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Gen. Vitkauskas, 
kurį sovietų komisarai pa-Į 

skyrė laikinai vyriausių 
karo ministru.
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Prezidentas Smetona Pabėgęs
500,000 Sovietų Kareivių Lietuvoje ’

Kaip jau buvo rašyta, šiam premierui užimti pre- 
sovietų Rusijos vyriausybė zidento vietą, kol atvyks 
iššaukė Lietuvos premierą sovietų aukštieji komisa- 
Merkį ir jo pagelbininkus rai iš Maskvos sudaryti 
pasiaiškinti dėl “sovietų naują vyriausybę Lietuvai, 
kareivių, stovinčių Lietu- kuri būtų visiškai palanki 
voje kidnapinimo” į Mask- sovietų Rusijos komisa- 
vą. Vėliau buvo iššauktas rams.
Lietuvos užsienių minis-i Aeštadienį, birželio 15 d., 
tras Juozas Urbšys. Mer-" 
kys su kitais grįžo iš Mas-: 
kvos pereitą ketvirtadienį. 
Urbšys pasiliko deryboms.

Švedijos korespondentai į 
iš Kauno pranešė, kad so
vietų Rusijos komisarai; 
reikalauja tuojau leisti lai-' 
svai sovietų kariuomenei i 
užimti Lietuvos teritoriją; 
kad tuojau būtų sudaryta 
nauja Lietuvos vyriausy
bė, kuri “užtikrintų teisin
gai laikytis Sovietų — Lie
tuvos savitarpinės sutar
ties ir sustabdytų sovietų 
unijos priešų veikimą Lie
tuvoje”: kad Lietuvos val-l 
džia sutiktų tuojau leisti 
sovietu kariuomenei lais
vai įeiti į Lietuvą ir pasis
kirstyti svarbesniuose cen
truose, kad “galėtų apsau
goti savitarpinės sutarties 
neliečiamybę ir išvengti 
naujos provokacijos prieš 
soviefų garizonus Lietuvo
je”.

Sovietų Rusijos komisa
rai įteikė Lietuvai ultima
tumą ir reikalavo, kad Lie
tuva duotų atsakymą iki 
šeštadienio, birželio 15 d., 
10 vai. ryto. Lietuvos val
džia penktadienio vakare, 
birželio 14 d., gavus sovie
tų ultimatumą, atsistaty
dino. Prezidentas Antanas 
Smetona taip pat rezigna
vo ir, kaip žinios iš Stock
holmo praneša, pabėgo į 
Vokietiją, ir jis buvo inter
nuotas Karaliaučiuje.

Gen. Stasiui Raštikiui 
buvo pavesta sudaryti 
naują ministrų kabinetą. 
Bet sovietų komisarai davė 
suprasti gen. Raštikiui, 
kad jie jo sudarytos nau
jos valdžios nepatvirtins. 
Kadangi prez. Smetona pa
bėgo, tai sovietų komisa
rai įsakė Merkiui, buvu-

3 vai. po pietų sovietų Ru
sijos kariuomenė perėjo 
Lietuvos rubežių ir užėmė 
visą Lietuvą. Sovietų ka
riuomenės būriai, gerai ap
ginkluoti, su kanuolėmis ir 
tankais užėmė svarbes-

«>-------------------------------------------------
vilaitis tapo areštuoti ir 
pasodinti į kalėjimą. Juos, 
saugoja sovietų ir Lietuvos 
karo sargyba.

Šiandien sovietų kariuo
menė jau turi Lietuvą vi
siškoje kontrolėje. Lietu-' 
vos karo ministeriją laiki
nai pavedė vyriausiam Lie
tuvos kariuomenės vadui, 
gen. Vitkauskui, kuris yra 
atsakomingas sovietams, 
kol bus sudaryta nauja 
valdžia. Laukiama grįžtant 
iš Maskvos Lietuvos užsie
nių ftrfkažų ministro Juozo. 
Urbšio.

Sekmadienį, birželio 16 
d. sovietai išleido militarį 
įsakymą, kad nuo 11 vai. 
vakaro iki 4 vai. ryto viso
kis judėjimas Kauno gat
vėse griežtai uždraustas ir

niuosius Lietuvos centrus, sulaužusieji jsakvmą bus 
Kauną, Vilnių, Pa- griežtai baudžiami.

nevežį, Šiaulius ir Rasei- 
• nius.

I

I

I

Gen. Stasys Raštikis, 
kuriam buvo pavesta su
daryti ministrų kabinetas, 
bet sovietų komisarai pa
reiškė nepasitikėjimą.

2,000 SOVIETŲ 
TANKŲ

Sovietų komisarai kartu 
su 500,000 kareivių pasiun
tė 2,000 tankų į Lietuvą.

Sovietų Rusijos komisa
rai pareikalavo, kad tuojau 

Į būtų areštuoti buvęs ir at
sistatydinęs Lietuvos vi
daus reikalų ministras, ge
nerolas Skučas ir saugumo 
departmento viršininkas 
M. Povilaitis, kuriuodu so
vietai kaltina už tai, kad 
policininkai nušovę sovietų 
kareivį. Kaip tik sovietų 

■ kariuomenė užėmė Lietu- 
• vą, tai gen. Skučas ir Po-

Pasitarimai dėl sudary
mo naujos valdžios Lietu-į 
vai laikinai nutrūko. Lau
kia komisarų iš Maskvos.

Iš Stockholmo praneša, 
kad Lietuva yra panaši jį 
armijos stovyklą. Visoje 
Lietuvoje nustatyta sovie
tų kariuomenė, lėktuvais, 
tankais ir ginkluotais ve
žimais.

Kada sovietų Rusijos 
ginkluota kariuomenė įsi- 
briovė j Lietuvą, tai virš 
Kauno keletas sovietų ke
turių - motorų bomberių- 
lėktuvų burzgė ir rodė sa
vo galybę.

Birželio 16 d. trumpoje 
savo proklamacijoje p. A. 
Merkys, laikinai sovietų 
skirtas užimti prezidento 
vietą, per radio pareiškė, 
kad “tarptautinė situacija 
yra tokia, kad susidarė bū
tinas reikalas padidinti ru
sų garizonus šalyje palai
kymui taikos ir užtikrini
mui saugumo toje dalyje 
Europos; todėl, jis sako,

F’

Lietuvos Prezidentas An tanas Smetona, rezignavo 
ir pabėgo į Vokietiją, kur buvo internuotas.

Lietuvos Valstybės Prezidentu
Esę Skiriamas Paleckis

Iš Vokietijos bevieliniu 
telegrafu pranešama, kad 
gauta patvirtintos žinios a- 
pie Lietuvos padėtį, kur 
sakoma, kad Justas Palec; 
kis esą paskirtas Lietuvos 
ministrų kabineto pirmi
ninku ir taip pat jis bus ir 
valstybės prezidentu.

Žinios paduoda, kad po 
Lietuvos - Sovietų Rusijos 
pasirašymo savitarpinės 
pagalbos sutarties, Palec-

11 Lakūnų Žuvo Lėktuvų 
Katastrofoje

Iš Europos pranešama, 
kad Prancūzijos kariuo
menė be mūšio pasitraukė 
iš Paryžiaus miesto, kad 
nesunaikintų miesto. Vo
kiečiai taip pat užėmė ir 
Verduną.

Prancūzai, netekę sosti- 
susviravo. Paleista 

Queens,‘gandai, kad prancūzai esą
New York, birželio 17 — nės,

Virš Bellerose,
New Yorke, pakilę du dvie-; linkę taikytis su vokie- 
jų motorų Douglas bombi- čiais. Vokiečiai buvo pra- 
niai lėktuvai su 11 lakūnų dėję bombarduoti Magino- 
susimušė ir užsidegė. Visi to liniją, bet vėliau sustojo 
vienuolika lakūnų žuvo to- ir laukė nepaprasto pcr- 
je katastrofoje. versmo Prancūzijoj.

Prancūzijos ValdžiaAtsistaty dino
Nauju Prancūzijos Premieru Petain

Petain Prašo 'Garbingos Taikos
Iš Prancūzijos praneša

ma, kad premieras Rey
naud ir jo kabinetas atsi
statydino dėl sunkios būk
lės, kurią sudarė stiprus 
Vokietijos nacių puolimas. 
Vyriausias alijantų karo 
vadas Weygandas sušaukė 
karininkus pasitarimui a- 
pie tolimesnį karo vedimą. 
Nauju Prancūzijos pre- 
mieru paskirtas maršalas 
Petain, didelis patriotas, 
pasižymėjęs karininkas 

■ pasauliniame kare.

kis “už pareiškimą simpa
tijų sovietams buvo pasių
stas į koncentracijos sto
vyklą”. Jis buvęs paleistas 
tik kaikuriems asmenims I
įsikišus.

Jeigu šios žinios yra tik
ros, tai Lietuva turės ko- 

; munistinę vyriausybę, ku
ri valdys taip, kaip Maskva 
diktuos.

Šiandien sovietų Rusijos 
komisarai jau nebeprisi
mena apie savo kaltinimus 
Lietuvai, kad lietuviai ‘kid-

Bordeaux, Prancūzija, — 
Birželio 17 
Phillippe Petain,

Maršalas 
naujas

Prancūzijos premieras, 
praneša šiandien, kad 
Prancūzija padėjo ginklus 
kovoje su Vokietija.

Petain sako, kad jis susi
siekė su vyriausia Vokieti
jos komanda naktį, tuoj 
po užėmimo Paul Reynau- 
do vietos, kuris buvo pasi
žadėjęs tęsti kovą iki per
galės. Prancūzija nutrau
kia karą, kad išsiderėti iš 
Vokietijos “garbingą tai
ką”.

Londonas — Daily Ex- 
press pranešimu Maskvos 
radio įspėjo Italiją nesikiš
ti į Balkanus.

tama, kad Lietuva neteko
nepriklausomybės ir lais- napino ir terorizavo sovie- 

sustiprinimas draugiškos vės. Prie geriausių aplin-—,--r........—  o------- ---- . .o--------y — ■ tų kareivius’. Sovietai tą
sovietų kariuomenės turė-lkybių, sovietų Rusija gal vaikišką kaltinimą, maty-
tų būti sveikintinas, kaipo 
apsauga vidaus kultūros, 
ekonominių ir politinių 
reikalų neliečiamybės ša
lyje”.

Taip tai kalbėjęs p. A. 
Merkys, bet suprantama, 
jis kitaip kalbėti ir negalė
jo.

Visoje Lietuvoje, kaip ir 
kitose Baltijos ir Skandi
navijos valstybėse supran-

duos Lietuvai autonomiją, 
tokią, kokią prie caro turėj 
Suomiją, bet ir tai abejoja
ma. Bet Lietuvai yra lem
ta atgauti nepriklausomy
bę. Didžiosios valstybės, 
kurios amžiais didžiavosi 
galybe, griūva., ir iš griū
vėsiu kūriasi naujos vals
tybės. Dievulis patvarkys 
taip, kad Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

Maskva, Rusija, birželio 
17 d. — Latvija ir Estija, 
atsakydama į sovietų Ru
sijos reikalavimus, sutiku
sios sudaryti naujas val
džias ir leisti sovietų ka
riuomenei laisvai įeiti ir 
užimti jų teritorijas, taip

ti norėtų pamiršti, šian
dien sovietai stipriai pa
brėžia, kad Baltijos vals
tybes turėjo užimti todėl, 
kad tos valstybės “sulaužė 
savitarpinės pagalbos pak
tą, kurioj buvo paragrafas, 
draudžiantis sudaryti mili- 
tarinius ryšius su kitomis 
valstybėmis”. Sovietai sa
ko. kad po sutarties pasi
rašymo Lietuva, Latvija ir

Estija “sudarė militarę są
jungą, kuri buvo pavojinga 
USSR rubežių saugumui”. 

Nežiūrint kokius kaltini
mus sovietai skelbtų Lie
tuvai,

praneša sovietų Tass žinių 
agentūra.

Estijos diplomatai Hel
sinki, Suomijoj, sako, kad 
sovietų kariuomenė jau 
užėmė kelius Estijos mies
tus.

Latvijos ir Estijos užė
mimas, kaip tik ir išduoda 
sovietų paslaptis, kad so
vietai ne dėl sovietų karei
vių “kidnapinimo” (tai 
juokingas ir vaikiškas so
vietų kaltinimas Lietuvai) 

bet todėl,Latvijai ir Estijai, LįeįUVą užėmė, bet todėl, 
bet pasaulio vistiek neiti- kad Vokietijos laimėjimai
kins, kad tie kaltinimai bū
tų teisingi ir tikri.

Šiandien veik visos žinių vergti silpnesniuosius. So- 
agentūros skelbia, kad so-Į vietų komisarai jokių kal- 
vietai užsimojo Baltijos 
valstybes susovietinti, bū
tent, įvesti tokią pat tvar
ką, koki yra Rusijoje.

gąsdina sovietų komisarus 
ir jie naudojasi proga pa-

tinimų prieš Latviją ir Es
tiją nepadavė, o jas vistiek 
užėmė ir tokius pat reika
lavimus verčia išpildyti.
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įvairios žinios
Nacių 39 Dienų Karas Privertė

Britanija Nepasžtoosianti
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Kaip Vokiečiai Nugalėjo Prancūziją
Geg. 10 — Vokietija įsi

veržė į Olandiją, Belgiją ir 
• Luxemburg.

Vokiečiai pasiutišku 
smarkumu puolė alijantus 
ir žaibo greitumu užkaria
vo naujas pozicijas.

Geg. 28 d. Belgijos ka
riuomenė pasidavė kara
liaus Leopoldo įsakymu.

Štai birželio 17 d., Pran
cūzija, pralaimėjus Pary
žių, Verduną ir kitas svar
bias pozicijas, kapituliavo.

Pažymėtina, kad maža 
Suomijos valstybėlė, kada 
ją užpuolė sovietų Rusijos 
kariuomenė, tai ji išsilaikė 
per 105 dienas, o didelė 
Prancūzija, kuri gavo pa
galbą Anglijos ir kitų vals
tybių, buvo priversta pasi
duoti po 39 dienų karo.

cionalistų vadą ir Hitlerio 
ir Mussolini draugą, per
duotų Vokietijos valdžiai 
ir karo vadovybei Pran
cūzijos taikos prašymą..

Prieš pasidavimą Pran
cūzijos premieras Petain 
kalbėjo trumpai per radio 
ir pareiškė, kad Maginoto 
linija suardyta ir kad 
Prancūzijai nėra kito išėji
mo, kaip tik pasiduoti.

1
DHdkSekras finelyje
Gegužės 3 d. pietų metu 

viduryje Pasvilio mieste
lio, medinių trobesių ra
jone, virvių dirbtuvėje ki
lo gaisras. Ugnis padarė 
didelių nuostolių, nes su
degė virvių dirbtuvė, ke
letas gyvenamų namų, keli 
pirklių svirnai su visais 
juose buvusiais javais, ke
letas gerų sandėlių.

Gaisrui kilus, mieste pa
sidarė didelė panika.

Laimei, panikos įkaršty
je, atvyko Panevėžio, Bir
žų ir Saločių ugniagesiai. 
Nors diena buvo palanki 
gaisrui plėstis, bet bendro
mis jėgomis gaisras buvo 
likviduotas.

Italai Nušovė 42 Karo 
Lėktuvus

Kaunas — Kauno miesto 
savivaldybė nutarė šią va
sarą Kaune pastatyti ke
liasdešimt namų neturtin
goms šeimoms gyventi. 
Tokie namai bus statomi 
A. Šančiuose, Vilijampolė
je ir Žaliajame kalne. Iš 
viso bus įrengta 300 butų, 
kiekvienas po du kamba
rius ir virtuvę. Kambariai 
jus šviesūs ir pakankamai 
erdvūs gausiai šeimai gy
venti. Namai bus statomi 
jo 5—6 butus kiekviename 
name. Kiekviena šeima 
gaus gabalą žemės daržo
vėms pasisodinti, turės at
skirą sandėliuką ir skal
byklą. Visi šie namai bus 
taip pastatyti, kad reika
lui esant, būtų galima per
kelti kitur.

Tiltas aliejaus statinių Italijos kariuomenei, kuri stojo prieš Alijantus, paskelbus Musoliniui karą. Tai 
maistas orlaiviams ir tankams. Vaizde matome, kaip italų kareiviai tūlame mieste krauna į trokus aliejaus 
statines, kad nugabenus į paskirtą vietą.

Londonas, birželio 17 — 
Didžiosios Britanijos vy
riausybė pareiškė, kad ji 
kariausianti viena prieš 
Vokietiją.

Prancūzija pasidavė, bet 
autoritetingi Britanijos 
asmenys sako, kad ir pran
cūzai, nors jie nekariaus 
savo žemėje, bet jie prisi
dės už savo žemės ribų ir 
kartu su kitais kovos iki 

i pergalės. Sakoma, kad 
' Prancūzija užimsiant! to
kią pat poziciją, kokią yra 
užėmusios Lenkija, Čeko
slovakija, Norvegija, 0- 
landija ir Belgija.

!

Roma, Italija, birželio 17, 
— Italų lakūnai iš lėktuvų 
smarkiai bombardavo ali- 
jantų laivyno bazes ir ae
rodromus Maltoj, Korsi
koj ir Tunisia. Nušovė 
alijantų lėktuvus.

42

t Anglijos Premieras 
Prancūzijoje

Vokiečiai Reikalauja Pran 
cūzijos Pilno Kapituliavimo

Žinios Iš Lietuvos Sv. Vincento a Paulo Drau
gijos Veikla Lietuvoje

Paryžius, birželio 17 — 
Kada Vokietijos naciai už
ėmė Paryžių ir kada pran
cūzai pradėjo kalbėti apie 
taiką su Vokietija, tai į 
Prancūziją atvyko Angli
jos premieras Churchill. 
Jis dar kartą pakartojo 
Anglijos nusiteikimą ka
riauti iki pergalės ir ragino • 
Prancūzijos vyriausybę: 
nepasiduoti. Pasiūlė slap- i 
tą karo planą Prancūzijai. 
Bet Anglija iki šiol mažai 
davė pagalbos ne tik ma-į 
žoms valstybėms, bet ir 
Prancūzijai pagalba buvo 
nelabai žymi.

Anglija pasiryžusi ka
riauti, nežiūrint to, kad 
Prancūzija ir pasiduotų 
Vokietijai.

Berlynas, Vokietija, bir
želio 17 — Pranešama, kad 
Vokietija reikalauja Pran
cūzijos pilno pasidavimo 
pirm negu Vokietija padės 
ginklus. Bet Prancūzijos 
premieras Petain pareiškė, 
kad Prancūzija kapituliuo
ja.

Sakoma, kad Hitleris su 
Mussolini neužilgo turės 
pasitarimą.

Ispanija Tarpininkavo
Prancūzijai

duoda 50% nuolaidos ge
ležinkeliais. Šią vasarą bir
želio 16—29 d. Pažaislio 
pušynuose rengiami kata
likų darbininkų kursai — 
stovykla. Sąjunga leidžia 
seniausį darbininkų laik
raštį Lietuvoje “Darbinin
kas”.

Vilnius— Balandžio 23 
d. į Vilnių suvažiavo žemės 
parceliacijos darbams 
skirtieji matininkai, kurie 
pirmiausia buvo supažin
dinti su Vilniaus istorinė
mis vietomis ir jiems pa
vedamais darbais. Pagerbę 
D-ro Basanavičiaus kapą 
matininkai išsiskirstė į sa
vo rajonus, kuriuose dirbs 
iki pat vėlybo rudens. Tai 
bus istorinis darbas atgau
toje Vilniaus teritorijoje. 
Kaimus skirstys į vienkie
mius ir parceliuos dvarus 
49 matininkai. Be to, penki 
matininkai dirbs miestų 
matavimo darbus Vitaliu
je, Trakuose ir kitur.

Vilniaus krašte dirbą 
dvarų esančių Vilniaus sri
tyje, yra visiškam bankro
te. Neturi nei invento
riaus, nei gyvulių, nei sėk
lų. Kita dvarų dalis yra 
kiek turtingesnė, tačiau be 
valstybės paramos, be kre
ditų ir jie negalėtų atsisto
ti ant kojų, normaliai nu
dirbti laukus ir šeiminin
kauti. Kai kurie dvarinin
kai stengiasi gauti Lietu
vos kreditų įstaigų pasko
lų. Atrodo, kad ir paskolos 
tų dvarų smukimo nebeiš- 
gelbėtų ir mažai ką bepa- 
dėtų sutvarkyti apleistų 
dvarininkų ūkius, kadan
gi daugumas dvarininkų 
patys ūkininkauti nemo
ka, o dažnai savo dvaruose 
ir negyvena. Apskritai 
daugumas Vilniaus srities 
dvarų tebėra tvarkomi ir 
juose tebešeimininkauja
ma pagal 19 amžiaus me
todus.

priversti sustoti prie ben
drųjų uosto krantinių, 
nors tų laivų atgabenti 
kroviniai yra skirti Lietu
vai.

Vitalius — Dar šiemet 
Lietuvos sostinė Vilnius į- 
sigys tiesioginį susisieki
mą su savo pajūriu. Dar-! 
bėnų - šventosios geležin
kelis bus baigtas statyti ir 
pirmieji traukiniai tarp 
Kaišiadorių ir Gaižūnų, 
kuriuo traukiniai iš Vil
niaus galės važiuoti nebe
siekiant Kauno ruožu: Vil
nius - Kaišiadorys - Jona
va - Šiauliai - Telšiai - Kre
tinga - Šventoji.

Aridki Kapai VeriUame

Kaunas — Socialinės 
globos reikalais, kad Lie
tuvoje būtų aprūpinti visi 
į nelaimę ir neturtą pate
kusieji, šalia valstybės rū
pinasi ir privatinės draugi
jos. Viena šioje srityje gra
žiai veikianti ir labiausiai 
savo veiklą išplėtojusi or
ganizacija yra Šv. Vincen
to a Paulo Draugija. Įvy
kusiame jos skyrių atsto-! 
vų metiniame suvažiavime 
paaiškėjo, jog praeitais 
metais šios draugijos sky
riai labdarybės reikalams 
išleido: vaikų prieglau
doms 59,100 Lt, vaikų dar
želiams 158,000 Lt, vaikų 
aikštelėms 795 Lt, senelių 
prieglaudoms 475,476 Lt, 
motinų ir vaikų globos 
centrui 4,751 Lt, pradžios 
mokyklų ir moksl. bendra- 
bučiams 15,600 Lt, šei
moms ir atsk. asmenims 
šelpti 65,000 L. Iš viso Šv. 
Vincento a Paulo dr-ja 
varguomenės šelpimui iš
leido 1,455,374 litus. Iš tų 
pinigų 321,000 Lt. gauta iš 
vyriausybės bei savivaldy
bių, kitas gi lėšas parūpi
no rati draugija, daugiau
sia is aukų. Draugijos tur
to vertė šiais metais siekia 
2,380,261 litų.

I

I

Kaunas — Seimas balan
džio 24 d. priėmė Darbo 
jėgai rikiuoti įstatymą, 
kuriuo vidaus reikalų mi
nistrui suteikiama teisė: 
1) skirstyti laisvąją darbo 
jėgą; 2) nustatyti darbo 
jėgos samdymo tvarką; 3) 
nustatyti darbo sritis, ku
riose darbo jėga gali būti 
samdoma tik per tam tik
ras įstaigas; 4) nustatyti 
privalomą registravimąsi;
5) įvesti darbo knygeles;
6) įvesti priverstiną darbą 
jo vengiantiems; 7) varžy
ti darbo jėgos samdymą 
mažai naudingose tautos 
ūkiui darbo srityse ir 8) 
organizuoti darbo talkas 
tautos ūkio darbams dirb
ti. Pagal Šį įstatymą darbo 
reikalingieji bus suregis
truojami pagal savo spe
cialybes ir skirstomi pa
gal pareikalavimą. Paten
kinus darbo pareikalavi
mą, jef vis tik susidarytų 
toks darbininkų skaičius, 
kuris negali būti aprūpin
tas darbu privačiose dar
bavietėse, jiems bus orga
nizuojami viešieji darbai.

Teisė įvesti priverstiną 
darbą tiems, kurie jo ven
gia, yra pažymėta ir Lietu
vos Konstitucijoje. To
kiems asmenims, kurie, 
surinktomis žiniomis, pa
sirodys patys nežiną iš ko 
jie gyveną, leidžia laiką 
aiškiai nenaudingai ir kai 
gresia pavojus, kad vėliau 
jie prašys pašalpos, to
kiems bus galima pritaiky
ti priverstiną darbą.

Kaunas — Vytauto Di
džio jo'Universitetas jau ne 
tartą gavo stambesnių ir 
smulkesnių aukų ir pali
kimų, skiriamų neturtin
giems studentams. 1938 
metais buvo gauta M. 
Bortkevičiaus palikimo a- 
jie 67,000 litų ir A. Gar
maus palikimo 1,000 dole
rių. Šiomis dienomis gauta 
dar viena stambi auka. 
Šiaulietis inž. Adolfas 
Murza mirdamas testa
mentu užrašė ir paliko V. 
D. Universiteto neturtin
giems klausytojams remti 
23,000 litų akcijomis.

.1 K/A

Kaunas — Veršvuose 
prie pat Kauno, kur staty
bai imamas žvirgždas, ras
ta arklių kapų žymės. At
rastame arklių kapinyne 
susidurta su ypatingai 
turtingais arklių kapais. 
Prie daugumos arklių kau- 
kuolių yra puikiai išliku
sių odinių kamanų, apka
binėtų įvairiausiais sidab
riniais apkalais. Daugelyje 
kapų abejose arklių galvos 
pusėse prie kamanų yra 
pririšta iki 10—12 didelių 
apskritų žalvarinių skam
balų. Arklių galvos viršu
galvyje aptikta gražiai or
namentuotų susuktų žal
varinių skardelių ir ginta-' 
ro karolių. Nasruose įdėti 
įvairios formos geležiniai 
žąslai. Daugumas rastų 
arklių kapų priskiriamai 
XI amžiui.

IMetinis

PIKNIKAS
rengiamas 

Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserų 

nukeltas į 
SEKMADIENĮ,

Birželio 23 d., 1940
Elmhurst, Pa.

| Kadangi dėl lietaus pik
nikas negalėjo įvykti bir
želio 9 d., jis bus nukeltas 
į birželio 23 d. Prie gražaus 

I ežero ir miškų bus visiems 
malonu praleisti dieną. 
Bus visokių pramogų, ska
nių valgių ir lengvų gėri- 

’ mų. Laimėjimams paruoš
ta įvairių įvairiausių dova
nų ir rankdarbių. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Remkite tuos profesijonalus ir biz- 
' nierius, kurie savo skelbimais remia

Visi skelbkitis “Darbininke”.

Bordeaux, Prancūzija, — 
Birželio 17 — Kaip tik 
Prancūzijoje susidarė nau
ja valdžia su premieru Pe
tain priešakyj, tai naujas 
Prancūzijos užsienių rei
kalų ministras, Paul Bau- 
doin tuojau susisiekė su 
savo senu draugu, Ispani
jos ambasadorių Jose Fe- 
lix de Leąuierica y Erqui- j 
za, kad jis per gen. Fran-'

J t i “Darbininką”,cisco Franco, Ispanijos na- visi skelbki

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pat blznierltM mčsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Busi
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

> 111 ■ K. SMauskas
918 E. BROADVVAY, 

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

parengi mama.

U n - Ereiiufls Manei
R. Baltruilūnat Ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

V \

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

VU> skelbkit** “Va.-binbDka”.

Klaipėda — Nuo š. m. ko
vo 27 d., kada prasidėjo 
šio sezono laivininkystė, 
iki balandžio 20 dienos jū
ros keliu atėjo prekių į Lie
tuvos laisvąją zoną apie 
21,000 tonų, iš kurių Lie
tuvai buvo skirta 19,600 
tonų arba 93%, o Vokieti
jai apie 1,300 tonų arba vaitės įrengimo reikalu. 
6,6%. Tuo laikotarpiu į- 
plaukė į laisvąją zoną 27 
jūros laivai.

Anksčiau į Klaipėdos uo
stą kas mėnuo atplaukda
vo apie 100 laivų, skirtų 
bemaž vien tik Lietuvai. 
Dabar atplaukė tik apie 40 
laivų, bet ir tie negali pri
tūpti prie Lietuvos laisvo
sios zonos krantų, o yra j pajūryje nėra buvę.

•» Kaunas — Lietuvos mo
terų tautiniam laivynui 
remti draugijos ir Jūrinin
kų s-gos iniciatyva buvo 
sušauktas visų organizaci
jų atstovų ir visuomenės 
veikėjų pasitarimas jūros 
propagandos ir jūros sa-

r

Kaunas — Lietuvoje ren
giamasi įsteigti didelę me
dienos destiliacijos įmonę, 
kurioje iš medžio bus ga
minama anglis, smala, me- 
tilalkoholis, spiritiniai tir
pikliai, uksuso rūgštis ir 
kiti chemikalai. Įmonei 
steigti sudaroma bendrovė 
iš Miškų Departamento, 
Lietūkio ir akc. Auto ben
drovės.

Jūros savaitę nutarta su
rengti tuo laiku, kada bus 
Darbėnų - šventosios ge
ležinkelio linijos atidary
mas, t. y. liepos mėnesį. 
Šią vasarą norima, kiek 
leis sąlygos, sudaryti dau
giau galimybės pajūrį ap
lankyti vilniečiams, kurių 
didelė dauguma dar savo

dr

*

Darbaūnkų Veikla Heteroje

Kaunas — Darbininkijos 
kultūriniam gyvenimui 
pagerinti šalia kultūros 
klubų, kuriuos steigia 
Darbo Rūmai daug daro ir 
Liet. Krikščionių Darbi
ninkų Sąjunga. Šiuo metu 
steigiama dar 15 naujų 
S-gos skyrių. Gegužės pra
džioje Vilniuje steigiami 
Liet. Krikšč. Darbininkų 
S-gos kiemsargių ir tar
naičių skyriai Vilniuje. 
Geg. 12 — 13 d. Vilniuje į- 
vyks L. Kr. Darb. S-gos 
suvažiavimas. Vyriausy
bė suvažiavimo dalyviams

*

Vilnius — Nuo gegužės 
1 dienos Vyriausybės Įga
liotinio įstaiga Vilniuje jau 
nebeveikia. Ta įstaiga 
skaitoma savo darbą atli
kusią.

Kaunas — Valstybės 
draudimo įstaiga jau ku
ris laikas padeda joje savo 
turtą apdraudusiems ūki
ninkams įsitaisyti nedega
mos medžiagos stogus. 
Vietose, kur daugiau yra 
žvirgždo, duodama ap
draudusiems savo turtą ū- 
kininkams nemokamai 
naudotis cementinėms čer
pėms gaminti staklėmis, o 
vietose, kur žvirgždo nėra 
— daromi piniginiai pri- 
mokėjimai.

-
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Hitlerio laimėjimai jau pradeda atsiliepti ant Lie
tuvos likimo. Sovietai mato, kad Prancūzija jau sus
muko ir Anglija be Amerikos pagalbos prieš blitzkrie- 
gą neatsilaikys. Kas toliau? Hitleris gali padaryt su 
alijantais taiką, bet ar tuo viskas užsibaigs? Toli gra
žu ne. Dar belieka likviduoti Lenkijos ir Pabaltės klau
simas. Nustatant pastovią tarp Vokietijos ir Rusijos 
sieną, kils rimtų kivirčių, kurie galų gale išsivystys į 
karą. Stalinas tai numato ir iš anksto sumanė sustip
rinti savo poziciją Lietuvoj. Bet kaip tai padarius? 
Reikia sugalvoti priekabą. Veiklios kominterno sme
genys stojo į darbą.

Pastatytieji Lietuvoj sovietų garnizonai pasirodė 
nenaudingi. Užuot užkrėsti Lietuvą komunistine pro
paganda, raudonarmiečiai patys užsikrėtė prieškomu- 
nistine dvasia. Garnizonus teko griežtai stovyklose už
daryti, kad su lietuviais nesantykiautų. Bet jaukus 
Lietuvos gyvenimas masinte juos masino. Pradėjo at
sirasti pabėgėlių. Sovietai susirūpino savo garnizonų 
likimu. Reikia juos sustiprinti, kad būtų geresnė at
rama prieš artėjantį jau vokiečių pavojų, o jie čia krin
ka. Tada sovietų galvos išgalvojo gramozdišką, tipin
gai bolševikišką apkaltinimą: būk tai lietuviai “išva
gia” sovietų kareivius ir juos “kankina”, kad išduotų 
militarines raudonosios armijos paslaptis! Mat, Lietu
va, Latvija ir Estija būk tai darančios sąmokslą nusi
kratyti bolševikų įtakos. Pasaka vaikiškai naivi ir visi 
iš jos juokiasi, bet bolševikų vadai su sveiku protu ne
siskaito: jie jau seniai įpratę savo gyventojus gramoz
diškomis melagystėmis vaišinti. Ką pasakys pasaulis, 
bolševikai nebepaiso, nes jie ar šiaip ar taip niekur 
vardo neturi.

Savo groboniškus siekimus kvailomis melagys
tėmis pridengę, sovietai atsiuntė į Lietuvą daugiau ka
riuomenės ir pastatė garnizonus Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje ir Raseiniuose, netoli Vokietijos 
sienos. Hitleris dabar užimtas ir negali kol kas likvi
duoti “draugo” Stalino užsimojimų, bet jis kiek vėliau 
padarys pilną su sovietais sąskaitą. Lietuva gali virsti 
karo lauku — pasibaisėtinas tai dalykas, bet vokiečiai 
pereis Lietuvą į dvi-tris dienas. Daugiau apie tai nėra 
noro kalbėti.

Sunku mums įsivaizduoti, kaip Lietuvos žmonės 
reaguoja į sovietų žygį. Kad jų iš širdies neapkenčia, 
netenka abejoti. Piktumo ir pagiežos bus perpilnai, bet 
reikia tikėtis, kad šaltas lietuvių kraujas paims viršų. 
Savo ryžtingumą ir ištvermę lietuviai sutaupins pato
gesniam momentui. K.

žiaus ir našlaičių apdrau- j 
dos sistema padengti. Tas| 
reiškia, beveik visus darbi
ninkus prie biznio ir indus
trijoje, inimant netik di- 
delias įstaigas bet ir ma
žas. Taksai turi būt užmo
kėti, nors tik vienas žmo
gus būtų užrašytas ant al
gų sąrašo. Taksus turi mo
kėti darbo organizacijos ir 
kaikurios kitos organiza
cijos, kurios moka algas 
valdininkams ir darbinin- 
tūros darbą, naminį darbą, 
kams. Bet neįima agrikul- 
geležinkelius, nei viešą 
tarnybą, nei švietimo, ti
kėjimo ir kitas pelno - ne
darančias įstaigas.

Taksai mokami netik už 
uždarbį arba algas už pilno 
laiko darbą, bet už laikiną 
darbą, ir už dalies darbą.

“Algos” reiškia grynus 
pinigus, ir taipgi reiškia 
valgį, nakvynę ir visus ki
tus atlyginimus vieton pi
nigų. Pavyzdin, tarnauto
jas ir jo darbdavis, abudu 
moka taksus už jo gautą 
pinigišką algą, pridėjus 
vertę jam duodamo valgio. 
“Alga” reiškia visokį atly
ginimą — nuošimčius ir 
“tipsus”. Taksai imti tik 
už sumas iki $3,000, virš 
tos sumos algos nerokuo- 
jamos apdraudai.

Jei tamsta turi kelis 
darbdavius ir gauni virš 
$3,000 per metus nuo vieno 
ar nuo jų visų, tik $3,000 
per metus bus skaitoma 
prie tavo apdraudos. Ka
dangi kiekvienas tavo 
darbdavis moka taksus už 
tave, federalė valdžia pa
gal tavo pareikalavimą, 
sugrąžins tavo taksus už 
virš $3,000. Gauti tokį at-
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Gamtoje yra peteliškių ir skruzdžių. Peteliškės 
blizga, skurzdės dirba. Žmonijoj yra blizgančių talen
tų ir kruopščių darbininkų. “Talentai” pasigriebia 
garbę, darbininkams palieka darbą. Prie tokių kruopš
čių darbininkų, prie tų darbingųjų visuomenės skruz
džių galima be atodairos priskaityti “Darbininko” re
daktorių, p. Antaną Kneižį. Jis dirba, kitiems rašo pa- 
negyrikus bei sako pagerbimo kalbas, gi apie save 
kukliai tyli. Kad apie save tyli, tai natūralu — nejau
ku gi pačiam savo nuopelnus skelbti — bet kad kiti a- 
pie jį tyli, tai jau mūsų visuomenei turėtų būti koktu 
dėl tokio abejingumo. Tai lyg atrodytų, kad darbinin
kų klasė nesugeba įvertinti tikrojo darbininko nuopel
nų.

Tačiau pagaliau susiprasta prisiminti ir p. A. 
Kneižį, bent 25 metams jo darbuotės jubiliejui suka
kus. Ką gi: kiti pamini dešimties ir net penkių metų 
“jubiliejus”, bet kokiai progai pasitaikius, tai jau 
apleisti 25 metų jubiliejų iš tiesų būtų neatleistina. Ir 
dar reikia pastebėti, kad tai padaryti susiprato Nor- 
woodas — mažiausia Bostono apylinkėj lietuvių kolo
nija.

Redaktoriaus A. Kneižio jubiliejus kaip tik su
puola su sidabriniu “D-ko” jubiliejum. Jo darbuotė 
tiek su “D-ku” susijus, kad redaktorius ir laikraštis 
tarsi sudaro neatskiriamą vienatą. Nuo pat “D-ko” 
įsikūrimo p. A. Kneižys su juo sutapo, pirmiausia at
likdamas mažesnes spaustuvės pareigas, paskui pa
laipsniui išsivystė į literatą ir pagaliau redaktorium 
patapo. Tą laikraštininko stažą jis išėjo prie kun. F. S. 
Kemėšio, pirmojo “D-ko” redaktoriaus, paskui dirbo 
prie kun. V. K. Taškūno ir p. Pr. Gudo. Jie visi pasikei
tė, gi A. Kneižys išsilaikė per 25 metus ir pilnai pavel
de laikraštininko ir redaktoriaus techniką. Dabar su
prantama, dėlko jis toks sumanus ir apsukrus redak- 

i torius: 25 metų prityrimas jį išmokino.
Rodos, netenka įrodinėti, kad redaktoriaus parei- 

j ga yra sunki ir atsakinga, ypač ideologijos atžvilgiu. 
Tiekiui priešginingų srovių tarp savęs bekovojant, iš
laikyti nepaliečiamą katalikišką liniją ir išvengti siau
rumo — tai keblus diplomatinis uždavinys. Kartais 
labai sunku orientuotis ir labai lengva iš linijos iš
krypti. Bet p. Kneižys bent šiuo atžvilgiu gerai apsi- 

arčiausios Sočiai Security sti vėmimą. Laikyk lovoj, draudęs: jis turi nepalaužiamą įgimtą katalikišką ide- 
Board raštinės. Dėl infor-i pakol pereis. Vėl neuž- ologiją — verčiau nukryps dešinėn negu kairėn pusėn, 
macijų apie viešą pašalpą miršk pašaukti gydytoją. Apie smulkesnes, bet pačias įkiriausias redaktoriaus 

pareigas čia yra vietos tik keliais žodžiais prisiminti. 
Sunkiausias, kad ir antraeilis redaktoriaus uždavinys 
— tai išlaikyti gerus santykius su laikraščio bendra
darbiais. Yra bendradarbių, kurie rašo nuoširdžiai ir 
teisingai, bet tokiu širkščiu ir griežtu stiliumi, kad ir 
nuolaidžiausia laikraštinė etika negali jo pakęsti. Pa
taisyti — įsižeidimas, nedėsi — dar didesnis. O tos rū-

Darbininkai skubiai dėsto ir žymi atsarginias 
laivių dalis Martin orlaivių išdirbystėje, River, Md. Pa
veiksle matoma tik nedidelis sandelio kambarys.

Ar žinai, ką daryti, kuo
met kūdikis konvulsijoms 
suimtas?

Tuoj nuo jo drapanas a- 
timk, įdėk jį į prausiamą 
indą mažiausiai dešimčiai 
minučių. Vanduo turi būti 
98 laipsnių Fahrenheit. 
Vandens bandymui visuo- 

«-.met įdėk savo nuogą alkū- 
blic Assistance), federalis- nę į vandenį. Uždėk šaltą 
valstybiškas planas, kuris drobę ant kūdikio galvos 
teikia pašalpą neturtin- ir kaklo. Jeigu žinai, kad 
giems seniems, akliems ir, konvulsijos užėjo valgant 
vaikams yra kas kitas. Dėl netinkamą valgį, tai grei- 
informacijų apie Apdrau- tai duok kūdikiui ką nors 
dos sistemą kreipkitės prie į vidurius išvalyti ir priver-

lyginimą reikia kreiptis 
prie vidaus pajamų kolek
toriaus į du metu po taksų 
užmokėjimu.

Pastaba: Seno amžiaus ir 
likusių našlaičių apdrau
dos planas inima tik dar
bininkus ir jų šeimas, ku
rie kvalifikuoti pagal sis
temą. Vieša Pagelba (Pu-

kreipkitės prie arčiausios 
labdarybės 'raštinės.

—_— -------------------------------- ,------------------------
Apdrauda Darbininkams Ir Jų Šei

moms Pagal Socialės Apdraudos 
Aktą

Socialės apdraudos Ak- rata yra 1% darbininko 
tas yra Kongreso priimtas ' algų. Ta rata imama iki 
įstatymas. Įsteigia darbi-; 1943 m. 
ninkams ir jų šeimoms dvi 
socialės apdraudos rūšis—ko taksus per jo darbdavį, 
bedarbio apdraudą ir seno ' t. y. tavo darbdavis išskai- 
amžiaus ir likusių našiai-, to taksus iš tavo algos, 
čių apdraudą. Aprūpina'pridėjęs lygią sumą nuo 
viešą pašalpą neturtin-j savęs, jis perduoda pini- 
giems seniems, akliems ir gus valdžios taksų rinkė- 
vaikams.

Socialės Apdraudos Ak
tas priimtas 1935 m. ir pa
taisytas 1939 m.
TAVO SOCIALĖS 
APDRAUDOS TAKSAI 
IR KVITOS

Sulig Socialės Apdrau
dos Aktu, seno amžiaus ir 
likusių našlaičių aprūpini-!Kienvieną 
mui darbininkas ir darb-'™1^' bet Įstatyme reika’ 
davis turi mokėti nustaty-i au-|a’ kad J1® išduotų kvi
tą dali savo uždarbio išltąnors sykj Įmetus ir ka- 
kurio vėliau, darbininkui <Ja tlk Umsta aPlel<h dar- 
sukakus 65 m. amžiaus, 
bus mokama iki mirties 
apdrauda senatvę užlaiky-' mokėti kiekvienas darbi- 
ti. Abudu moka taksus ninkas ir kiekvienas darb- 
Jung. Valstybių valdžiai, davis, kurie tik seno-am-

Valdžia renka darbinin-

jams. Tas reiškia, pavyz- 
din, jei tamsta uždirbi $25. 

i per savaitę tavo darbdavis 
numuša 25 centus. Jeigu 
uždirbi $15. per savaitę ta
vo darbdavis numuša 15 
centų. Darbdavys tamstai 
išduoda kvitą už numuštus 
taksus, ir pinigus jis per- 

j duoda valdžiai. Jam nereik 
’ išduoti kvitą kiekvieną sa-

Šiuos taksus privalo už-

Šitam straipsny Sveika- gu gerklę skauda patarti- 
tos Biuras stengsis moti- na į pusę puoduko įpilti' 
noms pranešti, ką daryti kelis lašelius “listerino” ir 
kūdikiui susirgus, ir duos šaukštuką “bicarbonate of i 
patarimų apie naminius ir.soda” ir gerklę plauti. Jei-i 
pirmos pagelbos vaistus, Įgu sloga neapleidžia kūdi-' 
kurie gali būti naudingi 
kūdikio priežiūrai. Visų 
pirmiausia, ligoms arba 
nelaimėms pasirodžius, 
patartina pašaukti gydy
toją ir laukiant jo atvyki
mo galima kūdikio padėji
mą palengvinti.

Ar žinai, ką daryti kūdi
kiui apsideginus?

Kūdikiui apsideginus pa
šauk gydytoją, nes jeigu 
labai apsideginęs, gali bai
siai, net mirtingai, apsirg
ti. Kuomet tik lengvai ap
sideginęs, kuo greičiausia 
nukirpk nuo jo kūno dra
bužius. Nevartok suterštų 
aliejų arba tepalų. Taip 
darant kūdikį galima ko
kia liga užkrėsti. Ant nu
degintos žaizdos uždėk 
tuoj gabalėlį minkštos šva
rios drobės, kuri turi būti 
pamerkta į vandenį, ir ku
riame įdėta “bicarbonate 
of soda”. Neprileisk oro 
prie žaizdos. Kuomet skau
dėjimas truputį apsistoja, 
reikia uždėti “zinc Oxide” 
ir aprišti.

Ar žinai, ką daryti, kuo
met kūdikis sloga apser- 
ga?

Paguldyk lovoj ir ten jį 
laikyk pakol karštis pra
nyks. Duok mažai valgyti, 
bet daug vandens gerti. 
Vartok kokį gerą aliejų vi
durius paliuosuoti. Dėk 
kelis lašelius vazalino į no
sį kas kelias minutes. Jei-

V • —
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Ar žinai, ką daryti su 
kosuliu ? Neduok kosulio 
sirapų. Yra pavojinga. 
Vartok paprasto medaus 
arba šutintų fygų sunkos. 
Nakčia vidurį nosies ap-
tepk vazelinu ir uždėk šal’j §jes bendradarbiai kaip tik apsidraudžia, kad ju straip- 

--------------------r;—;5 sniai tilptų kaip yra parašyti. BetIną mustardos Pnekaitą matjk<)S klaj(J uj va g
lant kaklo ir krutinės. ___ ___/ _ •_ / ■

tą ompresą ar a nes įp- snįaį tilptų kaip yra parašyti. Bet jei juos įdėsi su gra- 
! ir visų didžiausias 

įsižeidimas — mat, autorių ant juoko pastatyta. Su 
tokiais bendradarbiais redaktorius jau šiame gyveni
me skaistyklą atkenčia.

Šalia redaktoriaus pareigų p. A. Kneižys atlieka ir 
stambų visuomeninį darbą. Vesti seimus ar sakvti i- 
vairiuose parengimuose kalbas, tai eilinis jo uždavi
nys, lyg kokia natūrali pareiga, kuri jam beveik neat
siklausus uždedama, tarsi jis būtų kokia vieša nuosa
vybė. Čia, žinoma, daug stebėtis netenka. Stokodama 
kat. akcijos pasauliečių veikėjų, visuomenė gal per
daug išnaudoja tas darbingąsias skruzdeles — viešo

sios darbuotės pasišventėlius.
Sidabro jubiliejaus proga nuoširdžiai linkėtina, 

kad darbštusis “D-ko” redaktorius dar ilgai, ilgai savo 
gražiuose pasiryžimuose ištesėtų. K.

, Klausk gydytojo apie ko
sulio priežastį ir sek jo pa
tarimus. FLIS.kį, arba vaiką, kreipkis 

prie gydytojo. Jis gal ras, 
kad adenoidai arba tonsi- 
lai blogame padėjime.

Ar žinai, ką daryti vidu
riams užkietėjus?

Beveik visuose atvejuose 
tiesioginė priežastis yra 
būde, kuriuo kūdikio mais
tas yra paruošiamas. Tin
kamas nustatymas mais
to, kad jis sutiktų su kūdi
kio norais ir reikalavimais, 
dažniausia užkietėjimą 
prašalina. Gal valgyje nėr augs su visa 
užtektinai riebumo.
perdaug arba neužtektinai niaus Geležinis Fondas, niaus sritis). Šis į milži- darbininkų barakai. Vid. 
cukraus. Gal negana kūdi-j VGF jau yra daug pada- nišką, 6 kilometrų ilgumo, Reik. Min-ja užsakė 12 to
kia valgo vaisių ir žalių ręs: įsteigta visa eilė sek- kaimą panašus miestelis kių barakų, kurių kiekvie- 
daržovių. Gal vaikui reikia lyčių, neturtingiems moki- turi davinių pasidaryti vie- name galės gvventi po 100 
gerti daugiau vandens. Gy-! niams išdalinta nemoka- nu žymesniu Lietuvos pra-darbininkų. Toks namas

VGF. Valdyba

Vilnius — Gegužės 10 d. 
Vilniuje įvyko VGF (Vil
niaus Geležinio Fondo) 

1 steigiamasis susirinkimas. 
Kadangi WS (Vilniui Va
duoti Sąjunga) nebeegzis
tuoja, o dar tenka atlikti 
didelių žygių, kol atgauta
sis Vilnius galutinai su- 
--------- --“i Lietuva, tai 

Gal darbą tęsti pasiėmė Vii-

Vilnia Darosi Pramonės Centru
Naujoji Vilnia (Vii- piūvėje pradėti statyti

i duoles labai negudru yra mai mokslo vadovėlių, įsi- j monės centru. Miestelis 
Į naudoti, jei gydytojas to gyta keli kino aparatai, jau turi 9,989 gyventojus, 
nepataria. Kad atitaisius dalinami i . x 
šiuos dalykus, iki šeštam vai Vilniuje išnuomuotos 
mėnesiui galima vartoti kelios didelės patalpos, 
oatmeal vandenį priren- kuriose gauna nakvynes 
giant maistą. Po šešto mė-, tūkstančiai į Vilnių atvyk- 
nesio galima kūdikiui duo- stančių ekskursantų ir tt. 
ti oatmeal košelės su pie- VGF valdybon buvo iš- 
nu, ir vaisių sunkos, ypa- rinkti 6 Vilniuje gyvenan- 
tingai apelsinų sunkos, tieji prof. M. Biržiška, Dr. 
Vėliau galima jam duoti Kauza, Prof. F. Kemėšis, 
keptą obuolį arba slyvų red. R. Mackevičius ir 
sunkos. Svarbu yra pra- Kupcikevičius; kandidatai: 
mokinti kūdikį prie regu- V. Uždavinys ir ats. mjr. 
liariško judėjimo vidurių. Petkevičius; ir trys Kaune 
Jeigu būtinai reikalinga gyvenantieji: Dr. Juška, J. 
kūdikiui duoti vidurių Papečkys ir Kubiliūtė. Su- 
liuosuojančius vaistus, tai sirinkimas baigtas tokiu 
galima vartoti “milk of šūkiu: “Lietuvi, nedrįsk 
magnesia” arba prašyk mirti, nepamatęs Vil- 
patarimų pas gytoją. (niaus”. r >

statomas iš atskirų sude
damų dalių ir lengvai per
keliamas į kitą vieta, kai 
darbai toliau pasistūmėją. 
Reikalui esant, tokius ba
rakus tuojau galima pa
versti lauko ligoninėmis ar 
kitkuo. Naujoji Vilnia tu
rėjo užsiregistrav u s i ų 

bet šian-

radijo priimtu-!Iš stambesnių įmonių čia 
yra skerdykla, linų apdir
bimo fabrikas, lentpiūvės, 
malūnai, popieriaus fabri
kas ir kt. Visas miestas— 
kaimas išsitiesęs Vilnelės 
pakrante, kurios srauni 
srovė suka turbinas, varo 1400 bedarbių, 
fabrikus. Čia pat, palipus dien sunku jų begauti, 
iš miestelio slėnio į vieną Bendrai, čia žmonės ne- 
ar kitą upės šlaitų kalną, darbštūs ir nerangūs, len- 
tuojau prasideda nederlin- kų laikais įpratę į darbą 
gi laukai ir miškai, kuriuo- žiūrėti, kaip į bausmę, o ne 
se nuo ankstybo pavasario 
pradėti apsodinimo ir žel
dinimo darbai, šiemet no
rima čia atželdinti 98 ha 
miško ft* dar papildyti 60 
ha naujo miško iš neder
lingųjų plotų. Vienoje lent-

gerovės šaltinį.
Ii

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.
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Pažvelk j saulę
Ji visiems žviegia, visus tildo, 

nelaukdama pratymo ir padėkos, 
taip pat ir jūs nelaukite 

maldavimų ir pagyrimų, bet 
padėkite žmonėms gera valia — 
ir būsit mylimi kaip saulė.

Goethe.

Tėvas vaikams yra pa
šventęs visą savo gyveni
mą. Kiek vargo pakelia tė
vas kol užaugina savo vai
kus. Kiek daug jis dirba, 
kad jo šeimyna nematytų 
juodos dienos. Tėvas ne
kartą praranda dėl vaikų 
ir savo sveikatą.

Įsižiūrėk į jo veido bruo
žus, į raukšlių sudarkytą 
pasenusį savo tėvo veidą. 
Tai jo viso gyvenimo rū
pesčiai, tai meilė (Įėl savo 
vaikų, tai visas gyvenimo 
turtas atsispindi jo veide!

Nekąrtą girdime vaikus 
skundžiantis, kad jų tėvai 

. pikti nesugyvenami. Bet, 
ar nereiktų čia tokiais at
vejais pasižiūrėti, gal mes 
esame jų nekantrumo, pik
tulio priežastimi?

Yra vaikų, kurie 
myli ir, pareiškia 
tinkamą pagarbą, 
daug tokių, kurie 
myli tik dėl turto, o ne iš 
meilės ir yra daug tokių 
vaikų, kurie tėvus skriau
džia, niekuomet jiems ma
lonaus žodžio neištaria ir,

♦ f
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net kartais bėdinasi viešu
moje su tėvu susitikti, 
nes tėvas angliškai kalbėti 
nemoka, jis nieko nežino, 
nesupranta, moderniška
me gyvenime!

Tėvas maitina keturis,! 
penkis ir daugiau vaikų ir 
nedejuoja. O kai reikia 
vaikams senatvėje išlaiky
ti vieną tėvą, tai labai sun
ku, nėra iš ko. Kokia gėda, 
kada visą gyvenimą tėvas 
sunkiai dirbęs prakaita
vęs, senatvėje neturi malo
naus kampelio prisiglausti.!

Kai kurie vaikai mano,! 
kad jie kur kas daugiau iš-|

tėyus 
jiems 

Yra 
tėvus

J

i ?

I
I

J

Hiji Yjįįrnt fįįflitiy Punta didatas bus pripažintas į trečią
jį laipsnį.

Tikiu, kad kuopos supras šį 
mano aiškinimą ir pilnai jį vyk-! 
dins. Linkėdamas kuopoms viso 
gero lieku,

Jūsų Pr. Rąsvadauskas, 
Apskr. Pirm.

Vįepą rytą aš pasivėlinau j i 
mokyįdą. Mane apėpaė didelė I 

: baimė, kad mokytojas smarkiai 
i bars, nes jis mąn vakar sakė, j 
; kad ąiandjen jis klausinės apie :

kitę — tėvas jau išgyveno i nezlDo^au 
Oras buvo labai šiltas ip skais

tus. Miške ir ore skambėjo 
paukštelių balsai. Prie lentpjū
vės stovėjo lenkų būrys karei
vių. Įvykiai, kurie čia neseniai 
pasklido, man daug daugiau rū
pėjo, kaip būdvardžių taisyklės. 
Kiek daugiau apie juos pagalvo
jęs, aš greitai nuskubėjau į mo
kyklą. Praeidamas miesto val
dybos rūmus, aš mačiau būrį 
žmonių, susigrūdusių prie skel
bimų lentos. Per visą karo lai
ką, 
nodavom visas naujienas, ku
rios dažniausia būdavo liūdnos, 
— karo pralaimėjimai, valdybos 
griežti įsakymai ir tt. Kas ten 
galėtų būti? — pagalvojau pra
bėgdamas, bet skaityti nebuvo 
kada. Bebėgant per aikštę, gy
dytojas Braunis, kuris jau buvo 
skaitęs pranešimus, man tarė:
— Neskubėk taip mažasis, tu 

visuomet taip anksti ateini į mo
kyklą.— Aš maniau, kad jis iš 
manęs tyčiojosi ir pasileidau 
bėgti į netolimoje esančią mo
kyklą. Atbėgau labai uždusęs. 
Šiandien klasėje jokio triukšmo 
nebuvo, nes šį kartą buvo pas
kutinė lietuvių kalbos pamoka. 
Mokytojas buvo labai neramus, 
susijaudinęs. Jis nekalbėjo, tik 
davė trumpą, pastabą neramiam 
mokiniui:

— Vytautas Kernius, daugiau 
tylos. — Ąš tikėjau, kad pasta
ba pagelbės man įeiti į klasę ty
lomis, nepastebėtam. Tačiau, 
deja, klasė staiga nutilo — tylu, 
kaip skaistų sekmadienio rytą. 
Pro atdarą langą aš mačiau sa
vo draugus ir mokytoją Vamį, 
kuris tyliai žingsniavo pro suo
lus, rankoj laikydamas lazdą. 

Šios tylos metu aš turėjau ei
ti į klasę. Eiti aš nebijojau, bu
vau drąsus ir pasiryžęs. Atida
riau duris. Visi sužiuro į mane. 
Mokytojas Vamis pažvelgė į

per šešias dešimts metų, 
daug matė, daug patyrė. 
Nors jis nėjęs aukštų mok
slų, bet išėjęs gyvenimo 
mokyklą, o gyvenimo mo
kykla yra labai svarbi, y- 
pač šiais laikais.

Kada turime savo tėvą, 
mes jo neįvertiname ir, 
kartais net įžeidžiame. O 
kai nebetenkame savo tė
velio, jaučiamės nebetekę 
savo geriausio globėjo.

Ketvirtas Dievo įsaky
mas sako: Mylėk ir gerbk 

; savo tėvą! Todėl gerb. jau
nime gerbkime ir mylėki
me savo tėvą ir rodykime 
pavyzdį tiems, kurie savo 

, tėvų neįvertiną! P. R.

njane be jokio rūpesčio ir ma
loniai tarė:
— Prašau sėsti sąyo yįeton, 

nes (įarba butam Pte#ję be te
ves. Aš atsisėdau skubią! į sa
vo vietą. Tik atsisėdus į suolą, 
pastebėjau, kącį mokytoj dė
vėjo savo gražiai- žalią švarką, 
naujus marškinius ir juodas 
kelnes, kuriąs jis paprastai dė
vėdavo tik paskutinių mokslo 
metų dieną. Visi kiti klasėje 
buvo paprastai pasipuošę. Aš 
labai nustebau pamatęs kamba
rio priešakyj sėdinčius nepa
žįstamus ponus tuose suoluose, 
kurie paprastai būdavo tušti. 
Jie buvo tylūs ir ramūs. Kas jie 
toki buvo? Tai senas miesto 
valdytojas Gardis, kuris savo 
rankoj laikė abėcėlę, ir užsidė
jęs juodais rėmais akinius, se
kė painoką. Kai aš visa tai se
kiau, mokytojas atsisėdo savo 
vietoje ir savo maloniu švelniu 
balsu, kuriuo jis mane pasvei- 

Jonas.

KAS-KUR?

POEMA IŠ GYVENIMO
Tęsinys

3.
POPIEČIAI
ttąi Jonas trųputj prąsnąudęs. 
Mat gerus pietus šiandie gavo, 
Būrį draugų gatvėj sugąudęs
1 sporto aikštę nuvažiavo.

Et sportas — tai dalykas geras: 
“Sveikame kūne sveika siela”— 

Žiūrėk mūsiškiai gerai varos 

Tai ar nesmagu, ar nemiela?

Nors Jonas sportininkas menkas, 
Bet sportą sekti jos pripratęs, 
Jisai iš džiaugsmo trina rankas 

Draugus laimėjančius pamatęs.

Gerai j žaidimus žiūrėti. 
Besėdint neišlauši kojos 

Nereikia smarkiai bėginėti: 
Užnugary mažai pavojaus.

Skirtingas žmogaus pašaukimas, 
Draugai sportuoja, o tu žiūri, 
Skirtingas studento likimas, 
Jei mokslui pinigų neturi.

kino, mums kalbėjo: 
(Bus daugiau)

GEGUŽIUS RENGĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

L. Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskrities įvykstančios geguži
nės rengėjų susirinkimas įvyko 
birželio 7 d., Vyčių kaip bariuose 
So. Bostone. Komisija plačiai 
apsvarstė visus reikalus ir pasi
dalino dąrbais.

Gegužinė įvyks liepos 28 d-, 
Romuvos parke, Montello, Mass.

Pr.

Jaunamečių klube Madison Sąuare, New Yorke 
parodoma jaunuoliams, dalis programos, kuri įvyks 
laike to klubo šventinimo.

Greičio Retoki Žangaus Kūne
Visus stebina bėgikai, 

kurie per sekundę nubėgą 
ligi 10 metrų, padaryda
mi apie septynius žings
nius, tačiau yra maža žmo
nių, kurie tuos “7 žings
nius per sekundę” suskai-

PASLAPČIŲ ŠEIRIUOSE
(In įbe ęf the Nereto)

Už sportą mokslą, knygas gavęs, 
Bus laiku iš jo žmogysta: 
Jis mokslui tikrai atsidavęs.

/Taip metai jam netruks prabėgti, 
Su dirbtinais dantim lyg senas. 
Jis šonkauliais galės prisiekti. 
Kad futbolas — tai tikras menas.

O tu sėdi, kaip sena mama, 
žiūri, šypsaisi, rankom pioji 
Sveri virš šimto kilogramų. 
Tai kam brolau gi nesportuoji?

Sakai, kad tas neapsimoką. 
Kad sportas laiko daug suėda. 
O mokytis vis noro stoka... 
Su tavim, Jonai, tikra bėda!

Bet ką darysi... vėl likimas 
Visų studentų nevienodas, 
Ir šiok ir toks pasirinkimas 

Ir ten ir ten randi paguodos.

Lai lieka ąpo.rtas savo vietoj. 
Kitu keliu štai pavažiuosim 

Ir šioje žemėj pujpyl#toj 
Tarp dilgių rožių paieikosim.

Algirdas VargasPavyzdžiui imkim futbolistą: B
* SOUTHBOSTONIEČIŲ I

Prasidedant sviedinio sezonui,! 
Vyčių kuopa suorganizavo svie-l 
dinio ratelį ir surengė gan ilgą! 
sporto žaidimų programėlę. Be-j 
veik vienbalsiai vyčiai žąidikaij 
išrinko “Hank” — Juškevičiuj 
ratelio tvarkytojų ir kapitonu, j 
“Hąnk” ypatingai pasižymėjo 
savo sportiškais gabumais kėg- 
liavime ir bendruose žaidimuo
se. 1

ną. vyčiai laimėjo sviedinį prieš I 
-Third Street T. ratelį, 30-4. Visi j 
žaidėjai labai gerai pasirodė, ir 
iš anksto galima be abejo tikė-l 

į tis, kad mūsų Vyčių ratelis vėl 
i laimės pirmenybę.

Girdėti, kad ir Vytės taipogi! 

tariasi suorganizuoti sąyo svie
dinio ratelį. Galite tikėtis, kad 
jaunuoliai jums kiek galėdami 

Jauna, gabi Hollywood’o; padės, kad ir jūsų ratelis būtų 
filmų žvaigždė, Mary kuo stipriausias. Vyčių tarpe y- 
Brian. Kukliai, bet labai ra daug mergaičių, kurios mėg- 
skoningai pasipuošusi ke- sta sportą ir įdomaujasi su- 
lionėje į New Yorką. Nufo- kurti ratelį. Taigi jaunuolės pa- 
tografuota Waldorf Asto- sidarbuokite ir parodykite jųsų 
ria, N. Y. atostogų metu. gabumus sporte! Jonas.

ria, N. Y. atostogų metu. ; gabumus sporte!

San Francisco, Cal., zoologijos darže, galima pamatyti gražių briedžių. 
Čia parodoma vienas iš jų, pilnas žingeidumo.

VYČIŲ ŽINIAI

L. Vyčių Naujosios Anglijos 
kuopos, teikiančios — tai yra! 
turinčios kandidatų į Trečią Ri- Į 
tualo laipsnį, turi prisiminti 
šias taisykles:

1. Trečią laipsnį teikia Apskr. 
pirm, ir Apskr. išrinkta Kvoti
mų komisija.

2. Kuopos nužiūrėję kandida
tus į trečią laipsnį, turi išpįldy- 
ti aplikacijas ir. ant kito ąpįi- 
kacijos ąono parašyti kandidato 
veikimo biografiją vyčiuose ir,

i trims savaitėms prieš laipsnių 
i įteikimą. aplikaciją prisiųsti 
Apskrities komisijąi, kuri patik
rinus aplikacijas duos kuopai ži
noti ar kandidatai priimami ar 
ne.

3. Gavus blankas atgal iš Ap
skrities komisijos, tada galimą

i ruoštis prie laipsnių įteikimo, 
į Kandidatų įvairių Mausimų 
j klausinėja Apskr. Kvotimų ko- 
‘ misija. Kvotimus išlaikius kan-

TIESA
Patarimas šis visiems

• < *. » J

Tikrai yr’ naudingas — 

Pasakyta jums jauniems. 
Kas taip pavojniga.

Jei tu nori būt gražus. 
Ilgai nepasenti. 
Rūkyk pypkę pamažu. 
Nustok alų gerti.

Jeigu dantys dar visi 
“NeCiūnyk” tabako — 

libyrts bus negražu 

Merginos negausi.
Jeigu galva jau žila. 
Neryje nei pląjųkus. 
Bus labai tau negražu. 
Kai matysis kautas. 

Jeigu rūstus tąvp veidas. 
Negerk syaig(Uų,
Nedrjsįc nei kaJMti . 
Dęug piktų žnekų.

fūsi visad’ mandagus.

, Nosis neraųdop*.
Gerk tik tyrą vęndentjj. 
Tiek kieB tik tu nori.

z. r. G

do ir pažiūri, kiek daug fi
ziologinių reiškinių (pav. 
raumenų išsitempimas ir 
susitraukimas, valios im
pulsai, gaunami nervais iš 
smegenų ir tt.) turi įvykti, 
kol atliekamas vienas tų 
greitųjų žingsnių.

Šis klausimas nagrinėja
mas neseniai Vokietijoje 
išėjusioje Klutho knygoje 
“Progreso stebuklai”. Jau 
seniau žinoma, kad nervai 
smegenų įsakymus raume
nims neša 30 — 50 metrų 
per sekundę greičiu. Gana 
žymų greitį pasiekia gerai 
treniruotų žmogaus pirštų 
raumenys; • Geras pianino 
skambintojas gali per se
kundę išgauti 10 — 17 gar
sų. Tačiau ir tie judesiai y- 
ra lėti, palyginti su žmo
gaus kalbamaisiais orga
nais. Pav., liežuvio viršū
nėlė, ištariant kietą R, su
virpa 30 — 39 kartus se
kundėje. Dar greitesni yra 
pačių garso stygų judesiai. 
Jos suvirpa sekundėje nor
maliai 100 — 1300 kartų. 
Dainininkei dainuojant 
aukštą C, balso stygos su
virpa net 2070 kartų, ir tai 
liečia tik pagrindinį toną. 
Kaip žinoma, kiekvienas 
topas susideda iš pagrindi- 

i nio įr viršutinių, kurie nu- 
. lemia jo pobūdį ir yra žy

miai aukštesni už pagrin
dinį, taigi jų sukėlimui rei
kalingas ir didesnis balso 
stygų suvirpėjimo skai
čius.

Genie Z. šiomis dienomis mi
nėjo sąvo gimtadienį (Birth- 
day). Visi artimieji ir pažįsta
mi jai linkėjo kuo sėkmingiau
sių metų ir sveikatos. Genie, 
nors tu esi įpylimą jaunuolė, ta
čiau ateinančiais meteis linkime 
savo gimtadienį švęsti su juo.

Genie V., mes laukiame tavo 
bendradarbiavimo ir įdomių ži
nių iš tavo kolonijos. Tu galėsi 
tada parašyti keletą paslapčių 
apie V. K. Tų jį dabar gerai pa
lįsti-

Kur tų taip ilgai buvai pradin- 
| gus B. G. ? Girdėti, kad tu išva
žiavai atostogų. Ar teisybė? 
Koks buvo menulis tavo kelio- 

| nėję?
Al. G. nori žinoti, kodėl Vyčių 

pool-rųmis neątįdaromąs sek- 
| madieniais. Zinai Al, reikia 
I šventą dieną švęsti! Kur tavo 
| grupė?

Tūlas vytis, vardu “Tammy”, 
I praneša visuomenei, kad šią 
| savaitę jis atidarys nuosavią 
j krautuvę. Gal visiems bus įdo- 
|mu žinoti, kad krautuvėje turės. 
| visokios rūšies “Firevorks”. 
1 Vyčiai remkite vytį!

M. P. pasižymėjo savo mųzi- 
I koje. Visi gerai pažįsta ‘Mikey’. 
Jis Motinos Dienoje per Vyčių 
programėlę ląbai gražiai grojo 
savo akordionu. Neseniai jis 
pasirašė sutartį groti per radio 
rytais ir vakarais su Rob Roy’s 
orkestru. Valio, broli lietuvi!

Bronius R. pasirašė labai 
svarbią sutartį. Girdėsim dau
giau apie jį ateityje, nes jis pa
sirinko labai kilnų darbą at
likti. Lai Dievąs tave laimina ir 
duoda tau pasišventimo ir svei
katos atsiekti tavo gyvenimo 
idealą! Tąvo visi draugai ir 
prieteliai padės savo mažais 
darbaįs tau!

Girdėjome, kad ir tu.
B., eini panašiais keliais. Good 
lųck tau! Busi puikus f-er...

Joseph. tavo mažutis fordu-
kas neša gerai, tačiau neštum- šaltas- taip, kad ir kaip šia- 
dyk juo keleivių per red light...

Joneli

nas
žiemos sezo- 

gerokai

me vaizde matosi, buvo 
žinios iš B'icay 300. reikalingos “lapės”.
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Darbininko” redaktorius,1 ko Lietuvos žemėj... Gal ryt, gal

I
v •

Lietuvių Diena įvyks liepos mėn. 4 dieną, Maria-

I

Programa

:ąsąį. Šiems įvy- 
lįs syk pasikarto-

buklą įvykusį prie Aušros gątvės grindinio 
Vąrtų ViĮniuje. kaip baisus niet

Kaip minėtoji pasakptę- nęaikteĮĄįęs.
ja safcp, bent prieš kąkį Maskolių

Apie Aušros Vartų ste
buklingąjį paveikslą Lie
tuvoje pasitaiko išgirsti į.- 
vairių padavimų.

Anot Uršulės Ąugustinie-

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

X

1

tės, gyvenaųčįjQS Šipšynų 
kaime, Pabaisko valse., se
novėje šios apylinkės Žmo
nėse ęjp iš lūpų į lupąs pa
sakojusias apįe šiurpų ste- 
1—18 **• 1 * • v

Antradienis, Birželio 18, 1940

Pasitaiko dažnai, kaip 
kuris nors mūsų redakto
rių pasigiria nei iš šio, nei 
iš to: Amerikos lietuviai e- 
są pakankamą! organizuo
ti tat naujų organizacijų 
nebereikia ieškoti. Bet to
kia nuomonė įšhjąnka dar 
ir straipsnįp nebaigus rą_- 
šyti.

Teisybė, k#4 tąrpe mūs^ 
veikia kelį šįmtaį yisokių 
organizacijų: ąyfįvįęnijį.- 
mų, tarybų, drau
gijų. draugijų sąryšių i? 
panašiai. Bet arčiau pa
žvelgus, tik dalis jų teuž- 
sitarnauja organizacijos 
vardo, o kitos arba jau yra 
gyvi lavonai, arba netoli 
kapo. O juk visuomenės 
gyvumas pasireiškia ne 
pusgyvių organizacijų 
gausumu, bet senų organi
zacijų reorganizacijoje ir 
naujų organizacinių formų 
ieškojime- Tegu ir daug 
organizacijų turėtumėm, 
bet vieno įr svarbiausio 
dalyko neturime: neturi
me Vyriausios Visų Ame
rikos Lietuvių Tąrybpą. 
Jau pats faktas nebuvimą 
tokios organizacijos, kuri 
reprezentuotų jei ne visus, 
tai bent 75% lietuvių, ver
čią kiekvieną visuomenės 
darbininką susimąstyti ir 
išsiaiškinti: ar tai yra nor
malu ar ne?

Teoretiškai galvojant, 
Vyriausios Bendros Tary
bos neturėjimas reiškia 
nenormalumą, reiškia lyg 
Amerikos lietuviai būtų 
dar nepriaugę prie tokio 
aukšto organizacijos (Laip
snio. Tačiau atsiminus, 
kąd 1918 ir 1919 metais, 
turėjome vyriausią organi
zaciją fąrmoje Amerikos 
Lietuvių Ekzekutyvio Ko
miteto, sudaryto iš atsto
vų dviejų Tarybų, kurios 
savo keliu atstovavo dvi 
skaitlingiausias Amerikos 
lietuvių sroves, — katali
kus ir tautininkus (trečio
ji srovė, socialistai, tuomet 
laikėsi opozicijoje), o da
bar nieko panašaus neturi
me, privalome pagalvoti ir 
susirūpinti ar tokis nenor
malumas yra kiek pateisi
namas, ką jis mums reiš
kia ir kaip jį prašalinti.

Ekzekutyvio Komiteto 
Vašingtone susilikvidavi- 
mas 1920 metais matomai

buvo kląida, |cąip ir Tauti
nės Tarybos išnykimas. 
Betgi Katalikų Taryba ne
nustojo veikusi ir šiandien 
lošia role Amerikos lietu.- 
m Bkzekutyyis

fikųp Lį#tpvą$ Atstovybei 
Žinoma Hebegąįėjp ąįto- 
ya#tį ir yptuvos, į^t galė
jo įr turėjo tolįąų peikti 
Kgįpo Vyrįauąįąs Ą»eri- 
kųs Juetuyįų Organąs- Tą 
Organą reikią ątsteįgti, 
nors jp foy?pą užhayi- 
niai gali kiek'skirtis nuo 
1919 metų Ekzekutyvio 
Komiteto. Ęai Vyrįąusią- 
me Organe dvidešimets 
metų atgal bendrame dar
be socialistai nedalyvavo, 
tąi jau 1940 metų Vyriau
sioje Taryboje turėtų da
lyvauti ir socialistinės sro
vės atstovai. Kada taip 
dažnai kalbama katalikų 
visuomenėje (dešine) ir 
pas tautininkus (vidurys) 
ir pąs socialistus apie Ben
drojo Darbo reikalingu
mą, tai Vyriausiosios Tą- 
rybos neturėjimas yra ne
pateisinamas prieštaravi
mas ir bejėgumo ženklas. 
To dar maža, Vyriausios 
Bendros Tarybos neturėji
mas reiškia visuomenės 
pastangų disorganizacija 
kultūros darbuose, reiškia 
bereikalingą ir žalingą 
lenktyniavimą ir pavydą 
kai kuriose veikimo srity
se, reiškia nepasitikėjimą 
savų jėgoms, reiškią sus- 
linkęs kaltę Lietuvai su
versti. Bet kad nėra Ben
dri? Centro apie kurį suk- 
tokios padėties kai kas yra 
tingimą, aptingimą. Dėį 
tusi lietuvybės kultūros 
darbai, tai ir Lietuva nega
li susivokti su kuo, kaip ir 
kokiu laipsniu santykiau
ti. Kaip tą spragą užtverti, 
pagalvokime visi, pasitar
kime spaudoje, bet savo 
nusistatymą užrekorduo- 
kime savo draugijų susi
rinkimuose. Savasis.

Pagarba Ir Ovacijps “Darbininko” 
Redaktoriams

Norvyppd, Masą- — Bir
želio (į. — L£K Federa
cijos skyrius Norwoode 
ąyyengė šaųųų bankietą 
pagerbti Antąįą F- Kneižį, 
-‘E»rbįftį,nko” redaktorių, 
jp 25 jpetų yįąpomeninės- 
Jįteratįnės (įąįbuotės su- 
kakčįai pamįnėti. Bankie- 
tąs įvyko Šy. Jurgio para
pijos salėje, Norwood, 
Mass. Susirinko rinktinis 
iš visų apylinkės k°l°nijų 
veikėjų būtys. Prie garbės 
stąįo susėdo Antano F. 
Kneižio artimiausieji — 
jo žmona, brolis kunigas, 
seserys, švogeris ir kiti. 
Taipgi visa eilė garbingų 
mūsų vadų.
' Svečiams ir yįešnioms 
pasistiprinus skania vakar 
riene prasidėjo kalbos - 
sveikinimai. Vakaro toast- 
masterių, Federacijos sky
riaus pirmininkas p. Balu
tis perstatė kun. J. Švagž
di, LDS Centro pirmininką- 
Bankieto programos vedė
jas taręs savo įžangos kal
boje reikšmipgą žodį apie 
to vakaro kaltininką-gar- 

’ bes svetį pranešė, kad yrą 
labai ilga programa taigi 

’ turime kiekvienas iš kal- 
' bėtojų suprasti, kiek turi- 
■ me pasiimti laiko kada bus

Antanas F. Kneižys,

PADAVIMAI APIE AUŠROS 
VARTUS VILNIUJE

Tarp kitų pasakytų kalbų 
galima buvo išskaityti iš 
kalbėtojų ir šios mintys:

šiandien, jeigu pažvelgsime į 
pasaulį, į mūsų tėvynę Lietuvą, i 
ir į mūsų šios dienos čia minimą 
šios dienos jubiliato sukaktį tai 
rasime daug panašumo apie tai 
viską prisiminti.

Visas pasaulis, o ypajč Europa nės, .80 m. aųįįbąus SCnu- 
kreipia į save didelio dėmesio. 
Visur sujudimas, o Europoje 
plaukia kraujo upeliai, kuriuose 
mirksta sutriuškinti lavonai ne 
tik karių, bet ir nekaltų ramių 
piliečių vienos ar kitos šalies.

Skaitom telegramų praneši
mus ir drebam, Jcad nors pana
šus moderniško karo viesulas 
nepaliestų ir mūsų tėvynės Lie
tuvos... Ir štai paskutinės radio 
žinios skelbia pirmoj eilėj Kau
nas, Lithuania... Ultimatumas 
Lietuvai... Įteikė Maskva...

Kas gi atsitiko?!.. O-gi eina
ma prie perkėlimo Žalgirio lau-

to. Baisiai visi nustebo, 
kai pamatė, jog iš paveiks
lo padaryto kirčio ėmė sru
venti kraujas, kaip iš gy
vo. O patsąį kirtėjas ne- 
giatpmos jėgos taip smar
kiai buvo nublokštas šalin, 
jog į mūrą, kųfin jis atsi
mušė, ištiško žmogaus pa
vidalo kraujo dėmė. Mas
kolius nukritęs žemėn ant 
—---- užsimušė,

niękadėjas nė

kuris šiomis dienomis mi
ni visuomeninės - literati- 
nęs veiklos 25 m. sukaktį.

PAPĖS HĄ^GING PAINTING

Bronis Kūprintas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

Redakcijos prierašas, — 
Jeigu kuris nors mūsų re
daktorių rašo, kad Ameri
kos lietuviai yra organi
zuoti, ir kad jiems nereikia 
naujų organizacijų, tai nė
ra pasigirimas, kaip p. Sa
vasis rašo, bet grynas fak
tas. Ne naujas organizaci
jas organizuokime, bet se
nąsias stiprinkime.

Kalbėti arba rašyti, kad 
tokią ar kitokia tarybą 
mums reikalinga yra tai 
sena giesmelė, kurią gieda 
mums įvairiais pseudoni
mais pasirašydami rašyto
jai. Bet kol kas nė vienas 
iš tų rašytojų mums nepa
siūlė projekto, kaip mes

New 
ENGlAnd
COKF

PRICE 
ADVANCES

UŽSISAKYK ANOJU SIANNEN 
PROTECTION PLAN KUNTRAKTU 

ir tušui sutaupysi
JĮ 1^1 I

STETSON FUEL CORP.
494 Fkst St, So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU 1540

suteikta proga tarti sveiki
nimo žodį.

Nuoširdžias sveikinimo 
kalbas pasakė: Kun. S. 
Kneįžis, adv. B. Sykes, adv. 
J. Cūnys, p-nia Mitchell, 
p-lė J. Jakavonytė, M. Nor
kūnas, p-nia Manikienė, 
kun. Liutkus, kun. P. Ju
ras, p-nia O. Ivaškienė, 
Jurgis Versiackas, Jonas 
Glineckis, Dr. Gasson, 
p-nia Kochanskienė, kun. 
F. Norbutas, kun. Pr. Stra- 
kauskas,. p-nia Liutkienė. Į 
kun. Naudžiūnas, Dr. P. 
Galinis, kun. Ka zimieras' 
Urbonavičius, -Pr. Razva- 
dauskas, p-nia^Sykes, P. 
Rakauskas, J. Kumpa, A. 
Peldžius, p-nia Mažeikienė, 
muz. P. Sakas, K. Vencius, 
A. Ząyętskas, p-nas J. Stu- 
kas, p-nia Tvaskienė, Jo
nas Pazniokas, Vincas Ku
dirka, Stasys Mockus, po
nia Kneižienė ir pats vaka
ro kaltininkas Antanas F. 
Kneižys. ‘ ->•*

Gauta laiškais ir telegra
momis daug sveikinimų.

Norwoodo Federacijos 
skyriaus draugijos įteikė 
savo sveikinimus ir dova
nas.

Kalbų tarpuose progra
mą paįvairino dainelėmis, 
kurias sudainavo: p-lė Kar- 
nilaitė, p-nia Novikienė ir 
p-lė Pazniokaitė. Joms a- 
kompanavo p-lė Julė Vilki- 
šiūtė.

Vakaro kalbos sukosi a- 
pie garbės svečio p. Anta
no Kneižio darbingumą ir 
jo nenuilstamą kuklų ryž
tingumą veikti katalikiš
koj lietuviškoj akcijoj. 
Taipgi buvo pareikšta 
daug kredito už išlaikymą 
“Darbininką” aukštumoje, 
ypač už išląikymą stiprios 
linijos ir laikraštinės eti
kos. P-nas Antanas Knei- 
žys savo paskutiniam pa
dėkos žodyje pareiškė, kad 
ne jam vienam tas kreditas 
priklauso. Tas kreditas ei
na visu stiprumu mūsų iš
eivijos vadui, poetui ir ve-i 
terąnui ir laikraščio “Dar- 
binįnko” vyriausiam re
daktorių Kun. Kazimierui 

matydama nekatalikiško-; Urbonavičiui, už jo didžiai 
se grupėse kompetentingų: 
institucijų, su kuriomis 
būtų galima tartis dėl ben
dros tautinės veiklos, TĘS 
TAUTINĮ DARBĄ SAVO 
VEIKLOS RIBOSE, pa
geidaudama visų Lietuvos 
nepriklausomumui ir tau
tai ištikimų lietuvių tvirto 
susiorganizavimo”.

tą “Vyriausią Visų Ameri
kos Tarybą” gąlėtume su
daryti ir išlaikyti. Sudary
ti, gal ir sudarytume, bet 
kaip ją išlaikysime?

p. Savasis pripažįsta, kad 
katalikai turi savo Tarybą, 
kuri lošia svarbią rolę Ą- 
męrikos lietuvių gyvenį- 
me, o tautininkų Taryba y- 
ra išnykusi. Socialistai ne
turi jokios Tarybos. Tai 
kaip galima atsteigti tą 
organą, kuris buvo 1919 
m., kada kairieji (socialis
tai) ir dešinieji (tautinin
kai) neturį savo (Centrų?

Tautininkai jeigu ir su
lipdytų kokį Centrą, tai ar 
tada lietuvių katalikų Cen
tras, kuris lošia svarbią 
rolę Amerikos lietuvių gy
venime, turi eiti lygiomis į 
bendrą Tarybą su tautinin
kų Centru?

p. Savasis nori, kad į 
bendrą tarybą įeitų ir so
cialistai, kurie neturi jo
kio savo Centro ir vargiai 
jį galėtų sudaryti.

Kas buvo 1019 m., to ne
galime pritaikyti 1940 m.

Jeigu tautininkai ir so
cialistai nėra organizuoti, 
tai ar dėl to turime ir ka
talikus disorganizuoti, kad 
galėtume lygiomis suvesti 
į bendrą Tarybą?

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos 
Taryba, vasario 23 d., š. 
m. suvažiavime bendrų 
tautinio darbo klausimu 
priėmė šią rezoliuciją:

“Visada budėjusi lietuvių 
tautos sargyboje, organi
zuota lietuvių katalikų vi
suomene, šiuo metu, ne

160 metų, kai maskoliai 
užimdavo visą Lietuvą, į-j 

, sigriovė į šventąjį Vilniaus 
miestą, čia jie pradėjo ne
padoriai elgtis. Vieni jų 
kankino ir žudė nekaltus 
žmones, kiti plėšė turtus ir 
niekino bažnyčią, švente

nybes, o sudrausti jų ų,e_- 
buvo kam.

! Vienas nedoras paasko- 
I liūs užsigeidė nuplėšti Ąu- 
j šros Vaptų stebuąlįngosįos 
Dievo Motinos paveikslo 
auksinę kąrūpą. Falipęjęs 

i prię stebūkliųgojo payęjk- 
slo, Dįeyo lotinos galvos 
pąpuošaią — ąūksinę ka- 

į runą mėgino rankomis nu
plėšti. Kai tik jis karūną 
palietė, nuo šventojo pa
veikslo nematoma jėga 
maskolių stūmė šalįn, kad 
tas vos nenusirito žpmen. 
Kiek kartų maskolių rąp- 
ka palietė k ą r įį n ą, 
tiek kartų jis bu
vo atstumtas šalin. Tačiau 
savo šventvagystės dar ne
norėjo atsižadėti.

Pagaliau nieko nebega
lėdamas padaryti, pasi
griebė kirvį. Ir baisiausiai

po ryt čia kartosis tą pati isto
rija kokia dabar rašoma Pran
cūzijoj...

Mes čia šiandien susirinkome, 
ne tam, kad padarius kokią nors 
pasaulinės politikos ir karo ap
žvalgą. bet kad prisiminus šio 
vakaro kaltininko darbuotės tą 
trumpą laikotarpį, tik 25 metų, 
bet taip reikšmingą, kad norisi 
palyginti šio vakaro vaišes lyg 
į ministrų tarybos posėdį. Kuo
met ministrų taryba susirenka! 
svarbiems reikalams aptarti, o 
ypač kada reikia išrinkti va
das rimtam darbui vadovauti, 
jie ir daro apžvalgą vieno ar ki
to asmens biografijos. Ir kada 

; jų nuomonės supuola, vienbal- Į 
šiai užgiria, jie visi jaučiasi ir 
patenkinti ir atlikę savo tėvynės 
atžvilgiu pareigą. Man, tikiu, 
kad ir visiems čia susirinku-į įniršęs, kąip Žvėris, puolė 
siems, ypač yra malonu, - pa- Dievo Motįnos paveikslą, 
žvelgti į mūsų vakaro kaltininko sakydamąs nukirsiąs ka

rūną su visa galva. Kai vi
sa jėga užsimojęs kirto ir 
pats, kaip perkūno trenki- 

i tas žemėn nuvirto. O ste
buklingojo paveikslo veide

yahįžia mūre 
atsimušusią baisią kraujo 

! dėmę norėjo išnaikinti. 
Užtepa, užtinkuoja, o po 
kurio laiko žiūri ir vėl ji at- 
gija, kaip ir buvusi. Pąga- 
liau ir kirviais iškirtus, o 
toji dėmė vėl atgijo. Nebe
galėdami baisios dėmės iš
paikinti, uždengė ją rau
dona gelumbe- Dėmė pasi
rodė įr gelumbėje-

Maskoliai nepakęsdami 
lietuvių Dįevo įMotinos pa
veikslo Aušros Vartuose, 
jo vieton buvo pakabinę 
savo maskolišką Dievo 
Motiną, o gyventojams į- 
sakę gerbti. kaip buvo ger
biamas seniau kabėjusis 
pąyeiksias- Nors paveikslą 
prievarta įr gerbė ir mas
kolių sargyba jį saugojo, 
tačiau naktį paveikslas 
nežinia kur dingo, o jo vie
ton vėl grįžęs sęnasaį ste- 
bųJ4b»gą* ’ 
kįąmsm ____
jus, maskoliai štebuklin- 

i gą jį paveikslą nebedrįsę 
į liesti ir net gerbę jį, kaip 
ir katalikai.

Užrašė Balys Buračas. 
“M. L.”

Kaunas — Praėjusiais 
metąis Lietuvoje veikė 185 
prekybiniai kooperatyvai, 
kurie padarė apie 97 mili
jonus litų apyvartos. Visi 
šitie kooperatyvai turėjo 
322 krautuves su 1,350 
tarnautojų.

darbuotę, kuri labai yra stro
piai atliekama. Kasdieninės ei-1 
linės pareigos šio vakaro garbės 
svečio, labai didelės. Jeigu norė
tume paimti pavyzdžių tai gali-j įį nedidelį" randą prakir- 
ma būtų rasti kiekviename j 
“Darbininko” numeryje. Išleisti 
laikraštį vienoj ar kitoj dvasioj 
tai yra didelis dalykas. Laikraš- j 
tis yra tai nuomonių nustatyto
jas. Paimkime anglišką laikraš
tį. Štai vieną dieną taip pakrei
pia visą savo turinį, kad .rodos, 
tūla kariaujanti pusė jau viską n jy (ThojnpgoB> Conn.). Organizuojama labai įdo- 
pralaimejo. Žiūrėk antrą dieną įr jv^jrį progrąma. Susidomėjimas didelis.
tas pats laikraštis savo turinį- yą| (yasaros bug pamaldos. ŠV. Mišias

j taip suformavo, kad rodos ant- iaį^yS jo Ekscelencija Vyskupas Petras Būčys, Mari- 
i roji pusė viską prarado. Taip y- įonų vienuoli jos Generolas. Per Šv. Mišias giedos 
ra su kiekvienu laikraščiu. Mu-1 jungtįnįs phoras. Diriguos muzikas Jonas Čižauskas, 
sų laikraštis Darbininkas yra go vargonininkas; vargonuos brolis Jonas
katalikiškos - lietuviškos pašau-1 MXC
lėziuros. Jis nuolat budi, kad Tuojau po pamaldų visi choristai turi vykti į salę 
jo skaitytojai gautų tikras ir ggne^iįįjej praktikai,. Dalyvavimas būtinas. Visi cho- 
teismgas zimas liečiančias vis-: raį turi bytį tinkamai pasiruošę sugiedoti Lietuvos ir 
ką. kas mums katalikams žino-! Amerikns himnus.
tina. Atremia priešų priekaiš
tus ir nurodo tiesą. Tai yra re
daktorių tiesioginė užduotis. Va
dovauti reikia tam tikro gabu
mo. Ir per ilgą laiką darbuotės 
ir prityrimo vadas įgauna tam 
tikro pasitikėjimo.

Grįždamas prie šio vakaro 
garbės svečio turiu sau už gar
bę pareikšti nuoširdžiausius 
sveikinimus, kad taip gražiai 
dirba savo visuomeninio veiki
mo dirvoje ir sumaniai vado
vauja mūsų katalikiškam - lie
tuviškam veikime...

Taigi, ilgiausių metų!

Liepos Mėn, 4 Dieną Visi Vyksta
Iki I*

Amerikos himnus.
Kaip visuomet, taip ir šiais metais yra organizuo

jama Mylėtojų Yalanda (Amateur hr.). Tai puiki pro
ga ir dįdplė pareiga visiems pasirodyti su savo gabu
mais: solistams, muzikams, deklamatoriams ir ki
tiems. Šįos programos vedėjas bus kunigas Strakaus- 
kas. Visi, kurie tos Mylėtojų Valandos programoje da
lyvaus, dalyvių sąstatą ir pasiruoštus išpildyti daly
kus turi pranešti šiuo adresu:

Br. Jonas
Marianapolis College, Thompson, Conn.

vertingus vedamuosius, 
kuriais puošia kiekvieną 
“Parbininko” numerį ir ki
tus laikraščius savo turi
ningais raštais. Kyla ova
cijos... Čia veikėjai ilgu 
katučių siuntimu redakto
riams reiškia savo žodžiais 
nepasakomus nuoširdumo 
jausmus.

Nąujos Anglijos Chorų, kurią išpildys Lietuvių 
J. K-pa. Dienoje — Dainų šventėje 4 d. liepos, Mariąnapolyj, 

i Thompson, Conn.
Kaunas — Jurbarko vie-jl. Jaunimo giesmė (2 punkĮtąi)................... J. Naujelio.

tiniai lietuviai imasi pre-'2. Tai ąš užgirdau, III sąsiuv. (3 punk.) P. Adomavičio. 
kybos verslo su tikru pa- 3. Berneli mūsų..................  '.
sisekimu ir turi jau per 10 4. Ant Kalųo Klevelis (2 punktai) 
puikiai egzistuojančių pre- 5. Pasėjau Kanapę (6 punktai) ... 
kybos įmonių ir nemažų 
krautuvių. Viena iš stam
biausių krautuvių čia yra 
Jurbarko verslininkų sky
riaus vedėjo Jono Eičiaus.

....Ą. Aleksio. 
... J. Gįžaųsko. 
M. Petrausko.

6. Eisim broleliai namo (3 punktai)...........S- Šimkaus.
7. Lietuvos himnas.
8. Amerikos himnas.

Chorų chorą, kuris susidarys iš keletos šimtų dai
nininkų, diriguos muzikas Brolis Jonas Banys, MIC.
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Naujosios Anglijos Lietuvių Sąskrydis-

Marianapolio Kolegijos Parke, Thompson, Conn

Liepos 1940

Marianapolio Kolegija, Thompson, Conn

Iškilmingos Pamaldos, Kurias z
<sc. Vysk. Petras P. 

Bučys, D. D., Meno Valandėlė, 
Dainų Šventė, Sportas, Šokiai

Kviečia RENGĖJAI

Laikys Jo

■ ;r - • ;f~ :
Katalikės Moterys ir Mergaitės 

Rasykitės Į Moterų Sąjungą
naujų narių vajus, kuris baigsis 
liepos 1 d. Vajaus metu nereikia 
mokėti įstojimo mokesčių, tai 
yra palengvinimas kiekvienai 
norinčiai tapti nare.

Moterų Sąjungoj yra 3 sky
riai, būtent: švietimo, pašalpos 
ir pomirtinės. Į pašalpos skyrių 

organizacija, nes ji yra po vai- nar®s Yra priimamos nuo 16 me
džios priežiūra. tų 40 metų: mėnesinės duok

lės mokamos pagal metus.
Katalikės moterys ir mergai-j beiiko tik ke.

tės, kiekviena sustokim ir rim- Hos laiko kuriame mes
tai nors valandėlę pagalvokim, vįsos dar gajim pasidarbuoti 
ką reiškia gera organizacija, ir naujų narių verbavime; teigi 
kodėl mes turim būti organi- kviečiu visas stoti gu pasišventi. 
zuotos. Šiandien mes negalim mu į darbą> idant gerai išnaudo_ 
nocitonlrint i tilr innm ic

Tikiu, kad šiuom tarpu nesi-, viską kalbą ir papročius jauni- 
randa nei vienos katalikės mo- mo tarpe. Vienu žodžiu skleidžia 
terš bei mergaitės, kad nebūtų kultūrą ir dorą ir visa, kas yra 
girdėjusi ar skaičiusi laikraš- gero. Moterų Sąjunga yra saugi 
čiuose apie Moterų Sąjungą ir 
jos veikimą bei svarbą. Bet jei 
dar rastųsi tokių, kurios netu
rėjo progos susipažinti su Mo
terų Sąjunga ir jos įstatais, tai 
čia tik noriu priminti, kad Mote
rų Sąjunga yra neapsakomai 
naudinga ir svarbi organizacija 
šioj išeivijos šalyje, tik gaila, 
kad jos svarbą ir reikšmę nevi- 
sos moterys ir mergaitės įverti
na ir supranta taip, kaip ji tu
rėtų būti suprantama.

Moterų Sąjunga skleidžia ap- 
švietą savo narių tarpe. Taipgi 
sušelpia medžiaginiai išmokėda
ma pašalpą ligoje ir nelaimėje, 
savo narių tarpe palaiko sese
rišką meilę ir sutikimą. Išlei
džia gražų mėnesinį žurnalą 
“Moterų Dirva’’, kuriame telpa 
naudingi ir pamokiną raštai iš 
moterų veikimo pasaulyje. Kas 
svarbiausia yra tai, kad ši or
ganizacija yra grynai katalikiš
kais principais paremta ir dar
buojasi dėl palaikymo savo ti
kėjimo, rūpinasi palaikyti lietu- -

kių moterų ir mergaičių organi
zaciją šioje išeivijos šalyje.

Ypatingai svarbu yra jaunoms rankų vairuojamas ‘Buick 
mergaitėms priklausyti prie Mo- skriste skrido per žaliuo- 
terų Sąjungos, nes senesnės vei- jančius laukus, pievas, 
kėjos, laikui bėgant, norės pa- miškus. Pravažiuojant 
siilsėti arba apleisti vadovybės miestus miestelius, bema- 
vietas, kurias turės užimti jau- tant tirpo dienos be ma
nos. energingos lietuvaitės. Daž- žiausio nuobodumo. Vaka- 
nai tenka girdėti jaunas mer- re apsinakvodavome kur 
gaites kalbant, kad mes dar e- pakeliui. Rytui išaušus, 
sam jaunos ir nėra reikalo pri- traukdavom toliau, 
sirašyti prie Moterų Sąjungos,! Gegužės 17 d., 4 vai. po 
nes ten priklauso tik senesnės pietų pasiekiame Worces- 
moterys. Kaip klaidingai yra terį. Apsistojame -‘‘Ban- 
suprantama Moterų Sąjunga, croft” viešbuty. Persiren- 
Joje kaip tik yra puiki dirva gę nuėjome į lietuvio Juo
dė! jaunų mergaičių veikimo. Į zo Kairio valgyklą pavaka- 

I Dabar eina Moterų Sąjungos rieniauti. Worcesteris, pri-

NESUAUSKIT ATBUKUS, 
NERANGUS

t

pasitenkinti vien tik vietinėmis 
draugijomis, kurio yra labai ge
ros, bet jųjų ateitis nėra užtik
rinta, nes senesnės narės mirš
ta ir jaunos nesirašo ,tokiu bū
du sumažėja narių skaičius ir 
prisieina likviduoti arba susidė
ti su kitoms draugijoms, kas

jus likusi laiką. Atminkit, kad1 žmonės. Pirmą kartą manlstas autobusas, 
yra paskirtos dovanos iš Centro ’ beviešint, sutikau visą eilę 
kuopoms, kurios prirašys dau- nuoširdžių prietelių. 
giausia narių. Moterų Sąjungos Į Iki seimo prasidėjimo 
Conn. apskritis savo suvažiavi- laisvo laiko turėjau dvi 
me paskyrė $10.00 tai kuopai,' dienas — šeštadienj ir sek- 
kuri apskričio ribose prirašys madienj. Sekmadienio ry- 
daugiausia narių, bet turi prira- tą nuėjau į ŠV. Kazimiero 
syti nemažiau kaip 10 narių į parap. bažnyčią kur klebo- 
pašalpos skyrių. Per šias kelias nauja darbštus ir patriotas 
savaites padėkim visus kitus kun. A. Petraitis, 
darbus į šalį ir tik pasišvęskim,' Man ypatingai patiko lie- 
pasidarbuodamos dėl savo orga- tuviškumo dvasia. Sutarti- 
nizacijos. Pasitikiu, kad sulauk- nai chorui, garsiais vargo- 
sim gerų vaisių.

M. Jokubaitė,

ĮSPŪDŽIAI keliaujant 
PO RYTUS

Su malonia ir linksma 
kompanija dr. A. G. Ra- 

kiti' yra'priklaiišant’ prie M?- k»USko automobiliu, gegu- 
terų Sąjungos, kurios skyriai žės d- po pietų apleido- 
jau yra įkurti ir gražiai gyvuo- me CHeagą, patraukdami 
ja ir veikia 72-jose lietuvių ap- kaiP° delegatai į LRKSA 
gyventose kolonijose. Kaip jau kuris buvo gegužės
mes iš patyrimo žinom, kad tik 20 — 23 dienomis Worces- 
sujungtoms spėkoms yra nuvei* ier’ Mass.
kiami dideli darbai, Ui jau čia1 Nora visos kelionės die- 
reikėtų visoms katalikėms mo- buvo debesiuotos ir 
terims ir mergaitėms susirū- lietingos, tačiau mūsų ke
pinti ir stoti į vienatinę katali- 'eivių nuotaikos nesu- 

1 drumstė.
Mikliai dr. Rakausko

Kada užkietėjimas, suteikęs galvos 
skaudėjimą, aitrumą ir išpūtimą, pa
daro jus nelaimingu ir sujaudintu — 
bandykite FEEN-A-MINT. skanų 
kramtomąjį gumą vidurių liuosuoto- 
ją. FEEN-A-MINT pagelbės jūsų vi
duriams veikti lengvai. Jis veikia 
švelniai, bet tikram suteikimui jums 
malonaus paliuosavimo ir jūsų nor
malia smagumas tuojau sugrįš. Mi- 
lionai jaunų, ir senų, suaugusių ir 
kūdikių pasitiki FEEN-A-MINT. Šei
mynos aprūpinimui jūs gausite tik 
už 10c. Nusineškite šį garsinimą į 
vaistinę šiandien ir gaukite pasitikė- 
tiną FEEN-A-MINT.

Taip ir prabėgo taip ne-

Nu važia- sey. Ten vėl vaišės, vėl rei- 
vus ten jau radome pa- škiasi lietuviška graži šir- 
ruoštą puikią vakarienę, dis. Po kelių valandų ap- 
Po vakarienės gerb. Pro- leidau ir šį paskutinį jau- 
vinciolo pavadinti, ėjome kų kampelį ir jau traukia- 
apžiūrėti milijoninę įstai- me namų link, 
gą. Gražus šis tikrai rojaus 
kampelis. Moderniški pa
statai, parkai, sodai, dar- paprastai malonios atosto- 
želiai, miškai, gėlynai, vi- gos, ir grįžtame savo senon 
sas tas vaizdas žavėte žavi. į Chicagon. Kaip išvažiuo- 
Garbė Tėvams Mari jo-' jant, taip grįžtant dienos
nams, kad jie sugebėjo su- buvo lietingos, debesiuo- 
rasti milijonines įstaigas, ■ tos. Medžiai sulapavę; žy- 
už taip palyginamai mažus dinčios lyg balto sniego 
pinigus. Garbė ir pasidi- pūkų apsodintos obelys, 
džiavimas mums Amerikos aukšti, tartum su sniegu 
lietuviams, turintiems tą baluojantieji kalnai, pa- 
didingą įstaigą, kurią turi kalnės, žemai čiurlenantis 
progos lankyti mūsų jau- vanduo, balti lyg šilko au- 
no ji įtarta. Tai židinys, ku-Įdėklas vingiuoti keliai, ne-

nais pritariant, galingai 
sugiedota Strazdelio “Pul- 

Conn. apskr. Direktorė, kim ant kelių”. Evangelija
iir pamokslas sakomas tik 
j lietuviškai. Taigi pavyz
dinga parapija. Garbė vie
tiniam klebonui kun. Pet
raičiui, kuris pasakė pat- riame yra auklėjami mūsų davė tokio grožio, kokis 

Vilnių Lietuvos riotingą pamokslą, aiškiai išeivių sūnūs grynai lietu- galėjo būti paskendęs auk- llinų, lJlCLUVUa , _w_ t T->rre« A ___ -1. _ 'XI .■ J___ nlnAo cnnlAo cni nrliiliit/taztmena man ........... , . . .
sostinę, matytą Brolių Mo- pabr^ė LRKSA svarbą, viskoj dvasioj.

Šeštadienio rytą jau aplei
džiame Worcesterį. Užsu- 

sių medžių žiedų kvėpė ii- gerb‘ klebonas ragino ne- ka™ Pas a- a> df' 
šių meazių zieaų Kvepeji Tėvvnės Lietu-,ko zmonos sesutę Jokubo-mas, tikrai sveikatos gai- Pami£»u ir tėvynės metu . Billprica Tr^pii
vinantis aromatas. Mums vos- Teiktl Jai visokeriopą 72
išvykus iš namų, medeliai, i P^ram4> ypač dabar, sia,u- į 
tik buvo bepradedą skleis- cian* karo šmėklai Euro- . . 
ti lapus, o po keleto dienų P°i* 
visoj pilnumoj į 
žaliu rūbu. Prasišalinus iš 
surūkusidį«nilžiniško mies-1 
to Chicagos, supranti tą 
stebuklingą gamtos grožį, 
tą sielos gaivinantį balza
mą. Anksti rytą, tik saulu
tei pakilus, sužvilga sidab
riniai rasos lašeliai ant 
medžių lapų ir pievų, nori- 

1 si atsisėsti po medžio pa
vėsiu, ir ten apsuptam jo 
sparnais, klausytis paukš
telių žavingas melodijas, ir 
saulės motutės beriamų 
aukso spindulių sietyne 
amžinai, amžinai užmigti.

Taip, Worcesterio, ir ą- 
pylinkės graži gamta. Nuo
širdūs, vaišingi ir nepa
prastai, geros širdies ten

tūzų nuotraukose (filmo- sulaukus 52-ro seimo, ku-j 
se). Gamtos gražumas, fl° pradžia atidaroma su 
švarumas, ką tik pasklidu- šventomis mišiomis. Taigi

pasipuošė! - Seimas prasidėjo tyliai i 
iškilmingomis i_______
Gerb. klebonas visur buvo 
tėviškai prietelingas. Lin
ksmu savo būdu ir gražia 
iškalba darė linksmą nuo
taiką į delegatus ir sve
čius. Po seimo suruoštai 
puotai, pats vedė vakarą, 
įpindamas pritaikintą juo
ką, kur tikrai buvo jauku 
ir smagu po jo stogu viešė
ti.
| MARIANAPOLĮ

Geg. 22, Seimą baigus, 5 
vai. po pietų, buvome pa
kviesti gerb. Provinciolo 
kun. dr. Navicko aplankyti 
Marijonų • įstaigą. Kurie 
neturėjo automobilių, vi
sus vežė iš kolegijos atsių-

Mass. Ten pasivaišinę ir 
1 laiką praleidę, 

atsisveikiname. Važiuoja
me į New Yorko link, už- 

mišiomis.™kam P“ J- Noreiką, a. a. 
i Elenutes Rakauskienės 
broli, i Paterson, New Jer-

sinės saulės spinduliuose.
Ona Aleliūnienė.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal <MI visokių reikalų.

Draugijų Valdybų Adresai
Lirrvvos dukterų dr-job

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
PlrmininkC — Eva MarkslenC,

825 E. 8th SL, So. Boston, MM*. 
Tel. So. Boston 1298 

Vice-Pirm. — F. ZaletskienS,
564 E. Broadway, So. Boston, Masa. 

Prot Rait — Ona Ivažkienė,
440 E. Slxth st, So. Boston, Mass. 

Fln. Rait. — Marijona Markonlut*,
4115 Washington St., Roslindate, 

Tat Parkway 0558-W 
iždininke — Ona Staniuliūte,

106 West 8th St.. So. Boston. Mase. 
Tvarkdare — Ona Mizgirdlen*.

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI—Marijona Aukitikalnlen*.

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

antrą Utamlnką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. .—r-----

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 499 
pas protokolų raitininką _ _ _ _ _

*V. JONO EV. BL. PASALPINftt 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
801 6th St., So. Boston, Mase. 

Vlce-Plrm. Albinas P. Nevlera,
18 Winfield St., So. Boston, Mase. 

Prot. RaSt. Jonas Gllneckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 

Fln. RaSt. Aleksandras IvaSka,
440 E. Slxth SL, So. Boston, Masa 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
ėl3 E. 5th St.. So. Boston, Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfleld SL, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią nedėldienį kiekvieno mėnesią

E. 7to SL, So. Boston, Masa



’Antradienis, Birželio 18, 1940

[vietines žinios
lĮ Tą dieną taipgi ištekėjo Pra-

t AČIŪ
šv. Petro parapijos metinis iš

važiavimas, birž. 16 d., Romu
vos parke, įvyko ir pavyko.

Garbė už tai yra šeiminin
kėms, šeimininkams, transporto 
kontrolieriams, turgaus varyto
jams, sportininkams, mažiems 
dainininkams, vartų sargams, 
draugijoms, aukotojams - rėmė
jams, ištisai eilei darbininkų ir 
visai parapijos visuomenei.

Ypatingas viešas ačiū pridera 
busų tvarkytojams p. V. Valat
kai ir jo padėjėjams ponams: 
Valadkevičiui, Griganavičiui, 
Naudžiūnui ir k.

Valgių ir aukų uolioms rinkė
joms : Bernatonienei, Kaunelie
nei, Švedienei ir Virbickienei.

Šeimininkėms ponioms: Slat- 
kevičienei, Jeskevičienei, Voiun-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A.Lfapu8uS

517 E. Broadway,
Sa. DobIm, Masa.

TEU ŠOU Baataa 2680
COao valandos nuo • iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir omo 6:30 iki 9 v. v 
Sersdomia nuo * iki 12 vnL dteną 
Bsbatomis ano 9 *1 6 v*L vnkara 
Nedaliomis nuo 9 Dd 12 vaL dieną

(pagal sutarti)

Tol. TROwbrMge 6380.

Joh 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET, 

Kaupas bonaa arti 
Cambridge, Maoa.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — E

.M.I.

gevičienei, Jocienei, Švedienei, 
Verbickienei, Kaunelienei, Mar- 
ksienei, Komičienei.

šeimininkams ponams: Širkai, 
Vaišnorui ir Bareliui.

Budriai vartų sargybai pp. 
Vervečkai, Kumpai, Kupraičiui, 
Bematoniui, Grigaliūnui ir stu
dentui Brazauskui.

Barčekių valdytojams: p. VI. 
Jakštui, p. Jeskevičiui ir J. Kas
paravičienei.

Lengvų gėrimų pardavėjams: 
Žuromskui ir Korsukui.

Turgaus varytojams: kun. Al. 
Abračinskui ir ponams: Brazau
skui, Šidlauskui, Švelniui, poniai 
BernStonienei, panelėms M. Kil- 
moniūtei ir A. Majauskaitei, p. 
MarkBienei, Juškienei, Jasaitei 
ir Gunevičienei.

Sportininkams Vyčiams, ir 
kun. K. Jenkui.

Mažajam chorui ir jo vadui 
muz. R. Juškai.

Draugijoms: Sodalietėms,
Chorui, Vyčiams, ypač advoka
tui Jankauskui, Šv. Pranciškaus 
Brolijai, Maldos Apaštalystės ir 
Rožančiaus draugijoms, Sąjun- 
gietėms, Blaivininkams ir Tėvų 
Marijonų Rėmėjams.

Rėmėjams: Plevokams, Pleką-; 
vičiams, Matejaškams, Šidlaus
kams, Skudriui, Baniuliams, 
Baltrušiūnams, Dauniams, Ta
kučiams, Aukštikalniams, Doy- 
le, Hughes, Marcinkams, Kviet- 
kauskams, 
džiams, 
niams, 
nams,
Poškams, Akunevičiams, Sulli- 
vans, Ašmenskams, Baluko- 
jiįams, Grigams, Lepeškai, Što
kams, Ketvirčiams, Gailiams, 
Pečiuliams, Pašakarniams, Ba
rysams, Mikalioniams, Kups
tams, Stukams, pp. Šejefkienei, 
Marcinkienei, Stanaitienei, Ba- 
činskienei, Dzervienei, Gurskie- 
nei, Vervečkams, Vosyliams, 
Šmigelskiams, Jeskevičiams, 
Pažasiams, Rusams, J. Diliui, 
Gudeliams, Brazauskams, Dzer- 
vams, Karčiauskams ir k. ir k. 
Dar skelbsime.

Žodžiu sveikiname visus su 
taip sėkmingu ir sutartinu dar
bu ir visiems širdingai ačiū.

Vardan parapijos veikimo ko
misijos ir visų rengėjų,

Kun. Pr. A. V ir maut kis.

> -t —• i
j nė Ambrožaitė, 
field avė., 
Tiefenthal.
Ambrožas 
liauskaitė.

gyv. 11 Gran
ui Fredo Roberto 

Liudijo Alfonsas 
ir Eleonora Vasi-

1 ■

Tą dieną buvo pakrikštyta 
Alena Aleksandro ir Eugenijos 
Viešų. Kūmai buvo Jonas Biek
šas ir Ona Baronienė.

Tuoin pat laiku tapo pakrikš
tytas sūnus Bronio ir Antani
nos (Mačiulaitytės) Preskinių 
vardais Keneth Jonas. Kūmais 
buvo Alfonsas Hypolito ir Marė 
Preskinytė.

Birželio 12 d., Vincentas Jauč- 
kojis apsivedė su Ona Lebed- 
ninskaite. Jaunojo artimas gi
minaitis kun. J. Daunis apvesdi
no juos.

Sekmadienį tapo pakrikštyta 
duktė Jono ir Onos (Jenulevi- 
čiūtės) Griciūnų vardais Marijo
na Ona. Kūmai buvo Petras Gri- 
ciūnas ir Alena Jenulevičiūtė.

Taip pat, tuomet buvo pakrik
štytas Frederiko ir Florencijos 
Daugių sūnus Frederikas Vili
mas. Kūmais buvo Adomas Dau
gis ir Olga Daugytė.

Birželio 18, vakare, įvyksta 
studentų kuopos susirinkimas.

Vilnius Knygos Lopšys
7

IVAMS SKELBIMAI
REIKALINGA prie namų ruo
šos moteris ar mergina. Valgis 
ir kambarys. Atlyginimas pagal 
susitarimo. Rašykite “Darbi
ninko” administracijai, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

(17-28)

OVER SIZES DRESĖS
Kasnorite gauti namų darbo 

“over sized” dresių, kurios tik
rai papuoš moterį ar merginą, 
kreipkitės į Milters krautuvę — 
261 W. Broadvay, So. Boston, 
Mass. (17)

Jakštams, švagž- 
Miškiniams, Bemato- 

Petrauskams, Bušma- 
Švelniams, Valeckams,

Birželio 23 d., 3 vai. p. p. ir 
7:30 vai. vak., bažnytinėje sa
lėje bus išpildyta operetė “Gro
žybės Karalienė”. Pelnas bus 
vasarinės mokyklos Seserims 
mokytojoms. Vaidinime daly
vaus apie 40 Cambridge jauni
mo.

Vilnius — Vilnius yra ne 
tik pirmosios lietuviško
sios knygos lopšys, bet po 
Tilžės, ir lietuviškų laik
raščių išbujosimo centras. 
Žymesnės periodikos pra
džia Vilniuje skaitoma nuo 
1904 metų, kai Peterburge 
ėjusio periodinio laikraš
čio “Lietuvių Laikraštis” 
artimieji bendradarbiai 
susirūpino Vilniuje leisti 
didesnį dienraštį. Jų pas
katintas tuometinis lietu
vių veikėjas inž. Petras Vi
leišis savo lėšomis 1904 
metais lapkričio mėnesį iš
leido “Vilniaus Žinias”. 
Dienraštis turėjo pasiseki
mą visų pašiirų lietuvių 
tarpe ir per trumpą laiką 
išaugo taip, kad jau 1906— 
1907 metais turėjo apie 
2000 nuolatinių skaityto
jų, bet kai kurioms gru
pėms pradėjus naująjį lai
kraštį boikotuoti jo tira
žas krito iki 700 egzemplio
rių ir laikraštis pagaliau 
turėjo likviduotis. Kitas iš 
daugiau pasižymėjusių pe
riodinių leidinių buvo laik
raštis “Viltis”, kuris pra
dėjo eiti 1907 m. ir buvo 
redaguojamas dabartinio 
ir pirmojo Lietuvos Respu
blikos. Preėdento A. Sme
tonos. Nuo 1909 metų bir
želio 6 d. pradėjo eiti dien
raštis “Lietuvos Žinios”, 
kurį redagavo ir pasirašė

• w Iš

ZINUTĖS
X

Birželio 17 d., šv. Petro par. 
bažnyčioje, apart vietinių kuni
gų, laikė šv. mišias šie svečiai 
kunigai: A Naudžiūnas, MIC., 
M. Šcnigelskis, MIC., ir J. Dau
nis.

NORĖJO APIPLĖŠTI W. 
BANIULIO BUČERNĘ

atostogų, p-lė Filomena Mede- 
linskaitė, gyv. Detroite, 1549 
Quarry Avė.

Panelė F. Medelinskaitė apžiū
rėjo spaustuvę ir susipažino su 
“Darbininko” spausdinimu. Ji 
gražiai kalba lietuviškai ir do
misi lietuviška veikla. Grįžusi 
žadėjo atgaivinti LDS mirusią 
kuopą. Panelė yra gerai išsilavi
nusi, linksmo ir švelnaus cha
rakterio. Linkime jai laimingai 
baigti kelionę. ,

Sekmadienį, birželio 9 d., 1 v. 
ryto, vagiliai įsibriovė į L 
Street Market — W. Baniulio 
bučemę, L ir 7-tos gatvės. Iš
plėšė safą, bet dėlei storų safos 
sienų negalėjo pinigų paimti. 
Beplėšiant užklupo policiantas. 
Plėšikai pabėgo, pavogdami 6 
centus. Safos pataisymas kaina
vo $27.50. Kol kas plėšikai dar 
nesuimti.

leidėju Jonas Vileišis, 
savaitinių pirmasis 1905 
metais pasirodė “Lietuvos 
Ūkininkas”, kuris nuo 
1909 metų pradėjo leisti 
>riedą “Sveikata”, o “Lie- 
;uvos Žinios” nuo 1910 me
tų — priedą “Mokykla”, 
kuris vėliau buvo paskati
nimu leisti atskirus peda
gogikai skirtus žurnalus ir 
laikraščius. “Sveikatą” 
šiandien pavaduoja popu
liarus žurnalas “Medici
na”, o kitas “Lietuvos Ūki
ninko” priedas ‘Jaunimas’ 
ir šiandien atskirai tebeei
na. 1910 metais M. Biržiš-

_ i

ka pradėjo leisti žurnalą 
laikraštį “Visuomenė”, o 
G. Petkevičaitė mokslą ei
nančiam jaunimui skiria
mą “Aušrinę”. 1911 me
tais M. Sleževičius išleido 
kooperacijai propaguoti 
skiriamą laikraštį “Ben
drija”, kurio tęsinys da
bar yra populiarusis koo
peracijos žurnalas “Tal
ka”. Tais pat 1911 metais 
pasirodė kun. 
redaguojamas 
“Aušra”, kurio 
buvo rūpintis 
jaunimo ir suaugusiųjų 
reikalais. 1912 metais išė
jo “Naujoji Srovė”, aplink 
kurią būrėsi vad. pažangio
sios jaunosios pajėgos.!
1913 metais Vilniaus lietu
viai literatai, Liūdui Girai 
vadovaujant, išleido litera
tūros ir dailės laikraštį 
“Vaivorykštę”, o 1914 me
tais sausio 5 d. pasirodė 
pirmasis “Vairo” numeris, 
kurio redaktorium buvo 
dabartinis Respublikos 
Prezidentas A. Smetona, o 
bendradarbių tarpe — M. 
Yčas, Kymantaitė - Čiur
lionienė, Vydūnas, Penkai- 
tis, kun. Steponavičius ir 
kt. Periodinės literatūros 
tarpe svarbią vietą užėmė

Kraujalio 
laikraštis 
paskirtis 

religiniais
• v

i

LANKĖSI

1912 — 1913 metais ėjęs 
metraštis — almanachas 
“Švyturys”, kurio redak
toriumi buvo J. Rinkevi
čius. Po Didžiojo karo per
traukos 1917 metais Vil
niuje išėjo pirmasis dien
raštis “Lietuvos Aidas” ir 
populiarus darbininkijai 
skirtas savaitraštis 
bininkų Balsas”.

"Dar-

Kaunas — Aviacijos są
jūdis Lietuvoje paskuti
niais metais greitai plečia
si. Jau visoje eilėje Lietu
vos vietų veikia nemaži a- 
viacijos būreliai, kuriuos 
lanko Lietuvos Aero klubo 
instruktoriai, moko avio- 
modelizmo ir ruošia trum
palaikius skraidymo teori
jos ir praktikos kursus.

PARSIDUODA Gąsdino 
Stotis ir gyvenimo kam
bariai. Biznis randasi ant 
didelio 28 kelio tarp Brock- 
tono ir Avon rubežiaus. Ka
dangi savininkas sunkiai 
serga ,tai parduos labai pi
giai. Atsišaukite tuojau, 
Leon Gasoline Station, 58 
Conley Rd., Avon, Mass.

(14-17-21)

Birž. 15 d., Ona Petravičiūtė 
ištekėjo už Vilimo Ploof, gyv. 
417 W. 4th St. Liudijo Pranas 
Elliot ir Marė Ploof.

Penktadienį, birželio 14 d., 
“Darbininko” redakcijoje ir 
spaustuvėje lankėsi, grįždama iš

miestyje seserys kazimie- 
rietės laiko mergaičių ra
movę, kur paauguolės ren
kasi kultūringai praleisti 
laiką. Miesto berniukams 
auklėti nemažai nusipelno 
salaziečiai. Vyriausybė, į- 
vertindama visų šių orga
nizacijų darbą auklėjimo 
ir mokymo srityje, jas pa
remia lėšomis ir savo glo
ba.

Kaunas — Cukraus fa
brikui Panevėžyje statyti 
finansų ministerija leidi
mą jau davė ir statymo 
darbai jau pradedami. Fa
briko pastatymas kainuos 
apie 7 milijonus litų. Prie 
statybos darbų dirbs apie 
1,500 darbininkų. Fabrikas 
turi būti baigtas statyti 
sekančiams sezonui.

var-Kaunas — Kauno
gingųjų šeimų vaikams iš
mokyti amatų, kad jie už- 

įaugę galėtų sau užsidirbti 
duoną, gražiai pasitarnau
ja Vaikelio Jėzaus Draugi
ja, išlaikydama berniukų 
ir mergaičių amatų moky
klas, kuriose mokosi ne
maža jaunimo iš visos Lie
tuvos. ši draugija Klebo- 
niškyje, netoli Kauno, turi 

, net savo vasarnamį, kur 
’ vasaros metu atostogauja 
neturtingos Vaikelio Jė
zaus Dr-jos mokyklų auk
lėtinės. Aleksote seserys 
širdietės laiko mergaičių 
darbo namus, kur jos mo
komos siuvimo ir knygų 
rišimo amato. Kauno sena-

Kada užsisakote, patikrinkite,

ar yra ant krano užrašytas

vardas •••
pitoną 
LALE

r

L

ĮVA1RŪS SKELBIMAI

Juozas M. DiDs
Laikrodininkas

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

e/viJ ■Tv«BWay OO. tSvSTOffsf HraAS*«

Oueeri Am Laimdry, Ine.
7—9 Ellery St..

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jflay drabūilal 
Mitų tvariai Išplauti, 

paveskite tj darbą mums.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKA8) 

Septyniais būdais stogų dengftjaa. 
, . 9odewaU, Stut Metai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
8—4fc- ■*—12 mėnesių HsimokSjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir statė kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E SU So. Boston.
TEL ŠOU 1452 

Apekaftliavimal ir patarimai dykai

lllll I

Woodstock Typewriter 
‘Company

Chamber of Commerce Bldg.
80 Federal St., Boston, Mass. 

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

IŠNUOMUOJAMA keli, įrengti 
su baldais kambariai. Nuominin
kais pageidaujami vyriškiai. 
Bus galima gauti gatavą, gerai 
paruoštą, valgį, jei bus pagei
daujama. Namas yra vienos šei
mynos, netoli nuo maudynių, 
tik 15 minučių kelio į Bostoną.

Kreipkitės telefonu: Gen. 6069. 
Namas randasi 11 TiieSton St., 
prie 128 Neponset Avė., Dor
chester, Mass. (11-14-18).

V 5. X >■
Užsisakykite Tenito Pas Mus 

Pristatom goriausi toniką Pikai-; 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
; Grafite Avė., btoigfM, Mass. Tel tatai 1304-W 8

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

I wI 1

Į
I .

S. Barasevičfus Ir Sūnus
SENIAUSIAS AIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMU0T0JA8
Turi Notaro Teima

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
T«L ŠOU Sooton 2590

Ojrvm. vieta: *38 Dorcheater Ava.
Tel. COLumbta 2637.

PARSIDUODA arba mainysiu 
ant mažesnės nuosavybės dvie
jų šeimynų, po 7 kambarius na
mas. Viskas modemiškai Įreng
ta. Yra V/» aktaro žemės. Gera 
vieta. Atsišaukite: Joseph Dia- 
mond, 19 Hanson Ct., Wobum, 
Mass. (arti Eastem Avė.).

(6-25)

įvesk Vienodu Siamą Į Savo Manais
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už 8139.00 galite j boileri jdSti Oil taimerį su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turtai tokią žilumą, kokią norisi. Nėra 
dulkių nei darbe. Galite gauti 3 metama išsimokėti ir nereikta pradėti 
mokėt iki Spalių - October minėsią. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBER1S IR GAS F1TERIS

CNARLES L KAT (KnEtoste)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346

Jūs pažinsite

•jo skonį!

-------r—

Mi Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 E ast Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patamaviinas Diena ir Naktį. 
Resldence: 198 M SL, So. Boston. 

Tai. ŠOU Boston 1437 
TaL ŠOU Baaton 3960.

in tonus

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zalatekaa F. E. Za lėtokas
Grabo r1 ai Ir Balsam uoto jai 

Jtetnmavimaa dieną ir n akt} 
Koplyčia šermenims dykai 

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

. | < <9 U



Rytinių Valstybių Žinios
C BROOKLYN, H. Y

CYA BENDRA KOMUNIJA

Birželio 9 d., per 9 vai. mišias, 
kurios skaitėsi lig suma, nes di
dysis choras giedojo mišias, 
CYA jaunimo organizacijos na
riai priėmė bendrai Šv. Komuni
ją, o po tam turėjo pusryčius 
par. svetainėje. Susirinko gra
žaus ajunimo, tik gaila, kad to 
jaunimo nesimato tiek kas sek-I 
madienį. Bet reikia tikėtis, kad

i 

ateityje šio jaunimo susilauksi- i 
me ir j aktyvesni darbą, kuris 
papildys skaičium choro, soda- 
licijos ir kitas organizacijas.

TEATRAS

Publikos buvo pilna svetainė. 
Po vaidinimo įvyko šokiai, šiai 
jaunimo organiazcijai daug 
darbo ir pasišventimo įdeda uo- į 
lūs jos įkūrėjas kun. V. Masiu
lis. R.:

__________
IŠKILMINGOS LAIDOTUVES

Birželio 10 d. mirė nuo auto- 
! mobiiio užgavirno a. a. Ignacas
I ° I
| Vanagas, virš 70 m. amžiaus.! 
: Palaidotas birželio 11 d. iš Šv.
i Jurgio par. bažnyčios. Nors ve
lionis gyveno pas sūnų ir jau 
apie 4 m. be jokio darbo, tačiau 
vaikai mylėdami savo tėvą, kėlė 
gražias laidotuves, kokių labai 

, mažai pasitaiko. Laidotuvėse 
; dalyvavo 5 kunigai, atlaikyta 
buvo 3-jos šv. mišios, vienos su 

, asista. Gražiai giedojo vargoni- 
' ninku choras, kaip bažnyčioj 
į taip ir kapuose. Velionis buvo 
į tikrai pavyzdingas visame ka
me. Ramaus - tykaus būdo, vi
siems visada malonus. Buvo la
bai pamaldus, nes kasdien eida-

vo prie šv. Sakramentų. Priklau
sė prie katalikiškų dr-jų. Mylė
jo skaityti katalikų spaudą. Ki
lęs iš Pik; lių parapijos, Telšių 
apskr. Lietuvą apleido apie 31 
m. atgal. Pavyzdingai išauklėjo 
šeimą, kuri sudaro 2 sūnūs ir 3 
dukterys, visi jau sukūrį šei
mas. Viena duktė gyvena Ar
gentinoj. Paliko dideliame nu
liūdime virš minėtus sūnus ir 
dukteris bei jų šeimas;, taipgi 
brilį gyvenantį Chicagoj ir kitą 

i Lietuvoj. Velionio žmona mirė 
5 metai atgal.

Lai ilsisi a. a. velionio siela 
prie To, kuriam taip ištikimai 
visą laką tarnavo.

MAS?ETH,LI.,N.Y.
GRAŽIOS LAIDOTUVES

Birželio 11 d. iš Maspetho lie
tuvių bažnyčios palaidotas a. a. 
A. Mockevičius. Laidotuvėse da
lyvavo 5 kunigai ir vargoninin- 

! kų choras. Velionis jau ilgą lai- 
! ką sirgo. Paliko dideliame nuliu-
I
! dime žmoną ir 4 dukteris.

Laidojo jaunas graborius J. 
Valantiejus.

I

Pennsylvanijos Žinios j
■ j "■

jų parapijos benas. Plevėsuo- 1 
jančios vėliavos, tvarkinga eise
na, ir didinga muzika sužavėjo 
Vilos svečius. Visų širdys plakė 
džiaugsmo ritmu, pasididžiavi
mu gražiu benu, o veiduose 
spindėjo malonus šypsojimasis. 
Džiaugiamės Jūsų gražiomis pa
stangomis, ir daug kartų DĖ
KUI!

Dėkojame darbininkams, ku
rie per šį pikniką savo prielan
kumu ir rūpesčiu dirbo mūsų 
naudai. Su linksma šypsena dir
bote — vaišinote svečius.

Įvertinam “Darbininko”, “A- 
merikos” ir “Garso” dažnus ir * 
gražius pagarsinimus.

Pasiliksime dėkingos visiems, 
kurie darbu, aukomis, arba at
silankymu prisidėjo prie šio 
pirmo pikniko ir maldausime 
Visagalio suteikti Jums gausaus 
atlyginimo.

Jums dėkingos, 
Šv. Kazimiero Seserys, 
Viloje Juozapo Marijos 

Newtown, Penna.

♦

♦

*

KELVINATOR 
turi SPECIALIUS ;

1940 m. {RENGIMUS 1

* Nauią ii vaizdą perdem.
* POLASHERE, kuris nau

doja elektros tik 20% 
laiko.

1* PENKIŲ METŲ Apdrau
dos planą.

* Kelvinator Control regu
liuoti šaldymo greitį.

’ Bright Permaiux exterior.
■ Porcelinis vidus.
■ Automatiška šviesa. 

Virš 11 kv. pėdų įtalpos.

ŠIE VISI PARANKUMAI 
GALIMA jSIGYTI MAŽIAU 
NEGU UŽ $1.00 J SAVAITE 
(Mėnesiniai išsimokėjimai) 

NEREIKIA ĮMOKĖTI

REFRIGERATORIAI!
Tikras sutaupymas nuo $30 iki $60 

dėlto, kad 1940 m. Kainos YRA DAUG MAŽESNES 
už 1939 m.l

NIEKAD Elektrikiniai Refrigeratoriai nebuvo taip eko
nomiški kaip dabar. Čia yra nauji 1940 m. Kelvinatoriai, 
kurie yra puikiausio padarymo, tikrai tobuli, pasirengę pil
nai patarnauti, kurie tvers per daugeli metų. VISŲ kainos, 
tiesiog pasakiškai sumažintos.

Dabar ne keletas dolerių pigiau... bet trisdešimts iki še
šiasdešimts dolerių sumažinta, negu pirmiau... tai yra ne
paprastas dalykas Kelvinator istorijoje, Edison Shops krau
tuvėse dabar. Neleisk laiko dovanai. Įsigyk modemiškų E- 
iektrikinj Refregeratorių šiandien — pasimainyk!

PAŽIŪRĖK DYD|! VARDĄ!! PAŽVELK | KAINĄ!!!

HEWT0WH, PA.

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJAME <

Birželio 9 dieną buvo gražus, 
šiltas ir malonus sekmadienis. 
Vilos sode buvo dar linksmiau 
ir mieliau. Saulutės spinduliai 
nepaprastu žavumu sukvietė 
žmonių minias; medžių lapeliai 
šniokštė vėjelio supami, ir savo 
pavėsyje vaišino svečius; dau
gybė paukštelių skambiomis 
dainomis sutiko pikniko daly
vius; žmonių minia, kaip avily 
bitelės, krutėjo, dirbo ir džiūga
vo. Taip, čia mūsų geradariai 
suvažiavo pasilinksminti.

Gerbiama dvasiški ja, Jums y- 
patingai reiškiame širdingą dė
kingumą už atsilankymą ir pa
raginimą parapijiečius dalyvau
ti šiame piknike.

Esame giliai dėkingos gerb. 
kun. I. Zimbliui, kun. J. Bagdo
nui, ir p-nui P. Saradauskui už 
gražią programą, kurią išpildė

Vilnius — Lietuva iš se- toje aikštėje bus pastaty- 
nesnių laikų yra žymus tas paminklas. Toliau yra 
vėžių tiekėjas užsieniams, nusistatyta akmens plyte- 
Per visą laiką vėžiai iš Lie- lėmis išgrįsti Basanavi- 
tuvos buvo noriai perkami, čiaus ir Pylimo gatves, 
nes turėjo aukštos koky- .... . ~ ; .. . . .
bes vardą. Vėžių gaudymo , Vilnių. - Paskutinių lai- 
sezonas prasidėjo nuo ge- ku Llet",'os
gūžėsi d. Rytų Lietuvos pradedami staty-
upėse ir ežeruose vėžių y- P?n"» «k Ypų, gatvių alks
ta daug, todėl vėžių eks- planavimo darbą!, 
perto galimumai žymiai šl"° lalku Vilniaus miesto 
padidėja. Rytų Lietuvos u- "bo3e Pnskaitoma apie 15 
pės ir ežerai gali duoti 1,5 ka.,nu»- kinuose gyvento- 
-2 milijonus vėžių kas 1". ve.re!am! smulkiomis 
met, kas sudaro šimtus sakomis. Vykdant
tūkst. litų vertinant tik Vilniaus miesto perplana- 
eksportinėmis pajamomis. P?“*. bus Pertvarkyti ir

Rytų Lietuva taip pat y- 
^a žymi tiekėja užsienio 
rinkoms pirmaeilių grybų, 
kurie vietos fabrikuose 
marinuojami ir paruošia- į 
mi eksportui. Pavasario 
metu čia džiovinami bob
ausiai, vasaros metu — vo
veruškos, o rudens metu 
baravykai, kurie ekspor
tuojami džiovinti ir kon
servuoti. Vilniuje veikia 
didelis grybų konservu fa
brikas. Grybų ūkio šaka 
per metus duoda ūkinin
kams iki 200 tūkstančių li
tų pajamų.

Reikalingas Remontas
Vilnius

organai,
Vilniaus miesto ir jo gra-1 Turgelių valsčiuje išduota 
žinimo reikalais, išaiškino, 1140 pasų, iš kurių 1005 
kad daugumas to miesto lietuviams, 112 lenkams, 
namų yra reikalingi kapi- 12 gudams ir 11 žydams, 
falinio remonto. Miesto Jašiūnų valse, išduoti 1288 
savivaldybė pirmon eilėn pasai, iš jų 905 lietuviams.

kraščiai paskelbė, kad 
San Domingo vyriausybė 
esanti nusistačiusi iš Lie
tuvos įsileisti tam tikrą at
bėgėlių skaičių. Yra žinių, 
kad Amerikos žydų orga- 

, , , nizacija ‘Joint’ esanti Sanbuvo lenkiškos, viena ru- ~ . , . - - ,. . .. . ... Domingo saloje užpirkusisiska ir viena lietuviška.! ....... . - T » ••r- .... ... . , i dideli plotą žemes LenkijosŽydiškų mokyklų savival-;. ... ...f .. i— ir Vokietijos pabėgėliams dybe visai neturėjo. Dabari. , . , . ..žydams kolonizuoti, žydiškų mokyklų yra 18.; J 
Tuomet mokyklose mokėsi 
tik apie 20,000 vaikų. Ta
čiau ir tokiam mokinių

Mokyklos Vilniuje

Vilnius — Lenkų okupa
cijos metu Vilniaus miesto

Birželio 2 d. CYA jaunimo or- 
ganiazcija vaidino teatrą “Rytų 
Pylis” vertimas iš anglų kalbos. 
Vaidinime dalyvavo 13 asmenų. 
Be mažos išimties roles mokėjo 
neblogai, suflerio mažai tereikė
jo. Šiam vaidinimui nevisai ata- 
tiko scenerijos, o dar mažiau 
vaidilų kostiumai, kas labai ne
siderino su pačiu veikalu. Čia 
neužmetama už tai patiems vai
diloms, nes, matomai, jie tenki
nosi tuom, ką turi ir nenorėjo 
susidurti su išlaidomis. Rengė
jams reikėtų išstudijuoti veika
lą, "ar jis atatinka tai vietai, ar
turi tinkamas scenerijas ir ki- savivaldybė turėjo 47 pra
tus reikalingus veikalui įrengi- džios mokyklas, kurių 45 
mus. Pats veikalo turinys irgi 
nelaibai suprantamas liaudžiai, 
tad ir nestebėtina, kad užsilai
kymas publikos irgi keistas. 
Kur eina tragedija, pilna liūd
numo, tai publika juokiasi. Ne- 
kuriems neatatiko jų roles, nes 
neatvaizdavo užtektinai tą rolę, Į 

kurią turėjo. Imant bendrai, rei-i 
kia skaityti veikalą vykusiu, nes: 
tai pirmi jaunimo žygiai. Dova
notina vienas kitas netaisyklin
gas ištartas žodis, žinant dabar
tinį jaunimą, kuris daug kuom 
skiriasi prieš kelioliką metų čia 
gimusį jaunimą. Tik reikia svei
kinti tuos vaidilas, kurie nema
žai padėjo triūso išsimokinant 
roles, kurios jau ne taip leng
vai duodasi, sunkiai vartojant j 
lietuvių kalbą. ‘Kiti turėjo net 
labai daug pašvęsti tam laiko. 
Tad kartu yra ir savotiškos rū
šies lietuvių mokykla.

Kas kartą visose kolonijose 
vaidinimai eina lėtesniu tempu, 
nes jau mažėja tam pajėgos, bet 
kiek tik galint reikėtų rengti, 
tinkamus vaidinimus, o norin-I 
čių visgi randasi. Lauksime ir 
toliau rimtų parengimų lietuvių 
kalboj.

Nauja Pašto Ženklų Laida

skaičiui mokyklų buvo peri Kaunas — Vilniaus sri- 
maža ir jos buvo perpildy-; ties grįžimui paminėti, 

j tos. Rusiškoji ir ypač lie-, Pašto Valdyba išleidžia 
tuviškoji pradžios mokyk-; naują pašto^ ženklų laidą: 
los turėjo visiškai netinka-; t5 centų ženkluose yra 
mas mokslo darbui patai-! Viliaus miesto vaizdas, 
pas. Šios dvi mokyklos bu-!*^ centų ženkluose — D.L. 

■Ivo menkiausiai aprūpina- Gediminas, 60 ct. — 
■mos visame Vilniuje. Pra-| Trakų sala su griuvėsiais, 
'dėjus Vilniaus miesto rei-ĮVisuose ženkluose yra įra- 

■ į kalus tvarkyti lietuviams, šai “Lietuva ’ ir Vilniaus 
pradžios mokyklų skaičius atgavimo data “1939. X. 
pradėjo didėti. Šiuo metu • 
Vilniaus miesto savivaldy-j 
bė jau turi net 65 pradžios' 
mokyklas, kuriose jau mo
kosi 20,741 vaikas, šiuo į 
metu savivaldybė šelpia 
net 12,455 neturtingus* 
pradžios mokyklų moki-į 
nius. Jų šelpimui šiemet: 
numatyta 423,253 litų.

Kaunas — Kai kurie lai-

t. . _
Cr.iy $414.75 for thi» 6 cu. ff.
KELVINATOR, Modol CSX-6-40

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

Vilnius — Rytų Lietuvo
je priskaitoma apie 3,000 

I kvalifikuotų amatininkų, 
kurie gali mokyti darbo 

į žymų skaičių jaunų ama- 
; tininkų. Tuo būdu galima 
{i amatus pritraukti per ld, 
000 jaunuolių. Prekybos 
pramonės ir amatų rūmai 
tuo klausimu yra susirū- 

i pinę ir daro žygių amati- 
; ninkams parengti naujų a- 
; matininkų prieauglį.

Edison ShoosAND ELECTRICAL DEALERS
BOSTOM CdiiO* COMMNV

J

žemę iš rėžių į sklypus. 
Esamuosius miesto žinioje 
sklypus savivaldybė nuta
rė padalinti lysvėmis ir pa
skirstyti miesto varguo
menei, kad ji vasarą galė
tų pasisodinti daržovių. 
Duodamus nemokamai 
sklypelius jie galės daržo
vių tiek užsiauginti, kad 
jiems užteks patiems ir 

į galės dar parduoti.

3T

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia R d., 

South Boston

Kaunas — Amerikos lie
ji tuvis dail. Bendorius, grįž
ti ; damas į Ameriką, išsiveža 
j- keletą žinomo 1 

maršų ir valsų kompozito- 
!; riaus Valeikos kūrinių A- 

į menkos lietuviams pade
di monstruoti. Jis pasiima 4‘ 

valsus ir 2 maršus, kurie 
Amerikoje bus įgroti į 
plokšteles ir platinami po 
visas Amerikos lietuvių 
kolonijas.

Dalis užsieniuose užsaky-ikaro siaubas nepersimestų 
tų mašinų jau gauta, kitos į mūsų kraštą. Todėl teko 
dalies — iš Prancūzijos ir sustiprinti mūsų karines 
Anglijos dar laukiama. — pajėgas, o šiam tikslui ir 
Vilniaus radio stotis jau jūs buvote ilgiau, negu 
sustiprinta iki 25 kw. ga- prieš jus tarnavusieji, pa- 
lingumo. Iki rudens mano- likti kariuomenėje, kad su 
ma galingumą sustiprinti didesnėmis karinėmis pa- 
dar iki 50 kw. — Glaudes- jėgomis ir kiekvienu mo- 
niam ryšiui su lietuvių iš- mentu būtume pasirengę 
eivija Amerikoje ir kitur užstoti svetimiems kelią 
numatoma pastatyti spe- briautis į mūsų kraštą, 
cialią apie 50 kw. galingu-: 

. mo radio stotį, kuri taip'

y* •

Vilnius — Pasų išdavimo 
darbas Vilniaus krašte 
sparčiai varomas. Paste
bėtina, kad žymioji gyven
tojų dalis ne tik prašo pa
suose juos užrašyti lietu-

— Atatinkami Iviais, bet ir savo sulenkin- 
kurie rūpinasi tas pavardes išsitaiso. Pav.

! į į
i i
i Vilnius — Vilniaus mieš
ti to savivaldybė Didžiojoje
Jį g-vėje nr. 46, atidarė prieš-' 

vedybinį sveikatos patikri
nimo punktą vyrams ir 
merginoms. Ateityje prieš 
vedybas sveikatos patikri- 

i nimas numatomas įvesti 
i privalomas.

į Kaunas — Galingosios
£ radio stoties statyba ties 

1 £ Babtais jau iš žymiosios
į į dalies baigiama. Tai bus 

ĮFJJ 120 kw. galingumo stotis.

---------Karo ligi šiol laimingai yj.a nusistačiusi sutvarky- 284 lenkams, 38 žydams, 
karinių i pat tarnaus telegrafo ry- pavyko išvengti. Sustip- ti Katedros aikštę, kuri 38 rusams ir 6 gudams. 
1TWV7,tA- šiams palaikyti. Siųstuvo rindama saugumą, iusn i—- ;x—x~a._ ——- 

reikalas užsienio kraštams Pa-ilg’ĮnLa tarnyba davė ir;, 
apie Lietuvą informuoti daugiau naudos: jūs ge- 
seniai buvo jaučiamas. iriau įgudote vartoti gink- 

_________ lą, daugiau užsigrūdinote
. . . karinėje drausmėje, kartu
Įsakymas Atsargos Kanams ugdydami savyje tvirtą

---------- valią ir pasiryžimą kiek- 
atlikti 
gynėjo 

pareigą. Tiesa, jums be
tarnaujant kariuomenėje, 
mūsų tautai teko pergy
venti skaudžių smūgių, ta
čiau 1939 metų rudenį te
ko visiems mums susilauk
ti ypatingo džiaugsmo, at
gaunant mūsų amžinąją 
sostinę Vilnių, kurio žygy
je daugumai ir jūsų teko 
dalyvauti. Malonu pažy
mėti, kad tiek liūdesio, 
tiek džiaugsmo metu jūs 
tinkamai atlikote Tėvynės 
jums patikėtas pareigas”.

Kaunas — Krašto Ap- viena akimirka 
saugos ministras brig. gen. šventą Tėvynės 
Musteikis išeinantiems š. 
m. balandžio 29 — 30 d. iš 
tikrosios karo tarnybos į 
atsargą kariams išleido į- 
sakymą, kuriame sakoma: 
“1939 m. pabaigoje mūsų 
kaimynistėje kilęs karas 
paragino ir mūsų tautą su
sirūpinti savo krašto sau
gumu ir nepriklausomybės 
išlaikymu. Aplinkybės rei- 
kalaute reikalavo žymiai 
didesniu atidumu ir dar 
tankesnėmis gretomis bu
dėti, kad viską naikinąs

jūsų fous išgrįsta spalvuotomis Vien Jašiūnų valsčiuje pa- 
akmens skaldos cementi-1 taisė savo pavardes 765 lie- 
nėmis plytelėmis. Ateityje tuviai.

Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' S3.00 metams

t

v

—
šįmet “Darbininkas’* minėdamas 25 metų ju

biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

“Darbininkas“ eina du sykiu į savaitę. Jis pa
duoda žinias iš viso pasaulio ir iš tėvynės Lietuvos.

“Darbininkas“ yra skaitomas rimčiausiu ir 
geriausiu lietuvių katalikų laikraščiu, Amerikoje.

“DARBININKAS”
344 W. Broadway, '- - - - - - - - - -  So. Boston, Mass.


