —Ja- 

jonai praneša, kad Mongo- 
lia - Manchukuo rube- 
žiaus atsinaujino smarkūs 
mūšiai japonų su rusais. 
Smarkiausi mūšiai vyksta 
ore

Tėra Vienintelis Religinis 
Klausimas

Gyventi Ar Mirti

iš orlaivių.

Gintaras Lietuvoje

12 Nužudytų Kunigaikščių

Ispanijos pilietinio karo 
metu, kaip jau galutinai 
paaiškėjo, raudonieji nu
žudė šiuos 12 Ispanijos

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ, PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai

S11.50 už toną
Kodėl neužsisakyti šiandien!

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

S175.00 pilnai įrengtas
Maži mėnesiniai išsimokėjimai 

Galite pradėti mokėti Spalių 1 d. 
Klauskite mūs apie 5 metų 

Service Plan

♦
STETSON FUEL

CORPORATTON
Te’.. SOUth Boston 1510

Užsisakykite anglis per

Darbininkas
366 W. Broadvvay. So. Boston.

Tel. SOUth 2680

Kaunas — Pasirodo gin
taro esama ne tik pajūry
je, bet ir kitose Lietuvos 
vietose. Šiomis dienomis 
Žiežmarių miestelio malū
nininko M. Šogano pasam
dyti darbininkai, gilinda
mi Strėvos upės vagą, prie 
Žiežmarių miestelio, iška
sė kumščio didumo, apie 
200 gr svorio, gabalą gin
taro. Praėjusiais metais 
toje pat vietoje, gilinant 
upę, taip pat rasta gabalė
lis gintaro apie 15 gr. svo- 

jrio. Gintaras yra tamsios 
spalvos.

I

■ " »
— Šiomis dienomis Klai

pėdoje įvyko didelis valdi
ninkų suvažiavimas. į kurį 
atvykęs Vokietijos nacio
nalsocialistų partijos val
dininkų skyriaus centro 
atstovas pareiškė, kad vi
si, kurie užima valdiškas 
vietas, turi būti ištikimi ir 

• pavyzdingi nacionalsocia
listai. Nuo aukščiausio li
gi žemiausio valdininkai 
privalą visiškai pasišvęsti į kancleriui Hitleriui ir Rei- 

1 chui.

iFi?
1 (ff

ibe kito ko, pareiškė: “Ir; 
Kauno visuomenė Šaulių 
Sąjungos dvidešimtmečio 
sukakties didžiųjų iškil
mių dieną, birželio mėn. 25 
d., Lietuvos šauliams įtei- praneša, kad nuo to laiko, 
kia 2,000 šautuvų, 50 leng
vųjų kulkosvaidžių L _ 
lėktuvą”.

Po to įvyko didysis šau
lių paradas, kuriame daly
vavo virš 100 būrių vyrų 
šaulių, 40 būrių moterų 
šaulių, 4 būriai moterų 
šaulių tautiškais drabu
žiais, 8 dviratininkų ir mo- 
tociklistų daliniai ir ant 
galo pravažiavo sunkveži
miai su suaukuotais gink-, v. ~ ; 
lais. Paradas vyko trims va^žios organai daro nuo-

Uždarė Lietuviškas 
Mokyklas

Kaunas — Lietuvos Šau
lių Sąjungos 20 metų su
kakties šventė praėjo su 
nepaprastu pakilimu. Pa
čios iškilmės prasidėjo 
birželio 24 d. vakare žuvu
siųjų pagerbimu prie Ne
žinomojo Kareivio kapo, 
dalyvaujant vyriausybei, 
Latvijos, Estijos ir Suomi
jos šaulių organizacijų de
legacijoms, dešimči a m s 
tūkstančių uniformuotų 
šaulių vyrų ir moterų su 
visų skyrių ir būrių vėlia
vomis ir miniai žmonių, 
kuri buvo užpildžiusi visą 
Vienybės aikštę ir gatves 
aplink Vytauto Didžiojo 

'Muziejų. Po įspūdingų va
karinių apeigų, sudedant 
vainikus prie Nežinomo 
Kareivio Hapo, Šaulių Są
jungos vadas pik. Sala- 
džius pasakė kalbą.

i Vakare Dainų slėnyje į- 
vykusi šaulių dainų šven
tė buvo neapsakomai įspū
dinga. Dainų slėnys yra 
pačios gamtos sukurtas 
milžiniškas natūralus am
fiteatras, kur vieno aukš
to kalno pusračiu išsilen
kusiame šlaite yra įrengti 
suolai dešimčiams tūks
tančių publikos, kitoje pu
sėje daubos — antrame 
šlaite — didžiulė estrada 
chorams, ir visa tai apsup
ta didžiulių juodžalių me
džių vainiku. Dalyvaujant 
90 chorams su 2.500 daini
ninkų ir 600 žmonių or
kestrui ir 70,000 publikos, 
transliuojant per radiją, 
buvo atlikta mišri progra
ma rinktinių dainų, kurių 
garsai galingai aidėjo ne 
tik Kaune, bet visoje Lie-

Hilaire Belloc po studi-___  ____ ___  ___
jų kelionės per visą Euro- Katalikų Bažnyčios kuni- 
Pa_ an&xU katalikų savait- gaikščius: Almerijos, Bar- 
raštyje The Lniverse celonos, Cuencos, Codizo, 
spausdina seriją rimtų jaęno, Leridos, Segorbės, 
straipsnių apie Katalikų Signenzos ir Teruelio vys- 
Bažnyčią ir revoliuciją. kupUSf Barbastro apašta- 
Tarp kitko H. Belloc rašo: liškąjį vizitatorių, Tarago-

Po ilgos savo studijų ke- nos vyskupą — vikarą ir 
lionės aš priėjau išvados, CiuJad Realio vyskupą — 
kad dabar pasaulyje tėra prįmą. 
vienintelis religinis klau- Valladolido arkivysku- 
simas: kova tarp Maskvos pas mįrė prieš pat pabaigą 
internacionalinio komu- savo 55 kalėjimo ir galėji-|I“ 
nizmo ir Katalikų Bažny- m0 grižti j San Sebastianą.' 3 užsieniuose. 
C1O_S- . . .. 94 metų amžiaus Minorcos

Žodis revoliucija seniau vyskupas mirė paleistas iš 
reiškė sugriovimą esamos kaiėjimo. kuriame jis išsė- 
san tvarkos ir įvedimą dėjo per visą karo laiką
naujos. Kapitalizmas pa- kajp raudonųjų kalinys, 
gimdė visuose Europos *
kurf^nepripažista TeTk 

jo sukurtos valdymo siste
mos. bet ir visos mūsų pa
veldėtos kultūros ir ypač 
religijos. Tai matome ne 
tik Rusijoje, bet ir Ispam-! ™an-vnlas; 
joje. Meksikoje ir kt.

Dabar atsistojo viena 
prieš kitą dvi galybės. Ko
va yra duelis (dvikova) 
dėl gyvenimo ar mirties. į 
Deja, dar ne visi tai su-i 
pranta ir pastebi. Tik Ro
mos Katalikų Bažnyčia čia; 
yra tikrasis kelias į išsi
gelbėjimą.

I 
I

Codizo,

•vPasižymėjęs Lietuvis Daili
ninkas Argentinoje

Argentinos lietuvių dai
lininkas Jonas Rimša nuo
lat garsėja. Jo kūrinių pir
moji paroda yra buvusi 
Bueinos Aires miesto ta
rybos rūmuose prieš kele
tą metų. Kita jo Bolivijoje 
nupieštų paveikslų paro
da buvo prieš porą metų 
“Witcomb” galerijoje. Jis 
taip pat daro didelę pa
žangą, kaip portretistas, 
įsidėmėtina, kad Argenti
nos nacionalinio parko ad
ministracija Rimšai duo
da nemokamai naudotis 
visomis susisiekimo prie
monėmis tame Argentinos 
gamtos grožio krašte. Vie
ną jo paveikslą — Idolo 
Maternal 
lionier galerija, o už kitą— 
Indėnų procesija — Jonas 
Rimša laimėjo vieną iš 
trijų K. V. C. premijų Kau
ne.

Vilnius — Paskutiniame 
A senosios miesto tarybos 

posėdyje buvo iškeltas su- 
I manymas, kad Vilniuje 
būtų pastatytas Jogailos 
paminklas. Kadangi su pa
minklais Vilniuje sunko
ka. tai šio projekto suma
nytojai siūlo, kad Vilniuje 
būtų pastatytas tasai Jo
gailos paminklas, kuris 
dabar stovi Tarptautinės 
New Yorko parodos Lenki
jos pavilione.

Parodai pasibaigus, Jo
gailos paminklas būtų per
vežtas į Vilnių ir čia kur 
nors pastatytas.

Lietuva Šaudymo 
Pirmenybėse

■

I

I

Kaunas — “XX Amžius”

’ . kai vokiečiai užėmė Klai-
ir°l pčdos teritoriją, jų val

džios organai uždarė vi
sas lietuviškas privatines 
mokyklas, būtent, 50 pra
džios mokyklų, 40 darže
lių ir tris gimnazijas, o 
taip pat visas lietuvių val
stybines mokyklas. Nežiū
rint iškilmingų 
pažadų, nė viena 
mokykla nebuvo 
ta. Priešingai,

Berlyno 
lietuvių 
atidary- 
vokiečių

į spaudimą lietu- 
darant įvairiausius v^ams mokytojams ir jau- 

► akrobatikos nimui’ kad nereikalautų a-

šaulių aviacijos lėktuvams 
ore C 
sklandymo 
numerius.

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI
Visi, kurie norėtumėte bei 

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

tidaryti lietuviškų mokyk
lų.
I
I ■ ■■ . ----------

Kaunas — Nuo š. m. ba
landžio mėn. 1 d. iki liepos 
ii d. Lietuvoje įsisteigė 2 
draugijos ir 11 skyrių. Vi
so liepos 1 d. draugijų bu
vo 789, iš kurių 704 drau
gijos su padaliniais, 74 ne
turinčios padalinių ir 11 
draugijų sąjungų, o iš vi
so, skaitant su padaliniais 

i iki liepos 1 d. buvo 7.158.

ELEGANTIŠKAS
GENERAL ELECTRIC

NEVH940 GEMDĮO

RADIO

i

MORE RADIO 
for LESS MONEY 
MODEL H-87: Super Beatn-a- 
Kope. Television Audio and Phono- 
graph Key. 14-inch Dynapower 
Speaker. 9 Feathertouch Tuning 
Keys. Foreign-Domestic Receptioa. 
8 G-E Tubes Visualua Dial.

G-E...THE RADIO WITH THE

Sekmadienį, birželio 25 
d., karo aviacijos aerodro
me įvyko visų iškilmingo
ji šventės dalis. Neapma
tomos šaulių vyrų ir mote
rų rikiuotės eilės apstojo 
gero ketvirtainio kilomet
ro plotą milžinišku ketur
kampiu. Estrados kairėje, 
kampe, ištisas miškelis 
šaulių būrių vėliavų, kurių 

Į priskaityta 437. Tribūnos 
dešinėje išsirikiavę trys 
nauji šaulių aviacijai do
vanoti lėktuvai. Toliau 18 
sunkvežimių su visuome
nės paaukotais šauliams 
2,000 šautuvų ir 50 kulko
svaidžių ir išpuoštas jau
nųjų ūkininkų ratelių 
sunkvežimis su užrašu: — 

, “Mes ginsime savo laisvę, 
savo žemę”. Jaunieji ūki- 

Į ninkaičiai, berniukai ir 
mergaitės, šiuo vežimu at
gabeno šauliams iš visų 20 
Lietuvos apskričių suau- 

jkotą po vieną šautuvą. Vi
su frontiniu aerodromo 
šonu plasdeno ant aukštų 
stiebų iškelta daugybė 
tautinių vėliavų. Minia ci
vilinės publikos, kurios 
tarpe daugybė tautiškais 
drabužiais pasipuošusių 
lietuvaičių.

Iškilmių pradžioje arki
vyskupas Skvireckas po 
atviru dangumi, giedant x . T_ ... _ v .2,000 chorui ir 360 žmonių | mokėjimui pagal Jūsų pageidavimą. Su mažu jmo- 
orkestrui pritariant, atlai
kė iškilmingas pamaldas 
ir pašventino naują Šaulių 
Sąjungos vėliavą ir naujai 
pirktuosius lėktuvus. Po 
to, sutiktas maršu, atvyko. 
Respublikos Prezidentas, 
kurs įteikęs Šaulių Sąjun
gai naują vėliavą.

įteikdamas ginklus vyr. 
Ginklų Vajaus komiteto 
pirmininkas pik. Gužas 
perskaitė aktą, kuriame

Suomija —

įsigijo Čiur-

Kaunas — Pasaulinėse 
šaudymo pirmenybėse Lu- 

Izerno mieste, Šveicarijoje, 
Lietuvos ekipa olimpiniais 
pistoletais iškovojo antrą 
vietą (Vengrija, kuri užė
mė pirmą vietą tik vienu 

į tašku lietuvius persvėrė). 
Buvęs 1937 m, pasaulinis 
nugalėtojas
tegavo tik 7 vietą. Už ant
ros vietos laimėjimą mūsų 

■ ekipa gavo garbės dovaną 
1400 šveicariškų frankų, be 
to, kiekvienas ekipas šau
dytojas: J. Miliauskas, B. 

i Giedrimas. A. Jelenskas, 
'A. Mažeika. VI. Nakutis 
gavo po sidabro medalį. 
Mūsiškiai jau turi 35 me
dalius: 5 aukso. 18 sidabro 
ir 12 bronzos.

■ ; j to yj i or.'/j: h «
GENERAL ELECTRIC

^RADIO

Naujas 1940 M. GE Radio
įsigykite elegantišką, puikiai padarytą Gene- 

ral Electric 1940 metų modelį H-87, kuris turi Su- 
per Beam-a-scope, Television Audio ir Phonografo 
Klevičių. 14-kos colių Dynapower Speaker. 9 Fea- 
thertuouch Tuningn klevičiai. Galima gauti iš už
sienio ir naminius programus. 8 G-E Tūbos, Visu- 
alux Dial. Kaina tik $99.95.

Mūsų krautuvėje galite įsigyti šį puikų radio 
labai lengvomis sąlygomis — mes duodame išsi-

kėjimu gali jį nusipirkti, o paskui likusį balansą 
išsimokėti mėnesiniais mokesčiais.

Nelauk ilgai, ateik į mūsų krautuvę šiandien 
r pasinaudok siūloma proga.

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.INC. 
92 HIGH ST.. BOSTON, MASS. 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337
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Iš Mūsų Veikimo Centro" F "Z *
Bražinskas ne tik gra- 

" , ,, , , žiai patriotiškai rašo, bet,
MUSŲ OrganiZdCljŲ Seimai kaip matome, savo žodžius 

----------- paremia savo sunkiu dar- 
Neužmirškime pasvei- bu uždirbtais doleriais, 

kinti šių mūsų organizaci- Reikia manyti, kad jo gra- 
jų seimus:---------------------- žų pavyzdį paseks ir kiti,

i ALRK Moterų Sąjungos 
jubiliejinis seimas įvyks-1

Su šiuo laišku siunčiame ta rugpiūčio 7, 8 ir 9 dd., 
į Tamstų koloniją pluoštą Worcester, Mass. 
laiškų, kuriuos prašome Lietuvos Vyč’ 
išdalinti draugijoms, kuo- sporto olimpiada bus rug-

Iš Federacijos Centro 
Raštinės 

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Rengiamės į Kongresą
Mokesčiai Ir Aukos

Kažkoks politikas — svajotojas paleido gandą, 
kad penkių stambiųjų Europos valstybių susitarimu 
sudaryta, ar bent greitu laiku bus sudaryta sutartis, 
kuri prašalins karą bei užtikrins taiką 25 metams. Ir
tai sutartis ne bet kokia — ji suderinsianti nesuderi
namus dalykus ir išrišianti neišrišamus klausimus. 
Štai svarbiausi jos punktai: lenkai atiduos vokiečiams 
Dancigą ir už tai galės sau laikytis Gdynią. į kurią tu
rės laisvą tranzitą upe Visla; koridorius teks vokie
čiams, bet bus taip suneutralizuotas, kad lenkai galės 
juomi laisvai susisiekti: Italija gausianti stambių leng
vatų Afrikoj, kas sušvelnys, labai opų Djibouti klau
simą; dabartinė siena tarp Vokietijos ir Prancūzijos 
niekad nebus pakeista ir, apskritai, visų dabar- išliku
sių nepriklausomų valstybių sienos bus garantuoja
mos 25 metams.

Sutartis skamba labai simpatingai, ir visi tik lū
kuriuoja jos ratifikavimo bei patikrinimo, kuris turįs 
įvykti už dviejų savaičių. Viskas būtų gerai, bet atsi
randa kliuvinys — lenkai apie ją nė klausyti nenori. 
Nieks jiems perdaug nepadyvyja, nes visos tos ki
tiems teikiamos malonės įgaunamos — Lenkijos lėšo
mis. Ji čia vienintelė pralaimėtoja, nes netenka Dan
cigo ir, gali sakyti, ir Gdynios su koridorium. “Lais
vas” tranzitas per Vislą visuomet priklausys nuo vo
kiečių malonės, o “suneutralizuotas” koridorius iš tik
rųjų bus vokiečių nuosavybė. Nenuostabu tat, kad len
kai ne tai kad kelia triukšmą, bet vien juokais laiko tą, 
kaip jie sako, vokiškosios propagandos iškeptąją lai
kraštinę “antį”. Atsiranda dar ir kitas kliuvinys — tai 
Anglijos pareiškimas, kad ji į jokias derybas su vokie
čiais neina, ir kad Dancigo klausimas grynai palieka- 22 
mas lenkų inicijatyvai, vadinasi, ką lenkai tuo klausi
mu pasakys, tą britai priims kaipo galutinį nuospren
dį. Kadangi Chamberlainui dažnai prikaišiojama Mu- 
enucho sutartis, kuria jis pardavė Čekoslovakiją Hit
leriui, tai Anglijos premieras visoms keturioms dabar 
nuo tokio įtarimo apsidraudžia. Lenkijos atžvilgiu jis 
laikysiąs duotąjį žodį (kurs, tarp mūsų kalbant, nėra 
jau taip aiškus, kad lenkai galėtų ant jo savo ateitį 
statyti).

Tad dėl kalbamosios penkių valstybių sutarties 
netenka peranksti džiūgauti. Graži tai svajonė, duok 
Dieve, kad nebūtų tuščia. K.

Lietuva skęstanti pavasario žieduose. Gražusis pa
vasaris šiemet baigiasi, palikdamas gerų vilčių nužv- 
dėjusiems sodams. Gausiai užmezgę žiedai leidžia ti
kėtis gausingo vaisių derliaus.

Saulutė liepos mėnesį. — kiečių brangino Lietuvoje 
Kas ūkininką šiemet džiugina, išaustus rankšluoščius ar

— Liepos 4 Kaune. —
J. M. R. darže. — I 
Inteligencija, politika ir
Sportas. —

Liepos mėnuo — pati 
kaitrioji saulė ant Lietu
vos dangaus. Visas kaimas 
po dobilų laukus ir pievas. 
O ir rugiapiūtė į pabaigą 
mėnesio ateis. Ateis di
džioji darbimetė, nors jos 
ir nelauktum: — pribręs il
gos, geltonos rugių varpos, 
nusvirs ir sukietėjęs grū
das jau taikysis iškristi 
ant žemės. Tų paskutinių 
dienų ūkininkai nelaukia, 
jie pradeda rugius kirsti Prieš porą metų, Lietuvos 
ankščiau, bet, paskutiniai aukštosios mokyklos rū- 
rugių kertimo lauko pėdai pesniu buvo atgabenta iš 
— dažniausia būna jau Pietų Amerikos dar Lietu- pinasi ALRK Federacijos 
taip prinokę — kad išbira voje nematytų augalų, New Yorko apskritys, 
žemėn visa sėkla. daržovių — uogų (Phisalis

Kad neilgai teks laukti Peruviana), kurias Lietu- 
rugiapiūtės matyt iš sau- voje pavadino “razinko- 
lės. kuri taip stipriai kaiti- mis”, nors jos ir turi pana- 
na iš aukštybių. Dėl saulės šumo truputį į razinkas, 
kaitrumo tegalima džiaug- bet jai svetimas augalas, 
tis! Bet dėl lietaus, tai JUR (jaunieji ūkininkai) 
daugelis skundžiasi. Šie- tas “razinkas” jau augina 
met visoje Lietuvoje dobi- savo daržuose, kurios nė
jai žiemą perkentė vos ma- paprastai buiniai auga ir 
ža dalis gyvų. Dobilų liko daug uogų užaugina. Tik 
begalo maža, ir ūkininkai viena aišku, kad Lietuvos 
gyvai susirūpino gyvulių vasara pertrumpa, ir dau- 
pašaru kitiems metams, gybė užmegstų uogų nenu- 
Pievų šienas brangus, o noksta, lygiai taip pat, 

Vienas grįžęs iš Lietuvos amerikietis pasakoja, pagerintų, kultūrinių pie- kaip kad pomidorai.
kad Vilniuje daromos smarkios prieš vokiečius demon- vų šieno hektarui moka i- 
stracijos. Kad šiais laikais lenkai prieš vokiečius de- ki 200 (dviejų šimtų) litų, 
monstruoja nurodo naujai bręstančią Lenkijos kryp- Tai yra tiek, kaip kur bū
tį: atnaujinti žilos senovės laikus ir — surengti vokie- vo už tokią kainą parduota 
čiams Žalgirį. Taip ir bylojo nešamos gatvėmis iška- net žemės hektaras, 
bos: bendromis pajėgomis ruoškime naują Žalgirį. Ko
kios tai bendros pajėgos, visiems gerai žinoma. Tai lie- rodo daugumoj vietų, kaip sąvokos, 
tuviai, lenkai ir rusai (Smolensko pulkas, kurs pačiu mūras! ir seka
kritinguoju momentu sulaikė smarkų vokiečių puoli
mą. Tiesą pasakius, ten buvo dauguma lietuvių, nes 
tuo metu Smolenskas būva Lietuvos sienose).

Žalgiris — kodėl ne? Tai būtų pati sveikiausia 
Hitleriui pirtis. Bet svajones reikia atskirti nuo realy
bės. Žalgiris dabar nebeįmanomas. Lenkai ir lietuviai 
persilpni vokiečiams atsilaikyti. Rusai? Bet rusų so
vietai sudaro tokį klaustuką, kad nė anglų diplomatai 
jo nesupranta. Štai jau kiek savaičių kai britai ragina 
sovietus stoti į vieną prieš Hitlerį frontą, o sovietai 
vis delsia ir į visus anglų paskatinimus atsako: seičas . _ . _..
— tuojau. (Anglų spaudoj taip ir parašyta: seychas). 
Deja, tas “seičas” labai nepalankus, ir sovietai taip ir 
neįeina į bendrąjį frontą. Gal nenori dėtis su imperia
listine Lenkija, gal nugastauja prieš Hitlerį ir japonus, 
o gal tiesiog bijosi apginkluoti raudonąją armiją, kad 
ji kartais nepasuktų į — Maskvą. Kaip ten bebūtų, su
tartis su sovietais nesilipdo, gi šiandie Žalgiriui su
rengti jau nė rusų nebeužtektų.

Federacijos Centrui už
simokėjo: Waterbury, Ct., 

poms, klubams, chorams ir piūčio 7 8 ir 9 dd. Kear- Fed. sk., $16.00; Liet. R. K.
-...........................E ’ ______ $10.00.

Lietuvių D. K. Parapijų Moterų Sąjunga $10.00. 
___________ LDS — $10.00; xr“ 

deracijos XXVII kongrese, vyksta rugsėjo 11 d., Mas- ^aiJJ; CoJ?.n‘’ ,^ed’ 
kuris šiemet *_______________________________________ ‘
12 ir 13 dienomis, Apreiš
kimo par. salėje, Brooklyn, 
N. Y. Šiuos laiškus prašo
me tuojau išdalinti ir, kur

Filo de patrujo. galima, žodžiu kvietimą 
papildyti.

Kongresas bus svarbus 
visais atžvilgiais. Bus 
svarstomi ne tik vietos lie
tuvių visuomenės reikalai, 
kurių yra daug ir svarbių, 
bet visu rimtumu bus kal
bama ir Vilniaus ir Klaipė
dos ir aplamai Lietuvos 
reikalais, sąryšy su šių 
laikų komplikuota Euro
pos ir viso pasaulio tarp
tautine padėtimi.

Šiuo metu kongreso reik
šmę padidins svečiai, kurie

staltieses.
O Lietuvos ūkininkai jau 

porą metų — parsigabena 
iš Amerikos į savo naujai 
užveistus vaisinius sodnus 
— obelaičių iš Jung. Vals
tybių. Tie medeliai, sako, 
jau neblogai auga. Ir pa- 
midorai, tie raudoni gra
žūs, ir sultingi, pragarsė
ję vitaminais — jų tėvynė bus atvykę iš Lietuvos, da- 
Amerika, ir juos jau be- lyvaus posėdžiuose ir pa
veik visi “išmoko” skoniai sakys kalbas. Vienas iš 
valgyti, kur šiandien jų garbingųjų svečių — prof. 
pilni daržai Lietuvos kai- K. Pakštas jau yra atvy- 
me. kęs ir sutikęs paruošti

Bet dar čia ne viskas, kongresui referatą aktua- 
liais ir opiaisiais musų 
tautos reikalais.

Kongreso surengimu rū-

yčių seimas ir

Sus. Amerikojt. t. Laiške, kaip matysite, ney, New Jersey. 
draugijos yra užkviečia- ]_____ ____________ _
mos dalyvauti ALRK Fe- Chorų Cąjungos seimas į- LDS — $10.00; New Bri- ---------- sk— 

bus rugsėjo peth, New York. $4.00, Brockton, Mass.,
Lietuvių R. K. Vargoni- Fed. sk,> $8 00, Lawren- 

ninkų Są-gos seimas laiko- ce’ Mass., Fed. sk., - — $11. 
mas rugsėjo 12 d., Mas- 92.’ Fort _Washington, 
peth, New York.

Visos šios organizacijos 
yra brangios ir labai nau- ^ams _ įplaukė, 
dingos, dėl to remkime jas Klaipėdos ^pabėgėlių^šelpi- 
ir nuoširdžiai pasveikinki
me jų seimus. Į

_________  tremtiniams
.iii New Britain, Conn., Mote-

Stdmbi A. BrdZinskO Aukd rų Sąjungos Conn. apkr.,
-----------  Lietuvos Ginklų Fondui ir 

Šiomis dienomis Anta- Klaipėdos tremtiniams — 
nas Bražinskas iš Somers- $10.00; Lawrence, Mass., 
ville, Conn. prisiuntė per Lietuvos Ginklų Fondui — 
Federaciją Lietuvos reika- $15.85; Lowell, Mass., Fed. 
lams $250.00. Šią stambią sk., Lietuvos Ginklų Fon- 
auką paskirstė šiaip: Lie- dui — $17.00; Cicero, III., 
tuvos Ginklų Fondui $200. Šv. Antano dr-ja, Lietuvos 
00 ir Klaipėdos pabėgėlių Ginklų Fondui — $10.; 
šelpimui $50. Laiške šis Norvvood, Mass., Klaipė- 
nuoširdus lietuvis patrio- dos tremtiniams — $10.00. 
tas rašo: “Siunčiu Lietu- Šiomis dienomis išsiųsta 
vos reikalams auką per iš Federacijos iždo Lietu- 
Tautos Fondą. Tenedrįsta vos gynimo reikalams per 
priešai daugiau liesti Lie- Lietuvos konsulą Chicago- 
tuvą ir tesumažėją ašaros je $210.68 ir gautas pakvi- 
mūsų tautiečių, 
iš Klaipėdos. Ateis laikas, 
neabejoju, kad bus atva-

Port Washington, 
Wisc., — Šv. Laurino dr-ja 
— $1.00. Įvairiems reika- 

LRKSA,

mui —$100.00; Pittsburgh, 
Pa., Fed. sk., Klaipėdos 

$25.83;

ištremtų tavimas.
Leonardas Šimutis,

ALRKF sekr.

Pasaulinė Paroda

Federacijos kongresas y- 
ra laikomas greta Lietuvių 
Dienos New Yorko pasau
linėj parodoj. Toji diena 
bus rugsėjo 10 d. Atvykę į 
kongresą, turės progą da
lyvauti Lietuvių Dienoj ir 
matyti jos programą, kuri 
žada būti įdomi. Ji ir bus 
įdomi, nes be Amerikos 
lietuvių chorų, kurie suda-

Turistus Galima Išdeportuo ii Jeigu Į Paskirtą Laiką 
Neišvažiuoja

Imigracijos įstatymas apsigyvenimui. Kuomet 
aprūpina įleidimą svetim- svečias šioje šalyje randa 
taučių, kurie nori aplanky- darbą, tas permaino tą 
ti Jung. Valstybes “biznio stovį, pagal kurį buvo įlei- 
ar pasilinksminimo” rei- stas. ir jį galima išdepor- 
kalais. Jiems pavėlinta at- tuoti.
vykti į šitą šalį paskirtam Svetimi svečiai įleisti ne- 
laikui ir jų neliečia kvotų įigįaus vieniems metams, 
reikalavimai. Įstatymas jįe ĮUrį patenkinti imigra- 
nenustato kiek turistų ar cjjos viršininkus, kad jie 
svečių bus įleista. Bet kuo- atvyksta biznio arba pasi- 

> reikalais, ir 
;~7‘ kad jie turi užtektinai pi- 

baigus, jis tapsta ateivis, nįgų savo norams. Nėra

_____,___ ,__________  met svečias neišvažiuos iš linksminimo 
rys chorą iš kelių tūkstan- Jun&- Vai. J° laikui^ issi- 
čių dainininkų, dainuos iš . ............... —----- ---------- ------
Lietuvos atvykęs Vytauto kuris randasi šioje salyje paskįrta kiek pinigų kiek- 
Didžiojo Universiteto Cho- nelegaliai, ir jį galima įs- 
ras. Be to, muzika, tautiš- deP0^uoti kuomet tlk bus 
ki šokiai, kalbos. Dėl to vi
sai drąsiai galima raginti 
tautiečius vykti į Lietuvių

• Dieną, kad ir iš tolimesnių 
kolonijų; jie nebus užvilti.:
Ta pačia proga galės daly- ^tautiška" Paroda’ San raa®. Jun?' VaL t Le?alis

Kasdieniniam gyvenime 
ir visuomenės klausimais 
— kaimas daro žymią pa
žangą. Paprastų - artojų 
tarpe jau visai nesvetimos 

Bet rugiai ir kviečiai, at- inteligentinės mintys ir 
, Kurie tik skaito 

ir seka spaudą — gyvai 
Lietuva, toji daugelio svarsto visus pasaulio įvy- 

mūsų tėvyškė, — ten Eu- kius, spėlioja “vadų” nau- . „ , .. .
ropoję, anapus Atlanto, jus žygius. Dar daugiau:— vautl ir e eracijos on-
prie vieno rytų Baltijos svarsto ir painius sociali- &rese-
kraštelio. Taip, bet ji su A-nius klausimus ir galvoja, w ** ,
merika turi platesnių san- kokiu būdu būtų teisin- parodoj, surengti Lietuvių je gyvenantieji draugai Srlzirno ai',a or ?•
tykių, kaip gal net su ku- giau juos sutvarkyti. Dienai programą, susidaro suprastų įstatymą, kuris Kuomet svečias privers-
riais savo artimiausių kai- ] ________
mynų? Pavyzdžiui, Jiepos ta: — Dar atsimenu šio ri padengti Pasaulinės Pa- Jung. Vai. f „ _ „ . .
4 d. per Kauno radiofoną pavasario krepšinio rung- rodos Lietuvių Komitetas, nių tiki, kad turistas gali mėta jo vizoj, jis gali pra
buvo paminėta ir Lietuvo- tinęs Kaune. Tomis dieno- Tad, šiuomi prašome r~ 1 ---11:1-4.1 x.,4.. -~.i~ i„.i.~

vienas privalo turėti. Bet 
paprastai jis privalo turėti 

susektas. idaugiaus pinigų, jeigu jis
šiuo metu sulauksime nepažįsta“^ šioje šalyje, 

daug svečių iš užsienio, mąztaus jeigu tun gunm.ų 
nes Pasaulinė Paroda New arba .artlm'J draugu su 
Yorke, ir Auksinio Varto kurlals. J1S aP?!stos_ buda-

Franciseo mieste, juos svetimas pasportas yra 
traukia. Svarbu yra, kad svec‘ul svarbiausias doku- 

Išlaikyti Lietuvos Skyrių, šitie svečiai ir jų Ameriko- meptas* rlva o ure i su-

Dienai programą, susidaro suprastų įstatymą, kuris Kuomet svečias privers- 
Entuziazmo vėl netrūks- didelios išlaidos, kurias tu- liečia laikinus įleidimus į tas pasilikti Jung. Vai. il- 

šio ri padengti Pasaulinės Pa- Jung. Vai. Per daug žmo- gesniam laikui, negu pažy-

< miestas ir kaimas. Buvęs daugiausia, jaunesnieji — 
“Vities” redaktorius skai- buvo apgulę radio imtuvus 
tė paskaitą, o artistė Bro- ir sekė rungtines besijau- 

j nė Drangelienė labai įspū- dindami dėl savųjų laimė- 
dingai padainavo. jimų. Ir čia liko “kalti”,

Ne tik meniniai ir kultu- anot nekuriu kaimynų — 
riniai bendrauja su Ame- “amerikonai” t. y. mūsų 
rika. Mūsų ūkininko gami- sportininkai. Tik, kaip iš- 

Tačiau, kad ir pavyktų surengti naują prieš vokie- nius daugelis amerikiečių girsti teko, tai tie kaltin- 
čius Žalgirį, kas iš jo turėtų naudą? Lenkai, vien len- jau matė pas save ir juos tojai patys siunčia savo 
kai. Nereikia toli į praeitį siekti lenkų sumetimams į-vartojo. Nemažai ameri- gabesniuosius sportinin-' 
rodyti. Ar buvo prisiminta apie Žalgirį, kai Hitleris-------------------------
ėmė Klaipėdą? Lenkai nė pirštu nepajudino, tik šaltai į Žalgirio žygį, nes 
pareiškė, kad Klaipėda jų interesų neliečia. O ultima- tau, lietuvi, patinka tokia lenkų galvosena? 
tumo metu lenkai drauge su Hitleriu surengė Žalgirį — 
prieš lietuvius. Gi dabar meilindamiesi, jie kviečia mus,štai koks vaistas: lietuvi, atsimink Vilnių!...

ra- čionai pasilikti nuolatai, y- šyti pailginimą jo laiko, 
klausėsi mis ir tolimiausių kaimų, ginti tautiečius pirkti pa- patingai jeigu jis čia ran- Turi išpildyti aplikaciją 

rodos ženklelius, tapti pa- da darbą, ir užsidirba už- 
rodos rėmėjais ar šiaip jau laikymą. Toli nuo teisybės, 
tam tikslui auką paskirti. Imigracijos įstatymas aiš- 
Juk tai mūsų, lietuvių, kiai draudžia laikiną (tem- 
tautos garbės reikalas. porary) svečią pamainyti 

jo laikiną stovį į imigranto 
kus lavintis į Jung. Vals- stovį. Tokia permaina ga- 
tybes. Vadinas tų “ameri
konų”, turės dar padaugė
ti.

Vasara, atostogų metas.
Tai dabar Lietuvos kaimas 

jų interesai jau paliesti. Ir kaip laukia atostogininkų - sve- 
'* čių iš Amerikos; atostogi-

Visoms pasaldytoms lenkų kalboms geriausias ninku į pačią karštąją kal
imo darbimetę.

form 639, ir pasiųsti ją i- 
migracijos viršininkui ta
me uoste į kurį atvyko, ne- 

• mažiaus 15 dienų ir ne il- 
giaus 30 dienų prieš pas
kirtą dieną jo atvažiavimo.

K.

Įima tik 
apleidžia 
kreipiasi 
konsulo užsienyje dėl re- 
gulariškos imigracijos vi
zos, ir jam pasiseka išgau
ti tokią vizą, kad jis galėtų 
vėl grįžti į Jung. Valstybes 
ir būti įleistų nuolatiniam

kuomet svečias 
Jung. Vai. ir 
prie Amerikos

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik eavome iš Lietu
vos Gvvoio Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 

įtinkamai ir eTažiai Ilius
truota — atvaizduota pa- 

1 veikslais. Kaina tik 25c.



Antiadienis, Liepos 25 d., 19o9

Amerikiečių lietuvių "būsimų komitetų iniciato- 
nuoširdžiai lauktas Vytau- rius dėti pastangas įtrauk
to Didžiojo universiteto ti į darbą ir į choro piiėmi- 
studentų choras tikrai at- mą plačiąsias lietuvių ma- 
važiuoja į svečius. Pasku- sės, didžiausią draugijų 
tinė telegrama praneša, skaičių. Prašome kolonijų 
kad rugpiūčio 22 d. New atsakingus asmens tuojau 
Yorko krantus pasieks susirašyti su komitetu (16 
studentų choras iš 45 as
menų su savo vadu. komp. 
K. Kavecku priešakyje. 
Šiuo metu choras truputį 
ilsisi, o rugpiūčio 1 d. susi
rinks į Kauną pakartoti 
paruoštos programos ir po dalykų: 
to leisis į didelę kelionę.

Pirmą kartą amerikie- nakvynėmis ir maistu: 
čius lietuvius atlankys

\Vest 75 St., New York) 
pranešant su kuo palaiky
ti ryšius cnoro kelionės 
reikalu. Iš kiekvienos ko
lonijos. kuri chorą pasi
kvies pageidaujama šių

a) aprūpinti choristus

b) suruošti koncertą, 
toks gausus svečių iš Lie- kurs duotų ir medžiaginio 
tuvos būrys, pilnas jaunat- pelno choro po Ameriką 
vės, kupinas 
pasiryžimų pasveikinti 
brolius išeivius lietuviška 
daina.

Visa amerikiečių lietuvių 
visuomenė kviečiama su
tikti ir priimti atvykstan
čius studentus vaišingai, 
atvirai, nuoširdžiai. Ypa
tingai kviečiama lietuvių 
jaunuomenė susidomėti 
atvykstančiu dainuojančiu 
jaunimu, kurs savo kelio
nę skiria abiejų 
tų lietuviškam 
suartinti.

Choras galės 
tik iki spalių pirmos savai
tės, tad jo buvimo laikas 
labai ribotas. Žinomą, kad 
visos kolonijos norėtų cho
rą pasikviesti, bet laiko 
trūkumas leidžia pasirink
ti tik didesnius centrus,1 
kur choro atsilankymo 
dieną turėtų suplaukti mi
nių minios lietuvių.

Džiaugdamiesi choro at
vykimu 
menės 
laikiną 
galės būti pakeistas paga 
kolonijų 
Kviečiame chorui priimti ke ir išvykimas.

karščiausių kelionės išlaidoms padeng
ti.

Numatytas choro kelio
nei tvarkraštis toks:

Rugpiūčio mėn.
26 d. Elizabeth, N. J.
27 d. New Yorke.
28 d. Laisva.
29 d. Boston. Mass.
30 d. Laisva.
31 d. IVorcester, Mass. 
Rugsėjo mėn.
1 d. Thompson, Conn.
2 d. Hartford, Conn.
3 d. Waterbury, Conn.
4—8 d. Laisva.
9 d. New Yorke.
10 d. Pasaulinėj Parodoj.
11—12 d. Laisva.
13 d. Phiiadelphia. Pa.
14—15 d. Baltimore, Md. ' 

ir \Vashington. D. C.
16—17 d. Pittsburgh. Pa. :
18—19 d. Cleveland, Ohio 
20—25 d. Chicago, III.
26 d. Detroit, Mich.
27 d. Laisva.
28—29 d. IVilkes-Barre, 

Pa.
30 d. Shenandoah, Pa.
Spalių Pirma Savaitė — 

atsisveikinimas New Y'or-

kontinen- 
jaunimui

svečiuotis

skelbiame visuo-j 
žiniai jo kelionės 
tvarkraštį, kurs

j|

pageidavimus.

LDS Naujos Anglijos Apskričio

METINIS SUVAŽIAVIMAS

I

“Mes vysim vargą iš Lietuvos! Vienybėje kelio mums niekas nepastos!” Žemaičių minios, susirinkusios į ūkininkų - kooperatinin
kų šventę Mažeikiuose birželio 29 d.

. > • '-<• 1 y ’■' X' v
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Lietuvos Geležinkelių Sukaktis
Kaunas — Liepos 6 d. su- rių rūšių prekinių vagonų, 

ėjo 20 metų nepriklauso- 1936 m. mūsų geležinkelių 
mos Lietuvos geležinke- dirbtuvės pradėjo pačios 
liams. Po Didžiojo karo statyti vagonus: tais me- 
Lietuvai atitekę geležinke- tais pastatyta 20 pusvago- 
liai, statyti rusų ir vokie- nių, 1937 m. — 20 dengtų 
čių, nebuvo pritaikyti mū- prekinių vagonų, 23 plat- 
sų krašto reikalams, todėl formos, 1938 m. — 60 pra
teko daug taisyti ir naujai kinių vagonų ir vienas paš- 
statyti. 1922-24 m. pasta- to vagonas, 4 greitosios 
tyta Kazlų - Rūdos — šeš- automotrisos su prikabi- 
tokų geležinkelio 58 km. i!
gio linija. 1926-32 m. p_._ ___ ___ _____
tatyta nauja geležinkelių pastatyti 25 prekiniai va- kad j° sūnus yra jau mi- 
linija Šiauliai - Telšiai - gonai, 20 platformų ir pa- ręs, įkišo jį į didelį maišą, 
Kretinga — 127 km. ilgio, leisti 6 moderniški garve- jį užrišo, ir kaip tuomet 
1929 m. pastatytas 4,5 km žiai, susisiekimui greitai- pas indusus daugel kas pa- 
ilgio geležinkelis tarp Ra d- siais traukiniais aptarnau-

, viliškio ir Jonaitiškių; pa- ti. Jau nuo 1926 m. mūsų 
statyta visa eilė kitų kelių, dirbtuvėse pradėta atlikti 
praplečiant kelių tinklą pagrindinė garvežių patai- 
stotyse, pastatant naujas sa ir iki šiol išleista 486 
šakas, taip pat pagrindinai garvežių pataisos, 358 ke- 
pertvarkytos kai kurios leiviniai ir 263 prekiniai 
stotys, būtent: Kauno, vagonai. 
Klaipėdos, Šiaulių, Radvi
liškio, Pagėgių. Kaišiado
rių. Vievio, Kretingos ir O- 
belių. Žymesnės geležinke
lių šakos pravestos Alek
sote, Marijampolėje, Pa-

Britų Suvienytos Spau
dos Biuras iš Madras, In
dijoje, praneša, kad 12 me
tų atgal, vieno induso sū
nus, keletos metų am
žiaus, staiga sunkiai su
sirgo, Juodosiomis Raup
lėmis. Po kurio laiko, jau
nas ligonis pradėjo alpti ir 

... ii- namais vagonais ir 4 kelei- galutinai nustojo sąmo- 
pas- viniai vagonai. Šiemet bus nes- Tėvas, manydamas,

■...................." ----------- q

našiuose atsitikimuose da
rydavo, — įmetė jį su tuo 
maišu į gilią, ir srauniai 
tekančią Alwaya upę. Vai
kas su maišu greitai van-

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

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

LDS N. A. A. Vaidyba: —

Kun. Pr. Juškaitis. Dvasios Vadas, 
Jonas Kumpa. Pirmininkas.
A. Zavetskas. Vice-pirmininkas,
K. Nadzeika, iždininkas,
T. Versiackas. sekretorius.

LDS SEIMAS

jį iš maišo vandeny palei
do, liepė toje upėje gyven
ti ir daugiau pas žmones ir 
savo tėvą nebegrįžti. Taigi 
jau 12 metų, kai jis upėje 
gyvenąs. Jis plaukioja ir 
nardo kaip ant viršaus, 
taip ir po vandeniu. Jis ir 
miega vandeny, vos vieną 
savo veidą oran iškišęs. 
Kai upė smarkiai pritvins- 
ta ar iškįla kokios audros, 
— jis įsilenda į urvus po 
vandeniu ir ten būna. Jis 
savo maistui vartoja pa
gautas žuveles ir įvairius 
vandeninius augalus. Jis 
rėkdamas prašo, kuogrei- 
čiausia paleisti į atgal u- 
pėn, nes, sako, be vandens,

denin nuskendo ir viskas 
tuomi pasibaigė.

Dabar, 
miesteliu, 
tos vietos, 
vaikas buvo nuskandytas, 
Alwaya upėje, pradėta nuo 
kurio laiko pastebėti virš 
vandens beplaukiojantis 
koks tai keistas gyvūnas, 
panašus į medinį rąstą. 
Tas keistas gyvūnas, be
plaukiojantis po upę, buvo 
pastebėtas daug kartų. 
Vieną kartą, beplaukiant 
motoriniai valčiai, pašte- jis greitai užtrokšiąs. Jis 
beta pačia upės vandens pasakė savo, 
srove (vaga!), pavande- vardą ir pravardę, gimti- 
niui beplaukiantis nuogas, nio miestelio vardą, ir ku- 
jaunuolis žmogus. Buvo rioje vietoje tėvas jį van- 
manoma, kad tas žmogus denin įmetė. Pradėjus ty-

ties Arnakulam 
gana toli nuo 
kur minimas

ir savo tėvo

tik 29 garvežėliai, tie patys uenin jmeie. rraaejus ty-
sugadinti ir naudoti netin- skęsta. Ūmai panaudota. rinėti pasirodė, kad jo te
ką. Šiuo metu turima 60 visos gelbėjimo priemo- Vas yra gyvas ir visa ką jo 
garvežėlių ir 359 keleivi- nes, — ir po didelių pade-' sūnus pasakojo apie tą į- 
niai vagonai. tų pastangų, vaikinas bu- Į vykį, pilnai patvirtino. Da-

Pervežta plačiaisiais ge-

Venciuose ir Kaune. Viso karą dabartinės Lietuvos 271 keleiviai, 1.027 to ba- 
naujai praplėstas daugiau teritorijos ribose buvo tik gažo ir 90.897 to prekių. 
100 km atsarginių kelių, vienas tarp Panevėžio-Pa- Pernai pervežta — 3.886. 
Daug padaryta kelių re- stovų apie 215 km ilgio. 709 keleiviai, 12.855 to ba- 
monto. įdėta naujų bėgių, Vokiečiai karo metu mūsų gažoir 2.121.530 to prekių, 
sutvarkyta kelio antpilo, krašto turtams išvežti bu- Siauraisiais geležinkeliais 
Visi šie kelių sustiprinimai vo pastatę visą eilę įvai- Dervežta 1920 m. — 157. 

i ir patobulinimai leido di- raus pločio ir ilgio siaurų- 328 keleiviai, 1.002 to ba- 
dinti traukiniui greitį, kur jų geležinkeliukų. Iš vokie- gažo ir 224.456 to prekių, 
kuris svarbiausiose ‘ “
vių susisiekimo 
Virbalis - Kaunas - Joniš- sti, vagonai apdraskyti, 
kis, Kaunas - Vievis ir Garvežiams pradžioje tin- 
Šiauliai - Kretinga dabar kamo kuro nebuvo, tekda- 
siekia 120 km per valandą, vo vartoti šviežiai kirstas
Atlikta visa eilė darbų, eis- malkas, nuo Šiaulių arba ruoti, pervežimas siaurai- 
mui apsaugoti, pastatyta Virbalio iki Kauno trauki- siais geležinkeliais yra žv- 
.daug geležinkelių pervažų niui ateiti reikdavo ištisos miai sumažėjęs. Dabarti- 
(apsaugojimų, ypatingai paros. Traukiniai sustoda- niu metu Lietuvos geležin- 
daug tiltų, beveik visose vo pakeliui ir keleiviai pa- keliuose tarnauja: 3655 e- 
geležinkelių linijose, esą- dėdavo rinkti malkas. Va- tatiniai ir 233 laisvai sam
iuose ir naujai atidarytose gonai buvo šalti ir neap- domi, viso 3888 tarnauto- 
stotyse pastatyta 30 naujų šviesti. Stočių patalpos ne- jai. Visuose keleivių tari- 
kelcivinių namų, pertvar- buvo šildomos, dauguma fuose duodamos nuolaidos, 
kyta ir iš pamatų atremon- buvo be durų, sudaužytais kurios siekia net iki 66 ir 
tuota 44 stotys, kapitali- langais ir kiaurais stogais. 2/3 proc. Nuolaidos duoda
mai atremontuoti 84 gy- Tai buvo pirmaisiais ne- mos: tarnautojams ir dar- 
venami namai, Kaune į- priklausomybės metais, bininkams į darbo vietas 
rengta plieno liejykla. O- Dabar Lietuvos geležinke- važiuoti, važiuojantiems į 
belių, Marijampolės, Tel- liuose keleiviu važiavimas parodas, 
šių, Pagėgių, Plungės ir ne kiek neblogesnis kaip tikslais, 
Tauragės stotyse įrengti Vakarų Europos geležin- skautams, 
vandentekiai su i 
mis, pastatyti 10 vanden-nių traukinių greitis šie- organizacijų, taip pat ir I 
bokščių ir kt. kia 110 km per valandą, o valdžios įstaigų ruošiamų J

Pradedant susisiekimą, automatrisos 120 km per mokslo, meno, sporto, kul- | 
lietuvių geležinkeliai 1919 valandą. 1921 m. plačiuo- tūros, lflraštotyros ir vi-T 
m. turėjo tik 6 garvežius, siuose geležinkeliuose bu- suomenės auklėjimo tiks- į 
15 keleivinių ir 57 preki- vo viso 60 stočių ir sustoji- lais ekskursijos, valdinin- į 
nius vagonus; šiandien jau mo vietų. Šiemet yra 106 kams, emigrantams, karo J 
turi 136 garvežius, 12 au- stotys ir 99 sustojimo vie- i 
tomotrisų, 7 lekomotorus. tos. Siaurųjų geležinkelių važiuojantiems į kongre-: 
290 keleivinių ir 3778 įvai- iš vokiečių buvo perimti sus, kurortus ir t. t. i

Šiemet, Lietuvos platieji 
geležinkeliai turi 1085 km 
pagrindinio kelio linijų, o 
kitų kelių, t. y. šakų, sto
čių ir t. t., dar 382 km. 
Siaurųjų geležinkelių prieš ležinkeliais 1919 m. — 220.•

vo pagautas. Pradėjus jį bar nežinoma ką su jo pa
klausinėti kokiu būdu u- gautu sūnum daryti: Ar 
pėn įpuolė, — jis papasa- leisti atgal upėn, ar ne? 
kojo stebėtiną istoriją. Jis J. Butkevičius.

Į

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, ~r
LDS Centro Sekretorius.

K;

kelei- čių išnuomotieji garvežiai 1930 m. pervežta — 2.517. 
linijose buvo pasenę ir labai aplei- 058 keleiviai, 376 to baga

žo ir 178.090 to prekių. Už
ėjus pasaulinei krizei, o 
paskutiniais metais pradė
jus autobusams konku-

kojo stebėtiną istoriją. Jis 
pasakė, kad 12 metų at
gal, kai jis turėjo tik kelis 
metus savo amžiaus, jis 
staiga sunkiai apsirgo juo
dosiomis rauplėmis, ir be- 
sirgdamas pradėjo alpti, iri 
neteko sąmonės... ' 
manydamas, kad jis mirė, 
įkišo jį maišan ir įmetė į 
šią upę. Bet vos tik jam 
dugnan nuskendus, — pas 
jį atėjo koks tai šviesus 
žmogus, su spindulių aure
ole (vainiku!) apie galvą,

NEWT0WN, PA.

DIDELIS PIKNIKAS
Rugpiūčio (August) 6 d. nuo-

Tėvas,1 širdžiai kviečiame Jus ir Jūsų
draugus atvažiuoti ir linksmai 
praleisti dieng VILA JUOZA
PO MARIJOS gražiame sode. 
Čia bus skanių valgių, gardžių 
gėrimų, gera muzika ir dovanos 
$100. Valio! Visi į NEWTOWN, 
PA. — Pikniką! Įžanga 25c.

Jus kviečia RENGĖJAI.

ŠVENTAS RASTAS
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

muges turizmo 
moksleiviams, 

registruotų 
pu m po- keliuose. Šiandien keleivi- draugijų, sąjungų ir kitų

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris* 

taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

< •

_ _______ “DARBININKAS”
invalidams, žurnalistams, i 366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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• Graži tu savo dangaus meiyne j Apie 11:40 atvažiavome į i Laukdamos studenčių, 
Brangi, nes daugel vargo patyrei”. ;Vįinįų Stotis panaši į Kau- pačios nuėjome į Aušros 

Maironis. nQ neg to pa£įes inži-,Vartus (Ostra Brama), 
nieriaus statyta. Panelę iš tačiau stebuklingas Mari- 
Kauno atėję pasitikti gi-jos paveikslas buvo už
minės padėjo mums išneš- dengtas. Kitos dienos rytą 
ti lagaminus ir sėdome į ten nuėjome išklausyti šv. 
autobusą. Vilniaus autobu-mišių. Buvo koplytėlėje 
sai labai maži ir nepato- prisigrūdę gana daug žmo
gus. Sunku įlipti ir išlipti, nių, tačiau po pirmų mišių 
Netrukus atėjome pas ku- radome vietos. Išklausėme 
nigą Čibirą, kleboną vie- dvejas šv. mišias ir priė- 

leidimą nįntėiės lietuvių bažnyčios mėme šv. Komuniją. Mel- 
Vjt. . . , ,ir .1SS1’ Vilniuje. Jis tuoj nusiuntė dėmės už visus.

vežti pinigų, aplankyti gi- laiškutį vj Uetuvai-: . 
minės ir kitus reikalus at-i, 
likti.
Birželio 16.

Neturėjusios kitos pro-

Birželio 15, 1939.
Gavusios žinią grįžti na

mo, kitą dieną jau užsisa
kėme vietas laive (Nieuw 
Amsterdam) ir pradėjome 
ruoštis kelionei. Reikėjo 
paskutinį egzaminą išlai
kyti ankščiau, gauti iš va-į 
liūtų komisijos 
pirktis laivakortę

..........,______ i Aušros Vartai pastatyti! Trečiųjų Europos Krepšinio pirmenybių uždarymas. Gegužes 28 d. Kaune, 
te studente, kad ateitų viršuje gatvės. Vartuose j- baigėsi nuo gegužės 21 d. vykusios Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenki- 
miesto mums parodyti, rengta koplytėlė. Viršuje i«s, Vengrijos, Italijos ir Prancūzijos rinpktinių krepšinio komandų rungtynės 
Tuo tarpu berniukas nu- altoriaus pakabintas ste- da Europos pirmenybių, kurias laimėjo Lietuva, nugalėjusi visus savo kompeti- 
vedė mus į lenkių vienuo-būklingas bizantiško sti- torius. Vaizde matomas rungtynių uždarymo aktas, visų dalyvavusių valstybių 

gos apTankrtP vinių“ Lte- bendrabutį. Ten nie- liaus Marijos paveikslas. į komandoms su savo vėliavomis išsirikiavus prieš vyriausybes tribūną.
kaip negalėjome susikal-Marijos tamsios rankos ir1tuvos tikrąją sostinę, nu-J- K 15 .„i™,

sprendėme bent vaziuoda-j -
mos namo pamatyti tą ^kt^hetuviškaD Ne- o du anzelėltai dar"uždedaipro ilgą koridorių ir laip-savarankiškai, 

išėio iš Kauno stoties 8 25 buvo vietos> nes mergaičių ir antrą karūną. Po Man-J 
ryto. Bendrabučio studen- ekskursija buvo pripil-jos kaklu kabo . septynios j 
tės atėjo prie traukinio,-dziusl vlsas PatalPas- Ta-eiles karolių. Apie pėdą at-p 
tain nat ir kitu nažistamu ciau susitarėme, kad gali- stumo nuo paveikslo si- 
Keltos mergaitės atnešė: ma Por».lovelį pastatyti dabrinė mėnulio ketvirtis, 
cėliu kurias nuvežėme valgomąJame’ Po pietų su' Is gatves Paveikslas atro- 
prie Aušros Vartų siradome kitą studentę, do nepaprastai gražus. Ko-

Apie 10:45 pervažiavome !kuri Parod® mum.s dauge11 plyt*lč turi stiklines duris.
Lietuvos - Lenkijos laiki-1baWciU ir kitų žymesnių 
nę sieną. Abiejų valdžių vietll. 
atstovai patikrino pinigus Vilniuje lietuviams pas- 
ir pasus. Tuo pačiu trauki- kirta sena, apleista Šv. Mi
niu grįžo į Vilnių lenkų jė- kalojaus bažnyčia pačiame 
zuitų gimnazijos studentai senamiesty, kur yra žydų 
mokiniai. Važiavo taip pat kvartalai, 
panelė pas gimines į Vii-j Vilniaus senamiestis sa- 
nių. Ji vėliau padėjo mums-votiškas. Gatvės siauros, 
surasti lietuvį kunigą. apvalais akmenimis grįš- Lietuvos

Lietuvos I
Vieviu visai lygus, Vii- ‘ 
niaus kraštas iš pradžių 
taip pat lygus, tik artė
jant prie Vilniaus pasirodo 
kalvos. Vilniaus krašto ū- 
kiai ir gamta visai pana
šūs į Lietuvos apylinkes, ba bromos. Už vartų yra 
todėl sunku pastebėti skir- kiemas, o iš kiemo įėjimas 
tumą tarp Lietuvos ir Vii- į gyvenamus namus. Ge- 
niaus krašto. Tik polici- resniuose kiemuose auga 
ninkas su šautuvu rodo, gėlių ir medžių, bet žydų 
kad čia jau lenkų valdoma kiemai nešvarūs ir baisiai 
žemė. Sako, kad Trakai tik dvokia. Viso senamiesčio 
8 km. nuo Lentvaravo —gyventojai panašiuose kie- 
gražūs senos pilies griu- muose gyvena. Vartai už
vestai ežere — tačiau pra< daromi dešimtą valandą, 
važiuodamos negalėjome Kas nori vėliau įeiti, turi 
jų matyti. 'sargui sumokėti pinigų.

I Su Klaipėdos krašto ne
tekimu mes laikinai nusto
jome Mažosios Lietuvos 
dalies ir vilčių atgauti di
desnę Mažosios Lietuvos 
dalį, kuri guli žaliomis ly
gumomis už Nemuno, kur 
dar nemirė paskutiniai lie
tuviai, kur visas kraštas 
lietuviškais kapinynais nu
sėtas, kur, deja, karingų 
prūsų lietuvių vaikai bai
gia pamiršti savo tautos 
kalbą ir dainuoja išverstas 
lietuvių dainas į vokiečių 
kalbą Heimatlied (tėviškės 
dainų) vardu, vokiečių iš
mokinti zoologiškai neap- 

kraujo, 
garbinti 
klusniai 
ekspan-

kaip negalėjome susikal-Marijos tamsios rankos ir!. ... . , r,-, ... . - j- 14. 4.- o
beta Kai parėjo viršininkė, veidas. Drabužiai iš aukso,kur>os SPaz*am orui esant, dėka likusių mazesmų tau- riodmę hteraturą. Svetimų 

(Ji iškalti. Ant galvos karūna, %a.1atldarytos: įėjimas tų teise ir noru gyvent: kraštų bei tautų uzkana- 
' 0 — ’’«•« ooTrovov-Viato. laisvai, —vimui pateisinti jie gne-

‘tus iš šono. Koplytėlės šie- toks mūsų garbingos ir di- biasi akiplėšiškiausių prie- 
Jnose prikalta tūkstančiai džios tolimesnės bei neto- monių. Nekalbant apie Au- ( 

1 už apturė- limos praeities priminimas strijos likvidavimą, kurios 
tas malones. Gaila, kad kaip kam gal atrodo be- centras tikrai buvo ir yra 
lenkai panaikino lotyniš- prasmis. Deja, taip galvo- vokiečių giminės lopšys, 
kuosius parašus ir jų vie- jantieji klysta. Pasaulyje užėmę Čekiją, jie visiems 
toje užrašė lenkiškus.

(Bus daugiau)

Vilniuje lietuviams pas-

tėvų 
kalbos ir aklai 
svetimus dievus, 
tarnauti vokiečių 
sijai kaimynų vergijos są
skaitom Kokiam likimui 
vakar buvo pasmerkta lie
tuviškoji užnemunė Ryt
prūsiuos, toks likimas da
bar ištiko Klaipėdos kraš
tą, kur susipratusiai lietu
vių visuomenei neleidžia
ma leisti netgi lietuviško 
laikraščio, verčiant ten
kintis išgamišku dienraš-
ičiu "Lietuviška Ceitunga”, 
kuri išeina po tuo pačiu 

i stogu su “Memeller Damp- 
fboot” dienraščiu, su ku
riuo ji yra daugiausia pa
mazgų išpylusi prieš lietu
vius, prieš Lietuvą ir visą, 
kas yra lietuviška tautine 
prasme. Nors lietuviai 
Klaipėdos krašte dabar y- 
ra laikinėje pagarboje, bet 
prikomandir uoti iš Vokie
tijos pareigūnai, dėl savo 
siauro išsilavinimo, nie
kaip negali suprasti, kad 
Klaipėdos krašto gyvento
jas gali būti lietuvis.
I. Iš "A.

nerasime kultūringos tau- įrodinėja, kad tai nuo am- 
tos, kuri nesididžiuotų sa- žiu vokiečių gyvenamas 
vo garbingais protėviais, kraštas. Taip darydami, 
savo didžiąja praeitimi ir jie sąmoningai nutyli, kiek 
neimtų pagrindu ją dabar- garbinga čekų tauta šimt- 
čiai bei ateičiai. Tik tokios mečiais yra iškentėjusi 
praeities neturį kaimynai nuo vokiečių valdovų, ko- 
gali iš pavydo primesti vedama dėl savo teisių ir 

(Laiškas iš Lietuvos knygynuose, pas moksli- mums mūsų praeities neži- laisvės. Klaipėdos kraštą, 
pajūrio) ninkus ir senuosius mūsų

Iki Didžiojo Karo pabai- veikėjus, 
gos Mažoji Lietuva, Prūsų' Siandi kada mes esa.

..........' vardu- sudare-me gyvais liudytojais Eu- 
’ ropoję įsigalinčio zoologi- 

nio gruobuoniškumo, kada 
nesiskaitoma su kitu, isto- . _ - ,
rijos nepalankios raidosdžiamas knygas ir visą pe-1 kiečių žemė).

MAŽOSIOS LIETUVOS 
LIKIMAS

kraštas tiesėtos. Dažnai gatvėje matyti vieną Gumbinės ’ valdžios 
skliautų,^ kūne sujungia provinciją Rytprūsiuose 

(Regierungsbezirk in 
Gumbinnen), seniau pačių 
vokiečių “Preussich — Li- 
tauische Regierung in I* 
Gumbinnen” vadinamą. Ir * 
tai buvo ne vien prūsų lie
tuvių ir jų krašto pagerbi
mas iš vokiečių pusės, nes 
vokiečiai negalėjo nesis
kaityti su tame nemaža
me krašte, tarp Priegliaus 
ir Nemuno, tarp Vištyčio 
ir Karaliaučiaus, gausiai 
gyventais prūsų lietuviais, 
kurių nuošimtis lietuvių 
kalbos atžvilgiu prieš 40 
metų, kaip tvirtina pačių 
vokiečių oficialūs šaltiniai, 
siekė nuo 10 iki 100% skai
tant apskričiais gausėjant 
nuo Mozūrų ežerų į šiaurę, 
iki Tilžės ir Klaipėdos. 
XIX amžiaus gale, kada 
vokiečių valdinė mokslo į- 

1939 m. rugsėjo 12 ir 13 dienomis, Apreiškimo staiga Vokietijos kraš- 
par. salėje, Brooklyn, N. Y., įvyks Amerikos Lietuvių tams etnografiniu atžvil- 
R. K. Federacijos XXVII kongresas. giu tirti, kruopščiai ir rū-

Atsižvelgdama į momento svarbą. Federacijos pestingai rinko žinias apie 
Taryba nutarė šį kongresą vadinti Visuotinu Ameri- Vokietijos valdomuose 
kos Lietuvių Katalikų Kongresu ir sukviesti į jį visas plotuose gyvenančias sve- 
lietuvių katalikų organizacijas, kuopas, draugijas, timas tautas, viena iš tos 
klubus, chorus ir tt. Tad, šiuomi kviečiame ir Tamstų serijos storų knygų buvo 
gerbiamą Draugiją. išleista vardu “Litauen”,

Kviesdami į kongresą, turime priminti, kad spren- kurią dideliu atsidėjimu, 
džiamąjį balsą kongrese turės tik tos draugijos, kurios pagarba ir net meile Prūsų 
yra Federacijos narėmis. Narėmis yra draugijos, su- Lietuvos kraštui ir žmo- 
mokančios į Federacijos Centrą po 81.00 į metus. Dėl nėms parašė kultūringas 
to, jei Tamstų Draugija dar nėra Federacijos nare, vokietis prof. Al bert
prašome prisirašyti, sumokant atatinkamą mokestį Zweck, buvęs Klaipėdos 
tuojau ar kongreso metu. Draugijos į kongresą renka Luizės gimnazijos moky- 
po vieną atstovą. Po atstovų mandatais turi pasirašy- tojas; knyga išleista 1898 
ti draugijos valdyba ir dvasios vadas. m. Štutgarte turi apie 400

Kongrese bus svarstomi aktualūs Katalikų Akci- puslapių, kuriuose smul- 
jos ir mūsų tautos reikalai. Turėdami galvoje neramu- kiaušiai kalbama apie Prū- 
mus, kurie siaučia pasaulyje ir pavojus, kurie susida- sų Lietuvą geografiškai, 
ro mūsų tautai, mes, Amerikos lietuviai katalikai, tu- etnografiškai, geologiškai' 
rime būti pasiruošę ir budėti. Kongresas turės sustip- ir moksliškai politiškai, 
rinti mūsų vieningumą ir nustatyti tinkamas gaires Tos įdomios ir brangios 
mūsų tikslesniam ir platesniam veikimui, kad didinti knygos retus egzemplio- 
Dievo garbę ir kelti tautos gerovę. rius dabar galima rasti tik

Pasitikėdami, kad prisiusite savo atstovą į Fede- senuose antikvariniuose 
racijos kongresą ir tuo prisidėsite prie katalikiško ir ■
tautiško veikimo stiprinimo, liekame. Girtuokliavimas, kūniš-

A.L.R.K. FEDERACMdŠVALDYBA: meilc’ " Vei'
mas

■ » Dr. Antanas R-akauskas. pirm.
Kun. Ig. Albavičius, iždininkas,' tą pražudo.

Leonardas Šimutis, sekretorius. Šv. Grigalius

namus stovinčius abipus 
gatvės. Sako, kad taip su
tvarkyta apsigynimo su
metimais. Dažnai taip pat, 
į gatvę atsidaro vartai ar-

Kviečiame Draugijas Į Federa 
rijos Kongresą

i

visi lygūs tarp sa-
. vęs. Ką jie užvaldo, to pro- * V 

fn nružudn. T ♦*

nojimų ir jos negerbimą, visiškai lietuvišką geogra- 
Pažiūrėkime tik į tuos pa- finiu ir etnografiniu at- 
čius vokiečius. Kaip jie sa- žvilgiu Lietuvos kampelį, 
vo propagandoje prieš sa- užimdami, vokiečiai dar 
vo kaimynus naudojasi labiau meluoja nerausda- 
savo tautos praeitimi! Pa- mi. kad tai “Urdeutsche 
skaitykime dabar jų lei- Boden” (Priešistorinė vo-

I

i

I

Didžiausia Vertybė Kaip Niekad”44
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W estinghouse 
Refrigeratorius

S154.50 Su Indais ir
Trosted Door'

50

Su Šiomis Ypatybėmis:
Elegantiškas Naujas Stilius, Ištvermingas Dulux 

Užbaigimas.
Visas Plieninis, Turret-Top konstrukcija. 
10c;f Pridėta Įtalpų (12.89 ketv. pėdų).
Greitai Šaldantis Sanalloy Froster.
Porcelinis Food Liner. Micarta Durų pamušalas. 
Naujas Standard 9-Point Šalčio Regulatorius.
Pilnos Spėkos Economizer Antspauduotas Macha- 

nizmas.

! I 1
■

k \

Tai elegantiškas 
naujas 

VVESTINGHOUSE 
Electrikinis 

PEČIUS 
Su 

‘Look-ln” DURIMIS 
ir 

OVEN LIGHT

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

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasinikas
Telefonas LIBerty 2337
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KREIVOJI, ARBA AUKŠTOJI 
PILIS

I su lenkais Konstancos su-' 
sirinkime puolė kryžiuo
čius už jų nedorą krikščio- 
nystės platinimą, plėšika
vimą, bažnyčių deginimą 
ir tt. Kalbamųjų skundų 
prieš kryžiuočius tekstai 
yra paduodami istoriko 
Dzialvnskio surinktu do-•Z A

kumentų knygoje “Lites 
ac res gestae inter Polonos 
Ordinemąue crucifero- 
rum” (Lenkų ir Kryžiuo
čių Ordino ginčai ir praei
tis). Ten vienoje vietoje 
(III. pusi., 159—160) pasa
kojama, kaip kryžiuočiai 
suardė puikią medinę Die
vo Motinos bažnyčią, kuri 
stovėjusi priešais pilį, o 
lentas ir šiaip medžius su
naudojo tiltui skersai upę 
pastatyti (...de lignis eius-

į 1 •/ T

dem Ecclesie pro faciendo 
ibidem sibi ponte per fliu- 
vium prout fecerunt...).

Tačiau iš kur kitur žino
ma. kad Vilniuje jokios dalykus geriau supranta. 
Dievo Motinos bažnyčios -----------------------------------

riais vaikščiojau būdamas tai yra geriausi, ir vartoja-1 
mažas, ir pereitą vasarą ta iyra geriausi, ir varto ja- 
sugrįžęs. Neužmiršiu ta- nii ne tik Lietuvoje, bet la-. 

, Bažnyčiose, tai kaip ir se- Vęs, mano Tėvyne, nieką- bai daug siunčia į kitas ša-’ 
niau, mažai yra sėdynių. dos. Myliu savo tėvų kai- lis.
Tik senesnieji sėdi. Tikė- bą ir ja didžiuojuos, ją gy-| Netiesa, kad Lietuva ne- 
kit man, kad as Amenkos niau ir ginsiu, buvau, esu padarė pažangos. Lietuva 
bažnyčioje sėdėdamas la- įr būsiu, jeigu Dievas man padarė didelę pažangą. Nu- | 
biau pavargstu, negu Lie- leis, kataliku ir lietuviu, važiavę į Lietuvą nesėdėki- 
tuvos bažnyčioje stoveda- pakol man ant akių užbers te ūkyje, bet važiuokite iš 
mas. Tik Kaune Jėzuitų žemes. Įūkių j miestus ir mieste-
baznycia panaši į Ameri
kos, yra suolai atsisėsti. 
Bažnyčia labai gražiai iš
taisyta. Lietuvoje pusę 
dienos vaikščiojau ir sto
vėjau ir tai nesijaučiau 
taip pavargęs, kaip Ameri-

Lietuvoje koje pavaikščiojęs pusę 
Bažnyčios valandos.
Apsileidę- T - x • • , • . , -Lietuvoje yra ir keistų nines Kaune. Pasiūlymą 

dal\ kų. štai Ivaune, Lais- priėmėme ir p 
vės Alėjoje žmonės vaikš- mums įdavė raštelį, 
čioja miestiškai apsirengę, 
o žiūrėk, moteris basa, si
joną iki kelių pasikaišius 
neša neštuvais daržoves ar 
ką kitą. Alytuje man teko 
matyt toks atsitikimas: 
vyrai arklius varinėja-va- 
žiuoja, o moterys kasa 
smėlį ir pila į vežimus. 
Kaune moterys senas ply
tas valo. Mums lietuviams 
gal ir nieko tokio, bet sve
timšaliui, ypač amerikie
čiui, tai ne kaip atrodo. A- 
merikoje moterys yra pa
gerbtos.

Važinėdamas po Lietuvą, 
kur pamačiau pažangą 

bet kur ma-

ATOSTOGOS LIETUVOJE
(1938)

Rašo Jonas Mončiūnas
(Tęsinys)

Saldumynai Lietuvoje 
brangūs, nors Lietuva tu
ri savo cukraus. Bet cuk
raus gamintojai turi val
džiai mokėti aukštus mo
kesnius. Lietuvoje fabri
kų gaminiai arba iš užsie
nių importuoti produktai 
brangūs, bet ūkio produk
tai, duona, pyragas, daržo
vės tai pigus.

Katalikybė 
gražiai tarpsta, 
pilnos žmonių, 
lių yra, bet ne žymi dalis. 
Jeigu kur yra atlaidai (pa
sitaikė būti Žiežmariuose, 
Zapyškyj), tai suvažiuoja 
labai daug žmonių, netel
pa nei į bažnyčią. Švieses
nieji žmonės ir tikėjimo

Vilniuje ir toliau kasinė- Iš istorinių kronikų yra 
jamas Bekešo kalnas. Šio žinoma, kad 1930 metais 
kalno pavadinimas atsira- kryžiuočiai, apgulę Vilnių, 
dęs XVI amž. pabaigoje, paėmė Kreivąją pilį (Cas- 
palaidojus šiame kalne trum eurvum). Ankščiau 
Kaspara Bekešą. Archeo- istorikų nuomonės buvo 
loginių tyrinėjimų dar- skirtingos dėl Kreivosios 
bams vadovauja daktaras pilies vietos. Vieni manė, 

kad kalbamoji pilis buvo 
Gedimino pilies kalne, kiti, 
kad dabartinės Bokšto 
gatvės apylinkėse. Holubo
vičių tezė dėl Kreivos pi
lies nesutiko nei su viena, 
nei su kita istorikų nuo
mone. Jie įrodinėjo, kad 
Kreivoji pilis (Castrum 
eurvum) turėjo būti Beke
šo kalne, kurį kryžiuočiai 
paėmę minėtaisiais me
tais, atsiradus iš “lietuvių 
bei rusų” išdavikams, ku
rie padegę dvejus vartus ir 
du ginamuosius bokštus, 
tuo būdu palengvindami 
kryžiuočiams įsiveržti vi- 1390 m. nėra buvę. Tik kur buvo Jogailos motina, vė- 
dun. kame buvo keliolika kas vėliau tokio vardo baž- liau palaidota šitoje pačio- 
tūkstančių žmonių. Mini- nyčia Vilniuje buvo pran- je cerkvėje. Šiandie ši pra- 
mieji lietuviai bei išdavi- ciškonų pastatyta, 
kai greičiausia bus buvę buvo mūrinė ir toli nuo u- nė. bet senovėje, aišku, bu- 
Vytauto Didžiojo šalinin- pės. Antra vertus, ne visi vo kitokia.
kai. kurie kunigaikščiui su nori tikėti, kad kryžiuo- Taip išsiaiškinus istori- 
kryžiuočiais atvykus Vii- čiai galėjo katalikų bažny- joje išlikusius faktus, gali- 
niun, padėjo imti miestą, čią ardyti. Iš kitos pusės ma tikrai spėti Kreivąją 
Kadangi visa Kreivoji pilis tačiau reikia manyti, kad pilį (“Castrum eurvum”) 
sudegė ir nebuvo atstaty- mūsų valdovų iškeltieji buvus šių dienų Bekešo 

Konstancos susirinkime kalne, kur dabar vis kasi- 
faktai buvo pačių matyti, nėjama ir visokių įdomių džiaugiaus, 
Išeitų, kad čia esama įvy- dalykų atrandama, o išsi- čiau ką blogą, tai liūdėjau, 
kių priešingumo, kurs sun- likusiuose lotyniškuose Kodėl taip? Amerikoje 

minimos praleidau didesnę savo gy- 
trimis vardais pilys —cas- venimo dalį, šeimyna išau- 
trum infimum, medium et go, ir gal Amerikoje pri- 
supremum — butų ne kas seis skirtis su šiuo pašau- Prot. Rast. — Ona ivaškienė, 
kita kaip Žemutinė pilis, liu, o vistiek jaučiuos, kad 
Gedimino pilies pakalnėje, ten toli, toli mano namai, 
Vidurinė — pats Gedimino o Amerikoje aš tik svečias, 
kalnas ir Aukštoji, arba Tai ką reiškia prigimtis. 
Kreivoji pilis — Bekešo Myliu tave, Lietuva, mano 
kalne. Įsižiūrėjus į visų Tėvynė; myliu savo bro- ........  _ ___ __ _
šių trijų vietų žemės pa- liūs, Lietuvoje; myliu tuos 7-so J“
jviršių, atrodo, iš tikro taip kelius, pievas, upes, upe- vakare, pobažnytinėj svetainėj, 

lir galėjo būti. Is A. liūs ir tuos takelius, ku 1 pas protokolų raitininku

Vladas Holubovičius su 
d-re Elena Holubovičiene.

Iškasenos aiškiai rodo, 
kad šiame Bekešo kalne 
buvo pilis, kuri XIII ar 
XIV amžiuje buvo visiškai 
sunaikinta.

Z.. ,MODIFIED

L VITAMIH D j

bet ji voslavų cerkve yra mūri-

i . -

; Važiuojant Lietuvon ma-'lius- apžiūrėkite ką Lietu- 
nęs prašė p. A. Kelėnas iš va turl ir pamatysite kokią 
Hartfordo atlankyti jo gi-didelS pažangą Lietuva y- 
minaitį, p. Joną Glemzą,jra padariusi.

' gyv. Kaune, “Pieno” Cent- j EZ__
iro vyriausią direktorių, namų. 
Atlankiau. Pasikalbėjome.' 
p. Glemža pasiūlė mums 
apžiūrėti centralines pie- ‘

Glemža' 
kurį 

nuėję į pienines parodėme. 
“Pieno” centro technikas 
p. Karalius, labai simpa
tingas vaikinas, viską pa-^ 
rodė ir paaiškino ką ir kaip, 
daro iš pieno. Nustebome 
modernišku įrengimu. To
kių pieninų aš ir Ameriko
je nesu matęs, kokios da
bar yra Lietuvoje. Iš išrū
gų net šampaną daro. Vi
siems savo broliams lietu
viams, kurie lankysitės 
Lietuvoje, patariu užeiti ir 
pamatyti Lietuvos pieni
nes. Lietuvos sviestas, sū-i

Kaune yra tikrai gražių
(Bus daugiau)

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Peter F. Carroll 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
Worcester, Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį
Tel. Worc. 4-6757

ta, o pasiliko dar kitos dvi 
pilys, tai ilgainiui buvo im
ta visos trys pilys painioti 
jų vietos žvilgsniu ir imta 
manyti, kad Kreivoji pilis ku suderinti. Bet jeigu žo- dokumentuose 
buvo ne Bekešo, bet Gedi- dį “Ecclesiae” 
mino kalne. _ 
moksliškai 
Holubovičių tezę, 
suprantamesni 
tekstai, kur rašoma apie vietoje stovi pravoslavų — 
Vilniaus “Castrum eur- “Prečistoj Bogorodicy” so- 
vum”. Visos trys Vilniaus boras, kuris pagal padavi- 
miesto senovės pilys, vadi- mus esąs pastatytas kun, 
naši, Gedimino, vidurinė ir Julijonos, Algirdo žmonos 
žemutinė, minimos yra 
1414 m. rašte, kai lietuviai

Draugijų Valdybų Adresai
Ecclesiae” suprasime 

Priimant šią čia nebūtinai kaip katalikų 
įrodinėjamą bažnyčią, tai lengva Dievo 

darosi Motinos bažnyčią išaiškin- 
kronikų ti. Ir šiandie toje pačioje

i 1346 metais. Kunigaikstie- 
i nė Julijona, kaip žinome,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

564 E. Broadvvay. So. Boston, Mass.

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

4115 Washington St.. Roslindale, 
Tel. Parkuay 0558-W

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

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

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

*V. JONO EV. BL. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mass. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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vietinės žinios!
SKAITLINGAS “DARBI
NINKO” METINIO BA

LIAUS PIKNIKO REIKA
LU SUSIRINKIMAS

Pereitą ketvirtadienį. 20 d. 
“Darbininko” salėje įvyko skai
tlingas “Darbininko” prietelių 
bei rėmėjų susirinkimas tikslu 
pasitarti apie įvyksiantį LDS N. 
A. Apskričio pikniką “Darbinin
ko” naudai. Dalyvavo 45 veikė
jai bei veikėjos. Susirinkusiųjų 
nuotaika buvo labai pakili. Iš
rinkta sekanti darbininkai:

Vincas T. Savickas, pirm., E- 
va Marksienė, vyriausia šeimi
ninkė; J. Vaišnoras. F. Tuleikis, 
p. Barolis, J. Siauris, O. Siau-

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

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
PRANEŠIMAS

--- -—- ----—.
rienė. A. Janušonis. K. Rustei
ka, Aug. Sanda, p. Žuromskis, 
p. Grigas, St. Griganavičius, 
p. Juška, Paul. Juškienė, J. Rač
kauskienė, Em. Janušonienė, J. 
Puodelienė, Valerija Palionis, 
M. Venčienė, p-nia Jeskevičienė. j $5.00, 
Komečienė, 
Kališius, K.
Jankauskas, 
dlauskas. J.
kas, p-nia Smilgienė, Rodaitis, 
D. Januškevičienė, V. Brazaus
kas, p-nia Brazauskienė ir p-nia 
Zaveckienė.

P-nas Juozas Dilis, kuris do
vanojo piknike laimėti laikrodė
lį vertės $30.00, pranešė, kad 
jau turi pardavęs 15 knygučių 

i ir pridavė už juos pinigus. P-nas 
' Dilis apsiėmė “Darbininko” pik- 
! nike vadovauti dovanų komisi- 
' jai.

Turiu pastebėti, kad tikietų 
platinimas eina pilnu tempu — 
visi virš paminėti asmenys ap- 

, siėmė nevien pikniko dieną dirb
ti, bet ir paėmė platinti tikietus.—

J. Jeskevičius, V.' 
Niauronis, adv. A.' 
V. Valatka, K. Ši- • 
Smūgis, A. Zavec-

SVEČIAI

laukęs progos priimti draugijos 
dovaną. Visiems nariams susto
jus sukalbėta Amžiną Atilsį ir 
perskaityta jo biografija. Po to, 

! draugijos sekretorius Albinas 
Neviera šaukė garbės narius 
užimti garbės vietas ant estra
dos, būtent, Jurgį Pečelingį, 
Petrą Čepliką, Motiejų Zobą, 
Vincą Kauną, Kastantą Jurge- 
liūną, Kazimierą Ambrozą ir 

j A„.__
I ’Visiems užėmus vietas, pirmi
ninkas kviečia mūsų draugijos 
ilgametį narį, kvotėją daktarą 
Povilą J. Jakimavičių įteikti do
vanas.

Kiekvienam garbės nariui bu
vo įteikta Lietuvos Istorija — 

Liepos 26 d.. 7:30 vai. ryte, į- Šapokos parašyta, su puikiais 
vyks Tretininkų pamaldos ir su- odos apdarais, su parašu aukso 
sirinkimas.

PASAKĖ AČIŪ

Sekmadienį, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, kunigai išskaitliavo 
kas kiek aukavo vasarinei mo
kyklai ir pasakė aukuoto jams 
ačiū. Šv. Jono Ev. Draugija au
kavo 25.00, Vyčių kuopa, Lietu
vos Dukterų ir Maldos Apašta
lystės draugijos aukavo po $10. 
00, Blaivininkų kuopa ir Amži
nojo Rožančiaus Draugija po Antaną Naujokaitį. 
T , ir Kazimieras Vedluga -- -

i $2.00. Kunigai patėmijo, kad va-................... -
j dengti dar reikia daug aukų ir - 
į prašė kas gali, prisidėti.

Darbininko" Metinio Pikniko 
Rėmėjų Eilės Auga

GRABORIAI

PAMALDOS

' raidėmis ir kiekvieno garbės na
rio vardu atskirai. Apart garbės 
narių tą pačią dovaną gavo pir
mininkas J. Palaima ir vice-

Liepos 22 d., tapo pakrikšty-Į pirm. J. Guzevičius, kaipo ilga- 
ta Irenai

KRIKŠTAI

mečiai valdybos nariai ir daug 
pasidarbavę draugijai.

Po įteikimo dovanų įspūdin
gas kalbas pasakė daktaras Ja
kimavičius, visi garbės nariai,

I!

Liepos 23 d.. Šv. Petro bažny- 
’ čioje, laikė Šv. mišias apart 
vietinių, sekanti kunigai: Pr. 
Aukštikalnis. S. J., Alek. Motie
jūnas, C. P. J., Plevokas ir Dau
nys. Šiomis dienomis dar lankė- 

i si bažnyčioje ir klebonijoje kun. 
I Alfonsas C. P., subdiakonas A.
Naudžiūnas. MIC., ir klierikas 
M. Smigelskis. MIC.

MOKSLO BAIGIMO 
VAKARĖLIS

Šiuomi pranešame, kad The 
South May Supply Hardware 
Store iš 517 E. 8th St., persikė
lė 675 E. 8th St. tarpe L ir M 
gatvių. So. Bostone. Šioje krau
tuvėje galima gauti pilną Hard- 
ware pasirinkimą labai prieina
momis kainomis. (24-28-1).

- Petronėlė Felikso- 
Petronėlės (Olseikaitės t Balu- 
šaičių. Kūmai buvo Anielė Lu- 
šytė ir Zigmantas Jusevičius.

Rytojaus dieną tapo pakrikš
tyta Adomo - Magdalenos Druz- Jonas Glineckis, direktorių var- 
džių duktė vardais Magdalena-'du, Juozas Guzevičius. valdy- 
Ona. Kūmai buvo Dr. W. Duče- bos vardu, ilgametis valdybos 
vičius ir Florencija Korvinskai-į narys Stasys Mockus. A. P. Ne- 

' viera ir pirm. J. Palaima.
Daktaras Jakimavičius prane- 

Aleksandro - Anielės A- šė, kad jis peržiūrėsiąs visus 
Kūmais buvo Jonas A- kandidatus dykai, kurie prisira- 

i x— —— Prisirašė 11

tė.
Tuomet tapo pakrikštytas ir 

sūnus 
dams. 
dams ir Petronėlė Strumskienė. šys susirinkime.

Liepos 28 d.. 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje salėje, vasarinės 
mokyklos berniukai - mergaitės, 
seserų mokytojų vadovybėje, 

i turės mokslo baigos vakarėlį. 
Pirmą programos dalį išpildys 
vaikučiai. Antroje dalyje, kuni
gas S. Kneižis rodys judamus ir 
kalbamus paveikslus. Rodys ir 
parapijos pikniką ir vasarinę 
mokyklą. Visi kviečiami ateiti.

PASKIRTAS MISIJOMS

PUIKI VIETA VAKA- 
CIJOMS

Gražiausia ir švariausia 
vieta Nantasket Beach 
praleisti savo vakacijas. 
Kambariai gražūs, švarūs 
ir pigūs. Praleiskite vaka
cijas pas lietuvę Stellą Ko- 
dienę, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė., Nam 
tasket, Mass. (7-29)

mus 

rūšies.

Charles & Chris
454 Broadvvay

So. Boston. Mass.
Taisome automobilius. Pas 
mechanikai yra pirmos
Taipgi randuojame garadžių pa
statyti automobiliams. Parduoda
me gasoliną. tajarius ir kitokius 

automobiliams reikmenis.

S. Barasevičius !r Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

į LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester A
Tek COLumbia 2537.

Naujosios Anglijos lietuvių sąskrydis — “Darbi
ninko” metinis piknikas įvyks rugpiūčio 6 d., Kęstučio 
Parke, E. Dedham, Mass. Į šį “Darbininko” metinį pa
rengimą ruošiasi atvykti iš visų kolonijų. Pereitą šeš
tadienį įstojo į pikniko rėmėjų eiles sekanti: 
Laikrodininkas Juozas Dilis, So. Boston, Mass. $15.00 
Kun. J. Švagždys, Montello, Mass...........................$1.00
Kun. Pr. M. Juras, Lawrence, Mass..................... $1.00
Kun. J. A. Karalius, Shenandoah, Pa. $1.00
Mrs. Agota Rositinis, Nashua, N. H. $1.00
Petras Miliauskas, Montello, Mass. $1.00
J. Gudelevičius, Hartford, Conn...............................$1.00
S. Jenkauskas, Worcester, Mass...............................$1.00
P. Pribušauskienė, Montello, Mass.......................... $1.00
J. Baltramaitis, W. Auburn, Mass. ........................ $1.00
A. Stravinskas, Dorchester, Mass.........................  $1.00
V. Širka, So. Boston, Mass....................................... $1.00
J. Tamulionis, Nashua, N. H.................................... $1.00
F. Šlapelis, Rochester, N. Y...................................... $1.00
V. Kališius, Dorchester, Mass.................................. $1.00
M. Kavolienė, So. Boston, Mass. ............................ $1.00
J. Grudzinskas, So. Boston, Mass............................ $1.00
V. Trinkienė, So. Boston, Mass..................................$1.00
Pranciška Kumpaitė, So. Boston, Mass. $1.00
V. Januškevičius, So. Boston, Mass..........................$1.00
Kun. M. J. Kazėnas, Pittsburg, Pa. $1.00
A. Kirslis, Worcester, Mass. ....................................$1.00
P. Mikalcius, Kearney, N. J...................................... $1.0(
Kun. A. M. Karužiškis, Pittsburgh, Pa.................. $1.0C
J. Zavadskas, Haverhill, Mass.................................$1.0(
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn........................ $1.0(
J. Daučiūnas, Worcester, Mass.............................  $1.0(
A. Bagdonas, Lawrence, Mass. $1.0(
Kun. Dr. P. Liutkus, Nashua, N. H..........................$1.0(
Kun. K. Skripka, Binghamton, N. Y. $1.0(
Kun. J. Klimas, Mt. Carmel, Pa.............................. $1.0(
A. Ašmenskas, So. Boston, Mass............................ S1.0(
D. Januškevičienė, So. Boston. Mass. $1.0(

Nuoširdžiai dėkojame p. J. Diliui už nuoširdų pasi
darbavimą platinime tikietų ir visiems piknko rėmė
jams. kurie teikėsi prisiųsti aukas.

J
Joseph W. Casper

(Kasperas) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 

BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
Sa Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS j
Funeral Home !

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

Notary public
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

D.

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS )

LIETUVIS GRABORI'JS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORIVOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

___________ naujų narių.
R. JUŠKA NEW YORKE Po susirinkimo valdyba savo 

_________ lėšomis pavaišino garbės narius.
Liepos 23 d., tuoj po pamal- kur apart vaišių pasakyta daug 

dų, artistas muz. Rapolas Juš-; gražių kalbų iš atsiminimų, 
ka išvažiavo su žmona New kaiP buvo organizuojama drau- 
Yorkan Studentų Choro reikalu. Į kiek vargo būta tuo laiku. 
Artistas Juška, susitaręs su nes mūsų veteranai dirbo skir- 
choro komitetu, grįš namon lie- tingose aplinkybėse kaip dabar 
pos 25 d. •yra-

___________ Apie 7 vai. vakare visi pilni 
BEANO - WHIST PARTY gražių įspūdžių, pilni energijos 

PAVYKO_________ *r noro dirbti draugijai ant to-
i liaus, išsiskirstė į savo namus.

Garbė draugijos garbės na
riams, veteranams jubiliejaus 
metu valdybai ir visiems na
riams, kad sugeba taip įspū
dingai apvaikščioti savo jubi
liejaus metus.

Su šiuo susirinkimu, jubilie
jus dar nepasibaigė. Rugpiūčio 
13 d., Kęstučio draugijos darže 
yra rengiamas šaunus jubilieji
nis piknikas. Kviečia Bostono ir 
apylinkės lietuvius šiame pikni
ke dalyvauti, ir drauge su mūsii 
draugijos nariais pasidžiaugti 
mūsų jubiliejumi. Yra paimta 
šaunus orkestras, kuris visus 
palinksmins. Kviečiu ponias ir 
paneles atvažiuoti ir pašokinti 
mūsų garbės narius, iš kurių 
didžiuma turi virš 70 metų, bet 

i visi puikiai moka šokti.
Rudenį rengiamas didelis ba- 

! liūs jubiliejaus užbaigimui.
I Bus spausdinma draugijos is
torija, su garbės narių paveiks
lais, finansine apyskaita, drau
gijos narių biznierių linkėjimais 
ir

I

Tėvas Pranciškus Aukštikal
nis, S. J., sėkmingai dirbęs mi
sijų darbą metus, Lietuvoje, 
ir ką tik sugrįžęs Amerikon, sa
vo vienuolijos vyriausybės vėl 
tapo paskirtas duoti misijas. Jis 
dabar gyvena sykiu su tėvu An
tanu Mėšlių, S. J.. Tėvų Jėzui
tų vienuolyne. Pomfret Center. 
Conn. Kas nori su gerbiamais 
misionieriais Tėvais Jėzuitais 
susirašyt, štai jų antrašas: St. 
Roberts Hali. Pomfret. Conn.

LANKĖSI

j Pereitą šeštadienį “Darbinin
ke” lankėsi pp. Kazimieras ir 
Juozafina Baušai iš Lawrence. 
Mass. Pp. Baušai yra seni “Dar
bininko” skaitytojai ir rėmėjai. 
Jie su savo draugais ir pažįsta
mais žada atvykti į “Darbinin
ko” metinį pikniką, kuris įvyks 

i rugp. 6 d., Kęstučio parke.
Dedham. Mass.

Liepos 22 d., š. m., 7:30 vai. 
vakare. Šv. Petro par. salėje. i 
492 E. 7th St.. So. Bostone. įvy- i 
ko Beano - Whist party, kuri 
gerai pavyko. Šioji party buvo j 
rengiama Moterų S-gos 13 kuo- j 
pos narių ir visų rėmėjų, ligonės1 
— Moterų S-gos kuopos narės 
ligoje parėmimui. Kadangi mi
nėtoji party buvo gausi savo do-I 
vanomis, tai ir pravartu primin
ti. kad tas dovanas sunešė visos 
narės ir dar prisidėjo biznieriai' 
aukomis: Skudris, Ašmenskas, j 
Zaleckas-graborius, Strigūnas., 
Lenčiauskas, Marcinkus. Ypa-1 
tingai daug ir nuoširdžiai dar- > 
bavosi: p. Valatkienė iš Roslin-; 
dale. p. Ona Antanėlienė, p-lė, 
Virg. Stravinskaitė ir kitos.

Moterų Sąjungos kuopa ir vi
sos rėmėjos reiškia nuoširdžią 
padėką visiems aukotojams ir 
atsilankiusiems į Beano-Whist 
party. Atsiprašoma visų tų. ku
rių čia vardų negalėjome išvar
dyti. o vienog jie buvo šio pa
rengimo didesni ar mažesni rė
mėjai. Lai visiems gerasis Die- 
vusis atlygina šimteriopai.

Ieva Marksicnė.
Mot. S-gos kp. Pirm.

daug kitų svarbių dalykų.
A. P. Neviera, Sekretorius

f

E.

SUSIŠLIUBAVO

S. L. ŠV. KAZIMIERO 
D-JOS 50 METU JUBI
LIEJAUS SUSIRINKI

MAS

■
k
Į

/

Paieškojimas Nr. 103
Lietuvos Konsulatas Chicago- 

je paieško sekamų asmenų:
Globio. Prano, prieš kelioliką 

metų gyvenusio 133 West 15th 1 
Street. Chicagoje. Konsulatui 
labai reikalingas jo atsiliepimas 
arba adresas.

Karėtos, Jurgio, kilusio iš Vai- 
vadiškio km., Ukmergės apskr. 
Apie 62 m. amžiaus. Amerikon 
atvyko prieš didįjį karą. Gyve
no Chicagoje. dirbo geležies fa
brike.

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

Kepalo, Antano. Gyveno Chi
cagoje. Dirbo skerdyklose.

Noreikų, Kazio ir Jokūbo, ki
lusių iš Kvėdarnos apylinkės., 
Amerikon atvyko prieš didįjį

karą, gyveno įvairiuose Ameri
kos miestuose. Jiems priklausė 
brolio Liudviko palikimų dalis.

Norkų. Adomo ir Marijonos. 
Apie 15 metų atgal gyveno Ro
chester. N. Y., vėliau persikėlė 

i Chicagon.
* Strepinskio, Prand. Gyveno 
j Chicagoje, neva miręs. Arba jo 
sesers Ievos Radvilienės ar An
taninos Latožienės. Latožienė 
gyveno adresu 5839 So. Kolmar 
avė.. Chicago.

Smulkio. Juozo. Gyveno Chi
cagoje, adresu 1836 Wabansia 
Avė.

Aukščiau suminėtieji asmenys 
arba apie juos žinantieji prašo
mi

duktė jau senai Maine valsty
bėje atostogauja. Rašo namiš
kiams. kad jai ten labai patinka.

I

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
I

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADiVAY 
So. Boston, Mass. J

tuojau atsiliepti.
LIETUVOS KONSULATAS 

100 East Bellevue Place 
Chicago, Illinois.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengčjas.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokčjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliaviniai ir patarimai dykai

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

. savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Liepos 22 d., priėmė Moterys
tės Sakramentą Bronislovas 

INatkus su Elzbieta Milvydaite, 
gyv. 244 E. St. Jiems liudijo 
Petras Navickas ir Julė Smaliu
kas.

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENT TE, 
DORCHESTER. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

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

parengimams.

Perkins Markei
P. Battruiiūnas ir p. Kiinga, Sav. 
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalat biznieriai. pramonin
kai, kurie skelbiasi. “Darbininke” tik
rai verti skaitytoją.' paramos.

Visi skelbkite “Darbininke”.

1889 metais liepos 4 d. ketu
riolika jaunuolių susirinkę nu
tarė sutverti Bostone lietuvišką 
pašalpos draugiją. Draugija su
organizuota ir išauginta į di
džiausią vyrų draugiją Bostone.

Liepos 23 dieną š. m. įvyko j 
draugijos Jubiliejinis susirinki
mas 12:30 vai. p. p. Susirinko 
draugijos nariai ir drauge su 
Mass. Sveikatos Komisijonie- 
rium daktaru P. J. Jakimavi
čium. draugijos garbės nariais, 
veteranais, valdyba, visi tapo 
nufotografuoti.

Pirmą valandą po pietų viršu
tinėje lietuvių salėje įvyko su
sirinkimas. kurį atidarė draugi
jos pirmininkas Jonas Palaima, 
pranešdamas liūdną žinią, kad 
mirė mūsų draugijos garbės 
narys Pranas Mizgirdas. nesu-

PAIEŠKAU savo puse- 
serės ir pusbrolių paeinan
čių iš Mažeikių apskr. Sa- 
dos parapijos. Girdėjau, 
kad gyvena So. Bostone ar 
jo aylinkėje. Prašau pa
tiems ar kas kitas žinote 
jų adres, atsišaukti: Mrs. 
Ona Ešminskienė (Baliū- 
tė), 1611 Broadway, Ind. 
Harbor, Ind.

IŠVYKO ATOSTOGAUTI
!

Pereitą šeštadienį, liepos 22 d. 
"Darbininko" nuolatinė rėmėja 
ir LDS 1-mos kp. veiklaus nario 
Prano Tuleikio žmona — Ona 
Tuleikienė išvyko atostogauti 
pas savo gimines į Maine vals
tybę ir grįždama žada atvešti 
du dideliu ir skaniu sūrius dėl 
“Darbininko” pikniko, kuris Į- 
vyks ateinančio mėnesio 6 d.. 
Kęstučio parke. E. Dedham. 
Mass. Linkime p-niai Tuleikie- 
nei linksmai ir maloniai praleis
ti atostogas.

P-lė Paulina Tuleikiūtė. josios

Arlington, Mass. 
Tel. Ari. 2316

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.

i

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

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

i Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 

i :ai verti skaitytoju paramos.
Visi skelbkitės “Darbininke".

Queen Ann Laundry, Ine. į

7—9 Ellery St., s
So. Boston, Mass. i

Tel. ŠOU 2923 į

Jei norite, kad Jūsų drabužiai į*
būtų švariai išplauti, į

paveskite šį darbą mums. ę
V.SSSSSSW.".VV.Vl.

1
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DĖKINGAI SAVO GERADARIUI PROTINGAS 
DRAMBLYS, NEPAMIRŠO ATSILYGINTI

Petras Samson. — jau- tinės kojos pririštą milži- kad jis juodveidį dar tin- 
nasis Distrikto arba Pro- nišką dramblį. Sale pririš- kamiau už tai nubaustų, 
vincijos komisijonieriaus to dramblio, stovėjo milži- Paskiau jis atsikreipė į 
pono Samsono sūnus, štai- niškas Kongo rasės juod- žiauriai sukapotg dramblį, 
giai tapo sulaikytas pavo- veidis, ir milžinišku šikš- 
jingoje savo 
kartą beeinant 
rais. erškėčiais 
riais laukiniais 
apaugusiais 
šuntakiais. Jis keliavo per protingą gyvulį. Kai pu- 
dalį Centralinės Afrikos siau geltonai juodas milži- 
raistų (Jungle), kurie ra- nas buvo iškėlęs kiek tik 
dosi jojo tėvo valdomoje gali savo ranką aukštyn 
teritorijoje. Balsas arba su bizūnu, kad dar- kirsti 
garsai, gurie vaikiną sulai- vargšui drambliui. — jau
kė. buvo koks tai kurčias, nasis komisijonieriaus sū- 
monotoninis. ma tomai nūs staiga prišokęs prie 
žmogaus rankoje laikomo juodveidžio. energingai iš- 
bizūno (\Vhip!), į ką tai traukė didžiulį iš jo ran- 
kietą atsimušus, smarkus kos bizūną ir sviedė jį ant 
nuolatinis 
Paskiau 
mingas 
švilpimas, kurs neabejoja
mai atrodė išeinąs iš gyvo 
dramblio triūbos.

Petras nieko nebelauk
damas. šoko ton vieton, iš 
kur tie pliauškėjimo gar
sai buvo girdėti, norėda
mas pamatyti, kas ten de- sūnų, 
dasi. Priešais jį buvo tan- greitai suprato, kad tasai 
kūs krūmai. įvairių augalų juodveidis. 
vijokliais tvirtai tarpe vie- prižiūrėtojas, 
nas antro susivijusių. 
Nors ir nebe vargo, tačiau 
po kurio laiko gabiai pro 
juos prasinėręs, — jis stai
ga pasijuto mažiutėje aik
štelėje esąs. Aikštelės vi
dury. jis pamatė prie storo žiaurų jo pasielgimą 
žemėn įkalto bąslio (kuo- drambliu, pranešti ir savo 
lo), stipria virve už pasku- tėvui — Gubernatoriui,

--——
— Kaimų ir vietovar jo Suvalkijos apygarda— rvaunų ir vietovar- jo ouvaiKijos a.pyga.1 

džių vokietinimas tęsia- nugalėtojo vardą. Rinkti- 
mas toliau. Ramučiai pa- nė turi 9 nuosavus namus:]

Ąžuolų Būdoje, Mieškapio- 
vėje, Liudvinave, Prienuo
se, Kazlų-Rūdoje, Skriau-

vadinti Tennetal, Grabu-
piai
— Lietuvos ir Klaipėdos 

krašto pasienyje smarkiai džiuose, Veiveriuose, Jūrė-] 
išsivystė kontrabanda, je ir Pažėruose, 
Klaipėdos krašte jau su-! jampolėje pradėti statyti, 
imti keli ūkininkai, kurie1 rinktinės namai. Rinktinė- 
kontrabandos keliu gaben- i je veikia šie šaulių chorai: 
davosi iš Didž. Lietuvos Marijampolėje, Prienuose 
sviestą, kiaušinius ir kt. Sasnavoje, Kazlų-Rūdoje, 
produktus, kuriuos 
kiau už gerą kainą par- šiuose, Igliškėliuose, Ažuo- 
duodavo vokiečių valdiš- lų Būdoje, 
kiems supirkinėtojams.

Kaunas — Birželio 4 d.
šešiose apskrityse įvyko 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
rinktinių 20 m. sukaktuvių 

Šienapiutė Lietuvoje. Lietuvaitės grėbėjos, links- šventės. Šventės iškilmių 
mos suspėjusios sugrėbti ir sukrauti į kūgius kvepian- metu rinktinei buvo įteik- 
tį šieną dar nesuspėjus sulyti. . ......

______ __________________________ __________________ __________________________________________________________ I

Heidewald.Tiesą pasakius, — dramb
lys buvo neištikimas milži
nas. Jis buvo pavadintas 
“Loh”. Juodveidis jo pri- 
žiauriai sukapota dramblį, 

barbariškai kapojo už dyką jį taip žiauriai pla
kė. o nuplakęs, ruošėsi nu
šauti. Mat karta dar visai 
neseniai, kaž už ką smar
kiai įpykęs, “Loh” sugrio
vė keliolika vietinių gy
ventojų mažų, lentinių na
melių. ir sunaikino daugy
bę plantacijose augusių 
vaismedžių. Nors jis ir la
bai buvo prasikaltęs, ta
čiau vis tik dėl to, vaikinui 
dramblio pagailo; ypatin
gai dėl to, kad jis maldau
jamu pasigailėjimo žvilgs
niu, visas iki kraujų suka
potas, tarsi žmogus, gai
lingai į savo užtarėją — 
Petrą. Jautrus vaikinas iš 
savo pusės, nieku būdu ne
begalėjo matyti to, kad 
nuplaktas dramblys būtų 
nušautas. Jam užėio noras 
jį išgelbėti. Jis išsiėmė iš 
kišenės aštrų peili, nuplo
vė virve, ir palių osavęs 
dramblį, — paguodžiamai 

į ir užjaučiamai ranka pa
plojęs jam per galvą, — 
parodė jam ranka į arti- 

! miausius krūmus ir užko- 
mandavo: “Pirmyn!” Pro
tingas gyvulys, greitai su
pratęs jaunojo savo išgel- 

, bėtojo komandą, mykda
mas didelio dėkingumo ir 
džiaugsmo balsu, — šoko 
pirmyn ir keldamas apie 
save koiomis mindžiojamų 
įvairių žabų nemažą triuk- 

' šmą. — greitai iš akių pra
nyko tankumynuose...

* *

kelionėje, niniu bizūnu, dantis su- 
jam siau- kandęs, pasišokinėdamas, 
bei įvai- kiek tik jo jėgos leidžia, 
vijokliais laukinių kanibalų įnirši- 

tyralaukių mu.

pliauškėjimas, žemės, kad pastarasis net 
girdėjosi skaus- aukštyn pašoko.
gargaliuojantis Baisus laukinio keršto 

piktumo jausmas, ūmai 
sužibo sužvėrėjusiame 
juodveidžio veide: tačiau 
jis greitai atslūgo, kai 
juodveidis vaikino asme
ny, greitai pažino savo val
dono — Gubernatoriaus 

Jaunasis Petras

I

yra dramblių 
milžiniška

me jo tėvo dvare, ir už to
kį žiaurumą su drambliu. 
Petras tuo pat momentu, 
paliuosavo juodveidį nuo 
dramblių prižiūrėjimo tar
nybos. prižadėdamas

Metinis Piknikas
Rengia Nukryžiuoto Jėzaus Seserys

Šv. Marijos Vilos Parke 
Elmhurst, Pa.

Sekmadieni, Liepos 30 d., 1939
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o Mari-
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pas- cukraus fabrike, Dauk-
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, Veiveriuose ir | 
Marijampolėje. Be to, rin- I 

I ktinėje yra 8 dūdų orkea- I 
trai ir 20 bibliotekų, ku- | 
riose yra per 6,000 knygų,] 
35 rinktinės daliniai turij 
vėliavas. Per šventę rinktini 
nei buvo įteikta 10 lengvų- I 
jų kulkosvaidžių ir daugi 
šautuvų, kuriuos šauliamsl 
paaukojo Ukmergės visuo-l 
menė. Rinktinėje yra 16 j 
bibliotekų, 4 šaulių namai: 
Ukmergėje, Kurkliuose^-! 
Šešuoliuose ir Zibaluose; į 
dar du būriai yra pradėję i 
statytise namus, o 4 bū
riai jau įsigijo narnami 
sklypus. Chorus turi Gied-| 
raičių, Širvintų, Dubingių,! 
Šešuolių ir Kernavės bū- * 

į riai ir pati rinktinė. Orkes-| 
•trus turi 6 būriai, vėliavas* 
' 28 daliniai. Be to, rinktinė-1 

kld T.n'iuraėdTiMs'iršvilpdZ- —Marijampolės rinkti- je yra 10 šaulių ugniage 
— x1—1---- vį_ gįų komandų ir skyrių.

visą savo skolą, kurią bu
vo jiems už savo išgelbėji
mą skolingas!

“Loh” matydamas, kad 
gaisras likosi visiškai už
gesintas, ir netikėtai pa
matęs savo išgelbėtoją —

ta vėliava ir visuomenės 
suaukoti ginklai. Rinktinė
je yra 5 šaulių namai: — 
Skuodo, Lenkimų, Šatei
kių, Aleksandravo ir Kre
tingoje, Gargžduose, Skuo
de ir Daukšiuose. Kretin
gos ir Viežaičių būriai turi 
orkestrus, o Palangoje or
kestras organizuojamas. 6 
rinktinės daliniai turi di
desnes bibliotekas; 16 rin
ktinės dalinių turi vėlia
vas.

Praėjo po 
giai pc-nki 
“Loh” buvo 
lės po tyralaukius besibas- 

i tančių dramblių gaujos į 
vadu. Beieškodami naujų i 
savo maistui vietų, — 
“Loh” su visa savo gauja, 
pats nesijausdamas, neti
kėtai atsibastė į pačią sa
vo senosios vergijos vietą. 

Bus skanių valgių ir gėrimų. Taip pat bus galima Tuo tarpu, toje vietoje 
laimėti įvairių kitų dovanų ir rankdarbių. Nuo 4 vai. siautė baisi sausra: me- i 
bus vakarienė vienuolyno valgomajame. Bilietai 75c. džiai, augalai ir visa aug- 
Rengėjai užtikrina kiekvienam, kad galės maloniai menija, buvo visiškai nu- 
praleisti dieną jaukioje aplinkumoje. Savo atsilanky- džiūvę; didžiulė žolė, įvai-' 
mu padėsite aprūpinti našlaičius įvairiais reikmeni- rūs Stepai, ir visokie ant 
mis. ; žemės beėsantieji žabai. ■

buvo baisiai, tarsi parakas i 
išdžiūvę...

Vieną dieną, pietiniame 
dangaus horizonto krašte, 
pasirodė beatslenką tam- j 
sūs, juodi ir tiršti debesiai: 
“Loh” su savo gauja labai 
prasidžiugo, manydami, 
kad smarkus lietus ateina, 
kurs visą, gamtą ir augme
niją, pagaliau visiškai at
gaivinsiąs ir jiems maisto 
keleriopai padaugėsią. Ta
čiau tai, buvo tik dramblių 
manymas. Gi Provincijos 
komisijonierius p-as Sam
son, su visu ką kitą negu 
“Loh” ir kiti jo sėbrai nu
jautė ir manė!... Tas jo 
manymas greitai pasitvir
tino ir virto realybe, kai 
atvykę raštinėn bėgliai, 
komisijonieriui pranešė, 
kad milžiniškas, kelias de
šimtis mylių ilgumo tyra- 
laukių gaisras, tarsi jūrių 
bangos, viską po savimi 

i pelenais paversdamas, di
džiausiu greitumu, artina
si linkui komisijonieriaus 

įvaldomo dvaro ir jo rezi- 
į denci jos.

DOVANOS BUS GALIMA GAUTI—
1- ma dovana — S25.
2- ra dovana — $10.
3- čia dovana — S 5.
4- ta dovana — labai graži rankomis išsiuvinė

ta antklodė.

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

60 E!lsworth St. 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston

2271

to įvykio ly- 
metai laiko, 
pastojęs diae-

Komisijonierius davė į- 
sakymą, — ir visi vietiniai 
vyrai ir moterys juodvei- 
džiai, kurie netoli gyveno, 
buvo ūmai pašaukti kasti 
žemėje griovius, kirsti 
krūmus, — valyti žemę, —
žodžiu sakant, daryti visa, Petrą, — greitai jį pažino, 
kad tik atėjusį gaisrą ant ir staiga su visais savo 
vietos sulaikius. Dar jie draugais priėjo prie jo ar- 
visi nė pusės gaisro apsi- tyn, iškėlė didžiulę savo 
gynimo darbo nebebuvo triūbą, ir kelis kartus ga- 
nadarę, — kai antrieji bėg- tingai ją pasukinės po orą, 
liai atbėgę pranešė, 1__ ________________ r
gaisras randasi jau tik už mas padėkos ir dėkingumo nes sventeje lankėsi 
kokios dešimties mylių at- himnus, greitai pasileido ^aus reikalų ministras ats. 
stumo. miškų linkui iš kur buvo S®1}- Skučas. ^uvo Įteikta

Komisijonierius ir visi ° su Juo ir kiti visi- ..............................
kiti gyventojai, labai 
smarkiai nusiminė...

Tuo tarpu, su visu nesiti- 
i ketai, oras atsimainė; pa
kilo smarkus vėjas: o su 
juo, — dar smarkesnis lie
tus su perkūnija. Nors iš
kastos grebelės ir iškirsti 
Stepai, o ypatingai smar
kus lietus, ir labai gaisrą 
sutrukdė, tačiau jis jau 
buvo prisiartinęs netoli 
komisijonieriaus reziden
cijos, o liepsnos daugely 
vietų jau siekė plantacijų 
tvoras, ir grasino visų 
plantacijų ir javu derliaus 
sunaikinimu. Plantacijas 
ir visa derliu išgelbėti, vi
sų viltis visiškai užgeso!..

Staiga didžiausiam visų 
nusistebėjimui, - 
mo nuo komisijonieriaus. 
rezidencijos miško iššoko, 
pas bepradedančias degti 
plantacijas ir patį komisi
jonieriaus dvarą, ūmai su
bėgo didžiausia dramblių 
daugybė. Jie tarsi pamišę 
būdami, lakstydami aplin
kui dvarą ir plantacijas, 
rovė savo triūbomis įvai
rius krūmus. — taškė juos 
šalin, ir plačiomis savo ko
jomis galingai trempė 
liepsnas, ir visa kita, kas 
tik ant žemės degė. Po 
trumpos valandos energin
go dramblių darbo, — apie 
komisijonieriaus reziden
ciją ir plantacijas, 
ton liepsnų, — tik melsvų 

‘ dūmų stulpai, lietui dar ly
jant. aukštai kilo į orą.

Jaunasis komisijonie
riaus sūnus Petras, kurs 
su savo tėvu gaisro gesini
mui vadovavo, greitai 
drambliu tarpe pastebėjo 
vieną didžiausią, ir labiau
siai gaisrą gesinantį ir ki
tus raginantį tai daryti. 
Tai buvo tas pats protin
gasis “Loh”, kurį Petras 
nuo tolimesnio plakimo ir 
pačios mirties, kadaisia ,, 
paliuosavo. Dabar jis Pet- A

iš arti-

WE’RE Selling for 449

“I’M READY TO PROVE WE HAVE THE 
FINEST REFRIGERATOR VALUEIN TOWN!”

dvaras ir das’ šauliU sporto varžy-' patrankų šaudymo į jūrą 
bos ir koncertas. Marijam- pratimai. Šaudymas labai 
polės šaulių futbolo ko- aiškiai girdimas ir Palan- 
manda 1933/34 m. iškovo- goję.

Yes-ips a Sus Leonard

<♦

Klaipėdos krašte pra- 
vėliava, visuomenės suau- sidėjo vokiečių kariuome- 

Taip^dramblių dėka,ko- d
misiionieriaus <_____ —
Dlantaciios daugiausia ir 
buvo išgelbėtos!

J. Butkevičius.

vie-

T t ❖ 
t t T T t T ❖ t ❖ 
t 
i T T t ❖ ❖ ❖ 
t tY t t T
Y
Y 
T t 
❖ ♦%

* Hisfory

H
ere’s a value we alone can offer. It’s a big 6 

cubicfoot 1939 Quiet Leonard CHALLENGER 
SIX — with genuine Leonard cabinet, welded steel, 
ęuality built right through to its wear-resisting 
Permalain finish.

It has the new stainless steel Zero-Freezer and the 
Glacier Sealed Unit—an unbeatable combination for 
true economy.

And it’s backed by Leonard’* Five-Year Protection 
Plan.

Don’t let this sensational Leonard value slip by you. 
Come in—start saving the Leonard way. Why not 
today?

WHAT A MONEY-SAVER!
Leonard’s new Glacier Sealed Unit is quiet and de- 
pendable! Poursoutall the cold-power you need—at 
savings you wouldn’t believe possible!

Kad sutaupius pinigų ant maisto, šis šaldytuvas turi didelį kompart- 
mentą desertams ir įvairiam maistui... turi storage kuriame tilpsta 2 bu
šeliai daržovių... turi stiklą-pertvarą “Meat File”, kuris užlaiko šviežią 
mėsą per visą dieną... yra ruimingas Showcase dėl vaisių ir kitoki patogu
mai. Taigi, ateikite į mūsų krautuvę ir nusipirkite elektrikinį Leonard 
šaldytuvą, kuriuo visuomet būsite patenkinti.

Mes duodame lengvais išsimokėjimais ir labai prieinama kaina.

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

Samuel Kaufman, -i Prez. ir Kasininkas
~ T °

rui bei jo tėvui atsimokėjo


