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Kaunas, balandžio 26 d. 
Seimas priėmė darbo jėgai 
rikiuoti įstatymą, kuriuo 
skirstoma laisvo darbo jė
ga, nustatoma samdymo 
tvarka, darbo sritis, priva
lomas registravimas, pri
verstinas darbas vengian
tiems ir organizuojamos 
talkos.
— Britų charge d’affaires 

Lietuvai p. Preston pakel
tas Įgaliotu Ministru.

—Kaune vyksta vyskupų 
konferencija.
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Cambridge, Mass. —Sek
madienį, balandžio 28 d., 
Nekalto Prasidėjimo P. 
Švč. lietuvių par. mokyklos 
svetainėje įvyko Moterų 
Sąjungos apskričio suva
žiavimas. Suvažiavime da
lyvavo ir vietinis klebonas 
kun. P. Juškaitis. Suva
žiavimas buvo rimtas ir 
turiningas nutarimais. 
Lietuvės katalikės mote
rys pasiryžusios energin
gai pasidarbuoti naujų na
rių vajuje. Laimingos klo
ties!

Prabos filniaus

Cambridge, Mass. —Sek
madienį, gegužės 5 d., 2 
vai. po pietų, Robert 
School svetainėje įvyks 
Federacijos skyriaus pra
kalbos. Kalbėsjžymūs kal
bėtojai apie Vilniaus atlie- 
tu/mimą, šelpimą ir jo iš
sakymą. Rengėjai kviečia 
visus dalyvauti.

METODISTAI MELSIS

Metodistai protestantai 
savo generaliniame suva
žiavime, Atlantic City, N. 
J., bal. 26 d., nutarė ir pa
skyrė birž. 2 d. pasninkau
ti ir melstis, kad greitai 
baigtųsi karas. Tą dieną 
toji sekta nevalgys pietų 
ir darys kitus savęs išsiža
dėjimo ir apsimarinimo 
darbus.

I

Yra 16 kartų tiek žmo
nių, gyvenančių kituose 
pasaulio kraštuose, kiek 
Jung. Valstybėse, tačiau 
veik pusę pasaulio telefo
nų turi Jungtinės Valsty
bės. Visame pasaulyje yra 
41,090,347 telefonai. Ki
tuose pasaulio kraštuose 
kiekvienas 100 žmonių tu
ri vieną telefoną, kuomet 
Jung. Valstybėse yra maž
daug vienas dėl 6 žmonių 
— 15.4 telefonų dėl kiek
vieno 100 žmonių.

Jung. Valstybėse bendrai 
imant kiekvienas žmogus 
naudojasi telefonu 223 
kartus per metus; kituose 
pasaulio kraštuose bendrai 
kiekvienas žmogus vartoja 
telefoną 16 kartų per me
tus.

Vilnius — Kainų Tvarky
mo įstaigos pareigūnai pa
tikrinę 5 stambesnius san
dėlius Vilniuje, rado dide
lius kiekius cukraus, drus
kos, miltų ir kitų prekių, 
o viename tuščiame sklipe 
rado žemėje užkasta už 20, 
000 litų vertės svaigiųjų 
gėrimų.

Jo Ekscelenciją Vyskupą Petrą P. Bučį, MIC

Thompson, Conn. — Ba
landžio 25 d. italų laivu at
vyko Jo Ekscelencija vys
kupas Petras Pranciškus 
Bučys, MIC., Tėvų Marijo
nų generolas. Drauge su 
vyskupu atvyko ir kun. dr. 
K. Rėklaitis, Tėvų Marijo
nų prokuratorius prie 
Šventojo Sosto.

Garbingieji Tėvų Marijo
nų vadai apsistojo Maria- 
napolio Kolegijoje.

Vyskupas Bučys Ameri
koje prabus ilgesnį laiką. 
Dalyvaus mūsų organiza
cijų seimuose. Kun. P. 
Virmauskis, LDS Dvasios

Berlynas, Vokietija, bal. 
29 — Vokietija išleido taip 
vadinamą Baltąją Knygą, 
kurioj įrodinėja dokumen
tais, kad Anglijos valdžia 
buvo išleidusi įsakymą sa
vo kariuomenės vadovybei 
užimti strateginius punk
tus Skandinavijoj balan
džio 6 ir 7 dd. Vokietijos! 
naciai užgrobę tuos Angli
jos dokumentus jos atsto
vybėse, kada užėmė Dani
ją ir Norvegiją. Anglijos 
dokumentais remdamiesi 
vokiečiai pateisina savo 
žygį į Daniją ir Norvegiją.

Vadas ir Šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonas (So. 
Boston, Mass.), kurio pa
rapijoje įvyksta LDS or
ganizacijos Jubiliejinis 
seimas, rugsėjo 19 ir 20 
dd., š. m., jau pakvietė 
Garbingąjį Ganytoją daly
vauti tame seime.

Antradienio vakare, ba
landžio 30 d., užsibaigus 
40 Valandų Atlaidams Ma- 
rianapolio Kolegijos ko
plyčioje, J. E. vyskupas 
Bučys vyksta į Washing- 
ton, D. C., o iš ten vyks į 
Chicagą, kur prabus visą 
mėnesį.

Italija Nori Išgauti Atlyginimą 
Grasinimais, Sako Sovietai

Maskva, Rusija, balan
džio 29 — Sovietų unijos 
laikraštis “Trud” rašo, 
kad Italija veda užsienio 
politiką panašiai, kaip pa
prastais žodžiais vadina
ma “plėšikavimu”. Sako
ma, kad Italija nori išgau
ti atlyginimą iš Alijantų 
grasinimais, nei neplanuo
dama gelbėti Vokietijai.

Italija yra griežtai nusi
teikusi prieš sovietų Rusi
ją. Taigi toks sovietų laik
raščio teigimas gali būti 
paprastas šmeižtas. Bet 
politikoje gali visaip atsi
tikti.

gelbėtų prisiruošti ir iš
kilmingai atidaryti Pasau
linę Parodą gegužės 11 d. 
Trys šimtai įžymiausių 
biznierių ir industrialistų 
sudaro Pasaulinės Parodos 
atidarymo komitetą.

Priešvelytinės Paskaitos 
Sovfetijoje

I
I

Maskva, Rusija, bal. 28 
—Sovietų laikraštis ‘Prav- 
da’ praneša, kad industri
jos įstaigose ir kolekty
viuose ūkyse Velykų šven
tėse bezbožninkų agitato
riai skaitė prieš-religines 
paskaitas, paneigė Velykų 
reikšmę. Prieš Velykas per

Iškilmingai Atidarys 
Pasaulinę Parodę

New York, bal. 29 —Mie
sto mayoras La Guardia 
praneša, kad jis atsišau
kęs į 300 biznierių, kad pa-
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1940 metų pavasario potvynio Kaune vaizdas. Nemunui jau pradėjus eiti,
staiga naktį j balandžio 4 d., ledams susikimšus, įvyko trumpas, bet nepaprastas 
smarkus potvynis, porai valandų užliejęs Kauno senamiesčio, Vilijampolės, Mar
velės, Raudondvario ir Zapyškio dalis. Vaizde matosi to potvynio pėdsakai Kau
ne ,kokie buvo rasti balandžio 4 d. rytą: potvyniui atslūgus, paliktos didžiulės 

» ledinės Kauno kunigų seminarijos kieme.

8000 Prancūzų Kareivių 
Namsos Fronte

Stockholm, Švedija, bal. 
29 — Nuo dešimts iki 12 
tūkstančių Alijantų karei

Alijantai Sulaikę Vokiečius
Norvegijoje

visą dieną ir naktį iki 2,vių daro apkasus Namsos 
vai. Velykų rytą buvo ati- fronte, į šiaurę nuo Trond-i

I darytas prieš-Kc.iginis mu- heim. . Smarkūs mūšiai 
ziejus Šv. Izaoko katedro- tarp anglų ir vokiečių vyk- 
je. Darbininkai, supranta
ma, buvo verčiami lankyti 

į tą bezbožninkų komunistų 
! muziejų. “Pravda” sako, 
i kad tūkstančiai darbinin
kų aplankė tą muziejų. So- 

i vieti joje komunistų val- 
i džia nepripažįsta jokių 
krikščioniškų šve n č i ų. 
Šventėse įsako darbinin
kams dirbti; verčia darbi
ninkus lankyti priešreligi- 
nius bezbožninkų muzie
jus; skaito priešreliginius, 
religiją pajuokiančias pa
skaitas ir tt.

Komunistų tikrinimas, 
kad sovietų Rusijoje ti
kintieji nepersekiojami, 
kad tikintieji turi tikybos 
laisvę yra grynas melas. 
Jokios tikybos laisvės nė
ra, ir ne tik nėra laisvės, 
bet tikintieji verčiami 
klausyti prieštikybi n i ų 
kalbų ir paskaitų, šmeižtų 
ir pajuokų.
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Smarkūs Mūšiai Arti Dombaas
------------------------------------------------------ -♦ 

Jugoslavija Nepraleis 
Užsienių Lėktuvųsta Hjerkinne. Alijantai 

tebeturi strateginį Dom
baas - Stoeren geležinke
lio punktą. Sakoma, kad 
Namsos fronte yra 2000. džia pranešė Italijos, Vo- 
anglų ir 8000 iki 10,000 ■’ 
prancūzų kareivių. Alijan
tų kariuomenė yra nepa
prastai gerai apginkluota 
ir motorizuota.

I

Troškūnų vi., Girelės 
km., kuliant dobilus, sude
gė Dailidonio klojimas su 
pašarais. Nuostolių per 
4,000 Lt.

i

Belgrade, Jugoslavija, —
Bal. 29 — Jugoslavijos val-

kietijos ir Vengrijos val
džioms, kad ji įsakiusi sa
vo karo jėgoms nepraleis
ti nė vieno svetimos vals
tybės lėktuvo, kuris lėks 
per jos žemę, ypač tarp 
balandžio 18 ir 20 dienos. 
Jugoslavijos priešlėktuvi
nės jėgos šaus į kiekviena 
užsienių lėktuvą, lekiantį 
per jos žemę.

Vokietija Paskelbė Karų
Norvegijai

------------------------------------------ ---------- <s>

Jung. Valstybės Pripažino 
Vokietijos - Norvegijos 

Karų

StockhoJm, Švedija, bal. 
29 — Vokietijos kariuome
nė smarkiai žygiavo pir
myn per kalnus nuo Oes- 
terdal, Rytinės Norvegijos 
slėnio į Dombaas - Trond- 
heim geležinkelį. Alijantų 
ir norvegų karo jėgos su
laikę vokiečius, ir dabar 
arti Dombaas eina kruvi
ni mūšiai. Alijantai tebe
turi savo kontrolėje svar
biausi geležinkelio punktą 
nuo Dombaas iki Storen.

Šiauriniame Norvegijos 
fronte nėra jokių permai
nų. Taip pat nėra permai
nų ir Trondheimo fronte. 
Pietinėje Norvegijos daly
je vokiečiai varosi pirmyn. 
Vokietijos naciai lakūnai 
smarkiai bombarduoja 
Anglijos laivyną iš orlai
vių. Vokiečiai smarkiai 
sumušo anglus Steinkje- 
ryj. Šiaurvakarinėje Nor
vegijos dalyje vokiečiai

Areštavo 4000 Raudonųjų 
Prancūzijoje

Paryžius, Prancūzija, — 
Balandžio 29 — Prancūzi
jos policija nuo karo pra
džios areštavo 4000 komu
nistų ir vokiečių šnipų ir 
tvarkos ardytojų. Kaikurie 
iš areštuotų sėdi kalėji
muose, kiti išvežti į kon
centracijos stovyklas ir 
dirba priverstiną darbą.

Visoje Prancūzijoje ko
munistai pasirodė labai 
veiklūs. Kaip tik vienus a- 
reštuoja, tai komunistai 
areštuotojų vietas užpildo 
naujais. Prancūzijos poli-

vi Inius — šių metų Vil
niaus miesto sąmata, ku
rią vyriausybė jau patvir
tino, sudaro 27 milijonus 
ir 576 tūkstančius 802 li
tus. Vilniaus miesto savi
valdybė turi daug įmonių, 
kurios verčiasi operacinė
mis sąmatomis ir savival
dybei duoda stambių pa ja-1 
mų. Iš visų savo įmonių 
Vilniaus savivaldybė nu
mato gauti pajamų 12 mil. 
852 tūkstančius litų. Vil
niaus miesto savivaldybėje 
tarnauja apie 1,800 žmo- ’ raudonuosius nuo pereito 
nių (Kauno savivaldybėje birželio 
per 1000). metų.

Berlynas, Vokietija, bal.
29 — Po 19 dienų karo
Norvegijoje, Vokietijos taip pat eina pirmyn. Kol 
kancleris Hitleris oficialiai kas alijantai pasirodė per- 
paskelbė karą Vokietijos1 silpni sulaikyti Vokietijos 
su Norvegija. Paskelbimą1 kariuomenės žygiavimą 
pasirašė Hitleris balandžio. Norvegijoje, nors ir skel- 
24 d. ’biasi jį sulaikę.

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių preziden
tas Roosevelt oficialiai pri
pažino esantį karą tarp 
Vokietijos ir Norvegijos. 
Prezidentas pareiškė, kad 
ši šalis laikysis griežto 
neitralumo. Todėl pareika
lavo, kad įstatymai būtų 
taikomi abiejų kariaujan
čių valstybių sumbari- 
nams, norintiems naudotis j---------------»------------- ------------------»• -------------

Amerikos uostais. Norve- Vakar vakare Jung. Vals-ltybės nutrauks diplomati- 
gijai nebeduos kredito. A- tybių ambasadorius Mas-' nius santykius su sovietų 
merikos 
džiama 
laivais.

Vadinasi, Amerikos įsta- ir Anglijos atstovybių vir- 
mais Norvegija yra lygi šininkai ir tarnybininkai. 
Vokietijai. Kaip viena, taip Jung. Valstybių ambasa- 
ir kita valstybė bus lygiai dorius L. A. Steinhardt iš j 
a i a. • _ i _ • • i • y

Jung. Valstybių Atstovas Išvyko
I

Maskva. Rusija, bal. 29—Spėjama, kad Jung. Vals-

kvai išvyko traukiniu į i Rusija.piliečiams drau- 1
vykti Norvegijos Bucharestą, Rumuniją. Jį į 

palydėjo į stotį Amerikos Į
1 I Keturi Sovietų Lakūnai 

Žuvo Katastrofoje

Maskva, Rusija, bal. 29, 
'Rumunijos vyks į Jung.!— Pranešama, kad keturi 

Amerikos laivams už-, Valstybes. Greičiau s i a,; įžymūs sovietų lakūnai, 
mėnesio pereitų drausta plaukti į Skandi- kad Jung. Valstybių atsto-l orlaiviui

i navijos vandenyną. | vas nebegrįš į Maskvą.* mušta.

ei ja smarkiai veikia prieš traktuojama.
I___ - -i ___ ___ 1 a i

I I

| vas nebegrįš į Maskvą. * mušta.
susimušus, už-
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Italę Demonstracijos Prieš 
Jugoslaviją

_ _ ._ _ ,_ _ Dncys, Daug KuNgg Ir Per 
Du Mm Atstovę Ir Svety

Dalyvavę J. L Vysta

775 Suartai Už 5277
Rusas

bai.
Suomija

I

L. Vyčių Naujos Anglijos Apskr. 
Metinis Suvažiavimas Praėjo 

Sėkmingai

Priimta Pageidavimas Steigti LRKSA Jaunimo Kuopas 
Arba Rašytis Prie Veikiančiųjų

VVorcestęr, Mass., Bai. 
28 d., Šv. Kazimiero parū
pi jos patalpose, kur klebc- 
riauja didis lietuvybės ir 
katalikybės šulas - Veikė
jas kun. Augustinas Pet
raitis įvyko Naūjtrs Angli
jos Lietuvos Vyčių Apskri
čio metinis šiivšĮžiavifh&š.

Jau balandžio 27 d., po 
pietų Natijosio'S Anglijos 
Vyčių atstovai pfadėio at
važiuoti į Worcestef, Mass. 

Vakate prasidėjo narių- 
atstovų registracija. Rei
kia pabrėžti, kad Worces- 
ter vyčiai sumaniai ir ga
biai, maloniai svečius pri
ėmė ir suteikė visiems 
nakvynes, Tą patį vakarą 
įvyko susipažinimo vaka
ras Maironio parke.

Sekmadienį, 9:45 vai. ry
te, įvyko bendros vyčių 
šv. mišios vyčių intencija. 
Kun. Padvaiskas pasakė 
gražų vyčiams pamokslą.

2:30 vai. po pietų prasi
dėjo darbo sesijos. Įžangos 
žodį tarė Apskr. Pirm. Pr. 
Razvadauskas ir pakvietė 
gerb. vietinį kleboną- fcun» 
Petraitį sukalbėti maldą ir 
tarti žodį. Kun. Petraitis 
pasakė gražią įspūdingą 
kalbą ir suteikė teises ats
tovams jaustis kaip namie.

Sveikinimo kalbas pasa
kė dar ir šie garbingi sve
čiai: J. E. Vyskupas Petras 
Bučys, kun. Dr. Rėklaitis 
iš Lietuvos, kun. J. Balkū- 
nas, kun. Andriuška, kun. 
V. Puidokas, kun. Padvais
kas ir kun. J. Vaitekūno 
sveikinimus perdavė Pro
vidence Vyčių kp. pirm, 
p-lė Irena Vilimaitytė. Vė
liaus sveikino adv. Anta
nas Mileris ir varg. Juozas 
Žemaitis. Gub. Saitonstall 
sveikino laišku.

Darbo prezidiumą suda
rė: vedėjas — Pr. Razva
dauskas; pagelb. 
Mončiūnas; rašt. — Ona 
Razvadauskaitė ir Ona Lu- 
kosevičiūtė. Mandatų ir re
zoliucijų komisiją sudarė 
kuopų pirm.

Sesijų tvarka ėjo puikiai, 
ir priimta kelios naudingos 
rezoliucijos.

Naują valdybą sudaro* 
šie: Pirm. Pr. Razvadaus
kas; vice-pirm. — Br. Ku
dirka; prot. rašt. — Joana

Norkūnaitė; rašt. pagelb. 
— T. Alikonytė; ižd. — F. 
Puzara.

Dvasios vadu pageidau
ta kuh. Puidokas. Tuo pa
čiu kartu kun. A. Petrai
tis, kunigų Vienybės Bos
tono provincijos pirminin
kas ir patvirtino. Sesijos 
baigėsi geroje vyriškoje 
Nuotaikoje.

Roma, Italija, bai. 29 — 
Vakar Florencijoj įvyko 
italų jaunimo demonstra- 

j ei jos prieš Jugoslaviją. 
Į Demonstracijas sankcio- 
įnavo Italijos valdžia. įta
riai įspėja Jugoslaviją nuo 
susidėjimo su alijantais 
prieš Italiją ir Vokietiją. 
Italija ir Jugoslavija 1937 
m. yra pasirašiusios drau
gingumo sutartį. Bet ką 
šiandien reiškia visos su
tartys?!

Visose Balkanų valstybė
se eina smarkus pasiruoši- 

i mas ginti savo valstybių 
nepriklausomybę. Visi tik
rina, kad didžiausia karb 

; ugnis bus Balkanuose.

Po sesijų Worcester vy
čiai puikiai atstovus ir sve
čius pavaišino, — suruošė 
puikų bankietą, gi po ban
kieto šokiai. Worcesterie- 
čiams ir jų sumaniam pir
mininkui V. Kereišiui šir
dingai ačiū už malonų pri
ėmimą.

Sekantis suvažiavimas į- 
vyks Westfield, Mass. Ten 
klebonauja Apskrities Dv. 
Vadas ir gražiai veikia 30 į 
Vyčių kuopa.

Helsinki, Suomija, 
29 — Rusija ir 
apsimainė karo nelaisviaiš. 
Pranešama, kad 775 suo
miai kareiviai grįžo į na
mus iš Rusijos, kada Suo
mija sutiko grąžinti Rusi
jai 5277 rusus kareivius.

Suomija atšaukė savo 
ministrą Eljas Erkko iš 
Švedijos. Jo vietą užims 
Kari Vasastigerna, Helsin
ki universiteto profeso
rius.

Mirė įžymi Dainininkė 
Italijoje

Milan, Italija, bai. 29 — 
Vakar rytą mirė Mine Lui
są Tetrazzini, įžymi kolo- 
raturo soprano, 68 m. am
žiaus. Ji yra pasižymėjusi 
operose. Dainavo didesnio- 
se pasaulio valstybėse. Ji 
yra dainavusi ir Jung. Val
stybėse.

Kaunas — Spaudos ži- 
pr. niomis, K. Pargaliauskas, 

į gyvenęs Kretingoje (ank
sčiau buvęs Klaipėdos jū
ros “Būdžio” draugovė" 
skautas) praeitais meta 
padavęs Jungt. Amerik 
Valstybių prezidentui pi 
šymą, kad jį priinitų į 
merikos jūrų mokyklą. 
A. V. prezidentas Roose- 
veltas jo prašymą paten
kinęs ir Pargaliauskas pri
imtas Amerikos jūrų mo
kyklon be atlyginimo už 
mokslą ir išlaikymą.

Pr.

Kaunas — Praeitą vasa-Į 
rą Kaune surengtųjų pir-i 
mų jų Pabaltijo civilinės 
aviacijos varžybų proga 
Lietuvos Aero Klubas, 
kaip tų rungtynių - varžy
tinių rengėjas ir šeiminin
kas, gavo nemaža vertin
gų sportinių dovanų iš ki
tų aero klubų, kaip tai iš 
Vokietijos, Suomijos, Es
tijos ir kitur. Buvo gauta 
ir lenkų aero klubo dova
na — taurė, kurią lenkai į- 
teikė, kaip sidabrinę. De
ja, taurė buvusi ne sidab
rinė, o tik pasidabruota, ir 
tik kiek tepasidarbuota. 
Tai iš karto pasirodė įtar
tina mūsų klubo žmo
nėms, o prieš kiek laiko ir 
pasitvirtino:: tariamoji si
dabrinė lenkų taurė pradė
jo rūdyti.

J

I

Draugijų Valdybų Adresai
* _______
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Sth St.. So. Boston, Man. 
Tel. So. Boston 1298

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

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

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

Tel. Parkway 0558-VV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė.

1512 Columbta Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

antrą, utarmnką mėnesio. *:30 vai. 
vakare, potjįžnyttnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

I
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DRAUGIJOS VALDYBA

Forest Rangers filmoje, kuri ypa
tingai parodo labai įdomų gyvenimą 
miškuose, ganyklose ir tt. ir šis vai
zdas pasako, kad tie Rangers ma
tuoja ir medžius, norėdami sužinoti, 
kokio storumo, kad apskaičiuoti 
reikiamą medžiagą.

Vasario m. 16 dienos iš
vakarėse Vilniuje Vytauto 
Didžiojo Gimnazijoje buvo 
iškilmingas aktas, kurį 
ruošė Vilniaus Kraštui 
Remti Vyriausias Komite
tas. Be to gausingo svečių 
būrio, kure vyko į Vilnių 
16-tai dienai kevtirtadienį, 
H. 15 d., iš Kauno važiavo 
į Vilnių VKR Vyr. Komite
to garbės pirmininkė p. J. 
Tūbelienė, pirmininkas Dr.

Vilnius — Dariaus ir Gi
rėno vardo Šaulių aviaci
jos mokyklos (prie Vil- 

i niaus) viršininku paskir
tas buvęs Nidos sklandy
mo mokyklos virš, šaulys 
atsargos leitenantas Povi
las Žaltauskas, o vyres
niuoju instruktorium šau
lys lakūnas Al. Gysas, ži
nomas lakūnas sklandyto
jas, gavęs trečią vietą pa
saulyje už ilgą išsilaikymą 
ore su sklandytuvu. Mo
kyklos . dirbtuvių vedėju 
paskirtas vilnietis šaulys 
Nikodemas Garla, kurs už 
veikimą Lietuvai buvo len
kų nuteistas visam amžiui 
ir ilgą laiką kalėjo. Naujo
je mokykloje jau turima 
pagamintų 10 sklandytu
vų, o kita tiek yra remon
tuojama.

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre [ 
čią nedeidienj kiekvieno mėnesio Į 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491 
K. 7th SL. So. Boston. Mase.

• • -«-----L’ II____
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»iBce-su Nemunu Kantuų 
ma ir tokiu būdu padaryti 
tiesioginį susisiekimą tarp 
Juodosios ir Baltijos jūros. 
Tokiu būdu gal netolimoj 
ateityje garlaiviai iš Ode
sos galės pradėti plaukti 
pro Kauną iki Klaipėdos. 
Vokiečiai, iš savo pusės 
tokia susisiekimo arterija 
interesuoti, tikįsi, kad su
sisiekimas galės jau pra
sidėti 1941 metais, tačiau 
abejojama, kad taip greit 
sektųsi sureguliuoti 
upynų sistemą.

Kaunas — Dėl karo ir 
jūrų blokados, nepapras
tai yra pasunkėjusios už- 
jūrinės kelionės. Į Ameri-. 
ką buvo likę prieinamos 
tik švedų ir italų linijos. 
Paskutiniu laiku ruožas 
tarp Švedijos ir Amerikos 
pasidarė nemažai rizikin
gas, tad liko tik vienas Ita
lijos - Amerikos ruožas. 
Ryšium su tuo, italų laivi
ninkystės bendrovės, pa
laikančios susisiekimą su 
Pietų ir šiaurės Amerika, 

[paskutinių laiku nemažai 
j susidomėjo ir keleiviais į 
! Lietuvą ir iš Lietuvos.

lojęs, aimanavo ir nerimo, 
savo prarastos brangeny
bės ilgus metus ieškoda
mas, dėl jos sielvartauda
mas ir liūdėdamas... Ir pa
galiau, jis ją rado, aplam
dytą, piktų kojų sumin
džiotą...

“... Su džiaugsmo ašaro
mis jis valė ir taisė savo

skaudžiai vėrė akis prieš 
mėnesį.

Pravažiuojant įvairias 
krautuves, matai apsčiai 
maisto produktų, Vilniuje 
duonos jau yra bent tiems, 
kas turi uždarbio. Tačiau, 
spauda skelbia, kad čia dar 
yra 14,000 bedarbių. Vadi
nasi, jie žmonės be uždar
bio. Jei skaitysime, kad, brangenybę ir puošniau- 
viduniškai imant, vienas šioje savo rūmų vietoje ją 
darbininkas išlaiko 3-jų 
žmonių šeimą, gausime 
42,000 žmonių, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu yra 
reikalingi pagalbos. Ir Lie
tuvos vyriausybė kartu su 
visuomenės organizacijo- Ir kiti gražūs poetiški 
mis rūpinasi nedarbą ma- į prilyginimai kalbėtojų kal- 
žinti ir paeinantį .iš jo bose kėlė jaunimo susido- 
skurdą šalinti.

Didelę skurdo dalį tenka 
šalinti ir Vilniaus Kraštui 
Rėmti Vyr. Komitetui. Jo 
veikla labiausiai kreipiama 
į moksleiviją — Komite
tas, per savo padilinius ir 
per įvairias sekcijas padė
damas išlaikyti moksleivių 
bendrabučius, teikdamas

padėjo...”
Tais žodžiais garbės pir

mininkė prilygino Vilnių 
brangiam žiedui su dei
mantu, o lietuvių tautą 
auksakaliui.

mėjimą.
Po kalbų — Tautos Šven

tės išvakarių meniškoji 
programa, pačių mokinių 
deklamacijos, dainos, vai
dinimai...

'jiems drabužius, steigda
mas Vaikų Darželius (jie 
dabar bus vadinami Vaikų

J. Navakas, moterų sekei- Nameliais) ir t. t. tuo pat 
jos pomtr ------------
Piktšilingien 
dejas p. Rudį _

Traukinys buvo pilnas surištų su vaikų išlaiky- 
kauniečių, vykusių į pir- mu, aprengimu ir moksli- 
mąją po Vilniaus atvada- nimū.
vimo Tautos šventę. Mūsų Didelių reikia išteklių to- 
grupčje buvo ir anglas Mr. jęįam darbui, o tų išteklių 
H. Foster^Anderson, atsto- j versmės Lietuvoje nėra 

gausingos. Neužteks tos 
paramos, kurią VKR Vyr. 
Komitetui teikia Lietuvos 
gyventojai. Reikia prašyti 

■užsienyje gyvenančių bro
lių ir jų didžiųjų ir pasitu
rinčių organizacijų finan
sinės paramos.

----o —
Iškilmės, kurias ruošė su 

VKR Vyr. K-to nariais 
priešakyje Vytauto Di- 

! džiojo Gimnazijos vadovy
bė, buvo gražioje tos gim- 

■ nazijos salėje. Susirinko 
ilabai gausingai jauki ir

•nios Krikščiūnienė ir jau padeda šalinti skurdą 
ene, reikalų ve- jr dalinai atpalaiduoja var- 
udžinskas ir kt. j ggy šeimas nuo rūpesčių,

ilniaus atvada- nimiį

----o-----
Šešioliktąją vasario die

ną Vilnius šventė ypatinga 
nuotaika. Tokio momei 
jis dar nebuvo patyręs. 
Gedimino kalno aidėjo t 
mitas, kuriam atsakė t 
mitai iš Katedros Aikšt 
Paradas prieš Katedrą. Di
džiausios žmonių minios. 
Kalbos garsiakalbiais per
duodamos gatvėse. Lietu
viai Lietuvos sostinėje nu- 
aidino visą miestą lietuvių 
kalba, lietuvių daina.

■

I

I

I

visą

Lietuva Gina Savo Teises

Ženeva — Į lenkų “gene
ralinio konsulo” Kazimie- 
rzo Trębickio pereito spa
lių 2’ d. įteiktą Tautų Są
jungos gen. sekretoriui 
raštą dėl Lietuvos ir So
vietų S-gos 1939 m. spalių 
10 d. sutarties, kuria buvo 
Lietuvai perduotas Vilnius 
su sritimi, Lietuvos atsto
vas prie Tautų S-gos š. m. 
kovo 29 d. įteikė T. S. gen. 
sekertoriui raštą, kuriame 
be kt. pareiškiama, kad 
SSŠR jokio teritorijos per
leidimo 1939 iii. spalių 10 
d. nėra padariusi, o kad 
Lietuvos suverenumą Vil
niaus srityje SSSR yra 
pripažinusi jau 1920 m. lie
pos 12 d. sutartimi. Vėliau 
tą teritoriją smurtu užė
mė gen. Želigovskis, bet 
Lietuvos
Lenkijos vyriausybės į- 
vykdyto smurto veiksmo 
niekuomet nebuvo pripa
žinusi, ir dabar Lietuva, 
vėl pradėdama valdyti sa
vo sostinę ir gretimą sritį, 
įgyvendino savo šimtame
tes teises, kurios nė vieną 
momentą nebuvo perėju
sios Lenkijai.

i

vyriausybė to

vaująs Lietuvoje lenkų 
šelpimo fondą “The Polish 
Relief Fund” Londone. Iš 
pasikalbėjimo su p. An
dersonu spėju, kad jo ats
tovaujamasis fondas vei-| 
kiaušiai turės rūpintis ne 
tik atbėgėliais iš bolševikų 
ir vokiečių užimtos Lenki
jos, bet gal ir tais buvu
sios Lenkijos piliečiais, ne
skiriant tautybių, kurie i 
karo metu buvo priversti 
pasilikti dabar jau Lietu-! 
vos valdomoje Vilniaus sri
tyje.
— Manau pasilikti Lietu- j tvarkinga gimnazijos jau- 

voje ilgesniam laikui, —į 
sako p. Andersonas. —Kas 
žino, kiek laiko. Gal ir 
daug mėnesių... Gyvenu Į 
Kaune. Į Vilnių tenka va
žinėti dažnai, kas savaitė.

Ir dėl Vilniaus jis pasisa
ko:
— Miestas gražus. Jo į- 

domius istorinio charakte
rio bruožus matai kiekvie
name žingsnyje ir kiekvie
noje gatvėje.

Politiniais klausimais ne
sikalbame. Ponas Ander
sonas daug keliavęs ir 
daug pasaulio matęs. Kini
ja, Indija, Rusija, Egiptas 
— žinofhi jam kraštai. Vil
niaus Kraštui Remti Vyr. 
Komiteto darbui jis randa 
malonių žodžių:

—Tas entuziazmas, ku
riuo lietuviai eina į Vilnių 
ir padeda jo gyventojams, 
yra ypatingai gražus. Ir 
anglai taip darytų. Už-j 
miršk kas buvo ir pradėk 
iš naujo...

Ponas Andersonas kalba 
ir rusiškai, jam nesunku 
palaikyti santykius su tais 
lietuviais, kuriems nebuvo 
progų išmokti anglų kal-

I

i

Vilniaus gatvėse tą dieną
girdėjosi daugiausiai lie
tuviškai kalbant. Pasakojo
Gedimino gatvėje, paša-
kojo kavinėse ir restora-
nuošė, kad esą lenkai ga-
vę iš .usvbės
Prancū , įsaky-
bą nes rėse_va-
sario 1 lietuvių
iškilmi

Neži esą. Gal
ir neg strukci-
jų- o. ai lenkų
nesirc tik išėjo
gerojon. __ praėjo
labai gražia nuotaika, Vii-
nius pasirodė tvarkingas
ir lietuviškai rimtas.

nuomenė.
Iškilmingą posėdį atida

rė VKR Komiteto pirmi
ninkas Dr. J. Navakas ir 
sukvietė prie didžio stalo 
po Lietuvos vėliava garbės 
prezidiumą: VKR Vyr. K-Į 
to garbės pirmininkę p. J. 
Tūbelienę, ponios Krikš
čiūnienę ir Piktšilingienę, 
iškilmėms į Vilnių atvyku
sį klaipėdiškį p. Martyną 
Jankų, kurį mokiniai pasi
tiko didelėmis ovacijomis. 
Prie did. stalo sėdėjo tos 
gimnazijos direktorius p. 
Kairiūkštis ir Vilniaus Lie
tuvių Labdaros Draugijos 
pirmininkas kun. Bieliaus
kas.

Ar minėti tas kalbas, ku
rias pasakė iškilmių daly
viai? Jų kalbos kupinos 
jausmo, pritaikytos mo
mentui, pasakytos jauni
mui, kuriam bus lemta a- 

j teityje tęsti dabartinių vei
kėjų vadovaujamąjį Lietu
vos gyvenimą. Ir džiaugs
mu aidi kalbėtojų žodžiai. 
Kalbant apie Vilnių, jis ly
ginamas su brangiu dei
mantu:

“...Turėjo auksakalis 
gražų ir brangų savo ran
kų nukaltą žiedą, kuriame 
buvo itin brangus deiman
tas, žerdavęs iš savęs įvai
riaspalves šviesos kibirkš
tis... Jis brangino tą savo 
žiedą labiau ir už savo gy
vybę.

“... Ir žuvo žiedas, buvo 
auksakalio priešų išplėš-

Šešioliktos vasario die
nos popietį teko praleisti 
dailininko p. J. Burbos ir 
jo meilios žmonos draugi
joje, — amerikiečiams J. 
Burbos vardas turės būti 
žinomas ir artimas, nes jis 
sukomponavo Vilniaus 
Raktą ir piešia Vilniaus 
Rakto Diplomą, kuris neil
gai betrukus bus išvežti į 
Amreiką ir bus ten platina
mi. K. V-as.

Neatsižvelgia Į Kainą

Nėra Geresnės 
Degtinės 
Bile Kuriam 

Batelyje

bos.
— Pasimatysime vakare, 

gimnazijoje, — sako jis, 
atsisveikindamas vagone.

- - - o - - -
Jau Vilniuje. Vos tik mė

nuo nuo paskutiniojo apsi
lankymo sostinėje, o jau 
pastebimas skirtumas. — 
Vilnius žymiai lietuvėja. 
Mažiau to skurdo, kurs tas. Ir auksakalis susisie-

Dabar...
$115

$145 
k-ta
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Ministras Pirmininkas A. Merkys kalbasi su So
vietų Sąjungos įgaliotu ministru Lietuvai N. Pozdnia- 
kovu “Eltos” 20 metų sukakties minėjime 1940 m. ko
vo 31 d.

Šv. Tėvas Pijus XII įsako visam katalikiškam pa
sauliui gegužės mėnesį pašvęsti maldai už taiką.

“Pereitais metais — sako šv. Tėvas — kada juodi 
karo debesiai aptemdė akiratį ir kalbos apie artėjantį 
karą baime supurtė visų širdis, Mes, tėviškai susirūpi
nę apie Mūsų vaikų vargus ir kentėjimus, rašėme į 
jus laišką, kuriame prašėm pašvęsti geg. mėnesį mal
dai už taiką. Ypačiai prašėm karštai melstis į Dievo 
Motiną, kad Ji permaldautų savo Sūnų už sunkias mū
sų nuodėmes ir kad pasaulis, teisingai išsprendęs ir 
sutvarkęs įvairius priešginingus savo reikalus ir ne
susipratimus, pakreiptų savo mintį prie bendro kits 
kitam pasitikėjimo ir taikos.

Gi dabar, kada padėtis visiškai pablogėjo ir iškilo 
baisus karas, nešąs su savim nesuskaitomus nuosto
lius ir kančias, Mes negalime antru kartu nesikreipti 
į savo vaikelius, kad šiam geg. mėnesy susispiestų prie 
Dievo Motinos altorių ir karštai už taiką pasimelstų”.

Tokį Šv. Tėvo įsakymą ir nuoširdų pageidavimą 
katalikai mielu noru įvykdys, ypač, kad atėjus kokiai 
viešai nelaimei, pav., badui, marui, karui, gaisrui ar 
potvyniui, kiekvienas natūraliai kreipiasi prie Dievo, 
kad tą nelaimę prašalintų. Iš patikimų liudininkų teko 
nugirsti, kad įvykusiose Lietuvoj su bolševikais kau
tynėse, nepriklausomybės vadavimo metu, sunkiai su
žeistieji bedieviai bolševikai prieš mirtį garsiai šauk
davosi prie Dievo. Sveikam pigu bedieviauti, bet kai 
mirtis į akis pažvelgia, tai bedievybės kaukė nusmun
ka, ir žmogus veikiai supranta, kad jau metas su sa
vo Sutvėrėju taikintis. Yra, žinoma, išskirčių. Tai su
kietėję, užgrūdinti bedieviai, kurie dėl savo piktada
rybių jau nebesitiki pasigailėjimo susilaukti.

Kai kam gal atrodytų, kad malda už taiką tai 
bergždžias darbas. Apginkluotos, skaitlingai sumobi
lizuotos karo mašinos prašosi darbo. Jos turi pilnai iš
sieikvoti ir viena prieš kitą besigrumdamos sunegalė- 
ti. Karas tik tuomet nutrūksta, kai kariaujančios pu
sės visiškai susmunka. Tada taika savaime įvyksta. 
Tai atrodytų lyg ir loginga išvada. Žmogišku, ar ver
čiau, brutaliu supratimu, priešo maldomis nenugalėsi. 
Jam reikia kulkų ir granatų. Tai lyg atrodytų loginga 
išvada. Tačiau reikia atsiminti, kad karo mašinas val
do žmonės, nuo kurių drąsos ir ryžtingumo kautynių 
laimėjimas daugiausiai pareina. Žmonės gali nusimin
ti, nusigąsti. O kad ir nenusigandę, jie gali šaltai ap
svarstyti, dėl ko kariauja ir savo artimus žudo ? Jei ka
reiviai susidarys nuomonę, kad karas neteisingas, 
groboniškas, tai jie gali surasti daug įvairių būdų jam 
sabotažuoti. Pagaliau reikia imti sąskaiton visokius 
netikėtus įvykius, kurie greit pakeičia kautynių rezul
tatą. Nuskęsta nuo minų laivai; susidaužo orlaiviai; 
sugenda ar susprogsta mašinos; strategai sudaro ne
tikslius planus, arba nenumatomiems dalykams įvy
kus, nemoka prie situacijos prisitaikyti; kariuomenė 
įkliūva į spąstus ir išvysto paniką — žodžiu, tūkstan
čiai visokių netikėtumų. Žmonės tai priskaito laimei 
ar likimui. Bet dėlko nepriskaityti Apveizdai? Yra is
torijoj nemaža pavyzdžių iš karų su hunais, totoriais, 
turkais, kur nesuskaitomos barbarų gaujos, gerai kau
tynėse įgudusios, būdavo nugalimos kur kas mažesnių 
jėgų. Kai 1571 metais ėjo baisingas krikščionių su 
turkais mūšis ties Lepanto, Šv. Tėvas Pijus V kauty
nių momentu karštai besimeldęs, staiga nušvito ir 
pranešė, kad priešas jau nugalėtas. Vėliau patikrinta, 
kad kaip tik kalbamuoju momentu milžiniškas turkų 
laivynas buvo sunaikintas.

Jeigu jau kariaujančios pusės būtinai užsispiria 
kovoti iki paskutiniųjų ir taika greitu laiku įvykti ne
gali, tai maldos tiek gali pagelbėti, kad užpuolikai ir 
užsispyrėliai bus nuveikti ir tai daug greičiau, negu 
buvo manyta. Šv. Tėvas Pijus XII dėjo visas pastan
gas, kad karas neužsiliensnotų. Įvairiais būdais mėgi
no paveikti pasaulio valdovus, kad nuo pražūtingo ka
ro susilaikytų ir nenaikintų civilizacijos laimėjimų, 
kurie tūkstančius metų rūpestingai gaminami, vienu 
bombos sprogimu gali būti sunaikinti. Šaukė juos į 
konferencijas bei pasitarimus, visaip įtikinėjo. Jie 
nepaklausė. Karas įvyko. Ir štai vieni iš nepaklausu
sių (lenkai) jau skaudžiai nubausti. Kiti bausmės vė
liau susilauks. Dabar Popiežius prašo melstis, kad ka
ro gaisras greičiau užsibaigtų. Šv. Tėvas maldai tiki. 
Kas gi mes, kad jei netikėtume? K.

Laisvoji Uosto Zona Klaipėdoje
Netekus Klaipėdos kraš

to (tai įvyko prieš metus) 
Lietuvai liko neilgas pajū
rio ruožas, apie 22 klm. Šis 
įvykis, žinoma, labai skau
džiai palietė Lietuvą ir pa
sunkino visą jos ekonomi
nį gyvenimą.

Pagal Lietuvos — Vokie
tijos sutartį vokiečiai pa
žadėjo įsteigti Klaipėdoje 
laisvą uosto zoną Lietuvai. 
Ta uosto dalimi Lietuva 
galės laisvai naudotis.

Prieš karą laisvos uosto 
zonos Klaipėdoje klausi
mas nebuvo sureguliuotas. 
Karo įvykiai jį kiek nus
telbė ir pailgino jo realiza
vimo laiką. Tačiau tas 
klausimas nebuvo pamirš
tas. Laisvosios uosto zonos 
ribos Klaipėdoje buvo pa
galiau nustatytos, ir šie
met sausio mėn. viduryje 
toji uosto dalis buvo per
duota Lietuvai.

Kurį gi laiką mes tąja 
laisvąja Klaipėdos uosto 
zona galėsime naudotis? 
Pagal susitarimą Vokiečių 
Uosto Valdyba perleidžia 
Klaipėdos Uosto Bendro
vei 99 metų nuomon lais
vųjų uosto zonų plotus su 
visais ant jų esančiais pa
statais, įtaisymais bei į- 
rengimais. Kadangi Lietu
va Klaipėdos uoste yra pa
dariusi labai didelių inves- 
tacinių darbų, tai nuoma 
už perleistus laisvosios zo
nos vandenis ir plotus bei 
įrengimus laikoma apmo
kėta. Laisvoje zonoje Lie
tuva pagal savo nuožiūra 
gali tvarkyti ir statyti 
naujus trobesius, tiesti ge
ležinkelius, gatves ir kit. 
Laisvojo uosto užrašai bei 
vieši skelbimai rašomi lie
tuvių ir vokiečių kalbomis.

Kaipgi atrodo laisvoji 
zona?

Iš viso yra dvi laisvosios 
zonos. Pirmoji zona yra 
šiauriniame Klaipėdos uo
sto kvartale. Ji apima ga
na didelį plotą, kuriame y- 
ra Uosto Bendrovės muiti
nės namai, sandėliai ir kit. 
Antroji zona yra žiemos 
uosto baseine, kurios ribo- 

I se yra didžiuliai “Lietū
kio” ir Lietuvos Banko 
sandėliai ir modernus ‘Lie
tūkio’ elevatorius. Be to, 
čia dar prieina didoki ne- 
užstatyti plotai, kurie a- 
teity galės būti išnaudoti, 
šioje uosto zonoje yra pui
kūs elektriniai kranai, ku
rių pagalba pakraunami ir 
iškraunami laivai.

Iš viso reikia pasakyti,
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Klaipėdoje ir Lietuvos ge
ležinkeliais, sausumos bei 
vandens keliais yra lais
vas nuo Vokietijos muitų 
ir rinkliavų. Lietuva turi 
teisę vykdyti geležinkelio 
susisiekimą su laisvojo 
uosto zonomis savais, už-; 
darytais traukiniais betar
piškai ir aplenkdama Klai
pėdos stotį. Vokietija pa
rūpins visa, kad susisieki
mas tarp laisvųjų zonų ir 
Lietuvos būtų geras ir 
sklandus. Tam reikalui 
bjis nutiesta pagelbiniai 
geležiniai bėgiai ir kt. Lie-! 
tuva turi teise kiekvienu 
metu įsivežti iš užsienio 
visokias kraštui reikalin
gas prekes, kurios nėra į- 
statymų draudžiamos ir 
taip pat gali laisvai išvežti 
į užsienį savo krašto gami
nius.

Laisvosios uosto zonos 
yra Klaipėdos Uosto Ben
drovės žinioje. Šios Ben
drovės dalininkai yra Lie
tuvos Respublika, kurią 
atstovauja Finansų Minis
terija, ir Prūsija, kurią at
stovauja Vandens Kelių 
Direkcijos Oberpreziden- 
tas Karaliaučiuje. Pagrin
dinis tos bendrovės kapi
talas sudaro 100,000 vokiš
kų markių. Vykdomasis 
Uosto Bendrovės organas 
yra bendrininkų susirinki
mas, administracinė tary
ba ir bendrovės reikalų ve
dėjas. Administracinė ta
ryba sudaroma iš 5 narių. 
Lietuva skiria 3 tarybos 
narius, Prūsija — 2. Admi
nistracinė taryba renka iš 
savo tarpo tarybos pirmi
ninką ir jo pavaduotoją.

Dabar administracinę 
Klaipėdos Uosto Bendro
vės tarybą sudaro: inž. 
Jonas Augustaitis, Lietu
vos Geležinkelių Valdybos 
Kaune vyr. direkt. padėjė
jas — pirmininkas, Herbst 
Mucke, valdžios patarėjas 
Vandens Kelių Direkcijos 
Karaliaučiuje —pirminin
ko pavaduotojas, Viktoras 
Gailius, buvęs Klaipėdos 
krašto gubernatorius, Pra
nas Vainauskas, Kretingos 
muitinės viršininkas ir 
Willi Bertuleit, banko di
rektorius Klaipėdoje, — 
tarybos nariai.

Uosto Bendrovės reikalų 
vedėju paskirtas Lietuvos 
konsulato Klaipėdoje tei
sių patarėjas Martynas 
Brakas, kuris, kaip teisių 
žinovas, dalyvavo derybo
se dėl laisvosios zonos 
Klaipėdoje įrengimo.

Susitarime pažymėta, 
kad Bendrovės reikalų ve
dėjas turi būti Lietuvos pi
lietis, o prokuristas — Vo
kietijos pilietis. Prokuris- 
tu paskirtas Erich Meyer.

Uosto Bendrovė laisvose 
zonose renka įvairius uos
to mokesčius už laivų sto
vėjimą, krantą, kranų 
naudojimą, sandėliavimą 
ir kit. Kol gas galioja bu
vę lietuviškieji tarifai, tik 
sandėlių rinkliavos žymiai 
papigintos.

Tiek tai suglaustai apie 
šiandieninę laisvą uosto 
zoną Klaipėdoje. Joje, 
kaip matome, prasideda 
palengvėli naujas lietuviš
kas gyvenimas. Per tą lai
svą uostą bus nukreiptas 
beveik visas mūsų ekspor
tas ir importas. Iš čia mū
sų laivai gabens į tolimus 
užjūrių kraštus mūsų be
konus, sviestą, javus, gy
vulius, kiaušinius ir kt. 
Taip pat per Klaipėdos uo
stą atsivešime mums rei
kalingų prekių iš svetimų-

kad Lietuvai atiduotos 
Klaipėdos uosto zonos yra 
geriausios ir moderniš- Į 
kiaušiai įrengtos uosto 
dalys, kuriose ir ankščiau 
buvo didžiausias laivų ju- 

i dėjimas. Laisvosios zonos, 
į ypač žiemos uoste, yra su
jungtos geležinkeliais, tuo 

i būdu prekių transporto są
lygos bus gana patogios.

Laisvosios uosto zonos y- 
ra aptvertos specialėmis 
pusiau geležinėmis, pusiau 

'medinėmis aukštomis tvo
romis, nes čia jau yra lyg 
Lietuvos teritorija.

Klaipėdos uosto zonose 
i prasideda naujas lietuviš
kas gyvenimas. Čia jau į- 

' sisteigė kai kurios lietu
viškos įstaigos ir pradėjo 
savo darbą. Iš viso laisvo
je zonoje veiks šios įstai
gos: muitinė, paštas, Lie-l 
tuvos Banko agentūra, ge
ležinkelio stotis ir kit. Be 
to, bus ir valgykla - užkan
dinė.

Patekti į laisvąsias uosto 
zonas galima tik su spe
cialiais leidimais. Lietu- I įviams darbininkams, vyk- 

’ stantiems dirbti į laisvą
sias zonas, tokius leidimus 

Į išduoda Kretingos apskr. I 
|viršininkas. Šie leidimai 
turi būti vizuoti Klaipėdos 
policijos. Asmens, turį to
kius leidimus, gali pereiti 
bet kurį Lietuvos— Vokie
tijos pereinamąjį punktą 
Klaipėdos krašte be užsie- 

; nio paso ir vizos ir turi tei- 
jsę laikinai apsistoti Klai- 
Į pėdos mieste ar apskrity- 
• je, išskyrus tas vietas, ku
riose užsieniečiams susto
ti uždrausta. Laisvųjų uos
to zonų Klaipėdoje įstaigų 
tarnautojai bei valdininkai 

įgauna atitinkamus savo į- 
‘ staigų pažymėjimus, ku
rie įgalina laisvai pereiti 
sieną ir būti Klaipėdos 
krašte. Tarnautojai bei jų 
šeimos gali apsigyventi 
Klaipėdoje be atskiro lei
dimo.

Lietuviai darbininkai, 
kurie dirba laisvose Klai
pėdos uosto zonose ir pa
baigę darbą grįžta į savo 
gyvenamąsias vietas Lie
tuvos teritorijoje, atlei
džiami nuo Vokietijos at
lyginimų ir pajamų mo
kesčių. Jie priklauso Lie
tuvos socialiniam draudi
mui ir globai. Darbinin
kams, gyvenantiems Klai
pėdoje ar krašte, taikomi 
Vokietijos nuostatai.

Tranzitinis susisiekimas 
tarp laisvųjų uosto zonų
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Ką Mato Amerikietis Lietuvis

Italija nori, kad baigtųsi karas. Į Lietuvę įvažiavo giedo-
dainas himną. Pasikalbėjimas su kun. M. Urbonavičium

Kaunas — XX — Įdomu, kos vyčiai. Pradžioje ji 
gerbiamasa Tėve, — pa
klausiau kun. M. Urbona
vičių, MIC., kuris Lietuvos 
pasiuntinio Apašt. Sostui 
siunčiamas buvo atvykęs 
į Iietuvą ir Velykas pralei
do Vilniuje, — kokį įspūdį atlietuvėjimo ir įsijungi- 
Jums padarė šiandieninis mo į Lietuvą procesą. 
Vilnius? I Siekiant to tikslo, man

— Nesitikėjau, kad Lie-'rodosi reikėtų laikytis ke- 
tuva taip greit sugebės pa
lenkti Vilnių sau tiek, kiek 
jis yra jau palenktas. La
bai gerą įspūdį padarė, kad 
per Velykas buvo leistas 
judėjimas ištisą parą, o 
pareigūnai visiškai pasiti
kėdami išvažiavo švenčių 
į Kauną ar į savo tėviškes.

Patiko rimtas ir šaltas 
Vilniaus policininkų 

laikymasis.
Vienoje vietoje pastebė
jau, kad būrys jaunų vy
rukų iš vienos ir kitos gat
vės pusės susimokę, tar
tum nieko dėti užsiundė į 
policininką šunį, bet poli
cininkas pasiliko šaltas ir 
nepadarė nieko, kas būtų 
davę progos žiopliams pa
sijuokti.

i būtų dvikalbė, o su laiku
1 virstų grynai lietuviška.

Vilniuje reikia Įsteigti 
Vyčius.

Jie pagreitintų Vilniaus

I

lėto dalykų.
Pirmiausia lietuvių kal

bą reikia teikti, kaip seną, 
garbingą kalbą su tokiu 
pietizmu, kaip į ją žiūrėjo 
Adomas Mickevičius.

Antra, reikia didelėje pa
garboje laikyti tai, ką Vil
niui davė krikščioniškoji 
kultūra ir istorija paliko, 
— Vilniaus šventenybes, 
bažnyčias ir k. Visa tai y- 
ra vilniečių širdyse gyva, 
ir nesiskaitymas labai gi
liai žeistų.

Reikėtų iškelti Lietuvos 
krikšto faktą. Lietuvis Jo
gaila apkrikštijo Vilnių. Iš 
Vilniaus krikščioniškoji 
kultūra spinduliavo į visą 
Lietuvą.
Žemaičius Vakarai pasiekė 

iš Rytų pusės.
Radau visose bažnyčiose yiinįUs yra Lietuvos reli- 

kalbamą maldą už Lietuvą ginis centras. Vilnietis ka-
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ir Prezidentą, metrikus 
rašant lietuviškai, o tikrai 
maniau, kad dvasininkija 
ne taip lengvai pasiduos 
toms ir kitoms naujovėms. 
Sužinojau, kad kunigai ir 
tie patys žmonės, kurie 
šiandien gieda “Bože cos 
Polskę”, net nekantriai 
laukė lietuvių ateinant, kai tematomus 
čia viešpatavo Sovietai.' ••— 
Visą naujos santvarkos 
procesą palaikė natūraliu 
ir pasidavė. Lengvai atsi
žada Lenkijos pilietybės. 
Lenkijos valdžios nesigai
li. Bet gi vilniečiai autoch
tonai neabejoja ir be skau
smo pripažįsta, kad čia! 
bus Lietuva.

Su pilietybe nesiskubina 
dėlto, kad paprastai žmo
nės autochtonai laiko sa- ____

i Uonės Vakarų Europoje'?'
I —Italija nori karo pa- 
i baigos ir taikos, kad vėl iš 
■ visų kraštų susilauktų tu- 
' ristų. Vokietijoje susidaro 
' įspūdis, kad kareiviai tik 
į žaidžia karu, matyti, kad 
dar nepavargę.

Iš Eitkūnų man padėjo 
pereiti per sieną lietuviš
kai kalbantis jaunas vo- 

I kietukas. Padėjo jis man 
su noru, ne dėl pramatyto 
užmokesčio.

Lietuvos sieną perėjau 
giedodamas himną.

Kaune išlipant su bagažais 
iš vagono, mano bagažas 
ir lietuviškas akcentas ne- 

kuri pa-

talikas su pasididžiavimu 
gali jaustis esąs lietuvis.

Sunki yra darbo proble
ma, ypač kai yra nenorin
čių dirbti. Teks naudotis 
kitų valstybių pavyzdžiu— 
žmones priversti dirbti.

Kartą Amerikoje vienas 
Jungtinių Valstybių gu- 

i atsiklausė 
dvasininkų, kokius darbus 
organizuoti. Pasiūliau sta
tyti modernias senelių 
prieglaudas ir jas taip 
tvarkyti, kad gautų kuo 
daugiausia žmonių darbo 
jų priežiūrai; tai būtų ne
paprastai aukštas kultū
ros reiškinys, gražu ir 
naudinga. Toks darbas su- 

> silauktų ir stambių visuo- 
■ menės aukų.
! — Kokie įspūdžiai iš ke-

nesiskuba gauti pilietybės 
popierinio liudijimo — pa
so. Amerikoje yra pavyz
džių, kur žmogus išgyvena 
50 metų ir nesistengia 
gauti pilietybę.
Pastebėjau minių šventiš

ką nuotaiką.
Man gaila jaunuomenės, 
tų, kurie turi po 17 — 20 
metų ir kalba lenkiškai, 
bet saviškų vilnietiškų ak
centu. Dvidešimt metų len
kinimo ir eilės mokytojų 
iš gilumos Lenkijos nesu
gebėjo išnaikinti jų kalbos 
charakterio. Retkarčiais 
sutikdavau iš Krokuvos ar 
Varšuvos, ir aiškiai gali- patikti poniutei, 
ma buvo atskirti. Man gai- reiškė: 
la, kad tie vilniečiai neturi 
organizacijos ir yra labai 
palanki dirva visokiems a- 
gitatoriams. Jie despera
tiškai laikosi lenkiškumo, 
nes negali turėti vilties, 
kad išlaikys. Tai būtų ge
riausias elementas tokiai 
organizacijai, kaip Ameri-

— Kai tik tie lenkai įsi
maišo, visą tvarką suardo. 

Panašūs dalykai mano 
sulietuvėjimą sutrukdė 15 
metų. P. Ąž-as.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys”

jų kraštų. Mūsų prekybos 
laivynas po trispalve vė
liava galės nekliudomas 
atlikti paskirtą uždavinį.

V. G.

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
slaDČių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir «ražiai Ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.



Parduodu Tėvus
Tokyo, baland. 3,1940

Saulė jau buvo prasiritu- 
ši pusę dangaus, kada jau
noji pora po ilgų jungtu
vės ceremonijų grįžo drau
gų lydima į vargingą, bet 
jaukų savo namelį.

Judviejų džiaugsmas bu
vo gilūs ir iš širdies ver
žiantis, nes judviejų meilė 
buvo skaisti ir žydinti, 
kaip palangėje žydinčio 
chrišantemo žiedas.

Toli gyveną jaunojo gim
dytojai negalėjo atvykti į 
sūnaus jungtuves; jaunoji 
Fumiko buvo našlaitė.

Viskas buvo paprasta, 
jauku ir savotiška, nes 
kaimynai savo gerumu, 
buvo viską paruošę judvie
jų. vestuvėms. Kaimynai 
jau nuo seniau juodu my
lėjo, nes juodu ir pirmiau 
buvo malonūs ir geri vi
siems vargo kenčiantiems. 
Kas vargą pažino, tas ir 
kitus varge esančius at jaii- •r • čia.

Po jungtuvių dienos slin
ko jaukioje šeimos meilė
je.

Vyras astuoniomis išei
davo į netoli esantį fabri
ką; žmona pasilikdavo na
mie, ir ilgas vienišas va
landas praleisdavo besmai- 
gydama šilką žvilgančia 
prieš saulę adata. Jos pir
štai buvo mažyčiai ir liesi, 
todėl ir adata buvo gan 
mikliai valdoma, o šilkas 
po jos pirštais įgaudavo

Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

grakštaus trijų aukštų na
melio supančio gražaus į- 
vairiaspalvio žiedų darže
lio.
— Keista! Nejaugi čia 

galėtų gyventi parduoda
mieji senukai?! pastebėjo 
žmona.
— Ir man atrodo gan kei

sta, pridūrė vyras. Tačiau 
bendrovės nurodymu ant
rašas atatinka. Kaip ten

kas kart savotiškų ypaty
bių.

Kas kiekvieną piriną mė
nesio dieną vyras turėjo 
atostogų;

Žavihti saulė kilo iš ana
pus taxe (japoniško lazdy- 
fao) ir skverbėsi savo jho-___________ _____
kiančiu žvilgsniu pro pra- ^būtų paskambinkim. 
vertus skoji (durys is po
pieriaus). skambutį, tarpdury pasi-

Vyras pavalgęs gohaii graži senukų porelė.
(ryiių), siurbstė pamažėl; ~ Atsiprašau, šičia gy- 

vena du parduodamieji se
nukai, sulig šįryt paduotu 
laikrašty skelbimu.
— Taip, ramiu balsu at

sakė senukas.
— Jei taip tai mudu atė- 

jova judviejų nusipirkti.
— Labai malonu, nudžiu

go senelė. Prašau toliau, o 
ten susitarsime.

Vbs tik įžengė Fumiko su 
vyru į gražiai išpuoštą 
laukiamąjį, vyras išsitrau
kė iš kišeniaus keistą eko
nomišką skelbimą ir su ne
kantrumu parodė senu
kams.
— Parduodamieji tėvai e- 

same mudu.
— Ką? nustebo svečiai.
— Taip, tai tiesa. Apart 

šį gan puikų namelį, mu
du dar turime gražų ūkį ir 
puikų mišką. Kadangi mu
dviejų vaikučiai pasimirė 
ir likome vienudu; kad ši 
Dievo dovana nenueitų 
niekais, sugalvojome su
rasti gerą žmogų, kuriam 
galėtume palikti ramia są
žine šį visą turtą. Štai šio 
ryto keisto skelbimo prie
žastis.
— Šiais laikais tėvų ap

leidimas iš pusės nedėkin
gų vaikų nėra pirmas atsi
tikimas, pridūrė senukas. 
Turiu tačiau prisipažinti, 
kad niekad nemanėme taip 
greit surasti šio turto pa
veldėtojų. Kadangi judvie
jų širdies gerumas ir kil
nus pasiaukavimas atei
ties vargams atvedė judu 
iki mūsų, su jaudinti ju
dviejų meilės kilnumu 
skelbiame judu mūsų tur
to paveldėtojais.

Malonus ir širdingas nu
silenkimas patvirtino ir 
užantspaudavo meilės ant
spaudu jaunosios ir seno
sios kartos nepertraukia
mus savitarpio ryšius.

Artimo meile gyvenimo 
laimės nematuojamas vai
sius.

Kl. Albinas Margevičius, 
misijon. - salez.

i — Vos tik pirštai palietė

garuojančią cha (arbatą). 
Šiandien atostogų diena, 
skubėti nėra ko. Žmona 
Fumiko atvežė laikraštį.

Pirmas pušlapis pilhas 
karo naujiehų. “Karas su 
kinais” ir kada jis baigsis 
po šimts pypkių, nuryda-i 
mas arbatos gurkšnį su- , 
murmėjo ir atvertęs antrą ! 
laikraščio pusę suraūkė 
kaktą. Didelėmis raidėmis 
antroje laikraščio pusėje 
stūksojo keistas skelbi
mas.

“Parduodu tėvus. Tėvas 
yra 70 metų, motina 65 
metų. Abu gan stiprūs ir 
sveiki. Kaina abįejų 500 li
tų. Kreipkis į Tamada’os 
bendrovę”.—,

Fumikosan! Vos išgirdu
si vyro savotišką balsą 
jaunoji žmonelė skriste at
skrido prie vyro, kuris jai 
pakišo šį retą ir gan keistą 
skelbimą. Vienu akymirk- 
sniu judviejų tarpe užvieš
patavo savotiška tyla, reiš
kiantį gailesį, o kartu ir 
pasibiaUrėjimą.

Pakilo Fumiko akys nuo 
šio skelbimo ir netikėtai 
susitiko judviejų žvilgs
niai. Abudu buvo susijau
dinę ir akys buvo pilnos it 
kibiras, ašarų.
— Kas gi bus tas niekšas, 
drįstąs parduoti savo se
nus tėvus? — pertraukė 
mirtiną tylą vyras. O jei 
mes galėtume turėti arti 
savęs, mūsų vadovais ir 
palinksmintojais mūsų tė
velius! Juk mūdviejų savi
tarpio meilė būtų dar kar
štesnė!
— Tiesa sakai,... pritarė 

žmona.
— Bet... tęsdamas apgai

lestavimą vyras, — juk tai 
proga paimti šiuos nelai
minguosius senukus kaipo 
tavo if mano tėvais ir pa
linksminti jų paskutinią
sias gyvenimo dienas mū
šų meile it rūpesniu jais...

— Puiki ihintiš — patvir
tino Fūmiko.

— Nutarta, padaryta. Ju
dviejų pirmajai laimei ir

MODELISTE, — Jane Hause, parodo kuklų kostiumą 
sportininkėms, baltais ir juodais raštais marginys.

VYČIŲ TEATRAS

LAWRENCE, MASS
Anglų laikraščiai plačiai pa

žymėjo, įdėdami fotografiją šv. 
Marijos Vidurinės Mokyklos 
mokinės, Julijonos Andruškevi- 
čiūtės, kuri jau ne pirmą kartą 
atsižymėjo rašyboje. Paskutinį 
kartą už kontestinį straipsnį 
“Catholicism” dėl “Methods and 
Techniąues for Teachers and 
Students”. Pripažino “Honor- 
able Mention”, ir už tai gavo 
metams ir žurnalą “Magazine 
Digest”.

Jojikas Packer, ktlris pur
vu apdengtomis alėjomis, 
Tanforan, netoli San Fran- 
cisco, Kalifornijoj, lenkty
niavo ir baigęs savo darbą 
visas purvais apmėtytas, 
pagautas fotografo, ne
kreipė į tai dėmesio.

džiaugsmui skirta pinigų 
suma, dabar pAilo iš tam
sios dėžutės it prisiartino 
arčiau plakančios meile 
širdies. — nes tas prakaitu 
uždirbtas skatikas šian
dien jų nainui atneš palai
mą.

— Skubus žingsniai. Prie 
Tamaaa’os bendrovės lan
gelio migtuko užgautas 
skambutis linksmai nusi
juokė. Keli paaiškinimo 
momentai ir juodu links
mai nusiteikė artinosi prie

JAUNUOLIO 
DIENORAŠTIS

(Tęsinys)

“Kada tau geriausia 
tada labiausiai bijokis,

sekasi, 
o 

blogiausiai einasi, tikėkis, 
iš to nusiminimo daugel gera 
tau išeis”.

Aš taip nuliūdęs buvau ir gal
vojau. ar šie žodžiai turi vertės, 
ar jie tik dainiaus tuščios min
tys. Tiek laiko praleidau ruoš
damas ir parašydamas savo 
straipsnelį, bet ką aš daryčiau.

kada 
kad

jei Petras juomi nebūtų paten
kintas. Apsunkintas šių minčių 
našta, aš nukreipiau savo žings
nius į Petro namus.

Šiltas vakaro vėjelis prablai
vino mane ir palengvino mano 
minčių naštą. Mano kojos lyg 
žinojo, kad “kaip bus tai bus”, 
ir todėl padidino žingsnius, kad 
kuo greičiausia nuneštų straip
snelį pas Petrą ir kad aš išgirs
čiau jo įvertinimą mano darbo.;

Beeidamas gatve, aš prisimi-' 
niau vieno išmintingo žmogaus 
žodžius “Žmogus, kol giliai jau
čia, tol moka kilniai mastyti. į 
dirbti didelius darbus, aukotis”.' 

Šią mintį aš apsvarsčiau ir 
galvojau, ar šie įžymūs žmonės' 
rašo tik apie pasižymėjusius 
ponus, ar ir taip pat apie mus 
prastus žmonelius. Aš panašiai 
galvojau ir jau maniau, kad 
mano galva sprogs.

Gerai, kad aš jau greitai pri
ėjau Petro namus, o gal būčiau 
netekęs savo galvos už tų kvai
lų minčių. Aš lyg nedrąsiai pa
beldžiau duris,, nors užgjsusi. 
buvo mano sielos viltis; Marytė 
atidarė duris, ir tada mano vii- . 
tis vėl taip šviesiai sužibo, kaip 
tamsumoj nakties padangėj 
žvaigždės. Moteriškoji šypsena 
gali daug lengviau pralinksmin
ti žmogų, negu ištisa eilė juokų.

Marytė buvo labai švariai ap
sirengusi — balta suknele, ku
rioje atspindėjo jos auksiniai . O ------ - --------
plaukai. Jos veidas toks baltasį kiekvienas narys pardavinėjo 
ir skaistus, o jos šypsena padi-1 savo rūšies bilietus, 
dino jos gražumą. Sunku būtų 
rasti svetimtaučių jaunuolę, ku
riai prilygintai grožiu šią lietu
višką rožę.

“Gerą vakarą, Maryte’-, aš i 
bailiai pradėjau.

“Ah. malonar priimti tamstą, 
Jonai”, ji linksmai pridėjo, pa
imdama mano kepurę.

Mes įėjom į svečių kambarį 
ir Marytė prašė atsisėsti.

“Rodos, kad jau seniai tu pa
skutinį kartą mus aplankei. Ar 
tu vis toks drovus vyras?” pa
klausė Marytė.

Aš atsisukau į Marytę ir at
sakiau, “Aš buvau taip užimtas, 
kad neturėjau progos užeiti. Kai 
aš pradėjau rašyti savo straips
nelį, tai nieko daugiau neužsi
ėmiau kol jį pabaigiau”.

“Ah. tai tu jau straipsnelį pa
rašai. Jonai”, užklausė Marytė 
įdomiai. “Ar tu malonėtum, 
kad aš jį perskaityčiau. Jonai?” 

Marytė taip pažvelgė į mane, 
kad aš jokiu būtų negalėjau jai 
atsakyti. Aš taip stengiaus pa
rašyti ir Petrui paduoti pertai
syti klaidas, kaip dabar jau
siuos. kai Marytė perskaitys 
mano neužbaigtą darbą.

(Bus daugiau) Jonas.

So. Bostono vyčių kuopa ren
gia juokingą vakarėlį pagerbti 
savo motinėles. Iš anksto prašo- 

' me visus atsivesti savo motinė
les, kad bendrai ir linksmai pra
leistume “Motinų Dieną”. Prog
ramą sudarys dvejų veikalų 
komedija, įvairūs šposai ir juo
kai. Rimtesnių dalį programos 
išpildys dainomis. Vytis.

PASLAPČIŲ
(In the shadows of the secrets)

Federacijos Skyrius turėjo su
sirinkimą pereitą penktadienį 
po šventai valandai, balandžio 
19 d. Bėgantiems metams iš
rinkta valdyba: p. K. Vencius, 
pirmininkas; muz. Povilas Sa
kas — vice-pirmininkas; Julijo
na Andruškevičiūtė 
kė, Eleonora Švenčionienė —iž
dininkė. Naujosios Anglijos Fe
deracijos Apskričio suvažiavi
me, kuris įvyko balandžio 21 d., 
atstovavo p. K. Vencius ir J. 
Andruškevič iūtė.

raštinin-

Ar tamstos žinote, kad “Bro- 
nie” yra jaunuolė (mergaitė) ir 
dar kokia mergaitė? Nemanyki
te, kad tik vaikinai vadinami 
“Bronie”.

Ar tamstos žinote, kad Joana 
dar nėra vedusi, taigi dar nepri- 
dėkite “-ienė” vardo galūnę.

Kas daugiausia pasinaudojo 
susirinkimo užkandžiais?

Kas daugiausia kalbėjo per 
susirinkimą ?

Kas yra vyčių didžiausias 
juokdarys ?

Kas neįsigijo bilietų? Rodos

Kokia komisija 
miausią raportą?

Kokia lietuvių 
laimėjo Kardinolo

■ liavime ?

Sekmadienį, balandžio 21 d., 
3:30 vai., Motinų Arkibrolija 
turėjo surengusi arbatėlę (reu- 
nion). Susirinko narės ir kiek
viena atsivedė kaip garbės vieš
nią, moteriškę dar nepriklau
sančią prie Arkibrolijos. Po už- 

j kandžių turėta kalbų. Klebonas 
kun. P. M. Juras, apibudino Mo
tinos vaidmenį, pažymėdamas 
jos sunkią gyvenime užduotį. 
Ypač šiais dvasinio pakrikimo ir 
kovų laikais reikalinga sukaup
ti ir sukoncentruoti visas jėgas. 
Motinų Arkibrolija kaip tik ir 
ateina motinoms į pagelbą. Dar 
kalbėjo kun. J. Skalandis,* ilga
metė buvusi pirmininkė A. 
Strudčkienė, Bastek, Gillette ir 
kt. Keletas moteriškių pareiškė 
norą tapti narėmis.

tautiškos dvasios. Mūsų parapi
jinės mokyklos aukštesnių sky
rių mergaitės papuošė daug lė
lių lietuviškais kostiumais, ir 
visos, kurios darbavosi bazare 
taipgi buvo pasipuošę tautiškai. 
Pralenkė visas draugijas, pada
rydamos daugiausia pinigų, ir 
žavėjo atsilankiusius puikiai 
papuošta palapine, viliojančiais 
daiktais ir uoliu darbštumu. Ži
noma, už viską tai priklauso pa
dėka Seselėms mokytojoms.

žodžiu sakant, mūsų jaunimas 
gražiai pasirodė. Vyčiai, Soda
lietės, Studentai ir Choras visi 
pagirtinai dirbo ir pralenkė se
nesniųjų draugijas. Senesnieji 
nepavydi, bet džiaugiasi, maty
dami jaunimą užimantį mūsų 
vietas.

Bazaro komitetą sudarė š 
varg. J. Žemaitis, adv. J. G 
kus, graborius J. Dirsa, J. C 
nevičius, M. Dilonienė, Jurgei 
nytė ir Valentukevičiūtė.

Yra kilęs sumanymas ŠL^ 
metais panaikyti parapijos sko
lą, tam tikslui ir buvo rengia
mas bazaras. Todėl pageidauja
ma, kad visos draugijos, kurios 
dirbo bazare, dabar rengtų 
kartą į savaitę beano žaidimus.

Labai daug lietuvių eina žais
ti beano pas kitataučius ir mo
ka dolerius. Jai toki beano žai
dimai būtų rengiami šv. Kazi
miero parapijos naudai, beabe- 
jo eitume į savo, ir dar svetim
taučiai pas mus ateitų.

Kadangi pinigas yra patrau
kiantis daiktas, tai ir beano 
laimėjimai yra pasekmingi.

Kodėl neišmėginti?
S. Š. K. P. D.

Vaikučių Pirmosios Komuni-J 
jos diena numatyta gegužės 12 
d. Tai Motinų Diena, kurioje 
Sodalietės ruošia visoms moti
noms pagerbti programą.

išdavė įdo-

organizacija
taurę kėg-

PER KONCERTĄ:

Girdėjosi, kad “Marcinkonių 
McDonald” tariasi išvažuoti. 
Ar iš tikrųjų tu nori mus ap
leisti? Ar tave priims? Palauk 
tai gal sulauksi kelionėje drau
ge

Panelė N. S. labai neapkenčia 
lietaus. Ar gal, kad buvo tam
su?

Panelės S. iš Waterburio bu
vo labai pavargusios, kai prisi
minė, kad ant rytojaus reikia 
prie darbo ruoštis. B. C.

“ŠVIESIAJAM VAIKUI 
ŠIŲ DIENŲ”

Jeigu matai — tau neteisingai 
išplėšia iš po kojų lieptą, 
jeigu ponauja išdavikai

i ir purvinaisiais batais mindo 
šventuosius protėvių grabus.— 
neprivalai sudėti rankų!
Tu šauk, kad dangus sudrebėtų, 
teisybės šaukis, nors aklos — 
ji atsišauks už jūrų marių

Žodynai • Didionaries

Pora kartų vagiliai bandė iš
vogti bažnyčioje iš korbonkų 
pinigus. “Poor box”, kurią buvo 
padaręs p. J. Antanavičius, iš
laužta : gi žvakučių aukoms 
stulpelių negalėjo sudaužyti.

Sekmadienį, balandžio 21 d., 
vagiliai ištuštino ponų V. Čer
niauskų “ice box”, kuri buvo 
kalidoriuje prie durų. Kas nors 
buvo alkanas. Aušrelė.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
Cepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00; gerais audeklo apda
rais — $3.75.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“DARBININKAS” 
386 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

5TER, MASS
Šv. Kazimiero parap. Bazaro

Seniai laukiami, taip vadina
mi parapijos “fėrai” visais at
žvilgiais sėkmingai praėjo, netik 
davė parapijai pelno $2000.00, 
bet taipgi bazare pasireiškė

ir šluota saulėta nušluos 
kaip atmatas — engėjus tavo. 
Ir muilo burbulas gražutis: 

vaivorykštės spalvom jis mainos 
Ar ilgas amžius to puikuoliu? 
Atverk tik lūpas — ir sūpliukš. 
Graži pelkių ugnis—žaltvykslė, 
bet kyla ji iš supuvimo.
Tu bėk nuo jos—tave ji vysis, 

artėk į ją—ūmai pabėgs. 
Nesusidėk su lengvaminčiais, 
neimk daiktų tuščiavidurių. 
Pūslė lengvai į erdvę kyla, 
lengvai iškyla pataikūnai, 
padalkos svetimų dievų.
Bet sprogs, kaip ta pūslė leng-

[voji: 
daug triukšmo, maža gi naudos.

• L •
Jane Massenberg, linksma 
žaidikė sumanė, kad ir šal
tokai pabuvoti, bet kad tik 
su žaidimo uniforma. Ji 
taip atrodė Old Point Com- 
fort, Va., vieną ankstyvą 
šaltą rytmetį.
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kilomter

Lietuvos pajūryje. Praeitą žiemą ledai buvo sukaustę Baltijos jūrą tokiu pločiu, kad iiėdąug bętrūfco rogė- 
• per Velykas ir balandžio mėnesio pirmojoje pusėje tas vaizdas nedaug tebuvo pasikbitęš. Nors didieji 
tkę pasitraukė kiek giliau Į jūrą, tačiau visu pajūriu, iki vęlybo pavasario pasiliko plati kaTvbttiiš suneštų 
j kilomterų tėbesimatė poliarinio ledo neapmatomi plotai. Vaiždb: 1) Palanga ii- Birutės kalHtš Žiūrint iš 
ščio suplaktas ledų kalnas.

rogė-Praeitos žiemos vaizdai 
mis nuvažiuoti į Švediją. Dar per 
ledų laukai nuo kranto atitrūkę 
ledų juosta ir jūroje už kelių 
jūros pusės, 2) Išilgai pakraščio

' ateivis. Ar aš skaitoma pi-. 
lietė ar ateivė?

Atsakymas — Savo pir
mu apsivedimu r ' 
gyjai Amerikos pilietybę. 
Persiskyrimas neatėmė A- 
merikos pilietybės. Nuo 
rugsėjo 22 d. 1922 m. apsi- 

■ vedimas nepamaino mo
ters pilietybę, taip antras 
apsivedimas nepamainė 

.tavo pilietybės stovio, esi 
Amerikos pilietė.

I
I

I

Lietuvių Dienos Reikalais 
Susirinkimas

Tradicijinė Lietuvių Šventė Įvyksta 
Liepos 4-t<į

ketvirčių (ąuabter yearš), 
ar kalendoriaus metų ket
virčių. Kalendoriškas ket
virtis yra sekanti trys mė
nesiai, prasidedant pirma 
diena sausio, balandžio, i 
liepos ir spalių mėn.

Ketvirtis, kuriuose dar-; 
bininkas uždirba $50, ar 
daugiau, vadiname “ J

Klausimai Ir Atsakymai
Sodalės Apdraudos Ir 

Valstybių Pensijos
Klausimas — Sulaukęs 

_ 60 m. vis išgaliu dirbti, 
n. Kada sulauksiu 65 m. ma-

Ar Senas Pensijonierius 
Gali Vėl Pradėti Dirbti?

Klausimas — Sulauksiu
65 m. vasario mėn. Regu

los kortelę apie tavo mok- lariškai uždirbau apie $75, 
slą, šita kortelė parodo, į mėnesį nuo 1936 m. ir 
kad tamsta buvai nepilna- man pasakė, kad galiu 
mėtis, kuomet atvažiavai, gauti pensiją iš $23.17 į 

L-7” ... ' mėnesį. Ar man tą pensiją

Sekmadienį, balandžio 28 d., 1940 m., 2 vai. po pie- 
Marianapolio Kolegijos Rūmuose, Thompson, Ct. 
to Lietuvių Dienos Reikalais susirinkimas. Susi- 
ime dalyvavo: Marianapolio, “Darbininko”, So. 
ton, Cambridge, Brockton, Worcester ir kt.
Susirinkimui pirmininkavo Julija Jakavonytė, 

... „’ktono Miesto įkainuoto ja (assesorė).
Nutarimus užrašinėjo Jonas Kumpa.
Lietuvių Dienos reikalams tvarkytis ir jais rūpin

tis išrinkta sekanti valdyba:
Garbės Pirmininkai: Prelatas Jonas Ambotas, 

ir Kun. Kazimieras Urbonavičius.
Pirmininkas: Julija Jakavonytė, asesorė.
Vice-pirm. Antanas Zaveckas ir Julija Kasparavi

čienė.
Sekretorius: Antanas Peldžius, pagelb.: J. Kumpa. 
Iždininkas: Kun. Dr. Pauliukonis.
Iždo Globėjai: B. Jakutis ir E. čiočys.

KOMISIJOS —
Kvietimo 

pirmininkas, ir Kun. Dr. Jonas Navickas, Marianapo- 
iio Kolegijos Direktorius.

Garsinimų - Spaudos: A. F. Kneižys, “Darbininko” 
redaktorius ir “Studentų žodžio” redaktoriai — Stud. 
P. Baltinis ir Alb. Raneckis.

Transportacijos — Kun. Jonas Kripas iš Hartford, 
Alenksandras Markevičius iš Waterbury, ir Vincas Sa
vickas iš So. Boston, Mass.

Muzikos - Dainų — Naujos Anglijos Vargoninin
kų ir Chorų apskričiai.

Meno Mėgėjų — Kun. Pr. Strakauskas, pirminin
kas su teise kooptuoti sau reikalingus pagelbininkus.

Sporto — Adv. J. Cunys, Suffoik County distriktc 
prokuratūros narys, Boston, Mass. Dr. Karpavičius, 
dentistas, Worcester, Mass. ir sportininkas Vytautas 
Ananis, Ca*mbridge, Mass.

Biznio — Antanas Peldžius, “Darbininko” admi
nistratorius; Vincas Parulis, Worcester, Mass. ir p-nas 
Glavickas, Worcester, Mass.

Dovanų - Laimėjimų — Vladas Rimša, Marijona 
Kilmonytė ir Bronė Markevičienė.

Sveikatos bei greitosios pagelbos — Dr. Vaišnora 
iš Worcester ir nursė p. Pauliokonienė (Liūtkiūtė).

Teisių patarėjas — Adv. A. Mileris iš Worcešteh 
Daugiau žinių tilps sekančiuose “Darbininke” Nu

meriuose.

Kun. Jonas Švagždys, LDS Centro

daugiau, vadiname “ap- suruksiu oj m. ma-
dengtus ketvirčius” (quar- no socialės apsaugos kor- 
terš of coveragė). te'6 parodys tik apie pen-

neuždirbai $50,

kis tūkstančius dolerių už
dirbtų algų. Kiek pensijos 
galiu tikėtis gauti? Jeigu 
nebus gana mano užlaiky
mui, ar valstybė dar pridės 
kiek nors pinigų mano už
laikymui?

Atsakymas —Jeigu tam
stos socialės apdraudos 
kortelė parodys, kad už
dirbai iki penkių tūkstan
čių dolerių, tai mėnesiniai 
išmokėjimai bus $16.67.

Persiskyrimas Ir Amerikos vis mokės jeigu aš nutar
čiau grįžti vėl prie darbo? 

Atsakymas — Gali vėl 
grįžti prie darbo, kada no-

HHetystė
Klausimas — 1920 m. iš

tekėjau už Amerikos pilie- ri, bet mėnesiniai išmokė- 
čio. Persiskyrėme 1928 m. jimai sustos per tuos mė- 
1932 m. vėl ištekėjau, bet nesiūs, kada uždirbsi dau- 
mano dabartinis vyras yra giau kaip $15. į mėnesį.

Aplankymas Kanadą

Klausimas — Su žmona, 
tamsta į- ketinu važiuoti į Kanadą. 

Esu pilietis, bet mano 
žmona ateivė. Ar Kanada 
mus įleis?

Atsakymas — Amerikos 
pilietis, be kliūčių gali 
vykti į Kanadą, pasisve
čiuoti. Pasiimk su savim 
pilietybės popieras, Ame
rikos pasportą, Amerikos 
gimimo metrikus, nes Ka
nados imigracijos peržiū
rėtojai to reikalauja. Jei
gu žmona turi imigranto 
identifikavimo kortelę ar
ba pasportą lai su savim 
nešasi. Bet jeigu neturi tų 
dokumentų, ji turi žinoti 
ant katro laivo ir kada at
važiavo į Jung. Valstybes. 
Jeigu Kanadoj ją sulaiky
tų, tai telegramas pasiųs
tas į atvažiavimo uostą 
patikrintų jos legališką į- 
leidima į Jung. Valstybes. 

FLIS.
Remkite tuos profesijonalus ir biz

nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Apdrauda Darbininkanis Jų Šei
moms Po Socialės Apdtaud&š Akttt

Socialės Apdraudos Ak-įdirbti prie tokių Užšiėrtii- 
tas yra Kongreso priimtas mų, kuriuos įstatymas ihi- 
įstatymas. Įsteigia darbi- ma, ir uždirbti paskirtą 
ninkams ir jų šeimoms dvi; sumą pihigų prie tų tiŽši- 
socialės apdraudos rūšis—'ėmimų, per reikalaujamą 
bedarbio apdraudą ir se- • skaičių kvartalų, 
natvės ir likusių našlaičių; užsiėfhimai, kiltie Įtina į 
apdraudą. Aprūpina viešą; socialėg apdraudbs šrltĮ y- 
pasalpą neturtingiems se-1 ra užslėmimai fibrlku6se. 
mams, akliems ir vaikams. : šapose; kasyklosį, malū-

Socialčs Apdraudos Ak- ; nuose Drje Amerikos lai
tas priimtas 1935 m. ir pa- į krautuvese, raštinėse, 
taisytas 1939 m. šie strai-; bankose. ir kitose blmio ir 
psmai paaiskins skaityto-; ih(Jugtri.os užgig.

mimai, kurie neįeina į so
cialės apdraudos sritį — 

i žemdirbystė, naminės tar
nybos, Federalės, valsty- 

i bių ir vietinės valdžios tar
nybos, tikėjimo, labdary
bės ir kitos pelno - neda
rančios organizacijos.

Gauti apdraūdą darbi
ninkas turėjo uždirbti $50, 

, kiekviename 
reikalinga žmogui iš reikalaujamo skaičiaus

jams jų teises, nadą ir pa
reigas pagal įstatymą se
natvės ir likusių - našlai
čių programą.
KAS GALI GAUTI SENO-
AMŽIAUS APDRAUDOS 

IŠMOKĖJIMUS
Gauti išmokėjimą po So

cialės Apdraudos Aktu se- 
no-amžiaus ir likusių-naš- ......  ,
laičių apdraudos progra- ar daugiau, 
mą,

KAD BŪTUM kvalifi- 
kuotaS, Privalai tu
rėti SEKANČIUS “AP

DENGTUS KETVIR
ČIUS”

1) Nemažiau kai pusę 
tiek “apdengtų ketvirčių” 
kiek iš viso yra kalendo
riškų ketvirčių po pirma 
diena sausio mėnesio, 1937 
m., kuomet įstatymas įė
jo galion, ir prieš tą ket
virtį, kuriame sulaukei 65 
metus amžiaus.

Pavyzdin: Sakykime, kad 
tamsta sulaukei 65 metus 
amžiaus vasario mėnesį 
1941 m., ir uždirbai apie 
$60. į mėnesį per 1937 m. ir 
1938 m. Bet 1939 m. visai 
nedirbai,
per nors vieną to meto ket
virtį ir nedirbai per 1940 
m. pirmu du ketvirčiu. Su 
1940 m. liepos mėnesiu 
tamsta sugrįžai prie pas
tovaus darbo, vėl uždirb
damas $60. per mėnesį. 
Tad, vasario mėnesį, kada 
sulauksi 65 iii. amžiaus, 
gali skaityti kaipo “ap
dengtus ketvirčius”, ketu
ris ketvirčius 1937 m., ke
turis 1938 m. ir du ketvir
čiu 1940 m. — kas iš viso 
sudaro 10 ketvirčių. Iš vi
so yra 16 ketvirčių ketu
riuose metuose nuo sausio 
1 d., 1937 m., kada įstaty- 
ittas įėjo galėn. Tad tains- 
ta esi kvalifikuotas gauti 
Sttdraudą, nes tavo 10 ket
virčių yra daugiau, kai pu- 
šė įstatymo reikalaujamų 
ketvirčių, nuo laiko, kada 
įstatymas įėjo galėn, sau- 
šib i d., 1937 m.

Ž) Mfeikdlinga tamstai 
turėti ftiažiausia šešis “ap- 
dėtiftUs ketvirčius” —t. y. 
pušė Skaičiaus ketvirčių 
Nilo šiusio 1 d., 1937 m., 
kada įstatymas įėjo galėn, 
iki sausio 1 d., 1940 m., ka
da apdraudos išmokėjimas 
prasidėjo kvalifikuotiems 
darbininkams 65 metų am
žiaus, ir daugiau. •

3) Darbininkui, sulauku
siam 65 m. amžiaus, prieš 
liepos 1 d., 1940 m. užtekti
nai ttirėti “šešis apdeng
tus ketvirčius”.

4 ) Kada darbitiinkas tū
ri 40 ketvirčių, kol gyvas 
jis kvalifikuotas. Pavyz
din — jeigu darbininkas

ltiiII y
Tie pinigai tau’bus išmo- A 
keti per visą gyvenimą, ir A 
nepaisant ar turėsi kitų y 
ineigų. Gavimas tų išmo- i y 

nnmlmlr'rrc’
prašymo valstybės J* 

pensijos, bet ar tamsta iš- A 
mokės senatvės pensiją A 
(valstybė) prigulės nuo A 
aplinkybių. Jeigu tamsta 
tii-ri trailrn Iziirie tuvo aro Ii

kėjimų nesulaikys tamsta 
nuo f

turi vaikų, kurie tave gali 
užlaikyti, tai Valstybė se
natvės pensijos nemokės.

Kaip Ištarti AMerikn 
Mtetybį?

Klaųšithšd — Vos sulau
kęs 1^ metų, aš atvažia
vau į Ameriką. Mano tė
vas, Amerikos pilietis, ma
ne parsitraukė. Jis mirė 
1930 rti. Darbe turiu paro
dyti, kad esu šios šalies pi
liečiu, kaip tą galiu dary
ti?

Atsakymas — Paduok 
aplikaciją dėl “certificate A 
of derivative citizenship”, A 
(form 2400). Su aplikaci- y 
ja pasiųsk tėvo pilietybės y 
popieras, ir tavo gimimo ¥ 
metrikus, arba iš mokyk- '¥ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X 
ninkas privalo sulaukti 65 J* 
m. amžiaus ar daugiau, ir A 
sustot dirbus. Neskaito A 
darbininką “prie darbo”. A

I
I

uai Muminę prie uai uu , y 
jeigu jis uždirbo mažiau A
$15. per mėnesį, prie užsi- *A* 
ėmimo, kurį įstatymas ini
ma arba prie darbo, kuris

' nepapuola po įstatymu. | A 
Nėra reikalinga būti A 

Jung. Valstybių piliečiu. j y
Paštaba: Seno - amžiaus 

ir likusių našlaičių ap- 
4 ’ . . — - - t X

*

draudoš planas inima tik J
darbininkus ir jų šeimas, A 
kurie kvalifikuoti po siste- A 
ma. Vieša Pagelba (Publįc A 
Asistance) fėdferalis - vai- y 

kuris’y 
' Y

Y
Y 
r

štybiškas planas, 1 
teikia pašalpą neturtin-; 
giems seniams, akliems ir’JI 
vaikams, yra kas kitas.; uiii — jeigu ueu uiniiiAdo. vainaiiis, jid. Ado KiLčLb. 

dabar turi 22 m. ir visą lai-j Dėl informacijų apie Ap-' ♦♦♦ 
ką per sekančius 10 metų: draudos sistemą kreipki- j
dirba, jis bUs kvalifikuo
tas gauti apdraudą, kad 
nors jam sulaukus 32 m. 
jis dirbtų prie kito užsiė
mimo, kurį įstatymas nei- 
nima.

Gauti apdraudą darbi-

tės prie arčiausios Sočiai 
Security Board raštinės, 
kuri randasi Jūsų apylin-|*į

1^1kėje. Dėl inforniacijų apie 
viešą pašalpą kreipkitės 
prie arčiausios labdarybės 
raštines. S.S.B.

¥ 
T 
r 
r
Y
Y 
¥

ELECTRIC REFRIGERATOR

QUALITY FEATURES 
AT A BARGAIN

• Fu II 6 cubic foot capacfty
• Vacuum Sealed Thriftmaster 

Oil-cooled Mechanism
• Stainless Steel Speed Freeter
• Ali Steel Cabinet—Ali Porce- 

lain Interior
• 16 Point Temperatūra Control
• Automatic Interior Hoodlight
• Rve-Year Protection Plan 
Exectfy m »« More Expenshre Motfefs

i

^1

i

Įsigykite Hotpoint Naują 1940 Šaldytuvą
Hotpoint šaldytuvai skaitosi pirmos rūšies, o jų kainos labai-prieina- 

mos. Galite pirkti už $114. 95. Šis šaldytuvas turi vėliausius įrengimus ir 
patobtilihimus. Jo kabinetas yra visas plieninis. Jis turi penkių metų ga- 
ranciją. Ateik į mūšų krautuvę šiandien ir pasinaudok siūloma proga. 
Mes duodame lengvais issimokėjimais.

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

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas



D AE BININ K A S 6
«
I
I

Antradienis, Balandžio 30, 19-10

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Jskilmingos Pamaldos.-Šaunus 
Bankietas ir Lietuviškiausia Meno 

Programa. .
Sekmadienį, balandžio 28 d., 1940 m., 3:30 vai. po j 

pietų, Šv. Roko parapijos lietuviai su savo klebonu į 
Kun. Jonu Švagždžiu ir vikarais Kun. Juozapu Petrau
sku ir Kun. Feliksu Norbutu iškilmingai pašventė nau-| 
jos parapijos salės pastatą. Pastatas puošnus ir gra-' Meno programa buvo gana vykusi ir visus stebino 
žus. Jis aukštai iškeltas žvalgosi į visą Montello ir vi- savo labai vykusiais lietuviškais juokeliais ir gražiai 
siems skelbia, kad jis tarnaus Katalikiškai Akcijai. j dainuojamomis liaudies dainomis. Čia Brocktoniečiai

Bažnytinės Apeigos įvyko Šv. Roko par.' bažnyčio-. pasirodė, kad jie yra giliai įleidę lietuvybės šaknis ir 
je, kur buvo pasakytas momentui pritaikytas pamoks- stipriai laikysis lietuvybės. Minstrel buvo labai gra- 
las. Pamokslininkas kun. J. Švagždys gražiai apibudi-; žiai sutvarkytas ir išlavinti choristai, rodos, jie būtų 
no, kaip yra svarbu dirbti katalikiškoje darbuotėje ir vaidinę Vilniuje ar Kaune. Už tai chorui ir jo vadui 
koki vaisiai pasirodė brocktoniečių pasidarbavimo per muzikui J. Vaičaičiui priklauso garbė, 
pastaruosius metus. Padėkojimui Dievui atkalbėta Ro
žančius ir suteiktas palaiminimas su Švč. Sakramentu ris slėgė Šv. Roko parapiją per šiuos kelis metus sta- 
ir po to įvyko salės pašventinimo ceremonijos, kurias 
atliko pats klebonas kun. J. Švagždys.

Šaunus Bankietas įvyko 5 vai. p. p., naujoje para
pijos salėje. Dalyvavo per šešis šimtus svečių ir viešnių 
parapijiečių. Stalai valgiais prikrauti lūžte lūžo ir vi
si sotinosi po tikrosios talkos darbo. Šiuo kartu matėsi 
tik lengvieji gėrimai, 
suojate! Šeimininkės sumaniai patarnavo savo gamin-; linko ant klebono ir jo kitų pagelbininkų vikarų anks
tus valgius ir džiaugėsi, kad jų talkininkai esą paten- ‘ čiau kun. Baltrušiūno ir vėliau, tai yra dabar kun. F. 
kinti. Čia pat išdalinama ir atskaitos salės pastatymo Norbuto ir visų parapijiečių. Vežimas buvo sunkus, 
aukotojų - geradarių. Visiems aišku, kiek kuris prisi- bet visi brocktoniečiai ir jų prieteliai pasiryžo, kad ir
1 • • » • • . j 1 “ A 4- 1 * 4- % • • 1*1 • v . • « • • •• • >0 v • • v j • v • •

Čia parodoma Forest Rangers tarnautojų rezidencija.

LOS ANGELES, CAL

je, visada kasdien stovi įstaty
tas Švenčiausias ir dega visos 
elektrikinės žvakės. Teko patir
ti, kad pasišventėliai eina per 
naktis saugoti. Viena iš gra
žiausių čia bažnyčių yra vokie
čių misijonierių pranciškonų 
bažnyčia.

Los Angeles miestas ir apy
linkės, tai viena iš ramiausių 
vietų. Čia amžina vasara ir va
sara. Čia nėra lietaus, nėra vė
trų, nėra perkūnijų, nėra šalčių, 
nėra sniego, nereikia kūrenti 
dėl šilimos, nereikia jokių žie
minių rūbų. Per gruodžio, sau
sio, vasario mėn. palyja kelis 
kartus ir per 7—8 mėnesius ne
matyti lietaus.

Čia žemė, matomai, visur ga
na gera, auga viskas be trąšų. 
Tik visa nelaimė, kad kai ilgai 
nelyja ir vandens nepasiekia
ma ,tai ir gyventi sun)^ * 
apie 100 mylių nuo miesto vie
nas žemaitis turi 80 hektarų že
mės plotą ir sako gera žemė, bet • 
gyventi ten negalima, nėra dar 
arti vandens. Jis nori parduoti 
ir labai pigiai, gal po $1.00 už 
hektarą. Jei kas iš lietuvių turi 
pinigų galėtų pirkti ir išsigręžti 
ten šulinį, ir galėtų puikiai gy
venti. Panašių vietų yra galy
bės, ir galima labai už menką 
kainą pirkti, bet kolkas su van
deniu neprieinama, bet ateityje 
čia ir su tuo bus apsirūpinta, 
jau baigiama išvesti vandenio 
kanalą iš “Colorado RiVer”, u- 
pės, tai bus didelis dalykas, 
miestas greitai prasiplatins.

Čia miestas pastatė Centrai i- 
nį Pašto namą, kuris dar nevi
sai užbaigtas. Galima sakyti, 
kad tokio namo ir tiek tokių 
moderniškų įtaisymų nėra dar 
šioj šaly.

Čia daug įvairenybių yra y- 
patingai miesto apylinkėse, bet 
reikėtų daug vietos visa aprašy
ti. Mūsų broliai lietuviai, čia 
nors jų daug, bet niekaip viešai 
nepasirodo, mat visa dauguma 
jų, tai Stalino vergai, todėl ir 
Lietuvos ir lietuvių reikalai 
jiems mažai rūpi. Čia yra nese
niai susitvėrusi moterų, rodos, 
progresisčių kuopolė, ar kaip 
kitaip ji vadinasi, kurios rengia 
vakarėlius, piknikus ir sudarius 
kiek pelno, nutaria duoti pietus 
lietuviams, kurie yra miesto 
taip vadinami ‘karmai’, ten jų 
yra apie 12. Visoki vargšai. Ten 
viskas įrengta kuogeriausiai ir 
gražioj vietoj, jie turi pakanka
mai valgyti ir visa kas. reikia. 
Jie ten niekada iš bado nemirs 
ir nėra tokio reikalo juos šelpti, 
kas užgauna pačius to namo ar 
tos įstaigos šeimininkus. . Jei 
jiems ten ir būtų blogai, tai ką 
jų tie pietūs pagelbėtų kartą per 
4 ar 5 mėnesius?

Matomai žmonės nori dirbti ar 
daryti gero, bet nežino kam, 
nei kaip. Šelpia tuos, kuriems 
nereikalinga pašalpa. Jei jau 
norima daryti gero, tai yra 
svarbesnių ir šimtą kartų rei
kalingesnių vietų ir reikalų. 
Kaip tai dabar mūsų broliai 
vilniečiai kuriems pagalba yra 
labai reikalinga, tai kodėl tos, 
tokios geros progresuojančios 
moterys, nemato to dalyko? 
Gal būti kad ir nežino, nes 
“Laisvė ir Vilnis”, nerašo apie 
ten reikalingas pašalpas. Tai 
kur tas progresas? Čia yra bent 
7 skirtingos draugijos, klubai, 
bet visos tiek ir tedaro; geriau 
vieni kitus šmeižia, vieni ki
tiems ką nors blogo daro, nes 
čia lietuvių nėra tikros lietuviš
kos meilės. Vieni savo komuniz
me paskendę, kiti per didelį sa
vo išdidumą nesiskaito su ki
tais. Tai tiek tuo tarpu iš Los 
Angeles padangės. J. K. J. M.

Los Angeles tai J. V. Vakarų 
jūros pakrantės miestas, kurį 
iš pietų ir vakarų dengia vande
nynas, o iš rytų ir žiemių dengia 
milžiniški kalnai. Šalia tų kalnų 
yra garsusis Hollywood’as, į 
kurį viso pasaulio, ypač jauni-! 
mo atkreiptos akys, kaip į ko-! 
kią išganymo vietą. Bet ten iš-į 
ganymo visai nėra, tik pražū- 

Į tis. Ar daug tų garsiųjų akto- Į 
! rių mirė ar miršta savo natūra- ■ 
i lia mirtimi ? 95% miršta nelai- Į 135 katalikų parapijos 
i mingomis mirtimis, vieni patys 
: nusižudo, kitus kiti nužudo.
i

netolimoj ateity Los Angeles 
bus didžiausias miestas J. Vals
tybių.

Nežiūrint blogų laikų jis auga 
labai smarkiai, kasdien dygsta

, šimtai naujų namų, ir pačiame 
i mieste ir apylinkėse yra dar 
puikiausių vietų dėl miesto plė

timosi. Senais amžiais čia, ma- 
; tyt, yra buvus jūra, bet ar ji 
• nuseko ar žemė iškilo, tai sunku 
: pasakyti, nes visur žemė yra 
.vien gražus jūrų smėlis.

Los Angeles mieste yra 83 
katalikų bažnyčios, parapijos ir 

> už mies
to ribų, apylinkėse. Los Ange- 
jles mieste yra misijų pirma ir 

doros žvilgsniu,' seniausia bažnyčia, įkurta 1781 
senovės “Sodo- j m. Bažnyčia pastatyta 1784 m. 

'Nuo tos bažnyčios vardo pava- 
' dintas ir miestas.
i

K__________________________ ____ o_______c______r___________ __________ _________o_ r______________ _____ ________ _____ _____ , _____,___ ____„___ I Nežinau, ar kur nors yra taip
dienos programa atspausta folderio - knygutės for-' pelnas Šv. Roko parapijos, nes toji salė daug pasitar- miestas užima 400 kvd. mylių J ar ne, nes man nėra tekę ma- 
mate. Matėsi ir erarbės svečiu iš kitu kolonijų. naus lietuvvbės ir katalikvbės. RaD.'pločio, bet salima tikėtis, kad ‘ - X1-"

Reikia tarti žodelis ir apie patį sunkųjį darbą, ku

tant naują salę. Salė buvo pradėta statyti be jokio fon- 
! do iš anksto išauginto. Klebonas kun. J. Švagždys, ma
tydamas kun. J. Petrausko didelį darbingumą ir su
manumą statyboje sutiko pradėti statybą, kuri siekė 
apie penkiasdešimts tūkstančių dolerių. Visą statybos 
juodąjį darbą pasiėmė ant savo pečių kun. Petrauskas. 

Bravo brocktoniečiai, progre- Pagelbinį ir moraliai stipriai tvirtinantis darbas pa-

Holywood’ą 
galima lyginti 

. mos ir Gomoros miestams, ku- 
dėjo savo aukomis prie pastatymo salės. Atskaita gan sunkiais laikais vežti ir jie jį išvežė ir štai šiandien ap-1 riuos Dievas sunaikino už jų ( 
įdomi savo skaitlinėmis. Taipgi gan įdomi pasirodė ir'vainikavo iškilmingu pašventinimu. Tai didelis nuo-į nedorą gyvenimą. Los Angeles!

« A A « A 4 A 1 1 A lrM 1 4- V^a1*«AA U VkA«»AW«^.AA VAAA 4- A 1 .A. zj A W AP V^r%A'«4-AW» ■ Ą (\t\ ’

rnate. Matėsi ir garbės svečių iš kitų kolonijų. naus lietuvybės ir katalikybės. Rap. pločio, bet galima tikėtis, kad tyti, t. y. šioje Misijų bažnyčio-

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



Popiežius, ir Kardinolas 
kavo maldoms už taiką.

Geg. 1 d., 4 vai. p. p., 
klausoma išpažintys prieš šešti
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ŽINUTĖS

Geg. 2 d., yra Į Dangų Žengi
mo diena V. J. K., šeštinės. Ka
talikams pridera išklausyti šv. 
mišių, pasimelsti ir jei galima,

(Kay). prisilaikyti nuo darbo. Šv. Pet-

VIETINES ŽINIOS #■ •

.7

bus

Vakare, įvyks Sodalicijos ir 
geg. mėn. pamaldos. Bus klauso
mos išpažintys.

Bal. 27 d. mirė Teresė Monke- 
vičienė (Dudaitė), 67 metų am
žiaus. savo namuose 110 W. 6th 
St. Ji paėjo iš Onušiškio para- nes. Po bažnyčia bus vedamos 
pijos. Amerikoje pragyveno 45 pamokos pirmos §v. Komunijos i 
metus. Paliko sūnų, dukterį ir klasės vaikams. Po to įvyks ma- 
seserį. Palaidota bal. 29 d., 9 žojo choro pratyba. Geistina,. 
vai. ryte, iš Šv. Petro par. baž- kad daug vaikų stotų į daininin- 
nyčios, Šv. Kryžiaus kapuose, kų eiles.
Malden, Mass.

i—
Bal. 28 d., tapo pakrikštytas’ 

sūnus Juozapo ir Anielės (Jan
kauskaitės) Le Blanc vardais 
Richardas Enrikas. Kūmais bu
vo Pra: 's White ir Juzefina 
Crear.

Po to buvo pakrikštyta duktė 
Ona-Pranė Kazio ir Onos (Bra- 
dauskaitės) Kačinskų 
Kūmai buvo Alfredas Zardec- ro par. bažnyčioje tą dieną šv. 
kas ir Ona Valatkaitė. mišios įvyks šiomis valando-

_________ mis: 5, 6, 7, 8 ir 9. Per pasku
bai. 30 d., 7vai. vak., Šv. tinęs bus sakomas pamokslas. 
;ro par. bažnyčioje įvyks pa- Vakare, 7:30 vai., bus mišparai 
Idos prieš geg. mėnesį, kurį ir geg. mėn. pamaldos.

Žinios Iš Lietuvos’
Nuncijus Lietuvai £imes 1883 metų balandžio 

_______ 2 d. Saint Pierre parapi
joje, Aostos provincijoje ir 
vyskupijoje, Italijoje. Nuo 
1920 m. iki 1932 m. arki
vyskupas Centoza buvo a- 
paštališkojo nuncijaus Vo
kietijoje auditorium, tuo 
būdu nuo 1920 iki 1929 m. 
artimai bendradarbiavo su 
dabartiniu popiežium Pi- 

ijum XII, tuometiniu apaš
tališku nuncijum Berlyne. 
Nuo 1932 iki 1936 m. arki
vyskupas Centoza buvo a- 
paštališkuoju nuncijum 
Bolivijoje, o nuo 1936 iki 
1940 metų pradžios — a- 
paštališkuoju nuncijum 
Venezueloje.

Kaunas — Popiežiaus Pi
jaus paskirtasis Lietuvai 
nuncijus monsinjoras Lui- 
gi Centoza, tituliarinis E- 
dessos arkivyskupas yra

DAKTARAI

nu

Forest Rangers filmoje parodoma, kad akyliai yra
« • • w« • v • • i _ _x___ -L— L_____ T ■ 'T . * '

kadį
bus

1 šventinami klierikai. Jų tarpe
yra Albertas Abračinskas, kurs

Įtaps kunigu. Jie prašė melstis.
! už būsimus jaunus kunigus ir a- j
belnai už dvasiškiją, ypatingai
Kryžiaus dienomis.

i Vietiniai kunigai skelbė,
1 penktadienį, katedroje

4- , i

saugojami miškai šių vaizde matomų sargų, kad ne
užsidegtų bei užsidegus, kad kuogreičiausiai likvida
vus ugnį.

DU PASAULIAI

"DARBININKO"

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

Birželio - June 9,1940
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.

Lietuvisį Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredorciš nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbrtdge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS) ,

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

į Tą dieną, 4 vai. p. p., bažny-' 
tinėje salėje bus rodomi iš di
delio teatro judami paveikslai. 
Vaikams įžanga 5c., suaugu
siems 15c.

Vakare, bus laikoma Šv. Va- ; 
landa, pamaldos geg. mėn., ir! 
novėnos prie šv. Dvasios.

Po to bus maldos apaštalystės' 
draugijos susirinkimas salėje. 
Bažnyčioje bus didžioji choro 
praktika. Jaunimas yra kvie
čiamas prisirašyti prie šio įžy- 

, maus choro.

Kada atvažiavai į Ameri
ką, gal radai vietą apsigy
venti tarpe žmonių iš tavo 
krašto ir prisidėjai prie jų 

i įsteigtų organ i z a c i j ų. 
į Mums visiems linksmiau 
gyventi savųjų tarpe. Atė
jus į metus, mūsų žmonių 
papročiai ir nuomones taip 
suauga su mumis kaip mūs 

’ kojos ir rankos. Esame pa-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGAS

Reikalingas darbininkas, su
gebąs važiuoti arkliais ir juos Į 
prižiūrėti (teamster). Norin
tieji darbą kreipkitės į: 

Joną Tatulį, 
Marianapolis College, 

Thompscn, Conn.
(19-30)

PERSIKĖLĖ
Abraham Zintz, advokatas 
Cambridge, praneša, kad jis 
perkėlė savo ofisą j Centrai 
Sąuare Building, 678 Massachu
setts Avenue, Cambridge, Mass. 
Telefonas KIRkland 5530.

savo protėvių kalbą? Ne
išpasakytai graži kalba ir 
tas prisidės prie jūsų išsi
lavinimo”.

Gal tas įspūdžio nepada
rys, ir turėsi bandyti ką ki
tą. Pamąstyk apie tai, ką 
nutarsi daryti, tegul turi 
draugiškumo dvasios.

Jeigu jūsų vaikams nepa
tinka seno krašto būdai ir 
pripratimai stenkimės su
rasti kodėl? Ar mes pers-į 
tatėm juos taip, kaip jie 
vaikus interesuoja ? Jeigu' 
tau sunku taip daryti, gal 
tavo apylinkėj randasi 
žmogus, kuris gali labai 
gražiai dalykus nupiešti. 
Gal muzėjui rasi žingei-i___  r_____  . __o  
džių dalykų. Gal išgalvosi pergyventus nuotykius iš 
svarbu yra interesuotis A- 
merikos reikalais, nes ji 
kitokių būdų. Tėvams 
dabar jų naujas kraštas, 
ir vienintelis kraštas, kurį 
tavo vaikai žino. Senas 
kraštas praeityje. Ameri
ka su jos puikioms pro
goms, kaip ir klaidoms, y- 
ra mūsų ateitis. Mūsų vai- 

i kai turi jausti, kad mes e- 
įsame dalis šio krašto. Ta
vo tautos žmonės prisidėjo 
prie šios šalies pastatymo. 
Ar žinai ką apie tai? Jeigu 
ne, tai gal gerai būtų susi
pažinti ir pasidalinti min
timis su savo vaikais.

Šita problema turi daug 
pusių, jas visas aprašyti 
nėra užtektinai vietos. Kai- 
kurie mūsų vaikai apsive- 
da su kitos tautos jauni
mu. Kaikurie permaino 
vardus ir taip toliau. Žmo
nės nesusipratimais pers
kirti paprastai nesusitai
ko, jeigu abi pusės to neno
ri ir prie to neina. Nesu
lauksime riei meilės nei 
garbės nuo mūsų vaikų, 
jeigu mes pirmiau jiems to 
neduosime. Jei tau sunku

Merkinė — Šiomis die
nomis Druskininkuose mi
rė senas knygnešys J. Kru- 
konis, sulaukęs 103 metų 
amžiaus. Jis jauniesiems 
dažnai dar papasakodavo 
savo patirtus vargus ir

spaudos draudimo gady
nės.

v •

t

Prašome visų ruoštis į šį 
išvažiavimą.

r
I
i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu {vairiausios rūšies auk 
gintim u- sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

3«S WEST BROADWAV 
So. Boston, Mase.

u

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Mass.
y

Seinai — (Suvalkų tri
kampis). Vokiečių įstaigos 
paruošė planą eksploatuo
ti prijungtos Vokietijai 
Suvalkų srities žemės ūkio 
turtus, suintensyvinant 
pieno, sviesto ir kitų pro
duktų gamybą, panaudo
jant ūkininkams ir priver
čiamas paskatinimo prie
mones.

iMMbAai jitm 1 ImaŲiiCCn Ann LaUnGry, mC.

7—9 Ellery St.,
So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 2923
Jei norite, kad Jūsų drabužiai 

būtų (variai išplauti, 
paveskite i| darbą mums.

PeterP.PIenck
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengSjaa.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis sa 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Genu Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apekaltllavimal ir patarimai dykai

kaip tėvai, giliai pažiūrėsi
me į savo jausmus ir min
tis, ir aiškiai matysime ir 
įvertinsime savo vaikų Į 

i meilę.
Daug tėvų, jau suaugę 

atvyko į šį krištą, ir suriku 
jiems buvo išmokti anglų 
kalba. Vaikai ne visuomet 
supranta kalbą seno kraš
to. Tai reiškia,*kad tėvams 

tilteu suprasti 
viens kitą; Ir bė supratimo 

i pakyla visoki nesusiprati
mai. Tuo atžvilgiu, kalba 

** yra labai svarbiu klausi
mu.

Daleiskime, kad savo vai
kams pasakysi: “Mes ištik- 
ro viens su kitu negalime 
susikalbėti. Jūs riesupran- 
tat, ką aš sakai!, ir aš ne
suprantu, ką jūs sakote? 
Tas blogas dalykas turi 
baigtis. Stengsiuos pra
mokti angliškai, lankysiu 
pilietystės kursus, kad tik taip daryti, man parašyk 
jus geriau suprasčiau. Ar apie tai. Yra koks nors iš- 
jūs sterigsitės išsiriiokinti

i
Į

_ ___į
tenkintj kuomet vartojame
catrn nDrnmnvmoa voctll. «

vėms, gimimams ir mir
tims, ir garbiname tą, kas 
mums atrodo svarbiausia.

Sulaukiame vaikų, jie 
auga kitame pasauly su sa
vo nuomonėms ir įsitikini
mais. Dažnai jie nenori pri
sidėti prie mūsų organiza
cijų, jie neskaito mūsų lai
kraščių, neseka mūsų pa
pročių ir jų nuomonės ne
sutinka su mūsų. Tad mes 

! turime viename name, tar- 
Po,pe žmonių to pačio kraujo 

du pasauliu. Ką

I

i
Į
I

Šeštadienį, 7:30 vai. vakare' 
bus laikomos geg. mėnesio pa
maldos.

Sekmadienį po mišparų ir ge
gužės mėnesio pamaldų — 3 v. 

Į p. p., prasidės Pranciškonų Bro- 
[ lijos vadovybėje arbatėlė.
užkandžių mažasis choras, va- i įr kūno, du pasauliu. Ką 
dovaujant muz. R. Juškai, iš-įgalime daryti? Atsakymas 
pildys gražią operetę — Dėdė nėr lengvas. Galime išsprę- 
šiaudadūšis. ; sįį šitą problemą, jeigu,—

J. E. Vilimas Kardinolas O’Co- 
nnell, užjausdamas Šv. Tėvo at-

I sišaukimą į pasaulį melstis už Į 
taiką, savo diecezijai įsakė kas- į

. dieną melstis prie Marijos per į
visą Jos mėnesį.

LIETUVOS DUKTERŲ 
IR DARBININKŲ ŠOKIAI 

NUAIDĖJO

i

rišimas.

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

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

27 d., 
Buil- 

įvyko 
X.

Povilas Būhmanas
48 CRESCENT A VENDE,
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HITJL AVĖNUE,
DORCHESTER, MASS.

Perkins Marilei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

I

Justas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius.
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTING

Bronfc Kupruiias
General Repairs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
Ijti, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

W00DST0CK
T v P E W R I T £ R $

i

GRABORIAI
d

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJAŠ

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
80. BpSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyvaa. vieta: 838 Dorchester Ava.
TeL COLumbia 9537.

šeštadienį, balandžio 
š. m., vakare, Municipąl 
ding salėje, So. Bostone, 
Lietuvos Dukterų ir darbininkų 

! šokiai. Į šokius atvyko gerokas 
’ būrys svečių ir viešnių. Muzikos 
aidų lydimi liūliavo, sukosi, 
linksminosi ir džiaugėsi šeimy- 

J nišku pasilinksminimu. Nuo
taika labai pakili. Visi buvo pa- 

---------------------------- įtenkinti. Iš šalies žvelgiant da- 
Prlstatau ICE CREAMĄ ir užkan* _ . . - u j -• ii rėsi įspūdis, kad čia lyg vienos 

j šeimos nariai, 
šokių bangos,

J čius, dar kiti 
navo. Reikia 
kad šokiuose 
kyklinio amžiaus jaunimo, 
jų ir globėjai. Nors Municipąl 
building salė nėra tai liuksusinė 
kokio nors garsaus viešbučio 
salė, bet ji yra gana patogi ir 
leidžia jaunimui linksmintis pa- 

1 doriose sąlygose. Tiesa, ir tas, 
kad šiuose šokiuose nesimatė 
garsiųjų žvaigždžių, kurios pa
prastai mėgia skraidyti ‘gar
siuose’ h oteliuose ir kt.

Valio, Lietuvos Dukterys ir 
Darbininkai! - Rap.

K. Sidtatfskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

▼tai skelbkitAi “Darbininke*
I
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Įvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oil burnerį su tanku Ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią žilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams iisimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLES 1 KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass.

Telef. ŠOU 0346 <
___________________________________________________________________________

\\\\ \ \ j
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Ir taip bangavo 
kiti sekė šokan- 

mandagiai patar- 
pažymėti ir tas, 
matėsi daug mo

čia

Jdsąhf.CBper 
(Kasperas) 

LAiODTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMU0TOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 Eas! Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
ReMdence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Kranuose - Buteliuose ir aklinai 
uždarytuose kenuose

STAR BRtWIH6 C0„ BOSTON
Išdirbėjai ir Murphy’s Ale 

ir Star Prize Lagėr.



Rytinių Valstybių Žinios
HEW HAVEN, CONH.

Pereitą sekmadienį, balandžio

i

PROTOKOLAS

A. Laukiemienės Ir Šeimos
Vieša Padėka

Antosė Spogie-

Į

LDS N. A. Apskričio Suvažia
vimo

kandžiams, kuriais 
kuopos nariai.

ROCHESTER, N. Y.

; Suvažiavimas išaiškinęs, kad
• šiais 1940 metais pripuola LDS
I ir laikraščio “Darbininko” 25

TEATRAS
šeštadienį, balandžio 6 d., Mo- 21 d. šioj svetingoj lietuvių ko- 

terų Draugija, vardu Švč. Mari-1 Unijoj, įvyko LRKMS Connec- 
jos Panos į Dangų Ėmimo, su-' ticut apskričio, pusmetinis su
rengė teatrą Gyvenimo Ver- važiavimas, kuriame dalyvavo 
pete . šeštadienio vakarais pa- atstovės iš keturių kuopų, bū- 
prastai mūsų parapijos audito- tent: 
rijoje mažai yra parengimų, ir 
jeigu buvo tai būdavo nepasek- 
mingi. Bet Moterų Dr-ja, vado
vaujant pirmininkei p. S. Zda
nienei, energingai darbavosi ir 
sutraukė didelį skaičių žmonių, i 
(nors ir kitoje svetainėje buvo 
lietuvių parengimas). Veikalo 
turinys imtas iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Buvo gražiai at
vaizduota jaunimo troškimas 
mokslo ir meilės, o neturtingų;
tėvų nesuprantamas troškimas būry, Conn., laišku sveikino po- 
turto, kad tiktai savo sūnų ar 
dukterį apvezdinus turtingai, 
neatsižvelgiant ar tose vedybose 
bus meilė ir sutikimas, ar ne. 
Veikale buvo labai gero ir sal
daus juoko, bet buvo ir tragedi-

Hartford, Manchestcr, 
New Britain ir New Haven.

Suvažiavimą sveikino kun. J. 
Jankauskas, vietinis klebonas, 
pareikšdamas savo malonumą 
ir džiaugsmą turėti globoj šios 
kilnios organizacijos lietuvių 
merginų bei moterų suvažiavi
mą. Palinkėjo daug Dievo ma
lonių dirbti Dievo garbei ir tau
tos naudai.

Suvažiavimą sveikino telegra
ma ponia Digimienė iš Water-

’ - *

•
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MANIEVRUOSE, — Žaibo akimirka nušvietė apylinkę ir iš 75 mm lauko kanuolės pradėjo austi pragarišką 
audinį, manievruose prie Camp Ord., Cal. Tai buvo naktinės pratybos. Batarėjos nariai dirba pasidalinę. Vieni 
seka kryptį, kiti klauso iš vadovybės pranešimų, dar kiti taisosi sekančiam kroviniui.nia S. Sakalienė, “M. D.” redak

torė. žodžiu sveikino visos val
dybos narės. Sesijas sumaniai 
vedė panelė J. Janušonytė, ku
riai pagelbėjo O. Norkūnaitė; 

• raštininkė buvo panelė M. Jo
jos ašarų, kurių nebuvo galima kubais. Į mandatų bei įnešimų 
sulaikyti. Tiktai vieno daiktelio • komisiją įėjo ponios E. Scanlan 

- Dinevičienė, tvarkdarė
Ta pastaba ne veikė-. buvo vjena iš vietinių, atsipra

šau neatmenu pavardės. Kores
pondentė — B. Mičiūnienė.

Išklausyta valdybos raportai 
ir ankščiau buvę nutarimai, ku
rie buvo priimti. Plačiau pasi
tarta būsiančiu trilypiu išvažia
vimu, kuris įvyks 2 d. liepos, 
New Haven, lietuvių parke, pa
jūryje. New Britainietės pakvie- 

, tė visas kuopas dalyvauti minė- 
I tame išvažiavime. Hartfordie- 
tės užkvietė visas kuopas daly
vauti lenktynėse, pasilaikyda- 
mos lenktynių paslaptį sau. Nu
tarta, siųsti iš kiekvienos kuo
pos po dvi darbininkes į šį iš
važiavimą. r

Priimta keletas įnešimų, dėl 
gerovės organizacijos, kurie bus 
pranešti seimui. Plačiai aptarta 
vajaus eiga ir nutarta skirti iš 
apskričio iždo dovana $10, tai 
kuopai, kuri prirašys daugiau
sia narių, bet turi prirašyti ne
mažiau kaip 10. Taip pat nutar
ta garsinti vajaus eigą per ra
dio, tuo rūpintis palikta valdy
bai, nedaugiau skiriant išlai
doms 10 dol. Nutarta pasiųsti 
auka 10 dol. Vilniaus našlai
čiams į G. V. fondą. Priimtas 
pakvietimas ir nutarta apskri
čio vardu įteikti dovaną su pa
sveikinimu Hartfordo 17-tai 
kuopai 25 metų jubiliejaus pro
ga. Tai atlikti pavesta apskri
čio pirmininkei. Metiniam susi
važiavimui skirta vieta Hart-

gaila, kad publika nemokėjo su- įr q Dinevičienė, tvarkdarė 
prasti. 1 
jams, bet klausytojams. į

Veikėjai artistai buvo sekan
tieji: Antanas Bružas, pasitu-: 
rintis lietuvis smuklininkas —1I
Pranas Samolis; Ieva, jo žmona, 
—Petronėlė Poluikienė; Petras,1 
jų sūnus — Albinas Remeikis; 
Jurgis Vaitkus, beturtis lietu
vis — Petras Norkeliūnas; Mag
dė, jo žmona 
nė; Agutė, Vaitkaus duktė pir
mosios žmonos — Julė Vilimai
tė; Jonas Thompsonas, ameri
konas milijonierius — Pranas 
Rimkus; Dr. Juozas Kalnaitis, 
senas Petro draugas — Pranas 
Beliukevičius; Ona Šimkiūtė, 
busimoji Kalnaičio sužieduotinė 
— Ona Skilinskaitė; Pranas 
Būras, turtingas amerikietis — 
K. Zlotkus: Marė, jo duktė — J. 
Bitinaitė; Vincas Bradley, ats
tovas tarptautinės dailės Sindi
kato — A. Paliulionis.

Dailės ir kritiko akimis žiū
rint, geresnių artistų negalėjo 
parinkti ir patys Hollywood di
rektoriai. Jie kiekvienas tiko 
savo pareigose. Tiesa buvo trū
kumų, bet tas atleistina, nes per 
mažai tokių veikalų yra stato
ma. Tokie mėgėjai vaidintojai 
galėtų ir didžiausius veikalus 
pastatyti.

Pasekmės gražios, publika pa
tenkinta. Ateityje pageidaujama 
daugiau scenos veikalų. To vei
kalo direktoriai buvo p-nia A. 
Shukis ir John C. Morcan.

ford, Conn. Sesijos uždaryta 5 
vai. vakare. Panelė M. Jokubai- 
tė užkvietė atstoves vakarienės. 
Vakarienės metu pareikšta 
daug gražių minčių ir padėka 
už vakarienę. Taip pat pareikš
ta nuoširdi užuojauta kun. P. P. 
Kartonui dėl jo tėvelio mirties. 
Apie 7 valandą vakare visos at
stovės išsiskirstė į namus gra
žiausioj nuotaikoj.

Kores-tė B. M.

Šiuomi pareiškiu savo širdin
giausią padėką visiems, kurie 
atjautė mus, mūsų nelaimės va
landoje, suteikė mums užuojau
tą ir paskutinį patarnavimą dėl 
mano vyro - tėvelio — Augusto 
Laukžemio, kuris mirė 12-tą 
dieną balandžio, šv. Mykolo li
goninėje, Nevark, N. J. Palai
dotas balandžio 16-tą dieną, Šv. 
Kryžiaus kapinėse, No. Arling- 
ton, N. J.

Iš L.D.S. Veikimo
r-

metų sukaktis, nutaria iš savo 
veiklas paruošti istoriją ir tam 
darbui išrinko komisiją, į kurią 
įėjo: Tarnas Versiackas, Kazi
mieras Nadzeika ir J. Kumpa. 
Išleidimui leidinių iš savo iždo 
skiria 25 dolerius.

Nutarta šiais metais gegužės 
30 dieną, kaip ir visados, laikyti 

į savo metinę gegužinę Romuvos 
Parke, Montello, Mass. su šv. 
Roko parapija. Darbas vykdyti 
palikta valdybai ir į pagelbą da- 
rinkta iš kiekvienos kuopos po 
kelis atstovus: l-mos kp. —Ma
rijona Kilmoniūtė ir Stasys Gri- 
ganavičius; 2-ros kp. — Julius 
Baronas, Kazys Grigas, Juozas 
Balevičius, Petras Tūbelis, ir 
visi kuopų nariai reikale yra 
pasiryžę stot darban.

7- tos kp. — Pranciška Ma- 
žuknaitė ir Vladas Blavackas.

8- tos kp. — Petras Kadaitis, 
Benediktas Jakutis ir Antanas 
Zaveckas;

65 kp. — Kazimieras Nadzei
ka ir Antanas Zapėnas; 97 kp. 
— Tarnas Versiackas.

3 kuopos, Norwood, Mass., 
praneša, kad vėliau prisųs savo 
atstovus, kuriuos išrinks savo 
susirinkime. Taip pat raginama 
ir kitas kuopas, kurios nedaly
vavo suvažiavime, prisiųst savo 
atstovus gegužinės reikalu.

Išreikšta širdinga padėka Dva
sios vadui, kun. Pr. Virmaus- 
kiui, kuopos valdybai ir visiems 
nariams už suteikimą patalpų 
ir priėmimą suvažiavimo. Posė
džiai baigės, 4 vai. vak.

Maldą atkalbėjo kun. Pranciš
kus Virmauskis.

Pirm. Antanas Zaveckas, 
Rašt. Tarnas Versiackas.

Po susirinkimo atstovai pa
kviesti į “Darbininko” salę už- 

rūpinosi 
Rašt.

įvyksta suvažiavimas.
į Suvažiavimas išklausęs suva
žiavusių atstovų minčių, po dis
kusijų įnešė pageidavimą, kad 
kuopos šiais Jubiliejiniais me
tais LDS organizacijos ir laik
raščio “Darbininko” veiktų į- 
vairiomis kriptimis, būtent, eitų 
į namus ir kviestų užsiprenu
meruoti “Darbininką”, įrašytų

Į
į LDS.; kad skaitytojai kreiptų 
dėmesį į “Darbininke” telpan
čius straipsnius, kurie šiais lai
kais yra be galo aktualūs. Taip
gi nenumesti senų bei perskai
tytų “Darbininko” numerių, bet 
juos siųsti į tuos namus, kur 
žinoma, kad katalikiška spauda 
jų nepasiekia.

Skaitomas protokolas 49-to 
suvažiavimo, įvykusio rugpjūčio 
27 d., 1939 m., Greenfield, Mass. 
Priimta ir atskaita protokolų 
knygoj sutinka su iždininko 
knyga, vedama Kazimiero Na- 
dzeikos. <

Antanas Kneižys ir Antanas 
Peldžius savo kalbose pareiškė 

: ir pageidauja, kad būtų paruoš- 
i ta istorija apskričio, kuri tilptų 
■jubiliejinių metų LDS ir “Dar- 

, bininko” leidiniuose, 
į Iš LDS seimo raportą išdavė 
■ raštu Pranciška Mažuknaitė. 
' Raportas priimtas. Antras ats
tovas nepribuvo.

Mandatų komisija, patikrinus 
mandatus, įteikė ir pranešė, 
kad viskas tvarkoje. Ir raportų 
pasirodė, kad suvažiavime daly
vauja iš 6 kuopų 34 atstovai ir 
iš centro 2, viso 36. Ženklelius į ___________
atstovams prisegė panelė Mari-

šonu Bosu,,i Gegužės 30-tą, Romuvos Parke
Mass. — Kun. Pranciškus Vir- [ 
mauskis, Jurgis Razvadauskas,' 

t p. Sanda, Pranas Razvadaus
kas, Juozas Jeskevičius, Anta
nas Peldžius, K. Niauronis, p. 

Į Mešlis, Marijona Kilmoniūtė, 
i P. Barauskas, Vincas Valatka,
Vincas Savickas, J. Kumpa. St. 
Griganavičius, V. Kališius ir A. 
Zaleckas.

2-ros kuopos, Montello, MassJ
— Kun. Juozapas Petrauskas, 
Kazys Grigas, Julius Baronas, 
Juozas Balevičius, 
Tūbelis.

7- tos kuopos, Worcester, į
Mass. — V. Blaveckas, Pran
ciška Mažuknaitė, ir Algirdas i 
Mažukna.

8- tos kuopos, Cambridge, 
Mass. — Petras Radaitis, Anta-

Į nas Zaveckas, Aleksandra Vin- 
ciūnas, J. Samalis, Juozapas 
Morkevičius, Jokūbas Puzinas 
ir Benediktas Jakutis.

65-tos kuopos, Nashua, N. H.
— Kazimieras Nadzeika ir An
tanas Zapėnas.

97-tos kuopos, Lowell, Mass.
— Tarnas Versiackas.

Iš Centro — Antanas Kneižys
ir Antanas Peldžius.

Suvažiavimas atšaukia nuta
rimą str. 17, užrašytą protokole 
No. 36-to suvažiavimo, įvykusio 
balandžio 2 dieną, 1933 m., So.! 
Bostone. Nutarta apskričio su- 

) važiavimus šaukti paeiliui kuo
pų kolonijose. Apskričio valdy
ba atsiklausia kuopos. Jeigu 
kuopa atsisako priimti suvažia
vimą, tai, apskričio valdyba su
važiavimą skelbia “Darbininko” 
salėje.

Svečių pavaišinimui susirinki
mas nutaria skirti kiekvienam 

, suvažiavimui iš apskričio iždo 
. tos kolonijos kuopai $10.00, kur

LDS N. A. Apskričio suvažia
vimas įvyko gruodžio 31 d., 
1940 m., 1 vai. po pietų Šv. Pet- j 
ro parapijos bažnytinėje salėje. 
South Boston, Mass.

Suvažiavimo posėdį atidarė 
apskr. vice-pirm. Antanas Za
veckas ir pasveikinęs atstovus 
paprašė vietinio klebono kun. Į 
Pr. Virmauskio atkalbėti mal-! 
dą.

Kun. Pr. Virmauskis visus; 
nuoširdžiai pasveikino ir linkė
jo kuogeriausios kloties posė
džiavime ir kad būtų išnešami 
naudingi nutarimai.

Suvažiavusius atstovus svei
kino vietinės kuopos vardu p. 
J. Kumpa; Centro vardu “Dar
bininko” red. Ant. F. Kneižys; 
2-ros kuopos vardu, Montello, 
Mass., p. Kazys Grigas; 7-tos 
kuopos vardu, Worcester, Mass. 
p. VI. Blaveckas; 8-tos kuopos 
vardu, Cambridge, Mass. p. B. j 
Jakutis; 65 kuopos vardu, p. K. 
Nadzeika; 97 kuopos vardu —■ 
T. Verseckas.

j
Rinkimas prezidiumo. Vien

balsiai užgirta apskr. valdyba, 
būtent, pirm. A. Zaveckas, pa- 
gelbininko vieton iždininkas 
Kazimieras Nadzeika ir rašti
ninkas Tarnas Versiackas.

Mandatų ir rezoliucijų komi- 
sijon išrinkti — J. Kumpa, B. 
Jakutis ir P. Mažuknaitė.Pa.,

LDS kuopų ir Visuomenės Žiniai
tą dieną tikrai visi Naujos 
Anglijos darbininkai ir 
darbininkės, giminės ir pa
žįstami, prieteliai ir rė
mėjai susitiktume mes ta
me puošniame parke. Kas 
brangiau, jeigu ne sveika
tai padėti sustiprėti ir su
sitikus savo senus pažįsta
mus su jais pasidžiaugti ir 
pasidalinti bėgamaisiais 
klausimais. Gyvenimėlis 
juk toks trumpas, tad ko
dėl juo nesidžiaugti, kuo
met esti parengtos pui
kiausios progos. Tad nuo 
šiandien, lai bus mūsų 
kalendoriuje pažymėta, 
kad gegužės 30-tą vyksi
me į Romuvos parką. Aš

Gegužės 30-tą, š. m., Ro
muvos parke, Montello, 
Mass. įvyks metinė - tra- 
dicijinė LDS Naujos An
glijos Apskričio Gegužinė- 
Piknikas. Pikniko darbai 
bus vykdomi bendromis 
jėgomis su Šv. Roko para- 

_ ’ pi jos darbuotojais. Pikni-
ir etras bug paloštas pilnam 

pasitenkinimui auštant 
ir rėdant gamtą žaliu rū
bu, plačiam pavasarėliui. 
Tai pirmutinė bus išvyka į 
gamtos papuoštą parką, 
kur galima bus atsikvėpti 
šviežiu oru ir pasidžiaugti 
gamtos papuošalu. Pada
rykime intenciją ir jau iš 
anksto pasirūpinkime, kad

mo), trys sūnus — Juozą, Au
gustą ir Danielių, dukteris Ade
lę, Aleną ir Veroniką, vieną se
serį Elzbietą, gyv. New Yorke, j 
ir vieną seserį Marijoną Gečie-, 
nę Lietuvoj.

A. a. Augustas Laukžemis, 60 
metų amžiaus, gimė Naumies
ty j, Tauragės apskr. Lietuvoj. 
Amerikoj išgyveno 37 metus, 
ir per 30 metų laikė spaustuvę, 
užvardintą “Lithuanian Press”. 
Turėjo labai plačią pažintį vi
soj Amerikoj, ypatingai tarpe 
biznierių, nes apart kitų spau
dos darbų a. a. Laukžemis dary
davo kalendorius, todėl turėjo 

j įvairių reikalų tarp plačios vi-

ir te-
i vėsimi 

Adelė 
pilnai

ŠVENTAS RASTAS

kaip 
kuo-
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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

60 Ellsvvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia R d 

Ssuth Boston

PHONE
So. Boston 

2271

A. a. Augustas priklausė prie 
Švč. Trejybės Lietuvių parapi
jos, kurios bažnyčioje įvyko iš
kilmingos šv. mišios už velionio 
vėlę. Nuoširdžiai dėkuojame 
kun. Kelmeliui, kun. Kemežiui 
ir kun. Šaraiui už atlaikymą šv. 
mišių, kun. Simonaičiui už mi
šias ir suraminimą nuliūdimo 
valandoje.

Dėkuojame Šv. Cecilijos cho
rui, Šv. Kazimiero mažiems 
choristams, vargonininkui Bur- 
kei už giedojimą laike šv. mi
šių ir p. Marijonai Mitruliūtei, 
vargonininkei iš Chester, 
kuri sugiedojo solo.

Dėkuojame draugijoms, 
tai: Moterų Sąjungos 68
pai, Tretininkėms, Apaštalystės 
Maldos, kurios užprašė mišias ir

• Į i “in corpore” ėjo prie Šv. Komu- 
I i nijos laike mišių. Taipgi New- 

ark’o Vyčiams, Lietuvių Demo
kratų klubui ir visoms šeimoms 

į ' ir pavieniams asmenims, kurie 
užprašė mišias (Spiritual bou- 
quet) ir kurie suteikė gražius 
gėlių bukietus, ir graboriui M. 
Akialiui, Jr. už malonų patarna
vimą.

Dėkuojame mūsų nuošir
džioms draugėms, kurios taip 
rūpestingai suruošė pietus Šv. 
Jurgio salėje dėl visų palydovų 
ir suteikė visiems mūsų drau- Į suomenės ir visuomet bandė są- 
gams malonų patarnavimą; gi
minėms ir draugams, kurie at
važiavo iš kitų miestų atiduoti 
mano mylimam vyrui — tėve
liui paskutinį patamavimmą;
taipgi visiems vietiniams, ben
drai visiems, kurie lydėjo į am
žiną poilsį ir suteikė mums su
raminimą.

Paliko mus dideliame nuliūdi
me, žmoną Anelę (Venskaitę) 
Laukžemienę, iš Lietuvos, Vai
nuto parapijos (Kailinikų kai-

i! 
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žiningai visiems patarnauti.
Netekę brangaus vyro 

velio, įstaigos reikalus 
kaip ir pirmiaus. Duktė 
ir sūnus Augustas yra
apsipažinę su spaustuvės rei
kalais ir visuomet prie tėvelio 
dirbo spaudos darbus.

Dar kartą su sujaudintomis 
širdimis visiems tariame nuo
širdų ačiū.

Anelė Laukiemienė, 
dukrelės ir sūnūs.

NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats
pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

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


