
boston public library 
book selection DT 

!tCE DXVISION
C O P L E Y

DABARTIES
I BILDES1UOS

11915
=====

(LIEJINIAI METAI
—I I - ■ ■

1940

Kaunas, balandžio 30 d. 
Popiežiaus nuncijus arki
vyskupas Centoza įteikei 
Respublikos Prezidentui 
kredencialus.
— J Lietuvą grįžo J. A. 

Valstybių ministras O. No- 
rem.
— Vyriausybė ėmėsi kra

štą aprūpinti elektros e- 
nergija.
— Vilniaus lietuviai rei

kalauja teisių bažnyčiose. 
Tuo reikalu įteikė memo
randumą arkivysku p u i 
Jalbrzykovskiui ir siunčia 
delegaciją pas nuncijų.
— Finansų ministras E. 

Galvanauskas informave 
spaudą užsienio prekybos 
klausimais. Mums palan
kus prekybos susitarimas 
su Vokietija parodė visiš
ką mūsų būklės suprati
mą. Turim laisvas rankas 
prekiauti ne vien su Vokie
tija, bet ir su kaimynais ir 
kt. tolimesniais kraštais. 
Susitarimas apima visas 
mums reikšmingiausias 
prekes. Numatomas apy
vartos padidėjimas su SS
SR, kitomis Baltijos vals
tybėmis ir Italija.

New York — Postai Te- 
legraph Comp. Lietuvos 
Gen. Konsulate pastatė 
telegrafinį aparatą. Dabar 
savo telegramas ir kabe
lius Gen. Konsulatas per
duoda ir priima pats.
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Uždraudė Giedoti "Bože
CosPolskę"

Jalbžy- 
visiems 

klebo-

Vilniaus arkiv^ 
kovskis paskelbė 
katalikų bažnyčių 
nams raštą, kuriuo nuo 
šiol draudžiama bažnyčio
se giedoti giesmę “Bože 
cos Polskę”. Šitas raštas 
dabar tikintiesiems yra 
perskaitomas bažnyčiose 
pamokslų metu.

Švedai Pasiruošę Ginti Savo 
Nepriklausomybę

Stockholm, Švedija, geg. 
2 — Vakar įvyko visų par
tijų masinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 
150,000 žmonių. Dalyviai 
vienbalsiai pareiškė ištiki
mybę savo valstybei ir vy
riausybei ir pasižadėjo iki 
paskutinio kraujo lašo 
ginti savo žemę ir šalies 
nepriklausomybę.

“Mes stovime tavo priedangoje ir tavo 
globoje” - (Liturgija).

| 10,000 Eucharistiniame
KoUfTKS

Mostar, Jugoslavija, geg. 
12, — Apie dešimtį tūkstan- 
įčių žmonių 'dalyvavo Eu
charistiniame diecezijos 
kongrese Citluk mieste.

■ Naciai Nuskandino Septy- 
ntas laivus

. .->-4------
Berlynas, geg. 2 — Hit

lerio vyriausybė praneša, 
' kad vokiečių lakūnai nus
kandino septynius Angli
jos laivus, kurie vežė ka
reivius į Norvegiją. Norve
gijoje naciai paėmė 4900 
kareivių į nelaisvę. Išrodo, 
kad Norvegija pasiliks na
cių “globoje”.
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Ledais užnešta Jonavos gatvė pradedant atkasti potvyniui atslūgus.

Vokiečiai Užima Naujas Vietas

Tu vadove ir valdove,
Angelų Dangaus, 
Apgynėja, priglaudėja 
Puolusio žmogaus, —

Duok mums dorą išlaikyt
•■5 i .

Dievo veidą pamatyt, 
Kur Šventieji išrinktieji 
Džiaugias amžinai.

$v. Tėvas Kanonizavo Dvi 
Vienuoles

Ragino Melstis Už Taikę
 ♦

Vatikanas, geg. 2 —įspū
dingose iškilmėse Popie
žius Pijus XII prie šventų
jų skaičiaus priskyrė Ma
riją Eufraziją Pelletier ir 
Gemma Galgani.

Popiežius Pijus XII mel
dėsi, kad naujos švento
sios tarpininkautų išpra
šyti Aukščiausiojo grąžin
ti pasauliui taiką ir ramy
bę.

Norvegai Atsiėmė Du 
Miestus

Darbininkų Laimėjimas

Stockholm. Švedija, geg. 
2 — Vokiečiai užėmė svar
bų strateginį punktą — 
Storeną. Anglų ir prancū
zų kariuomenė turėjo 
trauktis atgal į naujas po
zicijas. Kada vokiečiai na
ciai pasitraukė iš miestų 
Roeros ir Tynset, tai nor
vegai tuos miestus paėmė 
į savo kontrolę.

Teismas patvirtino 62 ir pusę cento
Mokesnį

Washington, D. C. —Sep
tynios plieno kompanijos 
Pennsylvanijoj, Cennecti- 
eut ir Maryland, nepaten
kintos Darbo departmento 
patvarkymo, kad plieno 
dirbtuvėse darbininkams 
būtų mokama ne mažiau 
62 ir pusę centų į valandą, 
apeliavo 
Teismą.

Šiomis 
Valstybių
Teismas plieno korporaci
jų apeliaciją atmetė ir pri
pažino, kad valdžia turi 
teisę nustatyti kokiomis 
sąlygomis kompanijos tu-

ri atlikti darbus pagal val
diškas sutartis. Tai stam
bus plieno darbininkų lai
mėjimas.

į Aukščiausiąjį

dienomis Jung. 
Aukščiausias

NorvegijojeBombMo Lėktuvo Katastro
foje Žuvo A; Sužeista 156
Londonas, geg. 2 — Pra

nešama, kad Anglijos 
bombinis lėktuvas, vokie
čių išdirbystės, kuris nu- Į nelaisvę" 
leisdavo minas į vandeny- i nešama: “ 
ną, susimusė ir toje katas- nės paucus nurvegi joje---- •»—---------- ------ ’
trofoje užmušta 4 civiliai pavojinga ir labai neaiški. Pa^ didžiuosius geležinke- 
ir du lakūnai ir 156 žmo- Vokiečiai užima naujas \ 
nės sužeista. Be to, dvide- vietas”. Anglijos gyvento- riuomenę 
šimts penkius namus su- jaį yj.a iabaį nusiminę ka- Trondheimo prie Storeųo. Prancūzijai 
ardė ar sudeg^iio. o 75 na- nuoMėnės nepasisekimais • 1 maloni pad<

kad vyriau-!ležinkelių

Londonas, geg. 2 — An
glijos vyriausybė pripažįs
ta, kad jos kariuomenė 
Norvegijoje yra didžiame 
pavojuje. Daugybė jos ka-

Berlynas, geg. 2, — Na
cių vyriausybė pareiškė,

reivių pateko į vokiečių į ^a<^ Norvegijoje vokiečių 
i nelaisvę. Iš Londono pra- kariuomenė nugalėjo nor- 

Mūsų kariuome- veSus ir anglus, užėmę 
padėtis Norvegijoje naujas svarbias vietas, y-

ir du lakūnai ir 156 žmo-

šimts penkius namus su-

mus apardė mažame Es- 
sex miestelyj.

Italija Nepakeis Savo 
Nusistatymo

Roma, geg. 2 — Jungti
nių Amerikos valstybių at
stovas Italijai pasikalbė
jęs su Mussolini praneša, 
kad Italija nemano pakeis
ti savo dabartinio nusista
tymo ir mano pasilikti ne
utrali. Mussolini pareiš
kęs, kad šiuo metu Italija 
nedarys jokių permainų ir 
į Europos karą neįsivels.

Vokiečiai Bombarduoja 
Alijantų Laivus

Vokiečiai užima naujas

ir reikalauja, i 
sybė ištrauktų kareivius iš 
Norvegijos.

Rumunijos Vyriausybė
Išvarė 200 Nacių

1

I

jas vietas ir Anglijos ka
riuomenės padėtis prie 
Dombas miesto yra blcga, 
nes apsupta vokiečių, ji 
negali susisiekti su kitais 
armijos pulkais.

Išrodo, vokiečiai turi už- 
lius ir sujungė savo ka- ėmę svarbiausias vietas 

nuo Oslo ir Norvegijoje, ir Anglijai ir 
i susidaro ne

maloni padėtis. Vokiečiai 
turi daugybę karinių lėk
tuvų ir trukdo Anglijai 
pristatyti į Norvegiją už
tektinai kareivių ir karo 
ginklų, kad sulaikyti vo
kiečių žygius. Kad nugalė
ti vokiečius, Anglija ir 
Prancūzija turi tuojau pri- 

Jei naciams pasiseks sa- statyti kelius šimtus tūks- 
vo kariuomenę sutvirtinti, tančių gerai ginkluotos

užėmę

* - - .4 ;Storenas yra svarbus ge- 
i susijungimas. 

Čia Anglijos kariuomenė 
, buvo įsitaisiusi savo bazę, 
į To miesto ir geležinkelių 
i užėmimas yra didelis smū- 
i gis Norvegams ir Ang- 
i lams.I 
I

Bucharestas, geg. 2 —
Rumunijos vyriausybė į— ..... , . - , . - «
sakė suimti ir išvaryti 200 
nacių, kurie buvo suvažia
vę iš Vokietijos. Išrodo, 
kad užgrobę Norvegiją ir 
iš ten išvarę Anglus, vokie
čiai pasisuks į Rumuniją.

SOVIETŲ RUSIJA DIDINA 
KARIUOMENĘ

pasiliks padalinta į dvi da- ti yra labai pavojinga, nes 
lis tarp Namsos ir Andals- vokiečiai iš lėktuvų bom- 
nes miestų.

Iš Londono pranešama, 
kad vokiečiai laimėja nau-

I
I
I

Londonas, geg. 2 — Vo
kietijos kariuomenė Nor
vegijoje ties Namsos 
smarkiai puola Anglijos 
karo laivyną. Bombarduo
ja laivus iš orlaivių. Na
cių žiniomis, vokiečiai nu
skandino 13 karo laivų ir 
transportinių laivų. Naciai 
lakūnai bombarduoja ir 
Namsos miestą, kur yra į- yra kalnuose trylika mylių 
sistiprinusi Alijantų ka- nuo Narviko. Vokiečiai tu- 
riuomenė.

Vokiečiai Pasitraukė 
Į Šiaurę

bomis nuskandina laivus.
Taigi Anglija ir Prancū- 

zija turi arba visa galybe 
pulti vokiečius, arba pasi
traukti ir pripažinti pra
laimėjimą. Anglijos vy
riausybė pripažįsta, kad 
vokiečiai yra tvirtai įsiga
lėję Norvegijoje ir jų ne
bus galima išvaryti nepa-

I

Stockholm, Švedija, geg. 
2 — Narviko fronte, kuris 
yra 400 mylių nuo Trond- 
heimo, vokiečiai buvo pri
versti trauktis atgal iš 
miesto Gratangeno, kuris

Kaunas — Svarstomas 
klausimas netrukus įvesti 
mokesčius nevedusiems 
viengungiams. Patiriama, 
kad ši žinia daugelį paska
tino greičiau ruoštis vedy
boms. Kai kas nori suspė- Alijantų kariuomenė, ne- Norvegų šešta divizija, ge- 
ti apsivesti dar prieš tai, paisydama bombardavimo rai motorizuota, išvijo vo- 
kol naujieji mokesčiai įsi
galios.

rėję didelius nuostolius

iš orlaivių, eina 
link Steinkjer.

pirmyn kiečius iš miesto Gratan
geno.

DARBININKŲ UNIJOS
PAKELE PRAMONĘVilnius — Atgautoje Vil

niaus srityje yra apie 486 
kilometrai įvairių kons
trukcijų plentų, kurie ta
čiau paveldėti labai bloga
me stovyje. Apskaičftio- 
jama, kad apie 90 nuošim
čių visų Vilniaus srities 
plentų yra reikalingi sku
baus remonto. Šiemet nu
matyta atremontuoti 90 Į girgžda. Taip buvo ir su 
kilometrų plentų. [darbininkų unijomis. Bet atsidarė Detroite”.

darbda
viai ir darbininkai palaiko 
geresnius santykius ir nuo 
1937 metų, kada darbinin
kai tvirtai susiorganizavo 
į unijas pramonė didžiai 
pakilo. Reikia pasakyti, 
kad 226 naujos dirbtuvės

Detroit, Mich. geg. 2 — dabar Detroite, 
Harvey Campbell, Detroit 
Board of Commerce sekre
torius, pareiškė, kad darbi
ninkų susiorganizavimas į 
unijas pakėlė visą pramo
nę. Jis sakė: “Žinoma, 
kiekviena nauja mašina

Namsos Miestas Paverstas
Griuvėsiais

Maskva, geg. 2 — Sovie
tų Rusijos karo komisaras aukojus tūkstančių savo 
Vorošilov, kalbėd a m a s kareivių ir karo laivų. Jei 
prie Lenino kapo, sakė:—; Anglijos kariuomenė būtų 
“Reikalinga yra mums da- priversta pasitraukti į 
boti ir sutvirtinti savo ka- Norvegijos pajūrį, patys 
riuomenę ir laivyną”. Jei norvegai nebegalėtų vokie- 
sovietų Rusija nemano už-jčiams priešintis. Gi pasau- 
grobti daugiau svetimų 
kraštų, kam tvirtinti ka
riuomenę ir laivyną? To
liau jis pasakė, kad kada 
kapitalistinės valstybės 
kariauja, sovietų Rusijoje 
yra taika. Ar sovietų Rusi- ■ 
ja ne kariavo prieš Lenki-Į 
ją ir Suomiją, ar neužgro
bė tų valstybių dalių9 Kam 
veidmainiauti?

Namsos, Norvegija, geg. 
2 — Per tris dienas ir nak
tis Namsos miestas buve 
bombarduojamas iš oro ir 
ant žemės. Didelė dalis 
miesto paversta griuvė
siais. Prieplauka, kur ali- 
jantai atveža ir iškelia sa
vo kariuomenę tebėra ne
suardyta, bet geležinkelio 
stotis visiškai sunaikinta.

v •

it

liui būtų aišku, kad vokie
čiai visa laimėjo.

Toks Anglijos pralaimė
jimas būtų didis smūgis 
jos vyriausybei, nes ji ža
dėjo vokiečius išvaryti iš 
Norvegijos. Šitas Anglijos 
ir Prancūzijos pralaimėji
mas Norvegijoje gali at
nešti Balkanų valstybėms 
nepriklausomybės galą.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 4 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa: lietuviškos dainos, muzika, 
pranešimai ir žinios. Prašome pasukti savo radio ro
dyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis programos iš 
WCOP stoties, Boston, Mass. Biznieriai ir draugijos 
prašomos skelbtis Darbininkų Radio programoje. Skel
bimų kainos pagal susitarimą. Trumpų vienkartinių 

{skelbimų kainos $3.00.
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NAUJI KRISTAUS 
DARBININKAI

Penktadienį, gegužės 3 Į 
d. įšventinami kunigais' 
Sv. Jono Seminarijos auk
lėtiniai Šv. Kryžiaus Ka
tedroje, Boston, Mass. 
Tarp įšventintųjų yra vie
nas lietuvis, būtent, kun. 
Albertas K. Abračinskas iš 
Brockton, Mass.

Jaunas Kristaus darbi-' 
ninkas, kun. Albertas K. 
Abračinskas yra gimęs, 
augęs ir pradinius moks
lus baigęs Brocktone. Auk
štesnius mokslus užbaigė j 
Bostono Kolegijoje ir fcv.J 
Jono Seminarijoje, Brigh-! 
tone.

Kun. Albertas K. Abra
činskas pirmąsias iškil
mingąsias šv. mišias atna
šaus sekmadienį, gegužės 
5 d., 11 valandą rytą, Sv. 
Roko lietuvių par. bažny
čioje, Brockton, Mass., ku
rios klebonu yra kun. Jo
nas Švagždys, LDS Centro 
pirmininkas.

Vakare parapijos naujo
je svetainėje įvyks bankie-

tas jauną Kristaus darbi
ninką, kun. Albertą K. A- 
braČinską pagerbti.

Pažymėtina, kad kun. Al
bertas K. Abračinskas už
baigė mokslus su geriau
siais pažymėjimais. Kun. 
Abračinsko tėveliai gyve
na Brocktone. p. Mykolas 
Abračinskas yra buvęs 
LDS Centro pirmininku.

Sveikiname kun. A. K. A- 
bračinską!

ARJartii Oro Armada Bom
bardavo Tris Bazes

Londonas, geg. 2 — Ali- 
jantų oro armada smar
kiai bombardavo vokiečių 
bazes, būtent, Oslo ir Sta- 
vanger, Norvegijoj, ir Aal- 
borg, Danijoj. Balandžio 
30 d. virš Kattegat miesto, 
Norvegijoj įvyko smarkūs 
mūšiai ore tarp vokiečių ir 
alijantų lakūnų. Anglai 
prisipažįsta, kad jie prara
do septynius lėktuvus mū
šiuose.

RUSIJA NESUTARIA SU 
ANGLIJA

Londonas, geg. 2 — So
vietų Rusija mėgino ir no
rėjo sudaryti prekybinius 
santykius su Anglija. Pa
sitarimai buvo pradėti. 
Rusija nori prekes pirkti 
ir Anglija norėtų jas par
duoti. Bet Anglija reika
lauja, kad sovietų Rusija 
tų prekių paskiau nepar
duotų Vokietijai. Sovietų 
Rusija atsako, kad čia yra 
grynai jos dalykas ką ji 
paskiau darys su prekė
mis.

Sovietų Rusija sako, kad 
Vokietija daugiau pagal
bos gauna iš Rumunijos, 
nekaip Rusijos. Rusija no
rėtų, kad Hitleris negautų 
reikalingų prekių iš Ru
munijos ir kursto Angliją 
imtis priemonių prieš Vo
kietiją.

Kaip šį Rusijos norą su
daryti derybas su Anglija 
ir pareiškimą, kad Hitleris 
gauna prekes iš Rumuni
jos suprasti? Išrodo, kad 
sovietų Rusija nori įvelti 
Rumuniją į karą, kad taip 
ji galėtų užgrobti Rumu
nijos krašto dalį — Besa
rabiją.

Taip Rusija padarė, ka
da Hitleris užpuolė Lenki
ją. Sovietų Rusija tada 
užimtų Besarabiją ir, žino
ma, pasauliui paskelbtų, 
kad ji buvo priversta tai 
daryti savo rubežių apsau
gai ir kad neprileisti Vo
kiečių prie Juodosios jū
ros.

Vokietijos įsigalėjimas 
Norvegijoje ir grąsinimas 
užimti Švediją, Rusijai ne
labai patinka, nes Stalinas 
nenori, kad Hitleris būtų 
galingesnis už jį. Galimas 
dalykas, kad pirmai pro
gai pasitaikius, Stalinas 
užgrobs likusią dalį Suo
mijos ir šiaurinę dalį Šve
dijos. Taip pat užgrobs 
Besarabiją, kad turėti išė
jimą į Viduržemio jūrą. 
Vokietija ir Rusija užgro
bia ir sunaikina mažesnes 
valstybes ir didina savą
sias.

Žinios Iš Lietuvos
Kauna* — Ledams išė

jus Namune ir Neryje, lai
vininkystė upėmis prasi
deda jau nuo balandžio vi
durio. Pirmasis laivas Ne
munu į Jurbarką jau iš
plaukė balandžio 9 dieną.

Nauji Lėktuvai Maskvos 
Parade

Maskva, Rusija, geg. 2 — 
Vakar Maskvoje įvyko ge
gužės pirmos dienos para
das. Parade sovietų komi
sarai demonstravo naujus 
karo lėktuvus. Paradas bu
vo trumpas. Karo komisa
ras Vorošilov pasakė 
trumpą kalbą. Jis pareiš
kė, kad sovietai nenorėję 
karo, bet buvę užpulti.

Militariai žiūrovai sako, 
kad šių metų gegužės pir
mos dienos paradas buvo 
daug trumpesnis, kaip pe
reitais metais.

IZAIJAS SAKO:
Ir pranašas paklydo per 

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Ma* 
Tel. So. Boston 1298

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washingtnn St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona AukStikalnienė. ‘

111 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laHęo kas' 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininką.

*V. JONO EV. BU. PA4ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas fivagidys. 
601 6th SL. So. Boston, Masa

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera. 
16 VVinfield St., So. Boston, Masa

Prot Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St.. 8o. Boston, Mass 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią. nedšldienj kiekVieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 40! 
E. 7th SL. So. Boston. Ma—

Kaunas — šiomis dieno
mis Dotnuvos Selekcijos 
Stotis gavo laišką iž vie
nos Amerikoje esančios 
Tyrimo įstaigos, kuriame 
rašoma, kad Dotnuvos Se
lekcijos Stoties 80jos pu
pelių veislė, vadinama 
“Dotnūvos Geltonsėkliai”, 
yra pati ankstyviausia, 
kokią jie kada yra turėję, 
be to labai gerai deranti. 
Tad amerikiečiai prašo 
Dotnuvos Selekcijos Stotį 
prisiųsti jiems tos pupų 
veislės didesnius kiekius 
ir klausia, ar Lietuva ne
gali tų pupelių eksportuo
ti. Kiek anksčiau Dotnu
vos Sel. Stotis panašų Išil
gą gavo iš Centralinės Ty
rimo Įstaigos per Prancū
zijos karo ministeriją. 
Laiške prašoma suteikti 
daugiau žinių apie Dotnu
vos Selekcijos Stoties linų 
veislės “Dotnuvos Ilgūnė- 
liai U” ir “Vaižgantas”. 
Minėtos linų veislės duo
dančios aukštos kokybės 
pluoštą, pasižyminčios sti
prumu ir esančios labai at
sparios rūdims.

Kaunas.—Kovo 2 d. Kau
ne įvyko Lietuvos Šaulių 
Sąjungos rinktinių metinis 
suvažiavimas, kuriame ap
silankė Respublikos Prezi
dentas, Ministras j i pirmi
ninkas, Seimo pirminin
kas, Krašto apsaugos ir 
Vidaus reikalų ministrai.

Į Šaulių Sąjungos Tary
bą išrinkti: inž. Graurog- 
kas, adv. ats. pulk. Gužas, 
Inž. J. Stanišauskas, adv. 
R. Skipitis, Vilniaus bur
mistras K. Stasys, E. Si- 
monatiisą prof. Tonkūnas 
ir pulk. J. šarauskas. Į Mo-

Italija Nestosianti Į Karį

Roma, Italija, geg. 2 — 
Italijos vyriausybės svyra
vimas sukėlė nerimą An
glijoje ir Prancūzijoje. An-. 
glija labai nori, kad Italija 
įstotų į karą prieš Vokieti
ją. Bet Italija visiškai ne
nori kariauti. Jeigu jau jai 
būtinai reikėtų stoti į ka
rą, tai ji greičiausia stotų 
Vokietijos pusėn, ko labai 
nenori ne tik Anglija ir 
Prancūzija, bet ir Jung. 
Valstybės.

Gegužės 1 d. Jung. Vals
tybių ambasadorius Phil- 
lips buvo nuėjęs pas Mus
solini ir su juo turėjo pasi
kalbėjimą. Jung. Valstybių 
ambasadorius norėjo suži
noti ar Italija jau pasiruo
šusi stoti į karą? Jeigu 
taip, tai kurion pusėn ji 
stotų ?

Italijos premieras Mus
solini pareiškė, kad Italija 
nepakeičia savo nusistaty
mo ir pasiryžusi laikytis 
neitraliai. Mussolini užgin
čijo visus gandus apie Ita
lijos pasiruošimą karui.

Maskva — Lietuviškos 
knygos parodos atidary
mo Maskvoje proga “Iz- 
vestijos” įdėjo ilgoką 
straipsnį, kuriame gana 
plačiai kalbama apie lietu
vių tautosaką, literatūrą ir 
meną.

terų Saulių Tarybą išrink
tos: Mašiotienė, Černienė, 
Žmuidžinavičienė, Pilvely- 
te, Jankutė, Kubiliūtė, 
Gaigalienė ir Dulaitienė. 
Ministras pirm. A. Merkys 
ir Kariuomenės vadas gen. 
Raštikis išrinkti Šaulių 
S-gos garbės nariais. Šuva-' 
žiavimas vyko dvi dienas: 
vieną Kaune, kitą Vilniuje.

Statyba Panevėžyje
--------X---------------

Panevėžy* — Pernykštė 
statyba Panevėžio apskri
tyje buvo labai gyva, sie
kusi daugiau kaip milijoną 
litų. Praėjusiais metais 
baigtos statyti trys mūri
nės mokyklos, o dar dvi 
mūrinės pradėtos Ramy
galos ir Šeduvos mieste
liuose. Viso Panevėžio aps
krityje yra 173 pradžios 
mokyklos, kurių kol kas 
tik 100 teturi savo nuosa
vas patalpas, likusioms 
tenka pastatyti. Be to Pa
nevėžio apskrityje stato
ma ir numatoma statyti 
daug plentų: jau yra pa
statyta 52 km plentų ir 
statomas 24 km ilgio plen
tas iki Vabalninko.

Kauna* — Kauno miesto 
istorija, nuo jo įsikūrimo, 
skaitoma 910 metų. Kau
nas, kiek istorijoje žino
ma, yra įkurtas 1030 me
tais. Dabar turi apie 150 
tūkstančių gyventojų ir 
10,000 pastatų.

Lietuvišku Seklyčios
Vilnius — Įsikūręs sos

tinėje Vilniaus Geležinis 
Fondas ryžosi lietuviškas 
seklyčias - lietuviškumo 
centrus steigti visuose at
gautos Vilniaus srities 
miesteliuose ir paties Vil
niaus priemiesčiuose. Ligi 
šiol jau įsteigta iki 60 lie
tuviškų sėklyčių, kurių 
vedėjai daugumoje yra 
mokytojai ir'kiti inteligen
tai. Jaunimas į seklyčias 
noriai buriasi. Sėklyčių 
tikslas — skleisti ir stip
rinti tautinį lietuvių susi- 
praitmą ir Lietuvos vals
tybingumą atgautose Ry
tų Lietuvos srityse, šiam 
tikslui siekti seklyčios tu
ri lietuvių ir kitomis kal
bomis knygų ir laikraščių 
skaityklas, radio apara
tus, patefonus su lietuviš
komis plokštelėmis ir ki
tas ^kultūrai kelti priemo
nes. Sekmadieniais bei ki
tais šventadieniais sekly
čiose rengiamos populia
rios paskaitos įvairiomis 
tautinėmis bei valstybinė
mis temomis, kurioms 
skaityti kviečiami agro
nomai, gydytojai ir kt. Be 
to seklyčiose rengiami me
no vakarai, kurių progra
moje būna muzika, daina, 
deklamacijos, vaidinimai, 
kino paveikslų rodymas ir 
tt. Paskutiniu laiku gau
nama daug prašymų lietu
viškas seklyčias steigti ir 
kaimuose. Norint įsteigti 
sėklyčias prie visų kaimo 
mokyklų, jų reiktų įsteig
ti apie 600. Deja, G. F. ne
turi tiek lėšų. Seklyčiai į- 
steigti reikalinga pradžio
je 300 litų, vėliau jos išlai
kymas atsieitų tik po ko
kį 100 litų metams. Norin
tieji padėti V. G. Fondui 
tame kilniame darbe, pra
šomi kreiptis į VG Fondo 
Komitetą, Vilnius, 2igi- 
manto g. 8, butas 5.

SNIEGO BARIKADOS, — Šis kelias taip kietai užver
stas sniegu, kad keturi sunkieji trokši negalėjo nuva
lyti sniego. Tas kelias randasi Cazenovia, N. Y., bet į jį 
žvelgiant atrodė, lyg būtų buvęs, snieguoto kalno vir
šūnėj.

Vaikai Vaikui Nusuko Galvą

Prie Ilguvos, Šilvienų 
kaime buvo nepaprastas 
atsitikimas. Vieno ūkinin
ko žmona, nesant vyro na
mie, išėjo į tvartus gyvu
lių pašerti, palikdama tro
boj tris savo mažamečius 
vaikus. Grįžus į trobą, ra
do savo jauniausiai dukte
riai, 2 metų amžiaus, nu
suktą sprandą. Nors ir 
tuoj buvo kreiptasi į gydy
toją, bet viskas veltui: 
mergaitė mirė, šis įvykis 
aiškiai sako: nepalikim 
mažamečių vaikų be prie
žiūros.

Vilnius — Amerikos lie
tuvis Jonas Biekša, kilęs 
iš Valkininkų apskrities, 
gyvenęs Elizabethporte, 
dirbąs siuvamųjų mašinų 
fabrike paprastu darbinin
ku, džiaugdamasis Vil
niaus krašto grįžimu Lie
tuvai, iš savo sutaupų pa
skyrė 550 dolerių. Lietuvos 
general. konsulą New Yor- 
ke paprašė, kad už tuos pi
nigus būtų nupirkta Vil
niaus paskolos lakštų ir tie 
lakštai būtų išdalinti jo 
giminėms Vilniaus krašte.

Lietuvos 17(5 Mėty
Vetavo

Kaunas — Egerio (Ven
grijoje) muziejaus direk
torius Barcsay vienoje 
vengrų didikų šeimoje už
tiko Lietuvos kariuome
nės 1765 metų vėliavą, ku
rios vienoje pusėje orna
mentuotuose rėmuose yra 
nestilizuotas Vyčio ženk
las, o antroje .pusėje, taip 
pat rėmuose, karaliaus 
Stanislovo Augusto pa
veikslas. Vėliavos viršuje 
yra toks įrašas: “Vivat 
Stanislaus Augustus rex”, 
o apačioje: “Pro fide rege 
et patria” (kas lietuviškai 
išvertus bus: Tegyvuoja 
karalius Stanislovas Au
gustas” ir “Už tikėjimą, 
karalių ir tėvynę”). Lietu
vos kariuomenės keturi 
pulkai kartu su lenkais 
tuomet kariavo su veng
rais ir vengrai su kariuo
menės dalimi paėmė ir vė
liavą. Po kiek laiko ta vė
liava pateko į vieno veng
ro didiko šeimos turtus, 
išliko ligi šių laikų. Tokios 
Lietuvos kariuomenės vė
liavos iš tų laikų nėra nei 
viename Vengrijos muzie
juj. Vėliava yra dailininko 
piešta.—Direktorius Barc
say norėjo vėliavą atga
benti į Lietuvą. Bet šio 
karo pradžioje jis buvo 
Varšuvoje ir, dėl karo ne
begalėdamas atvykti į Lie
tuvą, vėliavą paliko vie
nuose namuose. Per karą 
tie namai buvo sugriauti. 
Neseniai jis buvo nuvykęs 
į Varšuvą, surado tuos na
mus ir pasamdęs darbinin
kus, atkasęs griuvėsius, 
vėliavą rado rūsyje. Dabar 
vėliava tebėra Varšuvoje 
ir ją netrukus Barcsay ža
da atgabenti Lietuvai.

OkHntafflS Draudimai 
Klaipėdoje

Klaipėda — Ūkininkams 
uždrausta gyvuliams su
šerti bet kokius ankštinius 
grūdus. Visas turimas 
grūdų atsargas, pasilikus 
reikiamą kiekį sėklai, pri
valo parduoti ūkinėms or
ganizacijoms, iš kurių 
gaus pakvitavimus, kad 
pristatė. Pasiskersti kiau
lę ūkininkai turi gauti lei
dimą. Gavęs leidimą pasi
skersti, nebetenka teisės 
pirkti tam tikrą kiekį pro
duktų. Skerdę be leidimo 
skaudžiai baudžiami. Na
minius paukščius uždraus
ta parduoti, kad paukš
čių laikytojai paruoštų 
daugiau kiaušinių vidaus 
rinkai. Klaipėdos karčia- 
mose gudriau dainuoti na
cionalsocialistines dainas.

Vilnius — Vilniaus gim
nazijose, pradžios mokyk
lose ir specialinėse moko
si didžiulis būrys lietuviš
ko jaunimo, kilusio iš lie
tuviškų sričių, kurios da
bar yra SSSR valdžioje. 
Tokio lietuviško jaunimo 
iš Švenčionių, Tverečiaus 
Marcinkonių, Druskinin
kų, Gervėčių, Punsko, Sei
nų ir net Breslaujos ir Aš
menos apylinkių dabar 
Vilniuje mokosi apie 400. 
Visi jie yra neturtingų ū- 
kininkų vaikai. Šie visi ne
begali per atostogas ir 
šventes parvykti pas tėve
lius.

r »

Kaunas — Praėjusiais 
metais pradėjus statyti ge
ležinkelį iš Darbėnų į Šven
tąją, susirūpinta Šventąją 
aprūpinti ir geru plentu. 
Dėl to jau praėjusiais me
tais atlikti plento tyrimo 
darbai ir galutinai nusta
tyta plento kryptis, bū
tent: Rietavas - Vieštuvė- 
nai - Kartena - šventoji.

I

Kaunas — Staiga nuo 
vasario 22 d. atšilęs oras, 
iki mėnesio galo laikosi su 
mažais pakitimais pasto
viai ir vasario 29 d. jau ro
do 5 laipsnius šilumos. Ka
dangi atlydis vyksta be lie
taus, tai, nors visoje Lietu
voje sniego buvo nepapra
stai gilu ir ledas storas, iš
rodo, kad didesnių potvy
nių galės būti išvengta. 
Prieš kovo 1 d. jau iš kai- 
kurių Lietuvos vietų pra
nešama apie pasirodžiu
sius pavasario paukščius, 
kurie savo džiugiu, per
daug ankstybu čiulbėjimu 
stebina gyventojus.

Vilnius — Ministrų Ta
ryba nustatė, nuo šių lųe- 
tų rugsėjo 1 d. sustabdyti 
Vytauto D. Universiteto 
Kaune Gamtos ir Matema
tikos fakulteto veikimą ir 
nustatė, kad nuo tos die
nos pradės veikti Vilniaus 
Universitete Gamtos Ma
tematikos fakultetas su 
matematikos, fizikos ir 
biologijos skyriais. Kauno 
V. D. Universitete Techni
kos fakultete bus sustip
rinti chemijos mokslai, 
kad fakultetas galėtų pa
ruošti chemikų, inžinierių, 
galinčių dirbti praktiškai. 
Ryšium su Gamtos - Ma
tematikos fakulteto perkė
limu Vilniun, atvyko į Vil
nių prof. K. Sleževičius fa
kulteto perkėlimui paruoš
ti ir Observatorijai perim
ti.

MALONĖKITE PRISIŲSTI MAN 
FOLDERĮ, LIEČIANTĮ 

SAVINGS BANK 
LIFE INSURANCE
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INDĖLIŲ NUOŠIMČIAI PRASIDEDA
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SAVINOS BANK
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laišką, kuriame praneša
ma apie gautąsias ir Kata
likų Veikimo Centrui per
duotąsias aukas. Katalikų 
Veikimo Centro Vyriausio
ji Valdyba per Užsienių 
Reikalų Ministeriją rašo:

“Šia proga KVC Vyriau
sioji Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką Ponui Lie
tuvos Konsului Chicagoje 
už malonų tarpininkavimą 
persiunčiant pinigus”.

Laiške dėkojama 
siems aukotojams:

“Nuoširdžiai dėkojame 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos Cen-j 
trui ir visiems aukoto-1 
jams už prisiųstą finansi
nę Vilniui • remti parama. 
Šia proga mes kartu turi
me pareikšti mūsų džiaug
smą ir padėką ir už tai, 
kad Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federaci
ja Vilniaus Krašto šelpi
mui ir atsistatymui skir- 

{tas lėšas siunčia per Kata
likų Veikimo Centro Vy
riausiąją Valdybą”.

Kaip žinoma, tais pačiais 
keliais ir tokiam pat tiks
lui jau ir daugiau pinigų 
esame išsiuntę. Trečiu at
veju buvo pasiųsta $722. 
12, o ketvirtu $2,000.00. Ir 
tie siuntiniai, neabejoja
me, jau yra gauti Lietuvo
je.

Taigi, kaip matot, Fede
racijos aukos yra persiun
čiamos per pasitikimas į- 
staigas, saugiais keliais ir 
tiksliai per labai rimtą or
ganizaciją sunaudojamos 
Vilniaus krašto šelpimui ir 
atstatymui.

Paskutiniuoju laiku Fe
deracijos centras gavo au-

i

i
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Vieną kart savaitėje metams $2.00 
UžBieny metams ___________  $5.00

i Užsieny j 1 Kart savaitėj metams $2.50
DARBININKAS

3M West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boatoti 2680.

Suderinami Ir Nesuderinami

Viens mūsų korespondentų, p. J. K. Milius, daro 
štai kokią pastabą:

“Mūsų spaudoje tilpęs kan. F. Kemėšio atsišauki
mas sukelia daug naivių klausimų bei abejonių, iš ko 
daug būtų galima pasakyti, bet nors vieną kitą žodį 
norėčiau paliesti, būtent: “Mes tikime į Amžiną teisin
gumą”. Jei ten būtų tikima į Amžinąjį teisingumą, tai 
tikrai kitokia būtų ten tvarka ir tas teisingumas būtų 
taikomas visiems šalies piliečiams vienodai. Bet kur 
šiandieną tas teisingumas? Kur teisybė organizacijo
se, kur teisybė Seime, kaip išrinkti Seimo nariai? Ar{ 
teisėtai? Ar visos tautos? Tai tik vienos mažiausios 
partijos, ir tie neteisėti Seimo nariai veda Seimą, daro 
šalies įstatymus, visai nesiskaitydami su daugumos 
raginimu ir dar drausdami žodžio, rašto ir susirinki
mų laisvę. Ir dar tie piliečiai, kurie buvo ir yra lojalūs 
ir pasišventę Tėvynės labui, yra trukdomi tą Amžinąjį! 
teisingumą įvesti į gyvenimą. Tai kur čia tikėjimas į 
Amžinąjį teisingumą?

“Amžinasis teisingumas nepriima netiesos už tie
są. Ir toks teisingumas, kurį tik kelių žmonių ambici
ja ir užsispyrimu verčiama visai tautai priimti, yra 
tikras absurdas. O tikrojo teisingumo ir tiesos bijoma 
kaip didžiausios pabaisos. Ir dar sakoma “mes tikim į 
Dievo Apveizdą”. Atrodo, kad ten tikrasis Dievo tei
singumas nepažįstamas. Sutartis su šv. Sostu tai kaip 
ana daina be galo — dainuojama, dainuojama ir vis 
negalima užbaigti, nes bijoma tikrosios tiesos. Galiaus 
sakoma: “dabar visa mūsų viltis krypsta į brolius iš
eivius”. Bet kaip tie išeiviai gali jaustis, kad jie, būda
mi tos didžiumos dalimi tenai ir čia pilną didžiumą su
darydami, mato, kaip jų broliai ten yra prislėgti kūnu 
ir dvasia? Kaip gali gelbėti ir remti tuos, kurie nesis
kaito su tiesa? Net laikraščių aniems broliams nelei
džia, kur vienas kitas tiesos žodis pasakyta. Kaip tai 
suderinti?” »

Kartūs tai žodžiai ir teisingi, bet jie ne ten adre
suoti. Kan. F. Kemėšis kalba apie Amžinąjį Dievo tei
singumą, kurs neskubotai, bet galų gale net ir šiame 
pasauly pasireiškia. Gi čia autorius kalba apie žmonių 
neva teisingumą, kurs tik žodžiais pasireiškia, o dar
buose tai pilnas priešginingumų ir absurdo. Taigi nie
ku būdu negalima į krūvą maišyti Amžinojo Dievo tei
singumo su tariamu žmonių teisingumu. Tai du visai 
skirtingi dalykai, kurių suderinti negalima. Kai dėl 
šelpimo mūsų skriaudžiamųjų brolių, tai juk mes šel
piame skriaudžiamuosius, ne skriaudikus, šis darbas 
tai jau pilnai suderinamas su krikščioniška labdarybe.

K.

Forest Rangers filmoje parodoma, kaip turistai vizi
tuoja National Parks.

kų vilniečiams iš šių vietų: 
Kenosha, Wis., per kun. P. 
Skrodenį $46.34; E. Van- 
dergrift, Pa., per kun. Juo
zapą $62.00 ir iš to miesto 
DLK Vytauto dr-jos $96. 
52.

Atsižvelgdami į tarptau
tinę Europoje padėtį, į sun
kėjančią Lietuvos ir eko
nominę ir politinę padėtį, 
į Vilniaus krašto gyvento
jų vargus ir į didelį reika
lą tą kraštą visokeriopai 
ir kiek galima greičiau at
statyti, būkime duosnūs, 
siųskime tiems aktualiems 
tautos reikalams aukas 
per ALRK Federacijos cen
trą.

L. šimutis, ALRK.F sekr.

Dėlko Vokiečiai Atplėšė Klai 
pėdos Kraštą Nuo Lietuvos?

Gurklianiškis.

Taikos Karalienė

Dėkoja Už Aukas Vilniečiams
ALRK Federacija atgau- abejotinai yra aišku, kad 

tojo Vilniaus krašto šelpi-' šiuo metu visų lietuvių su- 
mui ir atstatymui ligšiol ’ telktinis darbas tautos gy- 
surinko per penkis tūks- ! vastingumui išlaikyti ir jo- 
tančius dolerių. Ji buvo sios pažangai užtikrinti y- 
pirmoji organizacija Ame-j ra ypatingai reikalingas, 
rikoje, paskelbusi atsišau- į O kadangi Lietuva yra ka- 
kimą į visuomenę raginant talikiškas kraštas, tai taip 
aukoti šiam svarbiam tau-{pat yra suprantama, kad] 
tos reikalui ir pirmoji pas- katalikams 
kyrusi tūkstantį dolerių, čia daugiausia tenka pasi-

Federacijos surinktosios 
aukos vilniečiams buvo 
siunčiamos per Lietuvos 
konsulatą Chicagoj Lietu
vos Katalikų Veikimo Cen
trui, kuris gautas iš mūsų 
pinigų sumas tiksliai pas
kirstė Vilniaus krašto bie
dnuomenei šelpti.

Šiomis dienomis Federa
cija gavo laišką iš Lietu
vos Katalikų Veikimo Cen
tro pirmininko dr. J. Pan- 
kausko ir dr. J. Leimono, 
kuriame apie gautas iš 
mūsų aukas taip rašo:

“Mūsų tauta pergyvena 
nepaprastus laikus. Ir ne-

savo darbais

reikšti.
Katalikų Veikimo Centro 

Vyriausioji Valdyba pagal 
savo išgalės šitokiu nusi
teikimu ir pasiryžimu

Vokiečių rytų politikos mu”. Nors tuo laiku vokie- 
oficiozinis žurnalas “Ost-; čiai turėjo visišką laisvę, 
land” 1939 m. balandžio, Neumannas apie grįžimą 
mėn. 1 d. Nr. Klaipėdos prie Vokietijos nieko ne- 
Krašto pagrobimą nuo kalbėjo .taigi, visiškai ne- 
Lietuvos, kuris įvyko 1939 manė grįžti prie Vokieti
ni. kovo mėn. 22 d., patei-jjos, o tik siekė išsikovoti 
sina taip: “Klaipėdos kraš
tą prijungus prie Vokieti
jos buvo pagaliau išspręs
tas tautinės politikos klau
simas; 
žvelgta ir į Lietuvos susi
siekimo interesus Klaipė
dos uoste”. Tas laikraščio 
pareiškimas yra itin reikš
mingas. Tvirtinimas, kad 
Klaipėdos Kraštą atplėšus 
nuo Lietuvos buvo išspręs- “Ostland” pranešė, kad vo- 
tas tautinės politikos klau- kiečiai Klaipėdos Krašte 
simas, yra grina nesąmo- turėjo 2,000 smogikų ir 
nė, nes to paties laikraščio Klaipėdos mieste 12 smo- 
teigimu iš 160,000 Klaipė-1 gikų būrių. Palyginus su 
dos Krašto gyventojų į vo- lietuvių organizacijomis 
kiečių - nacių organizaciją Į (šauliais, Santara, Jaunų- 
įsirašė vos 50,000, taigi nei! jų ūkininkų rateliais) tas 
trečdalis. Dėl tų įsirašiu-' skaičius yra gana mažas, 
šiųjų tas pats oficiozinis Lietuvių aktyvios organi- 
žurnalas “Ostland” pareiš- zacijos turėjo bent trigu- 
kė, kad “tie Klaipėdiečiai, bai tiek narių. Tas vėl aiš- 
kurie įsirašė į nacių orga- kiai rodo, kad vokiečių ir 
nizaciją “Kulturverband” jiems pritariančiųjų skai- 
patvirtino, kad jie pasisa- čius nebuvo didelis ir jis 
ko už vokiečių kultūrą ir jokiu būdu negalėjo nu

sverti. Taigi jų tvirtini
mas, kad buvo išspręsta 
tautinės politikos proble
ma, yra visiškai klaidinga. 
Tikrumoje 70 — 80% 
Klaipėdos Krašto gyvento
jų yra lietuviai ar lietuvių 
kilmės, dėlto tie 100,000 ir 
nepritarė vokiečių ir vo
kietininkų siekimams. Be 
to reikia pabrėžti, kad tik 
maža dalis gyventojų įsi
rašė laisva valia į vokiečių 
nacių organizaciją. Tar
nautojai, fabrikų darbi-

didesnių kultūrinių lais
vių, varomas vokiečių a- 
gentų. Bet jau yra žinoma, 
kad, kas velniui paduoda 

tačiaus buvo atsi- pirštą, tas jau yra prapuo
lęs. Taip buvo ir su Klaipė
dos Krašto vokiečiais. Bet 
su jais kartu į nelaimę pa
teko ir visi lietuviai.

1939 m. vasario 15 dieną 
. tas pats nacių organas

• v

dvasią”. Taigi, jie jokiu 
būdu nepasisakė, kad nori 

tvarkydama savo veikimą,: grįžti prie Vokietijos. Klai- 
turėjo didelio • džiaugsmo | pėdos Krašto vokiečių na- 
gauti iš jūsų per Užsienio ; cių vadas Dr. Neumann 
Reikalų Ministeriją jau 1939 m. sausio 30 dieną 
dviem atvejais Vilniaus pareiškė suvažiavusioms 
krašto šelpimui pinigų, vokiečių 
būtent: pirmu atveju — 
$1,000.00 vertės Bonų ir I lietuvis ūkininkas ir lietu- 
$850 pinigais ir antru at- vis karys nėra mums prie- 
veju 600 dolerių”. šai. Mes esame įsitikinę,

Lietuvos konsulatas Chi- kad Didžiosios Lietuvos ū- 
cagoje yra gavęs iš Užsie- kio interesai yra suderina
mo Reikalų Ministerijos mi su mūsų laisvės troški-

organizacijoms:
“Mes esame įsitikinę, kad

ninkai, amatininkai ir ū- 
kininkai buvo grąsinimais 
verčiami ar net be jų suti
kimo kolektyviai įrašomi 
į nacių organizaciją. (Apie 
tai kitą kartą plačiau).

Vokiečių oficiozinio žur
nalo pareiškimas, kad bu
vo atsižvelgta ir į Lietu
vos susisiekimo interesus 
Klaipėdos uoste, aiškiai 
rodo, jog patys vokiečiai 
pripažįsta Klaipėdos uosto 
reikalingumą Lietuvai. 
Šiuo klausimu dar bus pro
gos plačiau pakalbėti. Čia 
tik reikia aiškiai pasmerk
ti vokiečių melą, kad Lie
tuva “geruoju sutiko grą
žinti Klaipėdos Kraštą”. O 
vis dėlto visas pasaulis ži
no ir, turbūt, dar nepamir
šo, kad Klaipėdos Kraštas 
nuo Lietuvos buvo atplėš- i 
tas grąsinant smurtu. Visi 1 
žino, kad Vokietijos užsie- i 
nių reikalų ministras pa- : 
grąsino, jei Lietuva neati- ; 
duos gera valia okupuoti 1 
ne tik Klaipėdos Kraštą, 1 
bet visą Lietuvą. Lietuva i 
tokioje faktų akyvaizdoje 
turėjo išsižadėti savo gy- 1 
vybinių reikalų, savo vie- i 
nintelio uosto. Dabar jau i 
pakankamai paaiškėjo, ] 
dėlko Vokietija atplėšė 
Klaipėdą nuo Lietuvos, bū- ! 
tent: 1) norėjo galutinai i 
išnaikinti Versalio taikos 
padarinius; 2) nukreipti ; 
prekių judėjimą per Kara- 1 
liaučių; 3) padaryti Lietu- i 
vą visiškai priklausomą ū- 
kiškai ir politiškai nuo Vo
kietijos ir 4) turėti jūros 
bazę toliau į rytus. Tie tik
slai paaiškėjo, kai stebėjo- i 
me Vokietijos kovą dėl 
Dancigo. Vokiečių oficia
lūs sluoksniai pabrėžė, kad 
Dancigo klausimas išspręs 
lenkų koridoriaus ir Vys
los upyno valdymo klausi
mą. Po Lenkijos sutriuški
nimo buvo konstatuota, 
kad Vyslos upyno klausi
mas jau yra išspręstas. — 
To paties siekta ir Klaipė
dos Krašte. Lietuva yra 
Nemuno upyne, o Nemuno 
žiotys vokiečių kontrolėje. 
Lietuvai neturint kito uo
sto ir negalint kitu keliu 
negu per Vokietiją susi-Į 
siekti su Europos vaka
rais, ji atsidūrė visiškoje 
Vokietijos kontrolėje ir ū- 
kio atžvilgiu, visiškai pri
klauso nuo jos, nes jei Vo
kietija panorės, ji nepra
leis Lietuvos prekių nei 
per Klaipėdą, nei kitur. 
Vieną gerą dieną ji gali pa
reikalauti, kad Lietuva sa
vo prekes vežtų per Kara
liaučių. Lietuvai nebus ki-

Visa graži esi, o Marija!...

Pavasario gražiausias 
mėnuo. Medžiai skečia 
pumpurus ir netrukus jie 
apsidengs, puošniu žaliu 
apdaru. Ankstyvieji žoly
nai — jau krauna žiedus. 
O paukščiai visur gieda 
vieni už kitus gražiau. Ro
dos taika, palaima ir mei
lė — skleidžia paslaptingą 
kvapą...

Tačiau kaž kodėl, eilinio 
žmogaus veidas susirūpi
nęs ir liūdnas; moters akys 
ašarotos...

Taika labai sudrumsta. 
Jos šių dienų Europoje vi
si laukia kaip giedros, po 
ilgai apsiniaukusio dan
gaus. Ir visi kits kito bai
liai klausia: — kas bus?...

Moterys ir vaikai kabina 
aukščiausioje kambario 
sienoje Marijos paveikslą. 
Ties juo atsiranda gražūs, 
mergaičių nupinti — pir
mų pražydusių gėlių puok
štės...
— “Marija, apsaugok mū
sų kiemą, sodybą, šalį nuo 
karo audros!” Tyliai mel
džiasi jauna motina, su 
vaikais ties savo keliais...

“Juk Tu esi Taikos Kara
lienė! — mes maldaujam, 
Tu užtark mus!...”

Taika pasitraukusi stovi 
nuošaly ir laukia... Ginklai 
barška Europoje, karingos 
kalbos vis tebeplinta ore 
erdvėmis, kalbama apie 
taiką ir ruošiamasi karui, 
ir kalbama apie karą, bet 
nebedrįstama minėti tai
kos...

O ištisos šalys jau atsi
dūrę nelaisvėje... Ir dar 
nesenai, nėra nė metų, 
kaip jie dar buvo laisvi, o 
kaikurie karingi ir išdidūs 
— dabar pavergti ir paže
minti... Ir tuos jiems uždė
jo nelaisvės pančius, ka
ras...

Pablyško vaikų veidai. 
Raudoni skruostai pabalo. 
Motina jau žymiai suma
žina pietų stalą, ir patieka
lai — dar kasdien liesėja— 
karas, blokada...

Rūbai susinešiojo. Nau
jus įsitaisyti jau sunku, 
nes daug reikia pinigų. 
Kaikur viskas dingsta, ir 
kas dar yra — brangsta.
— “Ko dejuoji! — sako a- 

tėjus kaimynė, — bus dar 
blogiau”,—“atsimeni prieš 
dvidešimtį metų karą: ne
turėjom kuo apsidengti, 
bet kas baisiausia — jau 
nebebuvo ir ko valgyti, ir 
žmonės vaikščiojo kaip 
šešėliai!”

...Žmonės atsidūrę nevil
ty. Tos pačios tėvynės vai
kai — vėl atitverti sienų. 
Jie bijo net savo žingsnių.. 
Štai mes einame sekma
dienį bažnyčion, o ten — 
anapus sienos nebesigirdi 
varpo garso, bažnyčios 
bokšte... — Taip galvoja 
nepriklausomos tėvynės 
lietuvis...

...Ir dar kitur, ties, pa
veikslu Šv. Mergelės, jau 
nušvitusiu veidu moteris... 
Ji pilnu dėkingumo veidu 
kalba: — “Nusidėjėlių Už
tarytoja, melskis už mus”. 
Ji dar taip nesenai su dide
liu sielvartu čia skundėsi, 

i kad jos vyras šeimos gal
va, atšalęs tikėjime, nebe
tiki Apvaizda ir nebelanko 
bažnyčios... Ji maldavo 

t Dievo Motinos, ir ją pa- 
i guodė: Jos vyras vėl tikin
tis, meldžiasi, lanko Dievo 
namus... Maža to, jis pasi
darė malonus, geras, lipš
nus, lygiai, kaip kad buvo 
geras ir meilus jos jaunys
tėje...” Sudrumsta ramy- 
bė grįžo į jų namus, į šei- 

. mą; meilė ir taika vėl vieš-
■ patavo tam kukliam šei-
■ mos lizde...

Šį, Marijos garbei skirtą, 
mėnesį — daugybė Mari
jos garbintojų — klūpo 
ties Josios paveikslu. Žmo
nijos vargai tokie dideli ir 
platūs, kaip neramioji jū
ra. Skausmo ir sielvarto, 
balsai ir tyliausią gegužės 
naktį drumsčia. Žmonija 
perimta neapykantos, ker
što ir pavydo griežia dan
timis... O ramybė, meilė ir 
taika išguita iš tautų ir 
valstybių gyvenimo. Tai
kos stinga ir artimos kai
mynystės santykiuose, Jos 
neretai pasigedo ne vieno 
šeima.

— Taikos Karaliene, mel
skis už mus!

tos išeities, kaip su visu- 
kuo sutikti, nes valstybės 
pagrindą sudaro valstybės 
ir tautos ūkis, kuris pri
klauso nuo užsienių preky
bos. Kas turi didelės įta
kos į ūkinį gyvenimą, tas 
turi didelį žodį ir valstybės 
gyvenime. Žinant vokiečių 
amžinus siekimus Europos 
rytuose, tas žingsnis yra 
labai pavojingas ne tik 
Lietuvai, bet visoms Bal
tijos valstybėms. Nors 
šiandien užkariavimų lai
kai praėjo, mažai valstybei 
yra sunku atsilaikyti prieš 
tokią didelę valstybę, kuri 
turi įvairiausių priemonių 
mažąjai paklupdyti.

Lietuvių tauta, tą smūgį 
labai gyvai jaučia ir dėlto 
keliamas klausimas, jei 
Klaipėda yra galutinai at
plėšta, skubiai statyti nau
ją uostą Šventojoje. Tas 
ketinimas yra surištas su 
milžiniškomis naštomis. 
Klaipėdos uostas Lietuvai 
atsiėjo apie 45 milijonus 
litų, o pajamų turėta vos 
6 — 8 milijonų. Norint 
Šventosios uostą išplėsti ir 
pritaikyti šių dienų reika
lavimams reiktų kelių šim
tų milijonų litų. Tokia na
šta Lietuvai būtų labai 
sunki, o ji būtų ir bereika
linga, nes Lietuvos pasta
tytas Klaipėdos uostas sto
vės tuščias. Taigi, Lietu
vai netekus Klaipėdos, ji 
turi didelių nuostolių, o 
Vokietija taip pat neturi 
ūkiškos naudos. Aišku, 
kad toks sprendimas nėra 
pakenčiamas nė Lietuvai, 
nė Klaipėdai. — Dėlto, jei 
tikrai norima Europoje į- 
gyvendinti pastovią taiką 
ir ją sutvarkyti taip, kad 
kiekviena rami tauta turė
tų savo tvirtus ūkio pama
tus ir ūkiško plėtojimosi 
galimybės, turi būti galu
tinai prašalintas didžiųjų 
valstybių grąsinimas ir 
Lietuvai grąžintas smurtu 
atplėštas Klaipėdos kraš
tas, nes: 1) jis yra lietuviš
kas kraštas iš žilos seno
vės iki šių dienų; 2) jo gy
ventojų didžioji dalis yra 
lietuviai ir 3) jis yra Lie
tuvos gyvybinės reikšmės! ją iškasti — suprasti šie- 
kraštas.— Dangietis.| los didenybę.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk



darbininkas '

$v. Kazimiero Parapija
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Aušros Vartų Parapija

Penktadienis, Gegužės 3, 1940

PADĖKA

LDS 7 kuopos svarbus susirin
kimas įvyks gegužės 5 dieną, 
tuojau po mišparų Šv. Kazimie
ro salėje. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Kurie dar neužsimo
kėję malonėkite atsilyginti.

Komitetas.

Parapijos didysis choras spar
čiai rengiasi, ruošdamas opere
tę — ‘Lietuviškas Milionierius’, 
kuri įvyks ketvirtadienį geg. 
9 d., 7:30 vai. vakare, parapijas 
auditorijoje. Tikrai galima sa
kyti, kad šis parengimas bus 
vienas iš gražiausių, nes opere
tė yra labai juokinga ir joje 
dalyvaus nauji, dar čia negirdė
ti, dainininkai. Ypatingai vi
siems bus žingeidu sužinoti, 
kaip jaučiasi asmuo, netikėtai 
gavęs milijoną dolerių. Užtik
rinta, kaip jauniems taip ir se
nesniems, malonus vakaras. 
Kviečiame visus atsilankyti. Po 
programos bus šokiai 
pasilinksminimas.

ir šiaip

jaunimo

I

bridge, Mass. pereitą sekmadie
nį iš mūsų kuopos dalyvavo net 
13 atstovų, būtent: A. Zakarie- 
nė, B. Milerienė, M. Purienė, J. 
Anusevičienė, J. Smith, B. Spir- 
kaitė, O. Zibinskienė, O. Čirvin- 
skaitė, A. Vaškelevičienė, O. 
Vaitkevičienė, kuopos pirm. V. 
Shea, apskričio pirm. T. B. 
Mažeikienė ir M. Čižauskienė. 
Muz. J. čižauskas ir ponia daly
vavo netik programoj, bet ir pa
sakė ir gražią kalbą. Worceste- 
rietės džiaugėsi Cambridge Są- 
jungiečių vaišingumu ir nauja 
pažintimi su kitų kuopų atsto
vėmis.

skolos bendrovės, užėjus blo
giems laikams, užsidarė, tačiau 
ši, atsargiai lietuvių prižiūrima, 
netik nebankrutuoja, bet didėja, 
auga. P. L. S. P. Bendrovės va
dovybė viešai visus kviečia, ir 
ragina atsilankyti į susirinki
mą, kuris įvyks gegužės mėne
sio 6 dieną lietuvių klubo patal
pose, 928 E. Moyamensig avė. 8 
vai. vakare. Bus progos įsigy
ti naujų šėrų 79-tos serijos.

Žinios Iš Lietuvos
Kaunas — Lietuvoje nu- 

į tarta steigti pramonės 
banką. Tuo reikalu įvyko 
pasitarimas, kuriame da
lyvavo finansų ministras 
E. Galvanauskas, abudu 
finansų vice-ministrai, keli 
bankų direktoriai ir valdy
tojai. Bankas turės teikti 
trumpalaikius ir ilgalai
kius kreditus.

Metinis parapijos 
parengimas “Minstreal Show”, 
įvykęs balandžio 25 d. didžiulėj 
Meehanic Hali vidurmiestyj, 
galima tikrai laikyti pilnai pa
sisekusiu. Žmonių atsilankė apie 
1800. Kiek girdėti visi, seni ir 
jaunieji, pilnai patenkinti, kaip 
vaidinimu taip ir šokiais. Para
pijai liko gražaus pelno.

iI

Moterų S-gos 69 kps., mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį pirma
dienį, 7:30 vai. vakare. Visos 
narės kviečiamos atsilankyti, 
bus tariamasi apie Motinų die
nos tvarką. Kuopa bendrai eis 
prie Dievo stalo, 9:30 vai. ryte 
per mišias. Vakare bus žaidžia
ma Beano parapijos svetainėje.

Apskričio suvažiavime Cam-

Norime pareikšti savo nuošir
dų dėkingumą Worcesterie- 
čiams, kurie prisidėjo prie p.p.! 
Šimanskienės, Valangevičienės 
ir Jurgelionienės rūpesčiu su
ruošto “beano party” mūsų 
vienuolijos naudai.

Beano party buvo suruoštas 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Ačiū gerb. Tėveliui Petraičiui 
už leidimą sale naudotis. Taipgi 
p. V. Barisui už pasišventimą > 
tikietėlius platinant.

Labai įvertiname, gerieji Prie- 
teliai, Jūsų pasidarbavimą ir 
džiaugiamės gražiu vakarėlio 
pasisekimu. Jūsų darbo vaisiai, 
paaukoti jaunai vienuolijai ir 
naudojami koplytėlės įrengi
mui, atneš Dievui didelę garbę 
ir laimės Jums gausių Jojo ma
lonių. Pavesdamos Jus ir Jūsų 
reikalus Visagaliui melsimės, 
kad Jis atlygintų Jums už Jūsų 
kilnumą.

Nuoširdžiai Jums dėkingos,
N. P. Šv. Marijos Seserys, 

Vilią Maria, Thompson, Conn.

Giles, judamųjų paveikslų, 
‘Forest Rangers’ filmoje žvaigždė.

Pennsylvanijos Žinios
PHUADELPNA, PA.
TIK DABAR TEKO

IŠGIRSTI

Velykos ir velikinėsNors
šventės jau seniai praėjo, bet 
dabar tik teko sužinoti, kad 
naujas biznierius lietuvis, An-Į 
tanas
užeigos savininkas. 
2nd St. Phila., 
didžiojo penktadienio dienoje

I

Kamantauskas, gėrimų 
1505 So.

yraKūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Pro f. St. Šalkauskis.

Netikėtai Laiptais Nukrito 
Ir Ūmai Mirė

Antano Kamantausko žmona, 
Ona Kamantauskienė, gyvenan
ti, 1505 So. 2nd St., Phila., lip
dama naujoj vietoj nepripratu
si laiptais netikėtai nukrito ir 
mirė. Velionė, a. a. Ona, paliko 

| nuliūdime vyrą Antaną ir sūnų. 
Laidotuvės buvo labai jaudinan
čios. Palaidota iš Šv. Kazimiero

, prieš Velykas, bažnyčios Šv. Kryžiaus ka-
pinėse. Velionė iš Lietuvos, 

parodė savo mandagumą, uždą- jSiau11^ apskričio, Meškučių 
rydamas nuo 9 vai. iš ryto iki :miesteli0- K. Drya>.
3 vai. po pietų savo biznį. Tai į 
darė <__ _________ ________
Kančių didžiojo penktadienio 
metu. Tas A. Kamantausko pa- * 
steigimas labai buvo įvertina
mas net pačių lankytojų, nes 
sugrįžę lankytojai net pasveiki
no už tokį pasielgimą. Toks pa
sielgimas tikrai pagirtinas.

dėl atminties Kristaus Lietuvių Paskolos Bendrovė 
3d/f etai

Philadelphijoj pirma lietuvių 
Statymo ir Paskolos Bendrovė 
sėkmingai pačių lietuvių veda
ma labai puikiai gyvuoja. Val
dybą sudaro lietuviai. Daug čia 
gimusių kitataučių vedamos pa

Vieša Seselėms Kazimierie-
tėms Nuoširdi Užuojauta.

Atsiprašydamas Sielių Kam- į
mienecių, bet negalėdamas pa- ________ *
miršti a, a. velionės mirusios Kaunas — Finansų mi- 
Motinos Marijos, kuri dar gyva nistras šiomis dienomis 
būdama, nepamiršo didžiųjų davė sutikimą įsteigti Lie- 
švenčių metu, prisiųsdama nuo- tuvoje du radio fabrikus, 
širdžius sveikinimus, o net ir Abudu fabrikus žada sta- 
dabar nepamiršo ir prisiuntė iš tyti lietuviai prekybinin- 
Oikagos šv. Kazimiero Kongre- kai. Finansų ministerijos 
gacijos Seserys a. a. Marijos — sąlygos fabrikų steigė- 
Kaupaitės paveikslą, ir gedulo jams pastatytos tokios:— 
diplomą su labai gražiu ir jau- gaminti tokius radio imtu- 
dinančiu parašu, todėl įvertin- vus, kurie būtų pigūs, ge
damas visa tai, reiškiu viešą rūšies ir tiktų mūsų 
padėką ir užuojautą šv. Kaži-; kaimui. Dabar Lietuvos ū- 
miero Kongregacijos Seselėms, i kininkai, kurių yra apie 

j netekime Motinos Marijos, kuri 400,000 Šeimų, turi tik 18, 
ilsis Dievuje. K. Dryža. 000 imtuvų, tai yra tik 20

Ar Tik Nebus Pirmutine ■ nuošimti bendro Lietuvoje 
_ j ..... !turimo radio imtuvų skai-Daug yra buvę atsitikimų, w. ’

kad vyrai, rūkydami lovoje už-į ’ _____________
miega ir iš pypkės ar cigareto Vilnius — Didžiausį vai- 
užsidega patalinė ir patys ap- 1 — ------s—J-------
dega. Taip daug atsitikimų yra' 
buvę vyrams. Bet ar tik nepir-j 
mutinis atsitikimas įvyko ir'

I

moteriai, kuri gulėdama ir rū
kydama uždegė patalinę nuo 
cigareto. Kaltininkė tai nepaju
to, kaimynai, pajutę dūmus su
bėgo į Mrs. Marie Ladner, 1627 
N. 17th St. gyvenamą namą, ra
do degančią lovą ir pačią mote
rį gerokai apdegusią. Greitai, demonstravimą, 
nuvežus į Šv. Juozapo ligonbūtį, labai puikų Kauną, kariuomenės 
po sunkių kančių mirė. Šiurpūs Karo Mokyklą ir daug kitų ste- 
ir apgailėtini toki atsitikimai, bėtinų vaizdų. Patartina, kad vi- 
bet tegu jie būna paskutinį kar- į si lietuviai kviestųsi Januškevi- 
tą, I čių su tinkamom spalvuotoms

------------ ir garsinėms filmoms, nes ne-
Puties J. Januškevičiaus Paga- manaU) kad būtų nepatenkintas 
minta Filmą Žmonėms Patiko. nors vienas matydamas tokias 

1 Balandžio 14 d. p. J. Januške-įjymas

»

7’

gyvena. Ji pati gimusil883 
metais, 1903 metais ištekė
jo. Ji gimdė kūdikius re
guliariai kas 11 mėnesių; 
tris kartus pagimdė dvy
nukus, o sykį net tris iš sy
kio. Paskutinį kūdikį pa
gimdė 1927 m. Vilniaus 
miesto savivaldybė žada 
šiai motinai paskirti ypa
tingą pagalbą.

Vilnius — Valstybės te
atras projektuoja š. m. 
birželio mėnesį Vilniuje 
surengti kelis spektaklius 
atvirame ore. Tam tikslui 
numatyta pastatyti miste
rija “Gedimino sapnas” ir 
opera “Aida”.

TAUPUMO SUMETIMAIS 
SUSTABDĖ LAIKRAŠ

ČIUS

kų pagimdymo skaičių 
Lietuvoje įrodė viena vil
nietė Kazimiera Judzickie- 
nė, pagimdžiusi savo am
žiuje 32 vaikus, iš kurių 11

Kaunas — Vadovaujan
tis popieriaus taupymo su
metimais, nuo kovo 1 d. vi
sų periodinių leidinių (lai
kraščių) lapų skaičius su
mažintas vienu trečdaliu. 
Be to, tais pat sumetimais, 
trims mėnesiams sustab
dyti sekami periodiniai lei
diniai: a) dienraščiai: “Dos 
Wort Boitog” popietinė 
laida, “Volksblatt” vakari
nė laida ir “A Idiše štime” 
popietinė laida, “Litovs- 
kij Telegraf” — visi lei
džiami Kaune; b) savait- 

“Apžvalga, žydų 
leidžiama Kaune, “Vėlia
va”, Kaune, “Diena” ir 
“Spinduliai”, Kaune; “Su
valkų Kraštas”, Marijam
polėj, “Kregždutė” — Kė
dainiuose, “Krikščionybės 
Gynėjas” — Kėdainiuose, 
“Nuomininkas”, “Namų 
Savininkas”, “Žydų Amati
ninkas”, “Mūsų Jauni
mas”, “Jaunystei Žydint”, 
visi Kaune ir “Vaikų Va
das” Utenoje, ir “Chata 

K. Dryža. Rodzinna”, Kaune.

v w

vičius, pagaminęs savo iniciaty- raščiai: 
va filmą, lahai gražiai parodė. 
Filmą, atvesta iš Lietuvos. Vi
sus nustebino, kada pamatėm 
Lietuvos raitelių policiją ir jos 

ugniagesius,

LDS Naujos Anglijos Apskričio Metine
f
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LDS STUDUU RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

2. Kalba Velykų Dienoje

Balandžio 9, 1939 m.
Mes negalime savo kalbos geriau pradėti, kai Die

viškojo Mokytojo žodžiais, kuris po savo Prisikėlimo 
tarė apaštalams: “Ramybė jums”.

Tai yra pasveikinimas ir taikos pranašystė. Per 
šimtmečius prieš Jo atėjimą pranašai skelbė, kad Jis 
bus Taikos Kunigaikštis; Jo užgimimą angelai aps
kelbė šiais žodžiais: “Garbė Dievui aukštybėje ir Ra
mybė žemėje geros valios žmonėms”. Dieviškasis At
pirkėjas buvo, gražiame šv. Povilo regėjime, Taikos 
Skelbėjas ir Nešėjas. Jis skelbė taiką — ne taiką be 
ginčų ar karo, bet taiką, kuri pasiekiama garbinga ko
va tarp gyvybės ir mirties. Taika, mūsų pergalės vai
sius laimėtas Jo krauju, nes Jis sutaikė dangų ir žemę 
Savo Kryžiaus Krauju.

Taigi Šv. Povilas dažnai ne tik kartoja žodžius: 
“Taikos Dievas, Taikos Viešpats, bet pats pasidaro 
pranašo balso atgarsis, išrodydamas, kad Kristus yra 
mūsų Taika”.

Forest Rangers tarnautojai avių ganykloje deda įvairias pastangas, kad avys 
daug pelno atneštų. Jie jas skaito, rūšiuoja, ir saugoja.

I
IKARALIENE TAIKOS

ŠVIETIMAS RADIO 
KLAUSYTOJAMS

Didžioji Gėrybė Į
Šitas pareiškimas Mums atrodo ypatingai nau

dingas paguosti ir panaujinti žmonių dvasią, kada apie 
taiką tiek daug kalbama, taip visų ji trokštama ir taip 
jos visi reikalingi. Taigi, iš tikrųjų, kai sako šv. Au
gustinas, yra tokia didelė gėrybė, kad nieko nėra taip 
malonu išgirsti, nieko vertesnio negalima trokšti, žo
džiu, nieko geresnio negalima apturėti.

Bet, deja, gal jokiu metu, kai šiose mūsų dienose, 
pranašo žodžiai taip neišsipildo: “Jie^šaukė, taika, tai
ka, bet taikos nėra”. Jei, iš tikrųjų, mes pažvelgsime į 
vidujinį žmonių gyvenimą, tai pamatysime liūdną 
vaizdą. Mes pamatysime, kad nusiminimas ir nepasi
tenkinimas vargina žmonių sielas; žmonių širdys yra 
baimės apimtos, rodos, kad tai būtų išvakarės baises
nių laikų.

Žmonių gyvenime nėra tos užtikrintos ramybės 
su tvarka, kuri sudaro tikrąją taiką. Ir kaip galima 
tikrą ir pilną taiką turėti, kada net tos pačios tėvynės 
sūnūs, dažnai užmiršę savo bendrąją kilmę ir bendrą
ją tėvynę, taip yra pasidalinę degančiu ir nepermal
daujamu nusistatymu vieni prieš kitus savo partijose 
ar reikaluose? Kaip galima turėti taiką, kada tiek daug 
žmonių neturi darbo — teisingo darbo, kuris ne tik 
suteikia pragyvenimą atskiriems asmenims ir šei
moms, bet taip pat išaukština žmogaus asmenį?

Kas gi nemato, kad tuo būdu didžiausios minios 
žmonių, kurios kenčia vargą ir skurdą 
siau palyginus.su turtingųjų išlaidumu ir patogiu jų 
gyvenimu, kurie nemato pareigos bei reikalo tekti pa
galbą beturčiams — lengvai pasiduoda klaidingo mok
slo skelbėjų įtakai. Kaip gali būti taika, jei tarp tautų • 
nėra bendro susitarimo, kuris vienas tegali paskatinti; 
žmones šviesos keliais į pažangą? Jei iškilmingai su
darytos sutarties žodis neteko savo tikrumo ir vertės, 
kuris yra pagrindas savitarpio pasitikėjimo ir be ku
rio karštai trokštamas nusiginklavimas, medžiaginiai 
ir doroviniai, kiekviena praeinančia diena pasidaro la
biau negalimas įvykdyti, tai kaip galima tikėtis tai
kos?

juo tuo bai

Visi geros valios žmonės 
trokšta taikos pasauliui ir 
už ją meldžiasi. Tačiau 
niekas taip nenuilstančiai 
nesidarbuoja, niekas taip 

i nededa visų savo pastan
gų, niekas taip karštai ne
simeldžia už pasaulio tai
ką, kai Šventasis Tėvas Pi- 
jus XII.

Pijus XII ne tik darbuo-

v •

jos altoriaus melstųsi už 
taiką.

Didžiojo pasaulio karo 
metu, amžinos atminties,1 
Popiežius Benediktas XV, 
dėjo visas pastangas su- '

Jung. Valstybių Švieti- Marvels of Sound”, ‘Earth- 
mo ofisas praneša planą, 
sujungti radio ir spaudos 
progas pastūmėjimui švie
timo. Specialios knygutės 
sąryšyje su radio progra
ma “Pasaulis Tavo”, kurio 
galima pasiklausyti kas 
sekmadienį, po piet nuo 
4:30 iki 5:00 per National 
Broadcasting Company 80 
stočių. Šitos knygutės pa
gelbsti radio klausytojams 
atsiminti, ką jie “matę” ir 
“girdėję” per radio.

Radio Serija “Pasaulis 
Tavo” vestas pagelba 
Smithsonian Institution 
Washingtone. Nuo progra
mos pradžios 1936 m. net už $1.00). ' x _ 
400,000 klausytojų prašė pagaminimo išlaidas. Mo- 
tolesnių informacijų. Skai- kyklos, knygynai ir gru- 
čiuojama, kad apie 3,000, pės gali gauti speciales ra- 
000 klausytojų girdi prog- tas. 
ramą.

1 Šiandien galima gauti se
kančias knygutes: 
Salmon”, “Indians 
Met Columbus”,

į
i

‘Christ-
Vernon’,
Science’, 

Railroad’,

Į didį darbą mus šaukia 
Šventasis Tėvas — mels
tis už taiką. Paklausykime 
jo visi, melskimės į Mariją 
už taiką.

ąuakes’, ‘The Story of 
Portland Cement’, ‘Ger- 
manna Ford’, ‘The Great 
Apes’, ‘Flying in Cortez’, 

j ‘Conąuistador’,
mas at Mount 
‘The March of 
‘Rise of the
*Winter Weather’, ‘Harne- 
ssing Electromagnetism’, 

pVolcanoes’ ir daug kitų
knygučių gaminama.

Jung. Valstybių office of 
Education, Washington, 
D. C., kur galima gauti 
knygutes, praneša, kad 
kaina knygučių yra 10 
centų už vieną kopiją (13 

Tas padengia

•f

MALDA UŽTAIKĄ

Viešpatie, duok taiką 
grąžinti taiką pasauliui ir mūsų dienose, nes nėra 

j kito, kuris kovotų už mus, 
kai tik Tu, mūsų Dieve.

Tebūnie taika Tavo galy
bėje, o Viešpatie. Ir gausu
mas Tavo bokštuose. Mels
kimės: Dieve, nuo kurio 
paeina visi šventi troški
mai, teisūs patarimai ir 
teisingi darbai; duok Savo 
tarnams tą taiką, kurios 

i pasaulis negali duoti, kad 
mūsų širdys būtų atsida- 

įvusios Tavo įsakymams ir 
kad mes, apsaugoti nuo 
priešų baimės, Tavo globo
jami, galėtumėm taikoje 
praleisti savo dienas. Per

FLIS.
šaukė katalikišką pasaulį į 
melstis į Mariją, Karalienę 
taikos, ir tą šauksmą įra- 

* — _  šė į Šv. Panelės Marijos li-
jasi ir meldžiasi už taiką,' tani ją —“Karalienė tai- 
bet nuo pirmos Popiežiavi-, kos, melskis UŽ mus”. Die- 
mo dienos jis šaukia visus i vo Motina išklausė Bažny- 
pasaulio žmones melstis, i čios maldų ir Popiežiui 
kad per “teisingumą būtų Benediktui pasisekė tau- 
sugrąžinta pasauly taika”, tas sutaikyti. Tautos pri- ■ 

Laišku į J. E. Kardinolą pažino Popiežiaus nuopel- 
Maglione, balandžio. 25 d. ną, taip, kad turkai, nors 
šių metų, Jo Šventenybė būdami magometonai, sa-Į 
sako: “Mes vėl šaukiame vo sostinėje — Konstanti- 
viso pasaulio katalikus,1 nopoly, pastatė Benediktui 
per gegužės mėnesį, kuris XV reikšmingą paminklą, 
yra paskirtas Šv. Marijai, 
rinktis prie Dievo Motinos 
altorių ir per Jos užtarimą 
išprašyti taiką pasauliui.

“Visi žmonės žino, kad. 
nuo pat karo pradžios Mes 

i dėjome visas pastangas 
sugrąžinti tą taiką ir su
tarimą, kuri turi būti pa- 

i grįsta teisingumu ir pasie
kia tobulumą bendroje ir 
broliškoje meilėje. Mūsų 

jširdis yra pilna nuliudimo 
ir skausmo ne tik dėl nelai
mių kraštuose, kur siau
čia baisus karas, bet ir dėl 
tų žmonių ir tautų, ku
riems kasdieną gręsia nau
ji pavojai ir nelaimės. Bet 
jei, kai Mes sakėme, Mes 
dėjome visas pastangas, 
kokios žmogiškai yra gali
mos karo baisybes pašalin
ti, Mes visą viltį turime 
Jame, Kuris vienas tėra 
Visagalis, Kuris Savo ran
koje laiko visą pasaulį ir 
tautų likimą.

“Taigi Mes trokštame, 
kad visi sujungtų savo 
maldas su Mūsų malda ir 
taip išprašytų gailestingo
jo Dievo suteikti taiką pa
sauliui. Ir kadangi, kaip 
sako šv. Bernardas, Dievo 
valia yra, kad mes visą ap- 
turėtumėm per Mariją, tai 
visi prie jos turi šauktis, 
prie jos kojų sudėti savo 
prašymus, savo ašaras, sa
vo sielvartus ir prie jos 
ieškoti paguodos ir sura
minimo”.

Šventasis Tėvas trokšta, 
kad visas katalikiškas pa
saulis, per Marijos mėne
sį, rinktųsi prie Dievo Mo
tinos altorių ir melstųsi už 
taiką. Ypatingai jis ragi
na, kad mažieji vaikučiai, 
kuriuos Jėzus taip myli, 
kurių maldos yra taip ga
lingos, suklaupę prie Mari-' pridėk laiką po tuo kvarta-

Į

Marija taikos Karalienė 
išklausys ir mūsų maldų, Kristų mūsų Viešpatį. A 
'jei tik karštai šauksimės: men. 
į “Karalienė Taikos, mels
kis už mus”.

“King 
Who 
“The

Naudingiausias Sumanymas

y., jeigu 18 m. amžiaus 
pradėjai dirbti ne pilną 
laiką, iš dalies, ir uždirbai 
$3. į savaitę, arba uždirbai 
mažiau $50. kvartalinių- 
metų, neskaityk tų kvar
talų mėnesius.

I

v •

I

Karalienė taikos, mels
kis už mus. T.

Apdrauda Darbininkams Ir ]ų Šei
moms Po Socialės Apdraudos Aktu

Jūsų Seno - Amžiaus Apdraudos Mokesty;
Pagal Socialės Apdrau-( 

dos Aktą, mėnesiniai mo
kesčiai bus išmokami kva
lifikuotiems darbinin
kams, sulaukusiems 65 m. 
amžiaus ir daugiau, iki 
mirties, jiems sustojus i 
dirbti. Suma, kas mėnesį; 
išmokama, bus lygi su 
nuošimčiu jūsų mėnesinei 
algai, plius kreditas už 
kiekvieną _ 
tą”; t. y. už kiekvieną ka-'

v • v •
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Taikos Pagrindas
Žiūrėdami į tą atūžiančią audrą, Mes nuoširdžiai 

raginame visus sugrįžti prie Taikos Karalienės, prie 
Prisikėlusio Išganytojo, iš kurio lūpų mes girdime pa
guodos žodžius: “Ramybė jums”. Jis mums suteiks, 
kaip Jis pažadėjo, taiką. Tą taiką, kurios pasaulis ne
gali duoti, tą taiką Jis mums duos, kuri numalšina vi
są nerimą ir pašalina visą baimę. “Aš palieku jums 
Ramybę, Savo ramybę Aš jums duodu; nekaip pasau
lis duoda, Aš jums ją duodu. Lai jūsų širdys nenusi
gąsta ir tenebijo”.

Bet kadangi išorinė taika tegali būti tik vidujinės 
taikos atspindys, tai visų pirmą reikalinga susirūpinti 
apie sąžinės taiką: Įsigyk ją, jei jos neturi; saugok ir 
ugdyk ją, jei jau turi.

Ne be gilios reikšmės Jėzus Kristus, šioje dienoje, 
po prisikėlimo pasirodęs apaštalams, norėjo prie tai
kos pasveikinimo pridėti neapsakomai brangią taikos 
dovaną, būtent, Atgailos Sakramentą, kad Jo garbin
gojo prisikėlimo dienoje būtų įsteigtas tas išganingas 
Sakramentas, kuris sugrąžina žmogaus dvasiai gyvy
bės pergalės malonę virš smūgio, kuris yra mirtis.

Prie šio atleidimo ir taikos šaltinio, Bažnyčia, 
šventose Velykų dienose, šaukia savo vaikus su moti
nišku užsispyrimu. Jei visi priimtų jos malonų kvieti
mą, tai įvyktų laimingas ir naujas gyvenimas Kristu
je su tuo didžiu saldžios taikos džiaugsmu, kuris duo
da sielai galios numalšinti aistras ir nuolankiai Vieš
paties klausyti. Šv. Augustinas klausia: “Ar nori, kad 
tavo siela nugalėtų aistras? Pasiduok Jam, Kuris yrs 
danguje, ir tu nugalėsi visa, kas yra žemėje. Ir taika 
ir ramybė bus tavyje; tikra, tvarki taika bus tavo šir
dyje.

I

Teko matyti spaudoje, 
kad Lietuvoje sumanyta ir 
jau įsteigta organizacija 
arba tam tikras Komite
tas, tikslu — “Gabiems ar 
talentingiems lietuviams 
remti pasiekti savo profe
sijoj ar amate galutiną 
tikslą.”

Tai naudingiausias su
manymas. Moksle ir ama
tuose yra daug atsižymė
jusių beturčių. Jei kuriam 
vargais negalais buvo gali
ma pasiekti savo tikslą, 

i gerai, bet tikrai tokių pa
siekia nedaug.

Man dar esant Lietuvoje, 
1925 m., teko tuo reikalu 
su kai kuriais asmenimis 
diskutuoti, bet tuomet 
matomai dar tie dalykai 
nebuvo tiek aktualūs, nes 

į buvo sakoma,

iii

Suma Kurią Gausi
Sužinoti, kiek mėnesinės 

mokesties gausi: Imk 40 
nuošimtį pirmo $50. tavo 
vidutinės mėnesinės algos, 
paskui imk 10 nuošimtį se
kančių $200. (virš $250 į 
mėnesį neskaičiuojama; 
sudėk krūvon šitas skait
lines. Imk 1% tos sumos 
kiekvienam metui, kuria
me uždirbai $200 ar dau-: įįikurių

i

lendorišką metą, kuriame 
jums užmokėta $200. ar 
daugiau, prie įstatymo ap
dengtų užsiėmimų. Sus
kaičius mėnesinę apdrau- 
dos mokestį reikia — (1) 
Rasti jūsų vidutinę mėne
sinę algą; (2) Paimti nuo
šimtį tos vidutinės algos 
ir prie tos sumos pridėti

.giau, prie darbų, įstatymo įa(j dabar Lietuvos vals- 
inimtų, ir tuos pridėk. Pil- tybė kuria visur ir visokias 
na suma yra tavo mėnesi- mokyklas ir visi norintieji 
nis apdraudos mokestis. galės pasiekti savo tikslo.

Pavyzdžiui sakykime, Dabar prie ano jau užmeg-
galės pasiekti savo tikslo.

apdengtą me- kreditus už apdengtus me
tus.

Jūsų Vidutinė Mėnesinė Alga
Rasti jūsų vidutinę mė-'lu, kuriame sulaukei 65 m. 

nešinę algą: Suskaitykite amžiaus ir prieš sausio 1 
visas algas, gautas nuo už
siėmimų įstatymo inimtų, 
nuo sausio 1 d., 1937 m., 
kada įstatymas įėjo ga
lion, iki pradžios to kvar
talo, kuriame sustojat dir
bti, ar 65 m. amžiaus ar vė
liau. Padalykite šitą pilną 
sumą su skaičiumi mėne
sių tame laike.

Yra tik du išėmimai. Vie
nas liečia darbininkus, ku-, 
rie dabar seni, kitas liečia 
jaunus, sekančiai:

Jeigu tamsta sulaukei 65 
metus prieš 1939 m. nepri- 
dėk prie tavo pilnos algos, 
kiek uždirbai tarpe 65-tos 
gimtadienio, ir pirmos die
nos sausio mėn. 1939 m., ir 
skaičiuojant mėnesius ne-

Klausimai Apsvarstymui

kad Tamsta uždirbai $50. į 
mėnesį per 10 metų. Imant 
40 nuošimtį tų $50. turi 
$20. Prie tos sumos pridėk 
1% už kiekvieną iš 10 me
tų ir turi $22. — tai tavo 
mėnesinis mokestis.

Jeigu uždirbai $100. per 
mėnesį, vieton $50. tavo 
apdrauda skaičiuojama se- 

' kančiai — 40-tas nuošim
tis pirma $50. — yra $20; 
10-tas nuošimtis liekamo 
$50 
šimtis $25. už 10 metų ap
dengimą — $2.50. Tavo 
mėnesinis mokestis $27.50.

Apart to, dar tavo šeima 
gauna apdraudą, kuri pri-

yra $5; 10-tas nuo-----------------------------------------------------------
v» 2   ; _ m. "1

d., 1939 m. Pavyzdin, jeigu 
Tamsta sulaukei 65 m. am
žiaus prieš 1937 m., kada 
įstatymas įėjo galion, sus
kaityk algas gautas nuo įguli nuo kiek tamstai mo- 
sausio 1 d., 1939 m. Jeigu į karna. 

;suėjo 65 metai kada nors?
1937 ar 1938, suskaityk 
gautas algas nuo sausio 1 
d., 1937 m. iki gimtadienio, 
praleidžiant laiką nuo tavo 
gimtadienio iki sausio 1 d., 
1939 m. ir skaičiuok nuo to 
laiko iki pradžios kvarta
lo, kuriame sustojai dirbti. 
(Todėl, kad originalis įsta
tymas neskaitė algas po 
65 m. ir permaina padary
ta sausio 1 d., 1939 m.).

v •

Kodėl be Kristaus negali būti pastovios taikos pa
sauly?

2. Ar teisingumas ir artimo meilė yra reikalinga tai
kai?

3. Kas žmogui suteikia vidujinę taiką?

i.

Jeigu esi jaunas darbi
ninkas, 22 metų po sausio 
1 d., 1937 m. kada įstatys 
mas įėjo galion, suskaityk 
visas tavo algas, nepaisant 
savo metų. Bet skaityda
mas mėnesius iš kurių 
skaičius dalinasi, neskai
tyk tuos kvartalus, prieš 
sulaukiant 22 m. kuriuose 
alga buvo mažiau KO.; t.

sto branduolio, dar reikė
tų pridėti: “kad ir netur- 
čiams būtų pagelbėta įsi
gyti savo profesijas reika
lingus dalykus, kad galėtų 
pradėti dirbti. Pradėjęs sa
vo šakoj dirbti, kiekvienas 
galės lengvai atsiteisti už 
tą naudingą darbą dar su 
geru nuošimčiu.

Labai būtų pageidauja
ma, kad anie sumanytojai 
ir čia Amerikoj įsteigtų 
savo skyrių, ar kad čia a- 
merikiečių susidarytų ko
mitetas ir tą naudingą 
darbą pradėtų. Dirva yra 
plati ir visai apleista. Dau
giau produktyvesnis dar
bas būtų, ir didelius dar
bus galėtų padaryti.

J. K. MikasJūsų apdraudos mokes
čiai niekada nebus mažes
ni $10. į mėnesį. Kitais žo
džiais, nors ir apdraudos 
mokestis būtų mažesnis, 
jis bus pakeltas į $10,

Pastaba: Seno - amžiaus — *** Cepėaas, A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00; gerais audeklo apda
rais — $3.75.

ir likusių našlaičių ap- 
draudos planas inima tik 
darbininkus ir jų šeimas, 
kurie kvalifikuoti pagal 
sistemą. Vieša Pagelba 
(Public Assistance), fede- 
rąlis - valstiškas planas, į 
kuris teikia pagelbą betur-! 
čįams seniems, akliems ir 
vaikams yra kas kita. Dėl 
informacijų apie Apdrau- 
dos sistemą kreipkitės prie 
arčiausios raštinės Sočiai 
Security Board. Dėl infor
macijų apie viešą pašelpą 
kreipkitės prie arčiausios 
labdarybės raštinės.

S.S.B.

o.

Žodynai • Ndionaries
TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 

ŽODYNAS, surengė K. Boruta

MEDUS

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų 
slogos nevargina, 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

o.

— to 
Kvorta
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

[parapija minėjo 50 metų gyva- 
,vimo sukaktį. Dalyvavo daug 
svečių kunigų iškilmingose šv. 
mišiose. Toji parapija turi dide- 

! lę parapijinę mokyklą ir vienuo-. 
lyną. Dabar pasistatė naują 

, vienuolyną. Parapijos^ klebonu 
yra prelatas Joseph C. Walsh.

CS2V.
NORWOOD, MASS. ; “u nuve“ j (

_________ ! būtent, p. E. Sykes, p. A. Novi-j
Balandžio 28 d. tuoj po sumos kienę, p. Adomaitienę, p. Knei- • 

įvyko Federacijos skyriaus su- žienę į Moterų Sąjungos apskri-, 
sirinkimas. Atstovai išdavė ra- suvažiavimą, Cambridge. Iš. 
portus iš apskričio suvažiavi-, suvažiavimo vietinės Sąjungie- 
mo; aukų rinkėjai Vilniaus rei- parsivežė p. T. Mitchell iš 
kalams taip pat išdavė raportus. Nashua, kuri dieną praleido pas 
Nutarta surinktus pinigus tuo- PP- Kneižius.
jau pasiųsti į Federacijos Cen-( Sąjungiecių parengime Cam-1 Nau^ ( viršutinėje) salėje į-

H =*=• 
ja. Kas daugiausia nuken
čia? Nukenčia daugiausia 
mažosios valstybės. Jos 
pasitaikiusios pakeliui — 
žūsta.

Kad mes maža saujalė, 
kaip ta maža tauta, pake- 

, turėkime 
mintyj vien tą, kad mums 
reikia nuolat draugauti su 
saviškiais, nuolat tvirtinti 
tarp savęs visus lietuviš
kumo ryšius, ir kas svar
biausia, tai kada mes visi 

i vieningai dalyvaujame sa
vo parengimuose, ypatin
gai tuose, kurie yra taip 
vadinami metiniai - tradi- 
cijiniai, tai mes sustipri
name ne tik savo atsilan- 

i kymu tą organizaciją, bet 
ir mūsų gausus susispieti- 
mas pakelia mūsų dvasią, 
kad mūsų yra daug lietu
viškai galvojančių ir Lie
tuvą mylinčių žmonių.

Tad gegužės 30-tą dieną, 
lai nelieka nė vieno savo 
namuose, bet visi vyksta į 
didįjį paradą dalyvauti ja
me ir tuomi didžiuotis. J-s.

i

Gegužės 30-tą, Romuvos Parke
Kodėl? Todėl, kad gal n- , H h v

. 7. , ., . au6aį.‘ įlyje nežūtume,gieji kapitalistai panorėjo! 
išimtinai palaikyti savo: 
plauko tautų ekonominę į 
būklę ir ją iškelti visoje 
aukštumoje, o visus nepa- 

ir nelaimes už- 
ir senesniųjų. O tas sąskri- ’ rašyti kitų tautų sąskai-

Gegužės 30-toji mums 
Naujos Anglijos lietu
viams turi tradicijinės 
reikšmės, nes iš metų į me
tus Romuvos parke, Mon
tello je įvyksta visuotinas 
sąskridis, kaip jaunų taip sisekimus 

r\ 4._________ : 1 “ - - -■

dis kaip tik ir suartina ton. Nuskriaustosios tau- 
mus ir nors dalinai panau- tos matydamos, kad tolyn 
jina mūsų pažintis. Kodėl, bus blogyn, ryžosi griebtis 
mes siekiame panaujinimo ginklo ir pradėjo reikalau- 

j pažinčių? Kodėl mes nuo- ti ekonominės lygybės. Ka- 
jlatos siekiame ir ieškome pitalas nelengvai pasiduo- 
progų dažniau susitikti? da. Mes turime pavyzdžių 
Atsakymas tam gana aiš- užtektinai ir šioje šalyje, 
kus. Mūsų čia lietuvių iš- kur vyksta darbininkų 
eivijoje nedidelis žiupsne- streikai prieš darbdavius 
lis palyginus su skaitlin- už geresnes sąlygas. Tas 
gaiš svetimtaučiais. Ir jei- ■ pats ir Europoje. Šalys 
gu mes nesirūpinsime pa-, kiekviena sau teisinga ir 
laikymu artimesnių santy-1 jos viena kitai tos teisy- 

Vaizde^ matos?laiko kių terP saves> mes kaiP i--h*8 nenori geruoju pripa- 
• a-1 vieną paveikslą laukinio naestas į arbatą cukraus žinti. Galutinai pripažini- 
am- gyvūno, kuriuos jos aiški- kąsnelis sutirpsime. Arba mo ieško ginklu ir kariau- 

dukteris. Viena duktė yra vie- rytą Šv. Jurgio lietuvių par.džiaus, gyvenanti Factory Hol-

trą, kad persiųstų Vilniečiams, bridge pp. E. Sykes pasakė kal- 
o aukotojų vardus paskelbti Novikienė padainavo,
spaudoje. Aukų rinkimo vajų 
nutarė tęsti.

MONTELLO, MASS.
GEGUŽĖS 30-sios REIKA

LU SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 5 d., 3:30 
vai. po pietų, šv. Roko parapijos

vyks LDS 2-ros kuopos narių ir 
Šv. Roko parapijos veikėjų su
sirinkimas, tikslu aptarti gegu
žės 30-sios pikniko reikalai. Į šį 

1—kviečiami visos
Balandžio 29 d. pp. Kneižių 

dukrelė Angelė minėjo savo 11 susirinkimą 
pp. Gasparas ir Uršulė Paz- gimtadienį. Suruoštoje namuose Naujos Anglijos LDS kuopų at

mokai, gyv. 58 Heaton Avė.,: pramogėlėje dalyvavo 13 mer- stovai kartu dalyvauti susirin- 
minėjo savo 30 metų vedybinio gličių, Angelės draugių moki- 
gyvenimo sukaktį trečiadienį, nių, ir jos trys broliukai.

kime ir aptarti bėgančius suriš
tus su pikniku reikalus. Rap.

gegužės 1 d. Tą dieną Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje 7:30 
vai. rytą įvyko šv. mišios pp. 
Pazniokų intencijai.

pp. Pazniokai išaugino gražią 
šeimą: tris sūnus ir keturias

nuolė Šv. Kazimiero Vienuolyne, 
pp. Pazniokam linkime ilgiausių 
metų!

Kiek laiko atgal sugrįžo iš li
goninės Dr. Antano Gasson’o 
žmona su dukrele, p. Gasson ir 
dukrelė yra geroje sveikatoje. 
Dr. ir ponia Gasson augina sū
nų ir dukrelę.

Pereitą sekmadienį, bal. 28 d. 
ponia Warabow savo automobi-

SĄJUNGIETĖS MINĖS
SUKAKTĮ

Moterų Sąjungos 27 kuopa,Balandžio 26 d. ryte Farren 
sekmadienį, gegužės 5 d. minės Memorial ligoninėje mirė a. 
5 metų gyvavimo sukaktį. 8 vai. Juozas F. Šimkus 55 m. :

I — . _

GREENFIELD, MASS. Mrs. Osa Johnson, aiškin
toja laukinių žvėrių būk
lės.

bažnyčioje Sąjungiecių intenci-pow- gimė Lietuvoje. Paliko 
jai įvyks šv. mišios. Visos narės nuliūdime žmoną ir 5 mažus 
turėtų atsinešti ženklelius. | vaikus, iš jų 2 step-children. 

įvyko sekmadienį, 
balandžio mėn. 28 d. iš Šv. Ma
rijos parap. bažnyčios. Kadan- 

Per visą gegužės mėnesį Šv. gi velionis priklausė prie S. Š. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
trečiadienių ir penktadienių va
karais įvyks pamaldos prie Die
vo Motinos, Taikos Karalienės.

5 vai. po pietų, Dunn’s Vilią- Laidotuvės 
ge, įvyks privatus bankietas.

Balandžio 28 d. St. Catherine’s

Viešpaties Jėzaus draugijos, to
dėl ši draugija savo nariui ati
davė paskutinį patarnavimą. 
D-ja reiškia nuoširdžią užuo
jautą velionio šeimai ir gimi
nėms.

nimu ir tvirtinimu būtinai priimsime anų skaitlingų- 
reikia apsaugoti. Ji savo jų svetimtaučių rūbą ir ne- 
prelekcijomis ir nori supa-! jučiomis susiliesime. Mus 
žindinti visuomenę apie čia išeivijoje ir skiria, o 
reikalingumą žvėrių ap- tas begalo mūsų tautai 
saugos. (naudinga, tik mūsų savo-

- į tiški - lietuviški papročiai, 
S. S. V. J. draugijos susirinki- pasilinksminimai paremti 

mas įvyks ateinantį sekmadie- Uutiškomis svajomis ir 
mus tas palaiko būti lietu- 
viais, mylinčiais savo tėvy
nę Lietuvą.

Mes matome, kad šian- 
A. Dėdinas.' dien visa Europa ugnyje.

Knights of Columbus salėje. Vi
si nariai kviečiami skaitlin
giausiai dalyvauti.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Sausio 23 d., 1940, “Darbinin- 
i ko” Nr. 6., tilpo užuojauta Lie- 
j tuvos Dukterų ir Moterų Są
jungos narei A. Barštienei ir 
Moterų Sąjungos narei S. Sabo- 

kad Dievas suteiks’nėmažai sti-,nienei ir M šeimoms netekus 
prybės vėl dalintis žiupsneliu mylimo pusbrolio Jono Trilikai- 
korešpondencijų lietuvių tarpe. |čio’ kuris buvo užmuštas- va‘ 
-------------------------------------------- 1 žiuojant iš darbo savo automo

biliu. Labai atsiprašome už neti
kėtą klaidą. A. Barštienė yra 
velionio teta, o S. Sabonienė se
suo. Didžiausią užuojautą reiš
kiame jp tėveliui Ksavierui 
Trenth ir jo šeimai. Lai Dievas 
suteikia amžiną atsilsį jaunam 
jaunikaičiui.

Pavasariui švintant, daugu
ma ligonių sveiksta. Tikimės, 
kad naujas sezonas suteiks 
daugumai naujos stiprybės.

Dėkuoju draugėms ir gimi
nėms už malonius atjautimus 
korespondentės ligoje. Jaučiu, "

_ —Z . ... v . nii

!

Ketvirtadienio vakare gegu
žės 2 d. bus M. S. 54 kp. mėne
sinis susirinkimas. Tikime, kad 

j visos narės atsilankys, nes bus 
daug naujų įvairybių.

Sekmadienį po sumos, gegu
žės, 5 d. bus Lietuvos Dukterų 
mėnesinis susirinkimas. Malo
nu būtų, kad visos narės atsi
lankytų. O. Y. koresp.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Į Manant apsigyventi A- 
■ menkoje, reikėtų kiekvie- 
1 nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 

j yra griežtai reikalaujama, 
i kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

I

I

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 8-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Vfilliam J. Chisholm
GRABORIUS

“Aomeniikas Patarnavimas”

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6288

X* •
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Geg. 3 d., 4 vai. p. p., Šv. Pet
ro par. bažnyčioje bus laikomos 
geg. mėn. pamaldos vaikams, j 
4:20 vai. p.p ., bažnytinėje sa
lėje bus rodomi judamieji pa
veikslai. Įžanga vaikams 5c.,, 
suaugusiems 15c. Tuoj po pa
veikslų rodymo bus mažojo cho
ro praktika.

7:30 vai. vakare įvyks švento
ji valanda.

8:30 vai. vak., atsibus didžio
jo choro praktika.

Geg. 5 d., 3 vai. p.p., Pranciš
konų Brolija rengia arbatėlę su 
programa, kurią išpildys maža
sis choras, vadovybėje muz. R. 
Juškos.

Rimšos "Artojaus" Komite
to Reikalu

ir Girėno dienoje, kuri įvyks 
Brockton Fair Grounds, birže
lio 2, 1940, priėmė pakvietimą 
ir pranešė komitetui, kad jis 
Dariaus ir Girėno Dienoje daly
vaus.

Rerere Pokija Negali
Važiuoti Automobiliais

Ii Sąjungiecių Apskričio 
Suvažiavimo

"DARBININKO"

Antradienį, balandžio 30 d. p. 
Į S. Minkus, Rimšos “Artojaus” 

Komiteto pirmininkas, pridavė 
redakcijai atskaitą be iždininko 
parašo ir vėliau užėjęs aiškino 
žodžiu apie to komiteto veikimą, 
p. Minkus pareiškė, kad nors 
komitetas yra suorganizuotas, 
bet jis su žmona veik visą dar
bą atlikę. Komitetas neturėjęs 
susirinkimo ir nėra paruošęs 
atskaitos, p. Minkus buvo atsi
nešęs komiteto iždininko Dr. 
Pašakarnio atskaitą, kuri da
tuota balandžio 22 d., 1940, ir 
p. J. Bakšio iš Worcester laišką 
datuotą gegužės 25 d., 1939. Dr. 
Pašakamis paduoda, kad pas jį 
yra $143.00. p. Bakšys rašo, kad 
iki gegužės 25 d., 1939 m. buvo

Šiomis dienomis Massa- 
chųsetts valstybės auto
mobilių registracijos ins
pektoriai sulaikė Revere 
(Mass.) policijos automo
bilius, kurie neturėjo taip 
vadinamų ‘‘stickerių”. In
spektoriai sulaikė vieną 
Revere policijos automobi
lių, kuris neturėjo ‘sticke- 

1 rio”. Pasirodė, kad tas au
tomobilius neturėjo stab- 

• Buvę ir 
daugiau trūkumų. Polici- 

Komitetą, Chorų Kontesto Ko- ninkag aiškino inspekto- 
misiją, P. O. Box 30, So. Bes-( rįuį> kaj policija netaisiusi 
ton, Massachuccttfs. J. J. R. automobilių, nes esą užsa- 

-------------- i kyta nauji automobiliai.
Lietuvos Laivas So. Bostono

j

Šiomis dienomis Komitetas 
Dariaus ir Girėno Dienos išsiun
tinėjo atskiriems chorams pa
kvietimus, bet Komitetas visų 
chorų adresų neturi, todėl vie
šai per laikraštį kviečia visus 
lietuviškus chorus dalyvauti 
konteste, kuris prasidės 4 vai. 
po pietų. Chorai yra prašomi 
užsiregistruoti kuoankščiausiai H Irių (brakes).
pas Dariaus ir Girėno Dienos 
__ . Z>!1 4 TT *

Moterų Sąjungos Mass., Maine 
ir N. H. apskričio suvažiavimas 
įvyko balandžio 28, 2 vai. p. p.. 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švč. lietuvių parapijos mokyk
los svetainėje.

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

Birželio - June 9,1940

Romuvos Parke, Montello, 
Mass.

MOTERŲ S-GOS KUO
POS SUSIRINKIMAS

įvyks antradienį, gegužes 7 d., surinku $139.00; p. S. Minkus 
š. m., 7:30 vai. vakare. Šv. Pet- savo atokaitoje paduoda, kad 
ro par. bažnytinėje salėje, Westj^ šiol surinkta $392.00. Į tą 

sumą įeina ir SLA apskričio 
Kviečiamos visos narės daly- 5100.00, kurių tos apskritis ko- 

vauti susirinkime. Valdyba, i mietui dar nepridavė, ir L.
' Vyčių kuopos $10.00, kuriuos 
kuopa pasiuntė p. Rimšai į Lie
tuvą.

p. Minkus aiškino, kad komi
tetas yra pasižadėjęs surinkti 
$800.00 per metus nuo dienos 
pasirašymo pasižadėjimo. Me
tai suėjo kovo mėnesį. Surinkti 
pinigai tebėra pas Komiteto na
rius. Dalį pinigų globoja komi
teto iždininkas Dr. L. Pašakar- 
nis, o kito dalis, kaip p. Minkus 
sako, esanti Worcesteryj padėta 
į banką Dailydos vardu, kaipo 
tmstee.

Paklausus p. Minkaus dėl ko 
komitetas surinktų pinigų ne
siunčia skulptoriui P. Rimšai, 
atsakė: “Mes jam tų pinigų ne- 
siųsimę kol nebus surinkta visa 
suma ($800),” Kada Tamstos 
tikitės užbaigti darbą, klausiu 
p. Minkaus. Atsakė: “Rinksime 
per vasarą, gal ir surinksime”.

Komitetas gali rinkti aukas, 
kol surinks visą sumą, bet taip 
pat komitetas gali, jeigu tik no
rėtų, surinktos aukas pasiųsti 
p. Rimšai. Komitetas, jeigu no
ri atgauti visuomenės pasitikė
jimą, kaip tik dabar turėtų pa
siųsti per Konsulatą surinktus 
pinigus į Lietuvą skulp. Rimšai, 

p. Minkus praneša, kad Rim
šos “Artojaus” Komiteto valdy
boje yra šie: 8. Minkus, pirmi
ninkas; V. Minkienė, raštinin
kė; Dr. L. Pašakamis, iždinin
kas.

tikrino kitus tris Revere 
policijos automobilius. Pa
sirodė, kad ir kiti yra ne- 

Lietuvos Lloydo laivas tvarkoje. Inspektorius atė-

Vandenyne

5th St., 8o. Boston, Mass.

DAKTARAI

na

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TKU ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 Ud 6 ir nuo 6:30 Ud 8 v. v 
Beredomis nuo 9 iki 18 vai. dieną 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 v^ (ttemą 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330.

. ,M.D.
(RfPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET, 

fjampaa Inman arti Centrai Sq^ 
Cambridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

Jvin

“Denny - Lietuva”, 
iš New Orleans atplaukė į 
Bostoną kiek laiko atgal, 
visą laiką stovėjo Charles- 
town vandenyne arti pier 
43. Bet šiomis dienomis at-! 
plaukė ties So. Bostonu ir 
stovi netoli Castle Island. j 
Kaip ilgai stovės ir kur ir 
kada tas laivas plauks nė
ra žinių. Dabartiniu laiku 
plaukti į Europą negalima. 
Jeigu karas užsibaigtų 
greit, tai tada plauktų į 
Rygą-

kuris “platės” ir Revere poli- 
cijo liko be automobilių.

ADV. ŠALNIENĖ LAIMĖ
JO RINKIMUOSE

mas šį metą įvyks rugpiūčio 11, 
Maironio parke, Worcester. 
Mass. Kuopos stengsis ką nors 
tokio surengti ir pelną skirti 
apskričio išvažiavimo fondui.

Sekantis apskričio suvažiavi
mas įvyks Nashua, N. H.

Prieš uždarant sesijas atkal- 
; beta malda už a. a. Onos Jan-

Sesijas atidarė apskričio pirm. ■ kįenčs vėlę. .Sesijos užsibaigė 
Teklė B. Mažeikienė. Maldą at- !apie 5;30 vai. vakare.
kalbėjo vietinis kleb. kun. P. Į Po visų reikalų, p. Ambrozai- 
J. Juškaitis, ir pasveikino šuva- tienė, vietinė sąjungiet# pakvie- 
žiavusias atstoves. ■ visas atstoves prie užkandžių.

Atstovės pribuvo iš sekančių i kurie ištikro buvo labai skanūs 
kuopų: 5 kp. Worcester, Mass 
13 kp. So. Boston, Mass., 16 kp.
Lawrence, Mass., 22 kp. Cam
bridge, Mass., 27 kp. Norwood,

■ Mass., 45 kp. Hudson, Mass., 58
kp. Nashua, N. H., 69 kp. So. 
Worcester, Mass. ir 73 kp. Lo
vvell, Mass. Viso atstovavo 9 
kuopas ir 41 atstovė.

Laiškais sveikino Lewiston,
Me. kuopa ir nauja 73 kp. Lo
vvell, Mass. Suvažiavime dalyva
vo keletą viešnių.

į Sesijų vedėja buvo p. T. B. 
Mažeikienė; pagelb. — A. Knei- 
žienė; rašt. — E. A. Sykes.

ir gražiai priruošti. Visos links
mai prie stalų šnekučiavosi ir 
prisiminė apie visas dieneles, 
kada seniau kur dalyvavo suva
žiavimuose.

Garbė Cambridge’io Sąjungie- 
tėms už jų malonų svetingumą, 
ir klebonui kun. P. J. Juškai- 
čiui už parodytą nuoširdumą.

Dalyvė.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Prašome visų ruoštis Į šį 
išvažiavimą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau
366 WEST BROADVVAY 

So. Boston, Mass.
u

Balandžio 30 d. pirminiuose 
dviejų didžiųjų partijų rinki
muose dalyvavo ir lietuviai 
kandidatai. Bet kol kas turime
žinių tik, kad adv. Susanne Šal- 
nienė laimėjo, kaipo alternate į 
Respublikonų konvenciją, kuri 
įvyks Philadelphijoje.

PERSIKĖLĖ
Abraham Zintz, advokatas 
Cambridge, praneša, kad jis i 
perkėlė savo ofisą į Centrai- 
Sąuare Building, 678 Massacnu-; 
setts Avenue, Cambridge, Mass. Į 
Tęlęfonjp ^IĘkland 55^.

__ i

Res. Šou 3729 Seu 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— .
Insured and

Bonded k 
Local & Long 

Distance
Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone
80. BOSTON 

1058

"Skolintu" Automobiliu 
Nuvažiavo Į Teisiną

Plačiau kalbėta apie vajaus 
reikalus ir išklausyta įvairių 
darbuotojų - organizatorių ra- 

į portus. Nutarta skelbti vajų 
Darbininkų radio programoje.

Paskirta iš apskričio iždo $10. 
00 LDS ir “Darbininko” 25 me
tų sukakties proga.

Apskričio metinis išvažiavi-

I

Dr. J. L Pas
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena. 
L r- i,

ŽILEVrčIUS DALYVAUS 
DARIAUS IR GIRtNO 

DIENOJE

BayYievMotorService
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iidirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin SU ir E. 8th St,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Šiomis dienomis du lietuviu- 
! kai jaunuoliai J. R. iš So. Bos- 
į tono ir A. J. L. iš Dorchester 
■ važiavo “skolintu” automobiliu. 
Policininkas juodu sulaikė ir a- 
reštavo. Vairuo’lpjas A. J. L. 
buvęs išsigėręs. "T^licija padarė 
tyrinėjimą ir suradS, kad auto
mobilius priklauso tūlai poniai 
iš Brookline. Ji nedavusi leidi
mo jos automobiliu važiuoti.

Balandžio 29 d. kriminalis 
teismas nuteisė J. R., 19 m. am
žiaus, dviem mėnesiam į patai
sos namus ir paskyrė $500 kau
ciją apeliacijai, o A. J. L. nutei
sė $35.00 už važiavimą būnant 
išsigėrusiu ir trims mėnesiams 
į kalėjimą, bet kalėjimo baus
mę panaikino.

Tokie lietuviukų darbai žemi
na lietuvių vardą. J. R-kas. ro
dos, jau nebe pirmą kartą teis
me. Kas jaunuolius traukia prie 
tokių krimanliškų darbų? Grei
čiausia blogi draugai, geltonoji 
spauda ir blogi judami paveiks
lai.

SERGA

Šiomis dienomis rimtai susir- 
, go Kun. Pranciškus J. Juškaitis, i 
Cambridge Nekalto Prasidėjimo 
P. Švč. lietuvių parapijos klebo- -A -V* *4*-
nas. Jis buvo pasirengęs vykti į 
Cicero, III., kur jo artimas gimi
naitis Kun. Vaičiūnas, sekma
dienį geg. 5 d., iškilmingai pa
minės 25 metų kunigavimo su
kaktį bažnyčioje, kurios yra ir 
klebonu per ištisą eilę metų.

Linkime greito pasveikimo 
kun. P. J. Juškaičiui!

Į 
j

I

I IŠVYKO

Kompozitorius Juozas Žilevi
čius, kuris buvo kviestas būti 
teisėju chorų kontesto Dariaus

ADVOKATAI

A J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154 

101 Barter SU So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4673 

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brlghton

Tel. 8TA 8659. ■ -į

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 ;!

Lucy N. Yaklm
;; LIETUVE ADVOKATE
); (JEKIMAUČUTĖ)

UHopeSU
Grssnf ield, Mass.

Prisiekęs Advokatas
B. Mus7/?

Veda visokias provaa. 
Daro visokius legalius dokumentus

817 C SL (Kampas Broadvvay)
South Boston, Mass.

TnWnnes: 8OU Boston 2732
Mamų: TALbot 2474

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

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mase.

7:30 vai. vakare, mokyklos 
svet. įvyko “Margumynų Vaka
ras”, kurį surengė vietinė Mote
rų Sąjungos 22 kp.

Vakaro vedėja buvo p, T. B. 
Mažeikienė, apskričio pirminin
kė, kuri labai sumaniai vedė va
karo programą.

Parapijos mokyklos vaikučiai 
suvaidino trumpą operetę, vado
vaujant Jėzaus Nukryžiuoto Se
selėms. Pianu pritarė jaunas 
muzikas Pažasis iš Dorchester, 
Mass. Kalbėjo p. V. Liutkienė iš 
Worcester, Mass., p. E. A. Sy
kes, Mass. Valstybės direktorė 
iš Norwood, Mass., p-lė daktarė 
Lužeckaitė iš Cambridge, Mass., 
ir kleb. kun. P. J. Juškaitis.

Gražiai sudainavo keletą dai
nų pp. Jonas ir Marijona Cižau- 
skai iš Worcester, Mass., ponia 
E. Novikienė iš Nonvood, 
Mass.; grojo Antanas Pažasis iš 
Dorchester, ponas Ambrozaitis 
iš Somerville ir šoko berniukai 
ir mergaitės, kurių vardų nete
ko sužinoti.

Ištikro šis vakaras buvo ver
tas daugiau negu 15 centų įžan
gos. Visiems buvo malonu klau
sytis dainų, muzikos ir abelnai 
visų, kurie tik dalyvavo progra
moje.

Teko išgirsti, kad prie vieti
nės kuopos tą vakarą prisirašė 
Daktarė p-lė Lužeckaitė, ponia 
J. Danienė ir keletą kitų mote
rų. Graži pradžia. Dieve duok 
dar didesnių pasekmių ateityje.

Programa užsibaigė apie 9:30 
vai. vakare, bet publika norėjo 
dar ilgiaus pasėdėti ir klausytis 
dainų, kalbų, etc. Par.

Ketvirtadienį, 3 vai. po pietų, 
greituoju traukiniu išvyko į Ci
cero, III., Kun. Pranciškus Stra- 
kauskas, Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos klebonas, Lovvell, 
Mass., kur ims dalyvumą ku- 

• nigo Vaičiūno Sidabrinio Jubi
liejaus sukaktuvių bažnytinėse 

i iškilmėse.
Laimingos kelionės!

PRAKALBOS
•VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 
skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda ivležiue produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE,
Telephone COLumbia 6703

29 SAVIN HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrutiūnas Ir p. Klinga, Sav. 
783 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MASS.

K. Šidlauskas 
•18 E. BROADWAY, 

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

parengimams.

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

storibtelMs “IKrMalnka”.

Rengia LRK Federacijos 16 Skyrius, Cambridge, Mass.

Gegužės - Nay 5 d., 1940 
Roberts School - Miesto Mokykloje 
Kampas Broadvay ir JVindsor St., 

Cambridge, Mass.
Pradžia 3 vai. po pietų.

Oueen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery SU

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite tj darbą mums.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

SeptyMais tflHais stogų dengėjau. 
8odewall, Stut Metei Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Zemoa

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitllavlmal ir patarimai dykai

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

WOODSTOČK
T Y P E W R I T E R S

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus j
SENIAUSIAS MOS VALSTYEBB 

LIETUVIU GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS.
Tol- ŠOU Boston 2590

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBUC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir N ak t).
Residencc: 198 M SL, So. Boston. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

pasuksi guziką ir turėsi tokią tilumą, kokią norėsi. Nėra 
darbo. Galite gauti 3 metams iisimokėti ir nereikės pradėti 
Spalių • Octobcr mėnesio. Nelaukite rudens, nes Įdėjimas

Įvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oil burnerį au tanku ir pilnu įren? 
gimu. Tik 
dulkių nei 
mokėt iki 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS 

CHARLES J. KAY (Kučinskas} 
322 Dorchester St., So. Boston, Mass.

Telef. ŠOU 0346
r.

Kalbės: — Kun. K. Urbonavičius; Lietuvos Garbės 
Konsulas adv. A. Šalna; advokatas A. Mileris ii Wor- 
cester; “Darbininke” red. A. F. Kneižys.

Dainų - Muzikos programą išpildys: — Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijos choras, vadov. muzikui 
Mamertui Karbauskui.

Kviečiami visi Cambridge ir apylinkės lietuviai 
išgirsti naujausių žinių apie Vilnių. Pasirodykime, 
kad mes Cambridge lietuviai interesuojamės savo tė
vyne ir jos sena sostine. Dalyvaukime visi, kaip vienos 
tautos sūnūs ir dukterys. Atsiliepkime į Vilniečių bal
są ir juos paremkime moraliai ir materialiai.

Kviečia RENGĖJAI.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
* Tel. ŠOU Beeton 0816 

Tel. ŠOU Beeton 2609
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Rytinių Valstybių Žinios
NEWARK,N.J.

Švenčiausios Trejybės Lietu
vių par. bažnyčioje prasidės 
Misijos gegužės 5 dieną ir baig
sis 13 dieną 40 valandų atlai
dais. Misijas ves Tėvas Mešlys, 
jėzuitas, kaipo garsus pamoksli
ninkas. Newarke jis laikys Mi
sijas pirmą kartą. Kviečiu visus 
savo parapijiečius ir kaimynus 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti 
į Misijas, paklausyti gražių ir 
turiningų Tėvo Mešlio pamoks
lų, atlikti Velykinę šv. išpažin
ti ir naudotis Dievo malonėmis.

Klebonas Kun. 1. Kelmelis.

Gegužės 5 dieną Seserys Pran- 
ciškietės ruošia operetę su visa 
armija mokyklos vaikų, kaipo 
pagerbimui Motinų Dienos. 
Programa tęsis virš dviejų va
landų ir bus begalo įdomi, ko
kios dar niekada Netvarkas nė
ra matęs. O po to bus šokiai 
griežiant geram orchestrai ir 
pritaikintam Motinų Dienos iš
kilmėms. Visi esate kviečiami 
atvykti pamatyti gražaus vei
kalo. Tikrai kiekvienas atvykęs 
būsite patenkinti.

Mokyklos Direktorius.

MARIANAPOLK) ŽINIOS
Jo Ekscelencija Vyskupas P. 

Būčys, lankėsi Marianapolyje.

Marianapoliui teko didelė 
garbė susilaukti iš tolimosios 
Romos didžio ir brangaus sve
čio — Jo Ekscelencijos Marijo
nų Generolo Vyskupo Petro Bu
čio. Prakilnųjį svečią su Maria- 
napoliu riša Jo kilnūs darbai ir 
rūpestingas dėmesys šiai vienin
telei aukštajai Amerikos lietu
vių mokslo įstaigai, nes Jo Eks
celencija yra daug prisidėjęs 
prie kolegijos įkūrimo ir ją yra 
pašventinęs.

Garbingasis svečias, kartu su 
iš Romos atvykusiu Generaliniu 
Marijonų Prokuratoriumi, lydi
mi Gerb. Provincijolo kun. Dr. 
J. Navicko, atvyko į Mariana- 
polį š. m. balandžio mėn. 25 d. 
vakare, kur su dideliu džiaugs
mu Jo Ekscelencijos laukė kole
gijos fakultetas ir studentai.

Balandžio mėn. 26 d. vakare 
įvyko aukštojo svečio garbei su
rengtas koncertas, kuriame da
lyvavo 'visas Marianapolis — 
profesoriai, studentai, seselės ir 
darbininkai. Puošnioje kolegijos 
salėje visi gausiai susirinkę su 
dideliu džiaugsmu sutiko gar- 
gingąjį Vyskupą. Kolegijos or
kestrui sugrojus Schuberto

Marche Militaire, iškilmių ve
dėjas stud. Stasys Saplys pa
sveikino studentų vardu Jo Ek
scelenciją ir padėkojo už tą 
garbę, kurią visiems susirinku
siems suteikė Jo Prakilnybė sa
vo Asmenimi.

Stud. Juozas Brazauskas auk
štąjį Svečią pasveikino High 
School vardu ir padėkojęs už 
parodytą kolegijai didelį dėme
sį pareiškė pasižadėjimą niekuo
met nepamiršti tų kilnių idealų, 
kuriuos jų širdyse įdiegė Tėvai 
Marijonai. Kolegijos choras, 
vedamas brolio J. Banio, sudai
navo dvi daineles — Tu esi kaip 
Saulė ir Stovi Žirgeliai.

Kolegistų studentų vardu Jo 
Ekscelenciją pasveikino stud. 
Pranas Skeivis. Savo gražioje 
kalboje jis apibudino Mariana- 
polio Kolegijos dvigubą paskir
tį — katalikiškai ir tautiškai 
auklėti lietuvių jaunimą, ir kad 
tų kilnių idealų šviesiu simbo
liu studentai mato Jo Ekscelen
ciją. Jis pareiškė, kad studentai 
įvertina tas pastangas, kurio
mis yra paremti lietuviškosios 
visuomenės lūkesčiais lietuviš
kojo jaunimo ateičiai ir kad jie 
neapvils savo tautos ir auklėto
jų. Kolegijos orkestras gražiai 
išpildė tris muzikos kūrinius:— 
Valsą A, Venecijos gondolienų 
dainą ir Serenadą.

Fakulteto vardu Jo Ekscelen
ciją pasveikino ilgametis kole
gijos profesorius kun. Dr. J. 
Starkus. Vaizdingais žodžiais 
jis išreiškė tuos gilios pagarbos 
ir dėkingumo jausmus, kurie ri
ša Marianapolio kolegijos pro
fesūrą su šviesiu Jo Ekscelenci
jos asmenimi ir priminęs skait
lingai auditorijai tą brangią Tė
višką Vyskupo globą kolegijai, 
palinkėjo brangiam Svečiui il
gų ir laimingų Dievo Palaima 
gausių metų. Po gražios kun. 
Dr. J. Starkaus kalbos, stud. 
Edgar Page fleita pagrojo solo.

Po neilgos pertraukos įvyko 
antroji iškilmių dalis — Kolegi
jos orkestras pagrojo Friml- 
Barkarolė ir Balada. Kolegijos 
choro dvilypis kvartetas sudai
navo liaudies dainelę — Kam 
šėrei žirgelį ir linksmą M. Kro
ne Slovakų dainą. Stud. Dasti- 
kas smuiką pagrojo Mendelson 
pavasario dainą. Stud. J. Kle- 
bauskas padainavo solo — Auk
štas kalnas. Kolegijos choras 
vėl sudainavo — Šėrė Brolis 
Žirgelį ir Valio Piovėjėliai. Ko
legijos orkestras pagrojo Čai
kovskio Andante Kantabile ir 
Roccherinio — Minnet.
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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.
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60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335
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BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

2271
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tosios rengėjų susirinki-1 Vargonai jau statomi baži;y- 
mą, kuris įvyks gegužės čioj, ir netrukus bus baigti. 
12, š. m., Šv. Roko parapi- Koąęęrtas bus gegužės 26 d., 
jos Naujoje salėje, Montel- Vakarė. Choras gražiai rengiasi 

i lo, Mass., 2 vai. po pietų, i _ _
Ten bus perbėgta visais atvykusius choristus 

klausimais ir nustatyta priimti, 
programos išvystymo bū- j 
dai ir kt. P-sJ

I
iI

netik pagiedoti, bet ir svečius, 
gražiai

BRIDGEPORT, CONN.

Ledų apgultas Petro Vileišio tiltas, jungiąs Kauną su Vilijampole per Nerį.

Pasibaigus koncertinei daliai 
į Jo Ekscelenciją prabilo pro
vincijolas kun. Dr. J. Navickas. 
Jis trumpai apibudino kolegijos 
vaidmenį Amerikos lietuvių gy
venime ir tas pareigas, kurias 
kolegija stengiasi atlikti. Dide
liu darbu ir kilnių žmonių mo
raline ir medžiagine parama, 
Marianapolis per keletą metų 
virto didele mokslo įstaiga ir 
suspietė nemažą skaičių gra
žaus lietuviško jaunimo.

Po Kolegijos Rektoriaus kal
bos į visus iškilmių dalyvius 
maloniai teikėsi prabilti Jo Ek
scelencija. Padėkojęs už sveiki
nimus, aukštasis Svečias Pabrė-g~ užės26d. p““elg M cįkiū. 
žė Kolegijos reikšmingą paskir- tė paskirta ^ti vainiką.

NEW BRITAIN, CONN.
SODALIETES GRAŽIAI 

VEIKIA

Pereitą sekmadienį, balandžio 
28 d., turėjo surengusios links
mą vakarėlį, kuriame buvo daug 
laimėjimo dovanų. Dovanos bu
vo suaukuotos, vietinių biznie
rių ir pavienių narių. Laimėji
mo tikietų platinime daugiausia! 
pasižymėjo panelė E. Ravickiū- 
tė. Šiai draugijėlei sumaniai va
dovauja panelė M. Karlonaitė. 
Dabar ruošiasi visos prie vaini
kavimo stovylos Motinos Šven- 

. čiausios. Vainikavimas įvyks

tį, priminė tas didžias pastan
gas ir viltis, kurias į Mariana-į 
polį yra sudėjusi katalikiškoji . 
Amerikos lietuvių visuomenė, ir' 
įvertino tą didžią pažangą, ku-; 
rią jis padarė per paskutiniuo- 
sius metus. Jo Ekscelencija taip 
pat pabrėžė, kad kolegijos vis
pusiška pažanga yra neatski
riamai susijusi su kun. Dr. J. 
Navicko asmeniu, kuris didelę 
dalį savo gyvenimo paaukojo 
šiai mokslo šventovei ir kad ne
nuilstamų jo pastangų dėka 
Marianapolis virto gražiu mok
slo židiniu. Giliais žodžiais ir 
įspūdingais pavyzdžiais Jo Eks
celencija teikėsi duoti gražiau
sių pamokymų ir patarimų 
mokslus einančiai paunuomenei, 
palinkėjo jai semtis mokslo 
brangenybių ir auklėti didžias ir 
vertingas asmenybes, kokių 
laukia šių dienų pasaulis. Nuo
širdžiai, nesibaigiančiu plojimu 
dėkingi studentai palydėjo 
brangius ir nepamirštamus Jo 
Ekscelencijos žodžius.

Kolegijos profesoriai ir stu
dentai džiaugiasi sulaukę bran
gaus Svečio ir linki Jo Eksce
lencijai ilgai viešėti ir ramiai 
pailsėti pirmaisiais pavasario 
žiedais pasipuošusiame Maria
napolyje. Alb. R.

PRANEŠIMAS

Komitetas, kuris rengė vaka
rienę pagerbimui kleb. kun. 

. Kazlausko, kuri praėjo balan
džio 14 d. dar sugraibė šimtinę 
likučių, ir įteikė klebonui var-

Praeitą sekmadienį labai gra-' gonų fondui. Bravo vyrai, tikrai 
žiai pavyko parengimas priau
gančio choro, kuriam vadovau
ja A. Stanišauskas. Buvo su
vaidinta keli gražūs vaizdeliai 
jaunučių mergaičių, kurios kal
bėjo gražiai lietuviškai. Taipgi 
padainavo daug gražių liaudies 
dainelių, pasakė eilių, paskam
bino pianu solo. Suaugusiųjų 
grupė: p. Klimaitis, p. Andriu- 
laitis, p. Norkevičius suvaidino 
komediją — “Nenorėjai duonos 
— graušk plytas”, žmonės turė
jo daug juoko. Priaugančiųjų 
choras dėkoja visiems, kurie at
silankė ir visiems, kurie svetai-j 
nėj pagelbėjo darbuotis. Garbė 
yra tėveliams, kurių mergaitės ’ 
taip gražiai lavinasi lietuviškai, 
pasiųskite visas mergaites ir 
vaikučius kas penktadienį į pa
rapijos salę 4 vai. po pietų. Te
nai gali pasimokyti gražių dai
nelių ir dainuodamos pramoks 
lietuviškai kalbėti. Vakare da
lyvavo ir parapijos kleb. kun. J. 
Kazlauskas ir kun. Ražaitis.

vyriškai!
Motinų Dieną, gegužės 12 d., 

choras rengia juokingą kome
diją — “Cingu Lingu”. Visi ne
pamirškite. O.

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
: Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

vietoms yra po keliasdešimt pė
dų gylio.

Tikimės, kad darbas bus grei
tu laiku pradėtas.

Balandžio 21 d. 6 vai. vakare 
įvyko Šv. Jurgio par. paskutinė 
vakarienė prieš vasaros sezoną. 
Svečių buvo pilna svetainė. Po 
skanios vakarienės Knights of 
Columbus vyrų kvartetas padai
navo keletą gražių dainelių, 
kuriems nesigailėta “katučių”. 
Taipgi nepasidavė ir vietinis šv. 
Cecilijos choras, vadovaujant 
panelei Rovaitei, šauniai sudai
navo porą dainelių. Klebonas 
Bakšys padėkojo šeimininkėms 
ir komitetui už surengimą va
karienės, svečiams už atsilan
kymą, pareikšdamas, kad su 
šia vakariene pradedame ap
vaikščioti jurginęs ir palinkėjo 
Jurgiams ir Jurgienėms viso 

i geriausio.

Palaikymui laikraščio “Dar
bininko” aukojo šie asmenys: 
Mykolas Ventis — $1.00; Felik
sas Šlapelis $1.00; Simonas Ste
ponaitis $1.00; Stasys Jonaitis 
$1.00. Mykolas Ventis.

PARENGIMAI
Gegužės 5 d., sekmadienį, 5 

vai. po pietų įvyks vaidinimas 
parapijos salėje. Po vaidinimo 
bus šokiai. Bus vaidinama dvi 
komedijos. Vaidintojai bus New 
Haven meno ratelio nariai. Visi 
kviečiami atsilankyti, pamaty
site New Havėniečių gabumus, 
nes jie atsilankys pas mus pir
mą kartą.

SĄJUNGIETES RENGIA 
VAKARIENĘ

Gegužės 12 d., sekmadienį, 6 
vai. vakare parapijos salėj są- 
jungietės rengia vakarienę Mo
tinų pagerbimo proga. Seselės 
Pranciškietės ruošia taip pat 
gražią programą šiai dienai. 
Patartina visiems iš anksto įsi
gyti tikietus. Vakarienė ir įdo
mi programa tik už 75 centus. 
Pelnas skiriamas pusiau Sese
lėms ir Sąjungietėms.

Liepos 4-toji —

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kūprinąs
General Repai rs

I 1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

LDS Connecticut Apskričio 
Kuopoms.

Šiuomi pareiškiame, kad LDS 
Connecticut apskričio pusmeti
nis susivažiavimas įvyks gegu
žės 26 d., 1940 m., sekmadienį 
1 vai. p. p., Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje, New Ha
ven, Conn. Kviečiame visas LDS 
Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame susivažiavime, 
prisiunčiant atstovus bei patie
kiant naujų naudingų įnešimų 
LDS organizacijos gerovei.

Taip pat yra būtina pasitarti 
būsiančios trilypės gegužinės 
reikalais, kuri įvyks liepos 21 
d., New Haven, lietuvių Sea 
Cliff Moris Cove parke.

Kviečia LDS Connecticut aps
kričio valdyba.

Pirm. Dr. M. J. Cobiey, 
Rast. B. Mičiūnienė.

Liepos 4-toji pastarai
siais keliais metais neša 
mums savotiško lūkesčio. 
Kodėl ? Todėl, kad tą dieną 
mes visi Naujos Anglijos 
lietuviai vykstame į Ma- 
rianapolį, Thompson, Ct., 
ten kur šviečia lietuviška 
mūsų išeivijoje kultūra, 
ten kur mūsų išeivijos ži
dinys, mūsų išeivijos sos
tinė. Kažkaip mistiška, 
kuomet įžengi į Mariana
polio Kolegijos rūmus ir 
ten pamatai būrius jau
nuolių, kurie ruošiasi atei
ti mūsų išeivijai su lietu
vybės švyturiais. Jiems pa
žvelgus į akis, rodos, ir pa
matai jų jaunystės užside
gimą sudėti visas savo jė
gas, pašvęsti visą savo gy
venimą lietuviškam - kata
likiškam veikimui. Tuomet 
ir kyla klausimas, ko jie iš 
mūsų prašo šiandien? La
bai mažai. Jie norėtų kar
tu su savo vadovybe, kad 
mes jiems sudėtum metinę 
vizitą ir atvyktume liepos 
4-to pas juos. Jie prižada 
suteikti mums savo man
dagų visokeriopą patarna
vimą. O mes vietoj centą 
numesti kokioj žydiškoj į- 
staigoj galėtume ir galėsi
me tuo centu juos parem
ti. Ar ne kilnu?! Juk tai 
stiprinimas mūsų tautos 
reikalų... Tad padarykime 
savo pažadą, kad liepos 4, 
vyksime sudėti vizitą Ko
legijai ir tiems jaunuo
liams.

Veikėjai ir Kolegijos rė
mėjai kviečiami atvykti į

neįeina didesnių žųvųK toliau Lietuvių Dienos, liepos 4-

LIETUVIŠKA PORELE
Balandžio 27 d., kunigas P. P. 

Karlonas sužiedavo panelę S. 
Satulytę su J. Danesevičium. 
Jaunųjų intencija šv. mišias at
našavo kun. P. P. Karlonas. 
Jaunasis J. Danesevičius, yra 
pasižymėjęs aukštesnės mokyk
los žaidime, footbolo ratelyje. 
Linkime laimingos ateities.

T. M.

ROCHESTER, N. Y.
Rochesterio miestas atsiremia 

į Ontario ežerą, bet didelės prie
plaukos čia nėra. Per keletą me
tų prieplaukos klausimas buvo 
klabenamas. Delegatai važiavo 
į Washingtoną, perstatė val
džiai reikalą didelio uosto, kad 
vandeniu galima būtų įvežti ir 
išvežti visokias prekias. Valdžia 
atsiuntė inžinierius ištirti daly
ką, nes čia iš ežero įeina įlanka 
virš 4 mylių ilgumo ir % mylios 
platumo, su gražiomis pakran
tėmis, ji vadinama Irondeąuoit 
Bay. Pagal inžinierių apskaičia
vimą išgilinimas Bay-įlankos ir 
pastatymas uosto kainuos 3 mi
lijonai dolerių. Prie pat ežero 
Bay - įlanka visai negili, užtai

Tamstos nepatikė
site, jei savo aki
mis nepamatysite. 
Didžiausias Nor- 
ges pasirinkimas, 
kaip kada yra bu
vęs...

KAINOS, KURIOS 
SUMUSA VISUS

NORGE
ELEKTRIKINIŲ ŠALDYTUVŲ 

REKORDUS
1940 Modeliai nuo $30 iki $60 pigesni už '39

Susipažink su ekonomišku, MODERNIŠKU šaldytuvu... 
ELEKTRIKINIS šaldytuvas NORGE! Jis neturėjo tokios 
aukštos kokybės... Nebuvo taip nupigintas. Dabar Laikas 
Pirkti! Ateik dabar ir pamatyk 1940 m. Norge Elektrikinj 
Šaldytuvą. Ir nepražiūrėk pasakiškai nupigintų kainų!

Nepirk šaldytuvą Iki Nepa- 
y tikrinsi Sekančių NORGE
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Paprastas, suglaustas 
Morge Rollator
—pagarsėjęs šaldytojas,
pasitikėjimu ir ištverme.
Extra Didelis Coldpack 
—kuris specialiai apsaugo 
mėsas.
Extra Didelė Vieta Maistui
— bet Norge neužima ex- 
tra vietos virtuvėje.
Ice - O Bar
— greitai ir lengvai pa- 
liuosuoja ledo šmotukus.
Pastūmimai Stikliniai 
Dangčiai Hydrovoir
— Vieta daržovėms, kurios 
laikosi šviežios kaip darže. 
Reservuotas Storage Zone* 
Norge Cellaret

GALITE MOKĖTI MAŽIAU 
NEGU $1. 1 SAVAITĘ 

(Mėnesiniais Išmokėjimais) 
NEREIKIA {MOKĖTI

TIKTAI $114.95 už 6 kub. pėdas NORGE

Edison Shops
IR ELEKTRIKINIUS PARDAVĖJUS
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