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BUDĖKIME
Kaip tik sovietų Rusijos 

raudonarmiečiai užėmė 
Lietuvą ir padiktavo jai 
naują valdžią, lietuvių ko
munistų laikraščiai palei
do džiaugsmo šūkius ir 
sveikinimus tos valdžios 
adresu, kurią pastatė sve
tima jėga.

Patriotingieji lietuviai 
nusiminė ir pasipiktino so
vietų Rusijos žygiu ir tuo 
pačiu komunistų spauda ir 
veikla.

Prasidėjo masinių susi
rinkimų ruošimas. Komu
nistai ruošia mitingus, kad 
pareikštų sovietų Rusijai 
ir jos pastatytai Lietuvos 
valdžiai pasitikėjimą, pa
dėkoti Stalinui, kad jis at
siuntė raudonarmiečius o- 
kupuoti Lietuvą.

Patriotingieji lietuviai, 
ištikimi Lietuvos sūnūs ir 
dukterys, ruošia mitingus, į 
kad pareikšti pasipiktini
mą sovietų Rusijai už ne- 
išlaikymą duoto žodžio 
Lietuvai, už įsiveržimą į! 
Lietuvos žemę ir kišimąsi 
į Lietuvos vidaus reikalus; 
kad pareikšti Lietuvos 
žmonėms užuojautą ir pa
siruošti darbui dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės.

Masiniai susirinkimai 
gal ir reikalinga šaukti, Į 
bet tik jie neduoda didelės 
naudos, neturint plano 
darbui. Patriotingieji lie
tuviai pirmiausia per savo 
organizacijas turėtų pa
ruošti planą kovai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
laisvės.

Patriotingieji lietuviai 
neprivalo keršyti ir lietu
viams komunistams dėl jų 
džiaugsmo, neprivalo 
trukdyti jų mitingų, bet 
tik privalo pareikšti lietu
viams komunistams pro
testą, būtent, neiti į ko
munistų mitingus, nedaly
vauti jų parengimuose, 
neremti jų spaudos, kuri 
visą laiką šmeižė ir nieki
no Lietuvą, o šiandien de
dasi Lietuvos patriotais, 
nes Lietuvą okupavo sveti
ma jėga.

Jeigu komunistai nori 
vergauti svetimiems, mes 
jų negalime sulaikyti, tik 
mes patys nebūkime vergų 
vergais. Būkime lietuviais 
patriotais, dėkimės į orga
nizacijas, kurios kovojo 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės, ir kurios 
dabar ruošia planus kovai 
dėl atgavimo Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės.

Penktadienį, birželio 28 
d., 10 vai.
Barre, Pa. 
Federacijos 
bos posėdis 
mento reikalais. Laukime 
Federacijos žodžio. Jį ga
vęs šaukime susirinkimus 
ir vieningai stokime dar
ban!
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Katalikas, kurs neramia 
katalikitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria
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Užginčija Kariuomenės 
Sutraukimą Prie Lietuvos 

Rubežiaus
Berlynas, birželio 24 

Vokietijcs valdžia užgin
čija žinias, kad į Lietuvos 
pasienį Vokietija sutrau
kė daug kariuomenės. Vo- 

I kiečiai sako, kad jie jokios 
' kariuomenės netraukia į 
Lietuvos pasienį.

Vilniaus miesto piešinys — planas, padarytas Koelne apie 1570 metus.

vatinius pasikalbėjimus su 
užsieniu, telefonų pasikal
bėjimai su užsieniu lei
džiami tik valdinėms įstai
goms ir valdžios asme
nims.

“Taip pat pranešama, 
kad Lietuvoje įvesta griež
ta cenzūra ir visi laiškai ir 

į laikraščiai į užsieni stro
piai dabartinio Lietuvos 
cenzoriaus tikrinami.

“Užsienių spaudos žinio
mis naujosios Lietuvos vy
riausybės įsakymu, iš visų 
Lietuvos bibliotekų išmes
ti ir sudeginti Prezidento 

i Antano Smetonos raštai, 
į iš įstaigų išmesti jo pa- 
! veikslai draskomi ir min
džiojami gatvėse.

“Inž. Šakenis iš savo pa
reigų pašalintas, taip pat 
pašalinta daugumas de
partamentų direktorių, 
kurių iš viso yra apie 80 
žmonių. Lietuvos Ogpu va-t 
das Sniečkus pašalino be- d- 1 
veik visus Lietuvos polici- traukinyj. 
jų nuovadų ir apskričių kad 22 metai atgal toje pa- to, 
viršininkus, jų vieton skir- čioje vietoje ir tame pa- džia pasidavė ir pasirašė. 
damas palankius Rusijai čiame traukinyj buvo į- sutartį, bet prancūzų lai-j

• v Prancūzija Pasirašė Paliaubų Suregistravimas " 

Sutartį Su Vokietija

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Naujoji Vyriausybė Lietuvai 
Pagerbė Sovietų Atstovą
Paskyrė Naujus Ministrus

naujas
Lietu-
Justas 

priėmi-

VVashington, D. C., birže
lio 24 — Jung. Valstybių 
Kongresas priėmė bilių su
registruoti visus nepilie- 
čius ir padaryti jų pirštų

rytą, Wilkes 
įvyks ALRK 
Centro Valdy- 
pasitarti mo-

Į ĮVęNaujos Vi 
Vandališki Darbai

kaip gavome iki šiol. Ko
munistų pranešimais Lie
tuvoje vyksta susirinki
mai, kuriuose “sveikina 
Staliną už išvadavimą”. 
Suprantama, kad Lietuvos 
gyventojai verčiami rink
tis ir “sveikinti”, bet nėra 
ir negali būti įrodymo, kad 
jie tai daro laisva valia. 
Ne, šiandien sovietų gin-

* _ _
Kaunas, Lietuva, (Nau

jos Valdžios Pranešimai) 
i— Birželio 20 d.
sovietų paskirtas 
vai “prezidentas” 
Paleckis suruošė
mą sovietų komisaro Mo
lotovo pavaduotojo Deka
nozovo garbei, dalyvau
jant ministrų tarybai, so
vietų atstovui Pozdniako-
vui ir kitiems. Priėmimas klas veikia Lietuvoje. So- 
praėjęs “nuoširdžia nuo-į vietai pastatė dabartinę 
foibro” (Lietuvai valdžią, kuri ir

tarnauja sovietų intere
sams.

Estijoje jau “darbinin
kai” sukilo ir reikalauia 
šalį visiškai prijungti prie 
Rusijos. Nesistebėkime, 
jeigu ir Lietuvoje įvvks 
“sukilimas darbininkų”, 
kurie reikalaus sovietų 
Rusijos tvarkos ir toji val
džia, kurią pastatė sovie
tai, bus nuversta. Justas 
Paleckis, kaip ir kiti yra 
tik laikinai pastatyti val
džioje.

Tiesa, Justas Paleckis 
skelbsiąs rinkimus seimo 
ir tt. Taip, ir tautininkų 
režimo metu buvo rinki
mai, bet ar tie rinkimai 
buvo laisvi? Aišku, kad 
ne. Bet dabar dar blogiau, 
nes Lietuvoje stovi sveti
mos valstybės kariuome
nė.

taika”.
“Prezidentas” Paleckis 

su Dekanozovu pasikeitė 
kalbomis.

Trečiadienį, 
d., dalyvaujant 
reikalų, švietimo, žemės ū- 
kio ministrams, įvyko iš
kilmingas aktas amnes
tuotiems politiniams kali
niams pagerbti”. Kalbas 
pasakę “ministrai, amnes
tuotieji ir visų luomų ats
tovai”. Rezoliucijoje per 
3,000 susirinkusiųjų “dė
kojo už amnestiją ir pa- 

, reiškė besąlyginį pasitikė
jimą naujajai vyriausy
bei”.

Ketvirtadienį vyriausioji 
kariuomenės vadovybė 

• prisistatė “prezidentui”. 
, Vidaus reikalų ministru 
paskirtas Mečys Gedvilas; 

Į švietimo — Antanas Venc- 
lova; valstybės kontrolie
rių — Mašiotas. Eltos, ra- 

! diofono bei spaudos prie- 
. žiūros direktorium paskir
tas Korsakas - Radžvilas.

Tokios tai yra oficialūs 
žinios iš Kauno, kurias 
praleido dabartinės val
džios cenzūra, kuri kaip 
pranešama yra griežtesnė 
ir už buvusią tautininkų 
cenzūrą.

Kaip jau buvo rašyta pe
reitame “Darbininko” nu- 
meryj, Lietuvos policijos 
viršininku paskirtas iš ka
lėjimo išleistas tūlas 

į Sniečkus, kuris jau pradė
jęs savo tvarką.

Iš Lietuvos įstaigų jau 
pašalinti vyriausieji virši- 
ninkai. Lietuvoje panai- 

■ kinta tautininkų cenzūra, 
į bet veikia daug griežtesnė 
(dabartinės valdžios, kurią 
i paskyrė sovietai, cenzūra.

birželio 19 
“vidaus • v

Berlynas, Vokietija, bir- Vokietijai; pristatyti Vo-
želio 24 d. — Prancūzijos kieti jai anglies ir kitų ža- C1US ir paaaryu Jų pirstų 
įgaliotas atstovas, gen.' liųjų medžiagų, Prancūzi- nuospaudas. Tą bilių dar 
Huntziger pasirašė karo ja turi atiduoti Vokietijai ■ turi pasirašyti prez Roo. 
paliaubų sutartį su Vokie- savo laivyną',* užtikrinti seveltas.

'tijos įgaliotu gen. Wil- Vokietijai tęsti karą prieš ...........  ■ ............
helm Keitel’iu birželio 22 Angliją. kariausią prieš vokiečius.

Compiegne miškuose, Į Anglijos premieras Chur- Churchill atsišaukė į pran- 
Pažymėtina, chill sako, kad nežiūrint cūzus toliau kariaut, ypač 

kad Prancūzijos vai- Prancūzijos kolonijose.
Anglijos žinios praneša, 

kad Londone susidarė iš 
Prancūzijos pabėgėlių 
nauja Prancūzijos valdžia. 
Prancūzijos pabėgėlių val
džia sako, kad pasirašyta 
sutartis yra nelegali, nes 
nėra užtvirtinta parlia- 
mento.

žmones. Šaulių Sąjungos teiktos sąlygos ir pasira- 
vadas pulk. Saladžius taip ’ 1 L'~
pat pašalintas iš pareigų, 
o šaulių Sąjunga, spėlioja
ma, bus paversta į “Liau
dies Gvardiją”, kuriai va
dovaus rusų skirti žmo
nės. Keliolika aukštų Lie
tuvos karininkų, jų tarpe 
ir krašto apsaugos minis
tras Gen. Kazys Musteikis, 
kurie išvyko į užsienį, iš- __ ___ _
braukti iš Lietuvos kariuo- ĮjOS sąlygų oficialiai, 
menės.

• v

švta paliaubos sutartis a- 
lijantų su vokiečiais, kur 
Vokietijai užkrauta sunki 
karo našta.

Prancūzijos atstovai, pa
sirašę sutarti su Vokietija, 
tuojau išlėkė į Italiją de
ryboms. kur šiandien pasi
rašė paliaubų sutartį su I- 
talija.

Kol kas nepaduoda tai- 
, bet 

Anglija paduoda nugirstas 
sąlygas, būtent,

Vokietija ir Italija turės 
savo kontrolėje Prancūzi- 

• ja, kol pasibaigs karas su 
Anglija. Prancūzija turi 
pervesti visus savo gink
lus, amuniciją ir visą karo 
medžiagą Vokietijai; už
tikrinti, kad Prancūzija

vyno viršininkai, kurie da-: 
bar yra Anglijoje, pareiš
kę, kad jie laivų neatiduo- 
sią, ir kad prancūzai karei
viai, kurie yra pabėgę i 
Angliją, prisidėsią prie 
Anglijos kariuomenės ir

Maskva, Rusija, birželio
24 — Suomijos teritorijo
je įvyko sovietų rinkimai. 
Balstuotojų buvo 497,043, 
kurie Karelijos Suomiš- 

;kos - Sovietiškos respubli
kos kandidatus išrinko iš Į neims vėl ginklo prieš Vo- 
komunistinio ir “neparti- kieti ją; perleist visą savo 
nio” bloko. I auksą ir svetimą valiutą

Sprogo Bombos Nacių Ir 
Komunistų Įstaigose

asirašyti prez. Roo-

• v

v •

Italija-Prancūziįa Pasirašė

Roma, Italija, birželio 24 tį tarp Italijos ir Prancū- 
Šiandien Italija ir Pran- ’zijos.
cūzija pasirašė paliaubų i Italija ir Prancūzija pa- 
sutartį. Italija ir Prancū-\ sirašė nutraukti karą

Brooklyno tautininkų 
laikraštis “V-bė” paduoda 
šiokias žinias iš Lietuvos:

“Iš New Yorko bandyta 
susisiekti,su Kaunu tele
fonu, tačiau atsakyta, kad 
šiuo metu Lietuvos valdžia 
uždraudė bet kokius pri-

New York, birželio 24 — 
Pereitą ketvirtadienį po 
pietų prie vokiečių preky
bos įstaigos durų White- 
hall Buildinge, kur yra ir 
Vokietijos generalinio 
konsulato ofisas sprogo 
bomba. Nuo sprogimo su
birėjo koridoriuje ir durų 
stiklai, ir stiklai sužeidė 
devynis asmenis.

Tą pačią dieną, praėjus 
•43 minutėms, sprogo kita

bomba Amerikos komu
nistų partijos laikraščio 
“Daily Worker” įstaigoje,: 
35 E. 12th St., New Yorke. 
Subirėjo didžiulio lango 
stiklai ir sužeidė vieną 
merginą.

zija pasižadėjo nutraukti 
karą po 6 valandų nuo pa
sirašymo paliaubų sutar
ties.

Į Gandai yra. kad Prancū- 
'zija priėmė Italijos reika- 
Į lavimus. Bet tos žinios nė
ra oficialiai patvirtintos. 
Vokietija nori, kad Italija 
ir Prancūzija kogreičiau- 
sia susitaikintų ir pasira
šytų taikos sutartį. Tuo
met Vokietija galėtų tęsti 
kara prieš Anglija. Pran
cūzija būtų visiškoje Vo
kietijos kontrolėje.

šiandien 7:30 vai. rytą Ita
lijos laiku (Bostono laikui 
1:30 vai. po pietų).

I Latvijoje Sudaryta Nauja 
Valdžia

Prof.
Kirchensteins

Italija - Prancūzija įteikė 
Paliaubą Sutartį Vokietijai

Policijos tyrinėjimai pa
rodo, kad abi bombos bu
vo vienodai padarytos. 
Vedamas tolimesnis tyri
nėjimas.

Ryga, Latvija 
Augustas 
sudarė naują ministrų ka
binetą pereitą ketvirta
dienį. Naują kabinetą su
daro šie asmenys: premie
ras ir užsienių ministras 
—Prof. Augustas Kirchen
steins; karo — gen. Dam- 
bitis; vidaus — Vilis La- 
cis; teisingumo — Julis 
Lacis; susisiekimo — Jo- 
han Jagas; socialės apsau
gos — Petras Blaus; vi
daus reikalų vise - minis
tras — Vikentis Lapkovs- 

i kis; vyriausias karo vadas
— gen. Robertas Klavins.

Korsakas - Radžvilas, 
kaip tik ir yra ne kas ki
tas, kaip vyriausias cenzo
rius. šiandien jau nebe- 
gauname žinių iš Lietuvos,

Kaip žinoma, Lietuvos 
prezidentas Antanas Sme
tona ir kai kurie 
dininkai, kada 
raudonarmiečiai 
Lietuvą, pabėgo į 
ją, ir jie Karaliaučiuje 
buvo internuoti.

Maskvos komisarai įpa
reigojo sudarytą valdžią 
Lietuvai reikalauti, kad 
Vokietija grąžintų A. Sme
toną į Lietuvą, kaip kokį 
nusikaltėlį. Kuo gi Smeto
na nusikalto? Naujoji so
vietų sudaryta Lietuvai 
valdžia kol kas nepaduoda 
jokio kito kaltinimo, kaip 
tik tą, kad Smetonos pre
zidentavimo metu buvo 
sušaudyti keturi komunis
tai.

Gal būti komunistai no
rėtų atsilyginti Smetonai?

Bet naujoji sovietų su
daryta Lietuvai valdžia 
neturėtų keršyti, jei ji no
ri pasirodyti demokratiš
ka.

kiti val- 
so vietų 
užplūdo 
Vokieti-

GRĘSIA BADAS EUROPAI

Roma, Italija, birželio 24, 
Šiandien Italijos ir Pran
cūzijos atstovai įteikė Vo
kietijos karo vadovybei Ministrai daugumoje žur- 
pasirašytą paliaubų sutar- nalistai, kaip ir Lietuvoje.

Berlynas, Vokietija, bir
želio 24 — Kaip nesibaigtų 
karas Europoje, bet badas 
tikrai bus Centralinėje ir 
Pietrytinėje Europoje, nes 
derlius labai menkas. Bel
gijoje, Lenkijoje, Norve
gijoje, Danijoje ir kitose 
valstybėse jau dabar jau-w, 
čiamas trūkumas maisto Iholmo sustabdytas.

ir kitokių reikmenų.
Vokietija labai mažai 

gali pagelbėti žmonėms tų 
valstybių, kurias ji turi 
pagrobusi.

Maskva
laivių susisiekimas tarp

• Maskvos, Rygos ir Stock-

Keleivinių or-



Antradienis, Birželio 25, 1940

ĮVAIRIOS žinios
NewTerke Lietuviai Reika
lauja Nutraukti Santykius 

Su Rusija

Pereitą penktadienį, bir
želio 21 d., Klasčiaus sve
tainėje, Maspethe, L. I. N. 
Y., įvyko didžiojo New 
Yorko lietuvių masinis su
sirinkimas, kuriame kal
bėjo katalikų, tautininkų 
ir socialistų laikraščių re
daktoriai. Pirmininkavo 
adv. Kostas Jurgėla.

Masinis susirinkimas pa
smerkė Rusiją už įsiver
žimą į Pabaltijo valstybes, 
tarp kurių yra ir Lietuva, 
ir reikalavę, kad Jung. 
Valstybės nutrauktų san
tykius su sovietų Rusija.

Štai rezoliucija anglų 
kalboje:
RESOLUTION

Unanimously adopted at the 
mass meeting held on the 21st 
day of June, 1940, under the 
auspices of the American Com- 
mittee for the Defence of Lith
uania, at the Clinton Hali, 
Maspeth, City of New York:

WHEREAS the Government 
of the Union of Soviet Socialist 
Republics has flagrantly viol- 
ated its obligations solemnly 
undertaken under the League 
of Nations Covenant, Kellogg-{ 
Briand and non-aggression1 
pacts with the Republics of Li
thuania. Latvia, Estonia and 
Finland; and

WHEREAS the Soviet Union,'i 
by unprovoked armed invasion 
of Lithuania, Latvia and Esto-! 
nia and the attempted imposi- 
tion of the non-representative 
govemments upon these non-| 
Russian peoples, has abandonedį 
all pretense of adherence to 
the principles and usage of the, 
International Law; and 

WHEREAS the Soviet U- 
nion, in direct violation of its 
treaty obligations, through its 
agencies, subsidiares and pu- 
blications in the United Statės 
disseminated in the English. 
and other languages, conducts 
a subversive propaganda dir- 
ected against the political and 
sočiai order of this country, 
spreading dissatisfaction, and 
fear among the citizens and 
residents of the United Statės;

N0W, therefore,
BE IT RESOLVED that we 

protest most emphatically 
against the above mentioned 
acts of interference by the So
viet Union in the infernal af- 
fairs of the Baltic Statės and 
the ūse of force against the 
democratic and peace-loving 
peoples:

BE IT FURTHER RE
SOLVED that we request the 
Department of Statė to adhere 
to the established policy of our 
Government in extending its 
recognition only to the legally 
constituted governments and 
their representatives;

BE IT FURTHER RE
SOLVED that we request our

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mCsy, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6732 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

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

parengimams.

Perkins Marke!
P. BaltruilOnas Ir p. Kllnga, Sav. 
753 Broadway, Tol. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

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

Vi® skelbkltAi “Durbiiiiak*".

Government to withdraw the 
recognition extended in Nov- 
ember, 1933, to the Soviet 
Union;

BE IT FURTHER RE
SOLVED that we appeal to our 
Government of the United 
Statės, and of the Statė of New 
York, to protect our youth, ci
tizens and residents from the I
subversive activities and pro
paganda conducted by the 
communist newspapers, orga- 
nizations and agencies directed 
against our institutions;

BE IT FURTHER RE
SOLVED that we pledge our 
wholehearted moral and mate- 
rial aid and sympathy to the 
suffering peoples of Lithuania, 
Latvia and Estonia; and
BE IT FINALLY RESOLVED 

that the copies of these reso- 
lutions be forwarded to the 
President, Members of Con- 
gress, Secretary of Statė and 
the Department of Justice of 
the United Statės, to the Gov- 
ernor of the Statė of New 
York, to all Ambassadors and 
Ministers accredited to the 
United Statės, and to the press.

J. V. Paso Nereikalauja 
Įvažiuojant Kanadai

Victoria, Britų Columbia 
— Britų Columbijos Pre
kybos ir Industrijos de- 
partmentas praneša, kad 
Kanados valdžios viršinin
kai nereikalauja iš Jung. 
Valstybių piliečių, įvažiuo
jančių į Kanadą, parodyti 
pasą, tačiau, Jung. Vals
tybių Imigarcijos viršinin
kai po liepos 1 d. reikalaus 
iš visų svetimšalių, kurie 
norės įvažiuoti į Jung. 
Valstybes iš Kanados, pa
rodyti pasą.

Jung. Valstybių pilie
čiams, važiuojantiems į 
Kanadą, patartina turėti 
kokį nors įrodymą, kad e- 
sate Jung. Valstybių pilie
čiai ir gyventojai, nes ne
turint įrodymo gali su
trukdyti grįžimą.

Gubernatorius Nubaustas 
10 Mėty Kalėjimo

Alexandria, Louisiana — 
Šiomis dienomis Richard 
W. Leche, Louisiana vals
tybės gubernatorius, nu
baustas 10 m. kalėjimo už 
panaudojimą pašto laiš
kais, kad nuskriausti vals
tybę perkant sunkveži
mius dėl vieškelių komisi
jos.

Sakoma, kad gub. Leche 
gavęs komiso $31,000 nuo 
sunkvežimių pardavėjo, 
perkant 200 sunkvežimių.

Sovietai Pasirašė Sutarti 
Su Jugoslavija

Maskva, Rusija, birželio 
24 — Sovietų Rusija pasi
rašė draugingumo sutartį 
su Jugoslavija. Abi valsty
bės pasikeitė atstovais.

1 .

Waily karo lauke. Kunigaikštienė of Windsor (kairėj) stovi eilėje su 
kitomis narėmis kaipo Auxiliary Sanitares Automobiles Feminines, ir 
laukia įsakymo karo vyriausybės išvykimui į karo frontą. Bis vaizdas 
buvo pagautas Paryžiaus aikštėje.

Rilius Deportuoti Harry 
Bridges

Šiomis dienomis Jung. Bordeąux, Prancūzija,— 
Valstybių Atstovų Būtas Birželio 24 — Prancūzijos 
(House of Representati-.vyriausybės narys atsi
ves) 330 balsų prieš 42 šaukė į Jung. Valstybes, 
priėmė bilių, kurį jeigu kad suprastų dėl ko pasi- 
priims Senatas ir pašira- davė Vokietijai. Prancūzi- 
šys prezidentas, tai Harry jos atstovas paneigia vi- 

' sus buvusios valdžios na
rius, kurie pabėgo iš ša
lies, ir ragina prancūzus 
nebetęsti . pasipriešinimo 
sudarant šališką valdžią 
Londone, nes tik sukeltų 
nesutikimą.

Bridges, Vakarinių Pa
kraščių CIO vadas, įtaria
mas komunistas, būtų de
portuotas iš Amerikos į 
šalį iš kurios jis yra atvy
kęs.

Jung. Valstybių Senato 
Imigracijos komitetas tą 
bilių perdavė subkomite- 
tui peržiūrėti ir duoti sa
vo raportą.

Valstybės . prokuroras 
Jackson laiške Senatoriui 
Richard B. Russell (D) iš 
Georgia įrodinėja, kad jei
gu toks bilius būtų priim
tas prieš pavienį asmenį, 
tai būtų pirmas Ameri
kos istorijoj ir nesutiktų 
su Amerikos praktika ir 
tradicija. Jackson sako, 
kad asmeniui, kad ir sve
timšaliui, turi būti duota 
teisė, įstaytmais numaty
ta, pasiaiškinti. Jis pasi
sako prieš bilių.

Gina Svetimšalius

Bedford, Pa. — Francis 
Biddle, Jung. Valstybių 
vyriausias advokatas, kal
bėdamas Pennsylvania 
Bar organizacijos susirin
kime, pareiškė, kad “jeigu 
yra penktoji kolona mūsų 
žemėje, tai chaotiškomis 
riaušėmis iš kurių išdygs
ta diktatūra.

“Karo isterijoj, kuri da
bar pasireiškia mumyse, 
kai kurie piliečiai atsako- 
mingose pareigose vardu 
patriotizmo vadovauja 
puolimui svetimšalių, at
sakydami jiems pašalpą, 
užgindami jiems papras
tas civiles teises, atimda
mi jiems darbą.

“Tokią programą vargiai 
galima priskaityti, kad 
juose padidintų lojalumą 
arba respektavimą mūsų 
siekių”.

Toliau sako: “Viešoji o- 
pinija turi nusistatyti jų 
naudai”.

Biddle taip pat pasisako 
prieš bilių Bridges depor
tavimui.

Kražiai — Kražiuose ver
slininkai lietuviai yra užė
mę vadovaujamas pozici
jas visuose vietos amatuo
se ir prekyboje.
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Dėl Ko Pasidavė 
Prancūzija?

Prancūzijos atstovas sa
vo pareiškime puola An
gliją, kad ji nenori supras
ti ir pareiškia, kad pran
cūzai' pirmiausia pranešė 
Britanijai, kad jie sieks 
paliaubų. Anglijos premie- 
ras Churchill pasakęs Po
vilui Reynaudui, tuomet 
buvusiam premierui, kad 
Britanija “supras padėtį”.

Britanija pakeitė savo 
nusiteikimą*-tik tada, kada 
buvęs Prancūzijos vidaus 
ministras Mandel bandė 
pakreipti Angliją, kad ji 
verstų Prancūziją kariau
ti, nežiūrint to, kiek tas 
karas jai kainuotų.

Prancūzijos atstovas at
sišaukia, kad Amerika 
bandytų suprasti Prancū
zijos liūdną padėtį. Ap
gailestauja, kad Britų val
džia neteisingai kritikuo
ja. Jis sako: “Mes norime, 
kad mūsų Anglai draugai 
pagerbtų mūsų liūdesį ir 
patikrintų savo sąžinę”.

Ministras pažymi, kad 
Britanija prieš karą paža
dėjusi Prancūzijai pasiųsti 
26 divizijas (apie 390,000 
vyrų) per pirmuosius karo 
mėnesius. Tačiau, jis pa
reiškia, kada Prancūzija 
pašaukė vyrus 48 metų 
amžiaus prie ginklo, tai 
Anglija dar nebuvo sumo
bilizavusi savo vyrų 28 
metų amžiaus.

Pereitą kovo mėnesį 
Prancūzijos laikraštininkų 
delegacija buvo nuvykusi 
į Angliją ir rado, kad An
glijos karo jėgos yra “ne
pakankančios”.

Birželio 12 d. įvyko karo 
vadų susirinkimas, kur 
vyriausias karo vadas gen. 
Weygand paaiškino val
džios ministrams apie pa
vojingą militarę situaciją, 
ir daugumos nuomonė bu
vusi, kad su arba be pa
liaubų, Prancūzija negali 
išvengti visiško bkupavi- 
mo.

Pernuinos Jung. Valstybiy 
Kibinctc

Washington, D, C. — Pe
reitą ketvirtadienį, birže
lio 20 d., prez. Rooseveltas 
paskyrė pulk. Frank Knox, 
Chicagos spaudos leidėją 
ir buvusį Respublikonų 
partijos kandidatą į vice
prezidentus, ir Henry L. 
Stimson iš New Yorko, 
buvusį Valstybės Sekreto
rių. Pirmąjį paskyrė lai
vyno sekretorium, o pas
tarąjį karo sekretorium.

Knox ir Stimson yra res
publikonai. Prez. Roose
veltas matyti nori sudary
ti koalicijinį kabinetą. Y- 
ra gandų, kad Stimson ga
li būti parinktas kandida
tu į vice-prezidentus, prez. 
Rooseveltui kandidatuo
jant į prezidentus.

Pirmadienį, birželio 24 
d., Philadelphijoj prasidė
jo Respublikonų partijos 
konvencija. Respublikonai 
nepatenkinti, kad Knox ir! 
Stimson apsiėmė įeiti į 
prez. Roosevelto kabinetą. 
Knox ir Stimson pastatė 
dabartinę krizę aukščiau 
partijos.

Vokiečiai Užgrobė 400 
Amerikos Lėktuvų

New York, birželio 24 — 
Berlyno žiniomis, vokie
čiai paėmė 400 karo lėktu
vų ir 2,000 motorų, kurie 
buvo siunčiami iš Ameri
kos Prancūzijai.

Vilnius, Elta, 1940/V/27. 
Nuo Vilniaus atgavimo iki 
šios dienos Vilniaus aps
krityje įsteigta 16 jaunųjų 
ūkininkų ratelių, kurie tu
ri 540 narių. Visoje Rytų 
Lietuvoje šiuo laiku veikia 
34 jaunųjų ūkininkų rate
liai su daugiau kaip 1,000 
narių.

Ateitininkų Kongresas

Kaunas, Elta, 1940/V/27. 
KSB. Birželio 29 ir 30 d. 
Vilniuje šaukiamas jubilie
jinis ateitininkų federaci
jos kongresas. Ši organi
zacija yra įsisteigusi 1910 
metais ir dirbo patriotinį 
darbą rusų bei vokiečių o- 
kupacijos metu. Kongreso 
metu paskaitas skaitys is
torikas doc. Z. Ivinskis ir 
prof. S. Šalkauskis. Auš
ros Vartuose pamokslą sa
kys vysk. Dr. Brizgys. — 
Lietuvos vyskupai išleido 
laišką apie moterystės 
tvarkymą.

Religinės Iškilmės

Kaunas, Elta, 1940/V/27. 
KSB. Jau Lietuvos konsti
tucijoje pažymėta, kad re
ligija Lietuvoje respektuo
jama. Iš tikrųjų, ir Lietu
vos vyriausybes nariai į- 
vairiomis progomis daly
vauja religinėse iškilmėse. 
Taip, pav. šiemet Dievo 

j Kūno eisenoje, kuri įvyko 
didžiosiose Kauno gatvėse, 
dalyvavo min. pirm. Mer
kys, Seimo pirm. Šakenis, 
šviet. min. Jokantas, kraš
to aps. min. Musteikis, su
sisiekimo min. Masiliūnas. 
Spauda tai prielankiai pa
žymėjo. Vyriausybės na
riai taip pat dalyvavo ir J. 
E. vysk. Brizgio konsek
racijoje. Birželio 2 d. Lie
tuvoje įvyko iškilmingas 
minėjimas tautos pasiau
kojimo Šv. Jėzaus Širdžiai. 
Kaip žinome, tas religinis 
aktas įvyko I Tautinio Eu
charistinio kongreso metu.

Kg Sako Nuncijus Apie 
Lietuvą

Kaunas, Elta, 1940/V/27. 
KSB. Apaštališkojo Sosto 
nuncijus J. E. ark. L. Cen- 
tozas davė interview “XX 
Amžiui”. Ekscelencija pa
reiškė savo pasitenkinimą 
jam parodytu vyriausybės, 
episkopato ir visuomenės 
prielankumu. Nuncijus 
kalbėjo: “Malonu man ras
ti Lietuvoje žmones tikin
čius, mėgstančius darbą. 
Būdamas šiame krašte, 
susidariau įspūdį, kad čia 
gyvena žmonės, verti dide
lės ateities. Reikia tikėtis 
ir linkėti, kad Vilniaus re
liginis gyvenimas eis rim
ties ir pilnos harmonijos 
kryptimi”. Užklaustas, ar 
Lietuva turės kardinolą, 
Ekscelencija pareiškė savo 
linkėjimą, kad iš kilnaus 
episkopato tarpo, Lietuvos 
bažnyčia susilauktų Lie
tuvos kardinolo. Apie toli
mesnį darbą užklaustas, 
Nuncijus atsakė: “Galiu 
tik pasakyti, kad esu užsi
ėmęs, dirbu ir norėčiau sa
vo jėgas pašvęsti Lietuvos 
Bažnyčios ir šalies gero
vei”.

Lietuvos Banko Valiuta

Kaunas, Elta, 1940/V/27. 
Prasidėjus karui, praėju
sių metų rudenį Lietuvos 
Banko aukso ir valiutų 
fondas buvo gerokai su
mažėjęs, nes teko atsiskai
tyti už įvežtas kreditan 
prekes ir atlikti kitus mo
kėjimus. Tuo pačiu metu 
banknotų apyvarta padi
dėjo dėl indėlių atsiėmimo 
iš kredito įstaigų. Ryšium 
su tuo banknotų padengi
mas auksu ir svetima va
liuta buvo sumažėjęs net 
iki 34,8%. Tačiau paaiškė
jus situacijai šiaurės rytų 
Europoje, Lietuvos pinigų 
rinka pradėjo taisytis, au
kso ir valiutų fondas pra
dėjo didėti, o tuo pačiu pa
didėjo ir esančių apyvarto
je banknotų padengimas. 
Valiutų fondas kas mėnesį 
augo. Lito padėtis ypač 
sutvirtėjo balandžio mėn., 
būtent, aukso fondas per 
vieną mėnesį padidėjo 4,4 
mil. Lt., o valiutos fondas 
2,5 mil. Lt. Nuo metų pra
džios valiutos fondas pa
didėjo nte 8,4 mil. Lt. Auk
so ir valiutos fondas nuo 
metų pradžios per pirmuo
sius mėnesius padidėjo
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12.8 mil. Lt. Dėl to apyvar
toje esančių banknotų pa
dengimas padidėjo nuo
35.9 ligi 42,2%, nors bank
notų apyvarta šiemet ligi 
gegužės 1 d. padidėjo 5,5 
mil. Lt.

Knygnešys Mini 70 Mėty 
Amžiaus Sukaktį

Kaunas — Gegužės 14 d. 
suėjo 70 metų amžiaus ku
nigui mgr. V. Dargiui bu
vusiam uoliam knygnešiui, 
kuris spaudos draudimo 
laikais susidėjęs su kun. 
Sidaravičium garsiu lietu
viškų maldaknygių leidė
ju lankydavo savo ir kitų 
parapijų žmones, nešda
mas jiems lietuviškos švie
sos ir atgimimo vilties 
spindulius. Ne kartą už tai 
jis sumokėjo pabaudas, 
susilaukė rusų žandarų 
kratų ir pergyveno kitokių 
pavojų. 1901 metais kun. 
V. Dargis, baigęs Romoje 
bažnytinių teisių fakulte
tą, buvo išvažiavęs į Ame
riką, kur vienerius metus 
pavikariavęs Shenandoah, 
Pa., buvo paskirtas naujai 
kuriamos lietuvių parapi
jos Minersville, Pa. klebo
nu. Vėliau klebonavo Phi- 
ladelphijoje, Mt. Carmely- 
je ir kitur. Gaivindamas 
lietuviuose patriotinę dva
sią, palaikydamas lietuvių 
kalbą ir padėdamas steig
tis lietuviškai šv. Kazimie
ro seserų kongregacijai, 
bei jų mokykloms. 1920 m. 
kun. V. Dargis, grįžęs Lie
tuvon, buvo paskirtas nau
jai įsikūrusios Lietuvoje 
Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos kapelionu ir 
Pažaislio bažnyčios rekto
rium.

Kaunas, Elta, 1940/V/25. 
Ligšiol daugelis kraštų gy
vulius pirkdavo iš Danijos 
ir Olandijos. Dabar dėl su
sidėjusių • aplinkybių šios 
valstybės savo gyvulių į 
užsienius negalės išvežti. 
Ryšium su tuo, visi šių 
valstybių gyvulių pirkėjai 
pradeda kreiptis į Pabalti
jo valstybes, jų tarpe ir į 
Lietuvą. Dėl to numatomas 
didelis gyvulių pareikala
vimas. Atitinkamos įstai
gos rūpinasi gyvulių veis
lės pagerinimu. (Dabar ir 
Baltijos valstybės nebega
lės patenkinti reikalavi
mų. Red.).

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ
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Apdrauda Darbininkams Ir Jų Šei
moms Pagal Socialės Apdraudos

Aktą

Darbdavių Pareigos

Britų liūtas griausmingai suriko, šiaurės meška 
piktai suurzgė — taip atvaizduojama Anglijos ir Ru
sijos nuotaika dėl vis didėjančios Hitlerio galybės ir 
Berlyno - Romos ašies įsigalėjimo. Prancūzija paklup- 
dyta; vokiečiai, pilni pagiežos dėl 1918 m. karo pralai
mėjimo, nori atsilyginti už Versalio taikos sutartį ir, 
kaip girdėt, siekia pasigriebti prancūzų laivyną ir vi
sas jų kolonijas. Tad britų liūtui ir sovietų meškai y- 
ra dėl ko rūstauti. Britų liūtas ar tik nebus pasenęs, 
jo dantys jau gerokai atšipę. Rėkti jis tai gali griaus
mingai, bet Hitleris teigia, kad jo balso nesibijo ir ža
da jį į savo menažeriją pasiimti, kad pavergtoji Pran
cūzija turėtų nelaisvės draugą. Tačiau liūtas žada gin
tis ir galutinai laimėti. Jis dar neišsieikvojęs, jo kolo- tas jų darbininkams. Kvi-! 
nijos dar neišjudintos. Su jų ir su Amerikos pagalba į ta turi parodyti vardus; 
jis pasižada atstatyti anglo - saksų viršenybę ir grą-; darbdavio ir darbininko, 
žinti laisvę visoms Hitlerio pavergtoms tautoms. Bet dieną ir sumą išmokėtų al- 
britų liūtui būtų labai- pravartu turėti prancūzų laivy- gų, pažymėti laiką, kū
ną, kurį Hitleris su Mussoliniu siekia pasiimti. Dėl to riam algos mokamos, ir 
liūtas taip griausmingai suriko. 1

Ko gi urzgia sovietų meška? Kuo gi “draugas” 
Hitleris jai nusikalto? Dalykas toks, kad ir meška tu
ri tokį pat apetitą, kaip ir Hitleris. Ir ji nori pasauly 
viešpatauti ir duoti progos visoms tautoms paragauti 
bolševistinio rojaus. Ji suuodžia, kad Hitleris su Mus
soliniu turi didingą užsimojimą: pirmiau nušluoti An-į 
glijos ir Prancūzijos demokratiją, o paskui ir patį ko
munizmą likviduoti. Gi meška norėjo supiudyti kapi
talistines valstybes ir, kada jos besipešdamos sus
muks, įvesdinti visam pasauly komunistinę revoliuci
ją. Išėjo kitaip. Blitzkriegas taip greit savo oponentus 
likviduoja, kad Hitleris neatrodo išsisėmęs. Jis tik pa
čiam smagume, o čia ir Mussolini stoja į talką. Stali
nas gerai žino, kad susikirtimas komunizmo su fašiz
mu neišvengiamas, bet jis nesapnavo, kad atsiskaity
mo valanda taip greit išmuš. Stalinas suskubo ka nors 
daryti ir “dėl visa ko” siunčia į Lietuvą pusę milijono 
raudonarmiečių. Kad tai taikoma “draugui” Hitleriui, 
netenka abejoti. Vien Lietuvos “numalšinimui” tokios 
armijos nereikia — tai aiškus žygis prieš vokiečius. 
Kiek Stalino pastangos pavyks ir kaip Hitleris į jas re
aguos 
tu meškos urzgimas britų liūtui yra malonus, tai leng
va suprasti.

Mums, žinoma, daugiausiai rūpi Lietuvos padė
tis. Šiuo momentu ji atrodo labai tamsi — ir dabarties 
ir ateities atžvilgiu, bet tokių valandų Lietuva yra tu
rėjusi. Apvaizdos keliai dabar nenumatomi. Tik tiek 
žinom, kad Dievulis kur kas stipresnis už Staliną ir 
Hitlerį. K.

nai toks tėvynės sūnus — 
klajūnas grįžta, jei tik ga-! 
Ii, ne aukso saujas prisi- 
sėmęs, o ilgesio kupina 
širdimi, vargų nukamuo
tas.

I Ir aš buvau tų klajūnų 
tarpe, gyvenau “laimės ša
ly”, todėl nors trumpais! darbo atsisakydavai, 
bruožais noriu papasakoti valdžios organai neklusnų 
savo, kaip išeivio lietuvio, ateivį pavadindavo 
gyvenimą Argentinoje.

I Gyvenau Buenos Aireso 
pakraštyje. Ten gyveno 
dar apie 50 lietuvių darbi
ninkų. Ankščiau prie uosto 
statymo darbų dirbo per 

1200 lietuvių, dabar jie yra; 
išsisklaidę po visą kraštą 
ir tiktai kai kurie įsikūrė 
tame mieste. Blogiau, kaip 
ten, tur būt, niekur nebu
vo. Vyrų būriai stoviniuo
davo ištisomis dienomis 
gatvėse, prašydami, lauk
dami darbo, bet mažai ku
ris iš jų jo susirasdavo. 
Tik atėjus vasarai pradėjo 
mus siuntinėti į provinci
jas kukurūzų laukams va
lyti ir kitiems darbams. 

Į Darbas buvo nelengvas, o nebūtų jūros — pėsti na- 
mokėjo tik 1,5 pezo per reitumėm į tėvynę”. 
dieną, kai tuo tarpu dienos apie sugrįžimą į Lietuvą 
pragyvenimas kaštavo 2 

:pezai. Daugelis iš provin
cijos grįžo į bedarbių sto- 

i vykią, kur buvome pasi-į 
statę palapines ir jose iš
gyvenome iki žiemos. Tose! ilgesnės kelionės nebūtu- 

i palapinėse gyveno virš 200 —
i lietuvių, kurių veik pusė 
i sirgo drugiu, viduriais ir 
kitomis ligomis. Ligų prie
žastis buvo blogas maistas 
ir nedavalgymas. O būda
vo ir tokių dienų, kad val-

S S B gyti nieko neturėjom. Ta- 
- — ' da susiburdavome į būre-

kuojančių vietoje. Darbi- 
ninkai, kurių pareigas už
imdavo lietuviai, persekio
jo mus visokiais būdais. 
Gaudydavo tamsesnėse 

i gatvėse, mušdavo lazdo
mis, badydavo peiliais. Jei
gu nuo tokio pavojingo 

tai

i

Antras dalykas, kiekvie
nas darbdarys turi persi
tikrinti, kad kiekvienas jo 
darbininkas turi Socialės 
Apdraudos sąskaitos nu- • 
merį. Reikalingos aplika
cijos blankos yra gauna-* 
mos arčiausiame Socialės 
Apdraudos Boardo ofise, 
arba pats darbdavys gali 
laikyti tas blankas jo ofi-j 
se. Darbdavys privalo lai- ■

I

Darbdaviai sulig Socia
lės Apdraudos Aktu Seno- 
Amžiaus ir Našlaičių pro
grama turi:

UŽMOKĖTI taksus į Fe- 
deralį Seno - Amžiaus ir 
Našlaičių Apdraudos Fon
dą. Taksų rata yra 1% jų; 
algų surašo;

SURINKTI lygią taksų 
sumą iš algos kiekvieno jų 
darbininko. Ta rata irgi
17c darbininko algos, tuos kyti rekordą visų darbi- 
pinigus darbdavys išima ninku numery ir vartoti tą 
kiekvienoje algų - mokė ji-i numerį su darbininko var
mo dienoje; Į du, kuomet raportuoja jo

PASIŲSTI raportus vai-;algas ir taksus. Tas reika-' 
džiai kas tris mėnesius,. linga dėl tinkamo identifi- 
parodyti, kiek jie moka i kavimo darbininko
taksų, kiek taksų surenka lės apdraudos sąskaitos, 
nuo kiekvieno darbininko, 
ir kiekvieno 
algas, 
blankas šiam tikslui;

PRISTATYTI taksų kvi- ’ darbininkas dirba. Taipgi 
įima darbo organizacijas 
ir kaikurias kitas organi
zacijas, jeigu darbinin
kams ir aficieriams algos 
mokamos.

Jeigu darbdavys nori ži
noti, ar jis įstatymu pa
dengtas, jeigu nori atsa
kymą į kokį nors klausi
mą apie jo taksus, arba 
jeigu pageidauja informa
cijų, kaip laikyti rekordus 
arba kaip gaminti nuo jo 
reikalaujamus raportus, 
lai kuogreičiausia kreipia-

Įstatymas padengia be- 
darbininko veik visų biznių ir indus- 

Valdžia pristato; trijų darbininkus, ir liečia si prie

Vokiečių kareiviai įsi- 
socia- briovę tūlame Prancūzijos 

kaime atsargiai žvalgosi ir 
žengia pirmyn.

arčiausio Vidaus
i biznį jeigu ten tik vienas Pajamų Kolektoriaus. Pa-

tingi
niu ir be jokių ceremonijų 
išmesdavo iš barako, nu
traukdami jam kad ir 
menkutę ateiviui — bedar
biui pašalpą.

Būdavo, susirenkam visi 
lietuviai imigrantai ir ne
apsakomo ilgesio kamuo
jami kalbamės apie Lietu
vą. Tada prisimenam tėvy
nės laukus, žaliuojančias 
pievas, beržynus, ežerus, 
ežerėlius ir tą tylų, pasa
kiškai gražiomis pakran
tėmis Nemuną, kuris savo 
vandenimis prausia lietu
viškos žemės krantus. Dar 
prisimenam artimuosius ir 
pažįstamus ir su ašarotom 
akim kartojam: “Kad tai
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Betštas gali pristatyti kolek
toriaus adresą.

Pastaba: Seno - amžiaus 
ir likusių našlaičių ap-' 
draudos planas inima tik 
darbininkus ir jų šeimas, 
kurie kvalifikuoti po siste
ma. Dėl informacijų apie 
Apdraudos sistema kreip
kitės prie arčiausios So
čiai Security Board rašti
nės. Dėl informacijų apie 
viešą pašalpą kreipkitės 
prie arčiausios labdarybės 
raštinės.

nė galvoti nedrįsome: bu
vome apdriskę, labiau pa
našūs į valkatas, negu į 
padorius žmones, liguisti, 
nedavalgę, silpni ir jokios

kiek taksų numušta. Kvi
tą privalo darbininkams 
duoti nors sykį į metus ir 
tankiau jos pareikalavus. 
Kvitą būtinai turi būti 
pristatyta, kuomet darbi
ninkas apleidžia darbą.

Visų pirma, darbdavys 
privalo gauti identifikavi
mo kortelę t. y., jo firmai. 
Arčiausias Socialės Ap
draudos Boardo ofisas ar j 
arčiausias Vidaus Pajamų I 
kolektorius (Collector of 
Internal Revenue), prista
tys aplikacijos blanką tam 
tikslui. Darbdavys, išpil
dęs tą blanką su visoms 
reikalaujamoms informa
cijoms, pasiunčia ar ran
ka įteikia pagal atspaus
dintus ant aplikacijos nu
rodymus.

Kai darbdavys gauna i- 
dentifikavimo numerį nuo 
valdžios, jis turi atsargiai 
jį laikyti, ir vartoti jį ant 
visų socialės apdraudos 
rekordų ir ant jo raportų 
siunčiamų Vidaus Paja
mų Kolektoriui arba So
cialės Apdraudos Boardui.

į

I

tai spėliojimų dalykas. Bet kad šiuo momen-

Emigracijos kontorų vi
trinose dažnam praeiviui: 
tenka matyti paveikslus,; 
vaizduojančius tolimų 
kraštų gyvenimą. Kalnai 
kalnynai sklendi auksinėj; 
saulės atokaitoj arba mė
lyną dangų remia didingi 
miesto dangoraižiai, o did
miesčio gatvėmis zuja au
to masinos ir nesibaigian
čia srove eina, plaukia dai
liai apsirengę ponai ir po
nios... Žiūri praeivis į to
kius paveikslus ir gėrisi, 
galvodamas apie laimės

šalį, apie aukso kasyklas, 
apie puikų, auksinį gyve
nimą.

MGR. P. STUK6NAITĖ

Vestuvės Marcinkonių Apylinkėje
Sunkų okupantų jungą nešdamas Vilniaus 

kraštas, daugelyje vietų neišlaikęs savo kal
bos, papročius, būdą ir tradicijas pasiliko to
kius, kokius gavo iš savo protėvių. Daug Vil
niaus krašto kampelių sugudėjo arba sulen
kėjo. Vienok pasiliko daug vietų, kuriose už
siliko ne tik papročiai, bet ir kalba. Kyla 
klausimas, kodėl vienos apylinkės užmiršo 
savo kalbą, kitos ne, nors okupantai lygiai 
vienus ir kitus spaudė. Kad kaikurios apylin
kės nenutautėjo, dėkingi esame tų apylinkių 
žmonių būdui ir vietovei. Pažvelgę į Marcin
konių apylinkes ir susipažinę su žmonėmis, 
nuspręsime, kodėl iki šiai dienai užlaikė žmo
nės savo tradicijas, kalbą ir tt. Pirmoj vietoj 
prisidėjo prie to žmonių būdo ypatybės: už
sispyrimas ir konservatizmas. Šios apylinkės 
sodietis aklai prisirišęs prie savo protėvių 
kalbos, papročių ir tradicijų; niekina ir nepa
kenčia viso to, kas yra nauja ir svetima.

Daug prisidėjo prie užlaikymo kalbos ir 
papročių apaugęs miškais, smiltėtas, sunkiai 
prieinamas ir retai apgyvendintas kraštas, į 
kurį sunku buvo patekti naujoms ir sveti
moms kultūros srovėms.

Šitame straipsnyje noriu supažindinti 
skaitytojus su Marcinkonių apylinkės kaimų 
vestuvėmis, kuriose glūdi apmirusi senovė.

Dainos ir kaikurios apeigos rodo mums, kad 
senovėje čia buvo praktikuojamas vogimas 
žmonos. Šio krašto vestuvėse sutiksime ir 
egzogamijos žymių, ir kulto ir k.

— o —
Veseilia, veseilia, pasklysta vieną gražią 

dieną žinia po sodžių. Kas jos nelaukia! Jau
ni, seni, maži apie tai kalba. Kuri gi kaimynė 
sutikus pažįstamus, gimines neapkalbės jau
navedžių, o ypač nuotakos. Tik pasiklausyk— 
kaimynės apie mergaitės darbštumą, dorą, 
paklusnumą, būdą, o vis išgirsi neigiamas y- 
patybes.

Į moterystės luomą dzūkai stoja jauni. 
Mergaitės 16—19 m., jaunikaičiai 19—21 m. 
šis amžius yra laikomas vedybų amžiumi.

Vestuvės iš meilės labai retas dalykas. 
Dažniausiai susitinka jaunavedžių tėvai, su
sikalba, susitaria dėl dalies (“pasogo”) didu
mo ir tik tada praneša savo vaikams, su kuo 
turi vestis ir kada. Jaunuolis, sužinojęs savo 
tėvo valią, nevisuomet sutinka, kadangi daž
niausiai turi sodžiuje savo išrinktąją, apie 
kurią svajoja, dainuoja ir tikisi praleisti su 
ja visą gyvenimą. Toks jaunuolis-jaunuolė, 
išgirdęs tėvo žodžius, stengiasi įtikinti, kad

me ištvėrę.
Tik vėliau gyvenimas 

kiek pasitaisė. Europos 
karo ruoša ar kitoki eko
nomiško gyvenimo pasi
reiškimai smarkiau pasu
ko industrijos mašinas. Iš 
mano draugų lietuvių kai 
kurie gavo fabrikuose dar-Į liūs ir eidavome po mieštoj kur galžjo uždirbti po 

|siukslynus raustis, maisto |5_g s per dieną Dir. 
likučių rankioti. Taip kar-į^ ir aš tili dabar ju. 
tu su benamiais šunimis I tau. kad ne visiems klima. 
maitinomės istisą vasara, !t0 saIygos pakeliamos, 
kol vietiniai turtingesni i Amžini rūpesčiai ir var. 
gyventojai mūsų būvį pa- j gas paĮaužė mano organiz- 
gerino . Jie visą atliekamą mo atsparumą, tad susi- 
maistą vietoj mestų siuks- taupęs, pasiilgęs tėvynes, 

, , . grižau į Lietuvą.
į ir padėdavo prie gatves,! Tiesa, moterims Argen- 
i kad mes jį rastumėm. To- tįnoje kiek geriau sekasi, 
dėl jau mums dabar nerei- tet kartais ir su moterimis 
kėdavo grumtis su sum- atsitinka tokių dalykų, a- 
mis dėl duonos plutos ar ^ kuriuos čia šiurpu net 
pašvinkusio kaulo. irašyti. AtpaSakojo — An-

Vėliau valdžia įsteigė ba- tanas Bauža. 1940-1V-25 
rakus, kuriuose apgyven- j Užrašė — K. M-kas, ‘P. L.’ 
dino bedarbių dalį. Ir jeigu Į ----------------
kur nors būdavo streikas,] Veiklioje ir stiprioje jan- 
imdavo iš tų barakų žmo- nystėje yra įrašyta ilga ir 
nes ir siųsdavo dirbti strei-! laiminga senatvė.

Jeigu piliečiui nesiseka Į*™"., Jusdavo į ■yšulėlįi 
gyventi tėvynėj — spau-' 
džia vargai ar kitoki nepa
sisekimai — jis lengvai su
sižavi tų didingų dangorai
žių vaizdu, meta viską ir j 
iškeliauja į laimės šalį tos 
laimės ieškoti, žadėdamas 
grįžti po metų kitų, aukso 
saujomis nešinas.

Tačiau ne visi už vande
nyno iškeliavę tą laimę su
randa. Labai ir labai daž-

jis nenorįs vesti. Kartais pasitaiko graudin
gų scenų. Išsigandęs, susisielojęs jaunuolis 
puola prieš tėvą ant kelių, bučiuoja rankas 
ir kojas, verkia graudžiomis ašaromis, kad 
tik permaldautų tėvo valią. Bet tėvas savo 
nusistatymu neperkalbamas. Jeigu sūnus pa
sisako neklausysiąs, tėvas atsisako duoti jam 
žemės dalį ir grasina pavaryti iš namų.

Moterystės sudaryme didžiausią vaidmenį 
vaidina turtas. Tėvai nesidrovi leisti savo 
dukterį už ligotų, raišų, kurčių ir p., bet tik 
turtingas. Meilės jie nepripažįsta ir jau
niems patiems spręsti savo likimą draudžia, 
kadangi sako “jaunystės — durnystės”, “kap 
duonos bus, tai ir meilė aciras”.

Po pirmo tėvų susitarimo jaunavedžio tė
vas eina su sūnumi į piršlius. Kartais vietoj 
tėvo eina kaimynas. Pasiima jie butelį degti
nės; seniau statinėlę alaus. Atėję į pirkią pa
sisveikina, piršlys pakloja ant stalo nosinę, 
stato butelį ir uždeda ant jo rūtų vainiką. Jei
gu mergaitė sutinka tekėti, prieina prie stalo 
ir nuima tą vainiką. Atkemša tada piršlys 
butelį ir visi šeimos nariai kartu su atvyku
siu piršliu ir jaunavedžiu išgeria po stikliu
ką. Tuo momentu prasideda prageros. Tada 
vienas šeimos narys eina į sodžių ir kviečia 
mergaitės krikšto tėvus, gimines ir artimus 
kaimynus. Moterims netinka ateiti tuščiomis 
rankomis, todėl kiekviena atsineša kiaušinių, 
lašinių, sviesto ir duonos. Taip susirinkę visi 
geria, valgo, dainuoja pritaikytas tai dienai 

> dainas. Populiari yra ši dainelė:
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Žiedas ant žiedelio, kap raselė sega, 
Slauna to mergelė, ku pasogų žada...

Anksti ryto svečiai išsiskirsto, o jaunave
džiai važiuoja į bažnyčią pas kleboną užsira
šyti “duoc ant užsakų”.

Vestuvės paprastai būna po trijų savaičių. 
Per tą laiką mergaitė rengiasi vestuvėms, 
siuva sukneles, “skaras”, krauna šarvus ir tt. 
Paprastai jungtuvių drabužius perka jauna
vedys.

Senos moterys pasakoja, kad seniau nuo
taka jungtuvėms puošdavosi tautiškais dra
bužiais, austais ir siūtais namie. Galva da
bindavusios “karūnomis”, padarytomis iš po
pieriaus, kurią apkardavo įvairiais kaspinais.

Keletą dienų prieš vestuves kviečia vyrą 
ar moterį už kvieslį, kuris turi pakviesti gimi
nes ir kaimynus į vestuves. Kvieslys gauna 
lazdą, papuoštą rūtomis ir kaspinėliais; atė
jęs į pirkią sako: “Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus”. Suduoda tris kart į grindis laz
da ir vėl sako: “Anuška prašo jus an vesei- 
lios; ataikit, seni pagerc, pavalgyc, jauni pa
šokę, paūlioc”. Seniau kvieslys sakydavęs o- 
racijas, bet šiandien visai jos išnyko iš žmo
nių atminties. Už pakvietimą kvieslys gauna 
kiekvienoje pirkioje ką nors iš maisto: laši
nių, sviesto, sūrį, mėsos ir tt.

Porą dienų prieš vestuves jaunavedžių na
muose rengiamas vestuvėms maistas, kepa
mi karvojai, valoma gryčia ir p.
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(Bus daugiau)
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Vadai, Kur Vedat Jaunimą?
1 

vadovybės pasitraukia. Blogiau
sia tai su tokiais vadais, kurie 
sumaniai veda jaunimą netiks
liu keliu. Jie ardo gerųjų vadų 
darbą.

Qųo vadis, jaunime? Atsaky
mas lengvas: jaunimas eina 
ten, kur vedamas. Suprantama, 
jie ne visur eina lygiu norų ir 
atsidėjimu. Lengviausia tai jį 
vesti į džiazo sritį. (Čia reikia 
apsidrausti: suskirstyti jauni
mą i minią — hoi polloi — eli
tus. Elitai iš principo džiazą 
smerkia). Demagoginiai vadai 
pasirenka mažiausią atsparumo 
kryptį. Iškelia vieną kitą priei
namiausią jaunuoliams šūkį — 
ne tai sportinio, ne tai “patrio
tinio” pobūdžio — absolvuoja 
bei užglostp jų klaidas ir nepri
teklius ir žygiuoja džiazo tem
pu į džiazo karaliją. Tai ir len
gva, ir smagu, ir visi patenkin
ti — vadai ir vedamieji. Visų 
pirmiausia jie likviduoja lietu
vybę — tai esąs tik bereikalin
gas balastas, apsunkinąs mintį 
ir įvedąs kažkokį tautinį sepa
ratizmą į linksmą ir nebojantį 
Amerikos jaunuolio gyvenimą. 
Pąnem et circenses! Ko čia dau
giau? Romai to užteko. Kuo A- 
merika geresnė?

Kadangi lietuvybė mūsų san
tykiuose gerokai įsišaknijusi, 
tai su jos likvidavimu reikia 
elgtis apdairiai. Reikia padaryti 
priruošiamieji žingsniai. Čia 
programa jau nustatyta, tik rei
kia. ji išpopuliarizuoti. Tas pa- 
žingsniui ir daroma — vis drą
siau ir aiškiau. Kokia tai prog
rama? Tai senas, gerokai jau 
nudėvėtas tinginių ir šiaudadū- 
šių šūkis: lietuvybė be lietuvių 
kalbos. Esą galima būti geru ir 
ištikimu lietuviu, visai lietuviš
kai nemokant. Užtenka vieno 
žodžio valio. Tad valio naujas 
išradimas! Lietuviškai nemokė
ti ir išlikti lietuviu — tai tokia

Šia tema Amerikos lietu
vių išeivijos žinomas vi
siems veteranas, J. Kmi- 
tas, rimtai ir teisingai ra
šo “Studentų Žody”, Nr. 
6,1940 m., nurodydamas 
kai kurias pastabas jauni
mo vadų atžvilgiu.

Kadangi mintys yra ga
na svarbios, todėl straips
nį perspausdiname su
trumpintai. Štai gerbia
mas veteranas rašo:

Tuo tarpu daugeliui to- 
besisiūlančių vadovauti 
užduoti toks pat klausi- 
Quo vadis? — Kur eini

Kas šiandie jaunimu nesirū
pina? Kas jo nenori į save pa
traukti ir tam tikslui nevarto
ja įmanomų ir neįmanomų 
priemonių! Visokio plauko žmo
nės jaunimą suskato masinti, 
nes jis suprato, kad dinamiška 
jaunimo pajėga nustums į šalį 
visus kliuvinius ir nesulaikomai 
eis pirmyn, bet kur? Ot čia ir 
visas keblumas. Jaunimas būti
nai reikalingas vadovybės ir jį 
vesti daug kas siūlosi. Norintie
ji į savo ideologiją jaunimą pa
traukti griebia jį už skvernų ir 
šaukia: “Quo vadis. jaunime? 
Eini ne tuo kelių. Eik su ma
nim”, 
kių 
tektų 
mas:
pats ir kur mūsų jaunimą nori 
nuvesti ?

Ilgą laiką mūsų išeivija snau
dė ir kažką sapnavo, bet ir pro 
sapnus jau nujuto kietą realy
bę, kad ateitis bus sprendžiama 
nebe ateivių, bęt čia gimusių 
jų vaikų. Kol ateivija buvo jau
na ir pajėginga, lietuvių reika
lai Amerikoj jai atrodė patik
rinti: mes niekad nenutausim, 
nes turime tokį lietuvybės per
teklių, kad mūsų amžiui užteks! 
Galimybė pasenti ar išmirti at
rodė tokia tolima, kad apie ją 
prisiminta tik taip sau, dėl e- 
fekto, dėl gražiakalbystės. A- 
pie busimojo jaunimo reikalus 
kalbėta kaip apie tolimą, vos 
numatomą įvykį (jaunimo ta
da dar nebūta — buvo tik vai
kai) . Kalbėta, kalbėta ir stai
ga pastebėta, kad jaunimo pro
blema jau pribrendusi ir laukia 
skuboto išrišimo, nes bekalbant 
vaikai jau išaugo į jaunuome
nę, kurios reikalus aprūpinti, 
deja, dar nebuyo priruošta. Pul
tasi improvizuoti visokias prie
mones, su kurių pagalba būtų 
galima kaip nors, kad ir dalelę 
jaunimo lietuvybei išlaikyti. 
Daugelis griežtų reformatorių 
čia kaip tik suklupo — perdaug 
radikalią reformą siekė pada
ryti. Su geros valios reforma
toriais dar pusė bėdos, 
savo klaidą ir imasi

Pastebi 
prieina-

mesnių metodų, arba visai iš

♦

POEMA IS GYVENIMO

MEILĖ

privilegija, kokios nė Roma ne-į 

turėjo. Bet ją turėjo Vilnius ir 
— Irlandija. Tačiau Vilnius ir 
Irlandija, laisvę įsigiję, ko stro
piausiai mokosi savo kalbos — 
lietuviškai ir gališkai. Prasta 
tai turi būti privilegija, kad ko 
veikiausiai norima jos nusikra
tyti. Ar tos privilegijos advoka
tai niekad negalvojo, kad negra
žu ir nesąžiningą vaišinti Ame
rikos lietuvių jaunimą tokiais 
barščiais, nuo kurių kiti jau se
niai atsirūgsta?

Kaip lengvas kelias į džiazą, 
taip stmkus į idėją. Čia jau rei
kia padirbėti. Džiazininkai kar
tais taip sparčiai bėga, kad va
dams nelengva juos pasekti. 
Pagaliau ir sekti nejauku. Kar
tais net užsimerkti tenka dėl 
perdaug jau ryžtingos džiazi- 
ninkų žygiuotės. Idėjos keliu 
visai kas kita. Čia jau tenka ra
ginti, stumti. Ir mažas tik iš
rinktųjų būrys. Bet kiek nau
dos. Gi džiazinė masė tai tik 
minia. Iš jos galima tik krimi
nologijos mėgėjų susilaukti. 
Net ir rinktiniai džiazininkai y- 
ra tik pasyvūs tipai visuomeni
nės veiklos atžvilgiu. Kas kita 
idėjinis jaunimas. Pie visi į va
dus tinka. Tad skirtumas tarp 
vienų ir kitų — begalinis.

Jaunimas eina kur vedamas. 
Ne visais keliais vienodai, bet 
vis dėlto savo vadus paseka. 
Tad prisispyrus jo klausinėti 
quo vadis? — nevisai tikslu. 
Geriau vadų paklauskime: kur 
vedat mūsų lietuviškąjį jauni
mą?

Meilė, meilė, meilė 

šnibžda vis pasaulis, 

Jei mylėt nemoki, 

Neturi makaulės.

Mokykloj pradinėj 

Apie ją jau šneka, 

Meilė pirmutinė 

Daug ko mum pasako!

O apie studentus

Ką čia ir kalbėti, 

Kam ii jųjų būrio 

Neteko mylėti.

Cukrus vandenyje 

Gana greit ištyžta, 

O širdis pamilus 

Niekad nesuvysta.

Ir aš pripažinsiu,

Meilė reikalinga

Juk inai aplanko 

Vargšą ir turtingą.

Bet dabar mintyse 

Teturiu aš Joną, 

Anądien pamilo 

Jisai Marijoną.

Aišku, keli žodžiai

Nedaug tepasako,

Bet mano Joneliui

Meilės tos užteko!

Aš, žmogus prityręs, 

Iš šalies žiūrėjau 

Ir pats apsivylęs

Nors kitam padėjau.

(BUS DAUGIAU)

Algirdas Vargas

piui.
Į Studentų ir Profesionalų 

seimą, kuris įvyks liepos 2 ir 3 
d. buvo išrinkti du atstovai, 
Petras Kupraitis ir Jonas Ber
natonis. Buvo nutarta prisidėti 
pagerbti tuos studentus ir pro
fesionalus, kurie šįmet baigė 
mokslą. Šiuo klausimu rūpintis 

j buvo 
' tis.

Po 
sijų,
jo maldelę ir susirinkimas bai
gėsi. Sekantis susirinkimas į- 
vyks liepos 9 d. 8-tą vai. vak. 
Tuomet bus išduoti Seimo dele
gatų raportai ir bus naujų narių 
priėmimas. Jonas.

išrinktas Petras Kuprai-

trumpų, bet karštų disku- 
kun. Abračinskas atkalbė-

IŠ SO. BOSTONO VYČIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMO

vaikučių 
mokyklai

į įvyks- 
seimą

Mažojo Vilniečio Paskutinė Pamoka
(Tęsinys)

“Mano brangūs mokiniai, 
šiandien yra paskutinė pamoka, 
kurią aš jums dėstau. Įsakymas 
mūsų mokyklai yra atsiųstas iš 
Varšuvos, kad tik lenkų kalba 
galima dėstyti pamokas visose- 
lietuvių Vilniaus krašto mo-ir1 < 
kyklose. Naujas mokytojas at
važiuos rytoj, šiandien yra pas
kutinė lietuvių kalba pamoka, i 
Aš prašau jūsų atydžiai klau
sytis ateityje naujojo mokyto
jo. Būkite geri lietuvaičiai, geri 
Tėvynės mylėtojai”, baigė savo 
kalbą mokytojas.

Šie keli žodžiai mane prislė-j 

gė. Ak, tai toks buvo praneši-' 
mas valdybos rūmuose — mano 
paskutinė lietuvių kalbos pamo
ka.

graudu. Ak, aš niekad neužmir
šiu šios paskutinės lietuvių kal
bos pamokos.

Mokytojas, pakėlė galvą ir 
pradėjo: “Mano draugai, aš- 
aš...” O vargšas mokytojas jis 
nieko daugiau negalėjo ištarti, 

i per jo veidą pradėjo riedėti a- 
; šaros. Jis atsisuko į lentą ir 
į parašė paskutinius savo pamo- 
I kos žodžius:

KAS-KUR?

Studentų Susirinkimas

I
“Mylimi moksleiviai, mes be'

Vilniaus nenurimsim...”
Perskaitę tai mokiniai, vieni 

surimtėjo, kiti labai
i no, o tretieji visai
1 ką visa tai reiškia.
i apspito mokytoją ir pradėjo neckytė. 
klausinėti, kur važiuoja moky- Per SE 
tojas, ką jis veiks ateityje, ir 
kaip elgtis pasilikusiems moks
leiviams.

1 Aš buvau vienas iš jaunes- 
’ niųjų, bet aš gerai supratau,

Geg. 18 d. įvyko So. Bostono 
Studentų kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Atsilankė skaitlin
gas būrys studentų-čių ir aps
varstė daug svarbių reikalų lai-

, ke poros valandų.
susijaudi-l Mūsų dvasios vadas, kun. Ab- 
nesuprato, račinskas. atidarė susirinkimą 
Vyresnieji! ma^a’ ^uri toliau vedė R. Gli-

Kaip atminimui, mokytojas 
buvo pasipuošęs pabaigos mok
slo metų rūbais, ir aš tik dabar ką reiškė parašytieji žodžiai, ir 
supratau, kodėl buvo atėję šie kaįp mums reikia darbuotis a- 
miesto seneliai valdininkai. Jie 
atvyko pareikšti mums ir mū- man brangiausia 
sų mokytojui užuojautą ir dė- isiu dalyku. Mokiniai, 
kingumą, kuris dirbo šioje mo-Lave aDlink mokvtoi

va-Vėsus pavasario oras 
karais ir gražuoles priver
sdavo nešioti ‘cape’, kaip 
kad matome čia vaizde dė
vinčią Sara Ann McCabe.

kykloje ir dėstė lietuvių kalbą 
ilgus metus. Šie miesto valdyto
jai buvo taip pat nusiminę, jų 
širdyse bangavo liūdesys, jie 
gailėjosi gimtosios kalbos...

Pamokai pasibaigus mes priė
jome prie mokytojo. Jis buvo 
mums paruošęs daug naujų pa
vyzdžių lietuvių kalbos ir me
todus, kuriais lengviausia buvo 
josi išmokti. Stebėtina buvo 
matyti, kai visi taip pasišven
tusiai dirbo. Vakar buvo girda-' - Kentėk 
ti tik triukšmingas paišelių tais ,peisąpliui Visuomet šypsokis! 
škėjimas, o šiandien čia buvo 
taip ramu, taip liūdna ir net

teityje. Lietuvių kalba pasiliko 
ir maloniau- 

, susigru
pavę aplink mokytoją, užtrau
kė skambiai sutartinę: “Ilgiau
sių Metų”.

Mokytojas dar labiau susijau
dino. Jis dar norėjo ištarti 
mums keletą žodžių, bet jau 
nebegalėjo. Aš išskaičiau iš jo 
veido, kad jo širdį suspaudė ne
paprastas skausmas. Mes jį su
pratome ir tik nuoširdžiai su 
juo atsisveikinome, karštai pa
spausdami jam ranką... Jonas.

įp skųskis tik sau.

Nešykštėk meilės ir manda
gumo visam pasauliui!

Per susirinkimą buvo išrinkta 
nauja valdyba vasaros metui — 
pirmininkas — Jonas Bernato
nis, vice-pirmininkas — Vladas 
Brazauskas ir raštininkė — A. 
Martytė. Valdyba užėmė savo 
vietas ir tęsė susirinkimą.

Kun. Abračinskas skaitės 
skaitą, charakterizuodamas 
glų kalboje knygą — “Why the; 
Cross”. parašytą kun. E. Lyne. 
Savo paskaitoje mūsų dvasios 
vadas, išdėstė reikalingumą pil
dymo katalikiškų principų šioj 
ašarų pakalnėj, šio baisaus ka
ro laike, šioj gyvenimo tamsy
bėje. Kristus mums parodė gy
venimo kelią, kurį sekdami mes 
rasim džiaugsmo ant žemės ir 
amžiną rojų danguje, 
mas dvasios vadas palygino 
Dievo meilę su šios žemės moti
nos meile, ypatingai pabrėžda
mas, kiek didesnė yra Dievo 
meilė ir Jo begalinis geraširdin- 
gumas. Visi buvo patenkinti pa
skaita, nes buvo įdomi ir atitin
kama mūsų gyvenimo laikotar-

M • p

Pagerbi SlMbtfi— Sportuoki
Mokslo metui baigiantis, ran

dasi mokslo užbaigiančiųjų tar
pe nemažas skaičius lietuvių. 
Šioj grupėj priklauso vienas y- 
patingai pasižymėjęs lietuvis 
studentas sportininkas, Danie
lius Milės.

Danielius yra netik pasižymė
jęs sportininkas, bet taipogi žy
mus lietuvių visuomenės veikė
jas. Gyvenantis Norwood, jis 
atgaivino ir pirmininkavo Nor- 
woodo Studentu ir Profesionalų 
kuopą. Savo meiliu būdu ir ma
lonia nuotaika jis pritraukė 
gausų būrį draugų. Jis yra visų, 
kaip senų taip ir jaunų labai 
mylimas jaunuolis.

Sporte, Danielius ypatingai 
pasižymėjo šokime į aukštį. 
Lankydamas Norvood High 
School, jis laimėjo nevieną si
dabrinę taurę ir nemažą skai
čių medalių. Turėdamas palin- 
limą prie gamtos mokslų, jis į- 
stojo į Norteastern Universite
tą, Bostone, ir šį metą baigė 
penkių metų kursą. Danielius 
neužmiršo sporto aukštesnioje 
mokykloje, nes jis stropiai žai
dė per penkis metus ir laimėjo 
suvirs šimtą įvairių medalių, 
taurių ir kitų premijų. Pasku
tiniame mete, jo draugai jį iš
rinko ratelio kapitonu. Nekartą 
jam teko į tolimus miestus va- 
žuoti, atstovauti savo mokyklą 
sporte ir visados jis pasižymėjo.

Taigi įvertindami 
gabumus sporte, 
veikime Bažnyčios 
gerovei, jo tėveliai
bai šaunų pagerbimo vakarėlį, 
geg. 15 d.

Šis pagerbimas įvyko Nor- 
woode, jo tėvelių namuose, kur 
yra labai graži pieva ir sodelis. 
Kadangi buvo labai gražus o- 
ras, visi buvo skaniai pavaišin
ti ant pievos ir puikiai pasilink
smino tikroj lietuviškoj nuotai
koj. Šiam vakarui susirinko vi
si jo giminės ir skaitlingas bū
rys studentų, profesionalų ir 
artimųjų draugų iš apylinkės ir 
tolimų kolonijų. Visi džiaugėsi 
šioj pagerbimo valandoj ir lin
kėjo jam sveikatos įr pasiseki
mo mokslą užbaigus.

Danielius buvo labai nustebin- 
tas savo giminių įr draugų nuo- 
širdingumu ir jų brangiomis 
dovanomis. Jis kiek galėdamas 
visiems padėkojo už jų gerašir
dystę ir jų palinkėjimus.

Vakarui baigiantis Danielius 
pakvietė visus dalyvauti jo mo
kyklos akto dienoje birž. 18 d. 
kame per iškilmes jam bus į- 
teikta mckslo laipsnis.

Dar kartą linkime tau Danie
liau Dievo laimės ir sveikatos 
ateityje. Jonas.

Inžinierius Danielius Milės, 

baigęs šiais metais Northeast- 
ern universitetą, Bostone. Da
nielius plačiai žinomas kaip lie
tuvis sportininkas, daug kartų 
yra atstovavęs įvairiose rung
tynėse savo universitetą. Danie
lius Milės yra geras susipratęs 
profesionalas lietuvis, ilgai va
dovavęs Studentų ir Profesio
nalų Norvoodo kuopai. Jauna
sis inžinierius gyvena Norwoo- 
de, 33 Willow St.

Birželio 19 d., įvykusiame L. 
Vyčių 17 kuopos susirinkime, 
buvo aptarta daug svarbių rei
kalų. Tarp svarbesnių nutari
mų padaryta šie:

1. Nutarta lietuvių 
parapijos vasarinei 
paskirti $25.—

2. Išrinkta atstovai 
tantį Lietuvos Vyčių 
Hartford, Conn. ir

3. Suteikta TV-tas laipsnis 
trims pasižymėjusiems vy
čiams. Šis paskutinis aktas at
liktas labai gražiai ir iškilmin
gai.

Antanas Gaputs, užėmęs pir
mininko vietą, pasakė nuošir
džią kalbą ir prašė dvasios va
dą, kun. Pr. Virmauskį prisekti 
IV-to laipsnio ženklelius.

Ženkleliai buvo prisegti 
šiems IV-to laipsnio vyčiams: 
Jonui L. Petrauskui, Albinui 
Nevierai ir Pranui Razvadaus- 
kui. Segant ženklelius, šiems 
garbės vyčiams susirinkimas 
pakėlė ovacijas. Pakeltieji vy
čiai pasakė po kalbą, kurių min
tys buvo sekančios: Mes dirbo
me ne dėl garbės ir laipsnių, 
bet dėl Tėvynės meilės, Tautos 
ir Bažnyčios gerovės. Mes ne
tikėjome. kad mūsų darbas bū
tų taip įvertinamas. Mes pasi
ryžtame ateityje darbuotis to
kia pat energija ir tam pačiam 
kilniam tikslui — Dievui ir Tė
vynei, o drauge linkime ir jums, 
brangūs vyčiai, susilaukti šio 
garbingo laipsnio.

Po to dvasios vadas susirinki
mo vardu pasveikino šiuos gar
bingus vyčius ir palinkėjo jiems 
gražiai toliau darbuotis. Tuo su
sirinkimas baigėsi.

pa-
an-i*4

Gerbia-

I

Vytės Sporte

Jauniausioji Graduante
Birželio 21 d., penktadienį, vi

sos pradžios mokyklos (gram- 
mer school) baigė mokslo me
tus. Daugelio baigusiųjų tarpe, 
mokyklą baigė ir p-lė Ona No- 
rinkevičiūtė, ponų Norinkevičių, 
gyv. 11 Sanger St., So. Boston 
dukrelė. Ji baigė Petrick F. Ga- 
vin mokyklą kaipo visų jau
niausioji mokinė, tik 12 metų. 
Mokykloje ji buvo žinoma kaip 
“excellent pupil”. Ateinančius 
metus Onutė lankys South Bos
ton High School. Linkime jau
nutei lietuvaitei gražiausio pa
sisekimo tolimesniame moksle.

Kapsas.

P-lė Juzefina Masonytė, vytė, 
pereitą savaitę buvo susirgusi. 
Linkime, panelei greit pasveik
ti. A.E.L.r •

PASLAPČIŲ SESELIUOSE
(In the shadows of the secreto)

Per Norwood’o studentų šo
kius buvo aiškiai matyti, kaip 
viena jauna panelė uždarė Va
nago akį.

“Brawn”, kur tu gavai tą gel 
tonplaukę?

Pt.

Kas pasidarė su mūsų mergai
čių “soft-ball” rateliu? Rodos, 
visi nori turėti ratelį, bet kai 
prisieina žaisti, daugumas jų 
abejoja savo gabumais ir neat
silanko. Broliai vyčiai, turbūt, 
mums reikia šį dalyką imti į sa
vo rankas ir joms gerai pipirų 
duoti. Truputį drąsos trūksta! 
Brangios vytės stenkitės paro
dyti savo garbę kitų kuopų 
mergaičių rateliams, ir jas savo 
darbštumu pralenkiet! Girdėti, 
kad mūsų panelės visai moteriš
kai nusiteikę, neparodo nei grū
delį vyriškumo. Taigi ruoškitės 
panelės, nes vaikinai nemylės!

Vytis.

♦ ♦ ♦ ♦ * e *•■•*.* • “

Danieliaus 
visuomenės 
ir Tėvynės 

surengė la-

“Hitler”, tu puikiai palinks 
minai “nauja-anglikus” su 
vo “pennsylvanišku style” 
kiu.

“Damy, my Boy, kodėl 
negalėjai atsikratyti 
gražuolių ?

sa- 
šo-

tu
visų tų

Pareina Felicija namo su nau
jos mados bateliais. Pamatęs 
Felicijos tėtis, sako: “Nežino
jau, kad mano dukrelė sužeis
ta”.

Dar ne liepos 4 d., jaunuoliai, 
kodėl su “firecrackers” taip 
gąsdinate ramiuosius šokikus. 
Kai kurie gavo didelį priepuolį.

— Kodėl, Petrai, taip struoksi 
šokdamas, atrodo lyg būtum 
šaltu vandeniu perpiltas? — 

‘— Tai latviškos polkutės toks 
metodas..., pasiteisino brauk
damas prakaitą Petras.
— Negi su laivaite šokai, kad 

tau reikėjo latviškai struoksėti.
— Ne su latvaite šokau, bet 

man kaž-kas vaizduotėje pana
šaus vaizdavosi...

ALK Stud. Ir Profesionalų 
$-g» SetooProgram

Pirmoji dierjaPirmoj i dieqa — Liepos 2, 
Mąrianapolyje

10 vai. (Vasaros laiku} 
Šv. Mišios, Pamokslas.

I 11 vai. Seimo atidary
mas. Studentų posėdis. 
Paskaita — skaito Valeri
ja Jakštaitė. Fotografijos.

1 vai. pietūs.
2 vai. Profesionalų ir A- 

teitininkų posėdžiai.
5 vai. Studentų posėdis. 

Paskaita — Skaito Jonas 
Savukynas.

Vakare — Meno mėgėjų 
valanda. Šokiai.
Antroji diena — Liepos 3 
7 vai. ryto Šv. Mišios.
9 vai. Aimanų posėdis.
10 vaL Studentų posėdis. 
Po pietų — ekskursinis

išvažiavimas.
Vakare — pasilinksmini

mas.
Seimo Rengimo Komisija.
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(Šios smulkmeniškos, bet 
svarbios informacijos, gau
tos iš patikėtinų šaltinių).

Dabartinis Kvotų Stovis
SKANDINAVIJOS 
ŠALYSE IR SUOMIJOJ

Pagal vėliausius konsu
linius raportus pasiųstus 
Vizų Įstaigai, dabar gali
ma gauti ne-pirmenybės 
imigracijos vizų Danų, 
Suomiu, Norvegų ir Švedų 
kvotų. Iki šiol karas nepa
didino skaičių vizų prašys 
mų.
CENTRALĖS EUROPOS 
ŠALYSE

Asmenys, kurie padavė 
aplikacijas dėl ne-pirme- 
nybės kvotų imigracijos 
vizų, žemiau paduotu lai
ku, dabar šaukiami į Ame
rikos konsulatus egzami
nui:

Kvotos dėl Aplikacijų pa
duotų: Čekoslovakijos — 
Liepos mėnesį, 1938; Vo
kietijos — Rugsėjo 1—10 
d., 1938; Vengrijos —Gruo
džio 1 d., 1938; Latvijos — 
Gruodžio 1, 1938; Lietuvos 
— Lapkričio, 1938; Len
kijos — Gegužės 20 d., 
1938; Rumunijos — Birže
lio 4 d., 1938.
RYTŲ EUROPOS 
ŠALYSE

Rusija — Prašytojai ne- 
pirmenybės kvotos vizų vis 
turi laukti vieną metą.

Syria — Ne-pirmenybės 
kvotos aplikantai, kurie 
padavė aplikacijas liepos 
17 d., 1936 m. jau šaukiami 
egzaminui.

Turkija — Žmonės, kurie 
prašė vizų sausio mėn. 
1935 m., tik dabar šaukia
mi.

Mokslo metams baigiantis įvairios mokslo įstaigos: akademijos, kole
gijos ir universitetai užbaįgtuves padaro iškilmingas ir dažnai su para
du. Ir čia vienas iš panašių paradų vaizdas.

PĮnmybės Kvotos Imigrantai
Pagal raportus pirmos 

pirmenybės kvotos imi
grantai gali gauti vizas be
veik po kiekvieną kvota, 
be atidėliojimo, arba turi 
laukti tik trumpą laiką. 
“Stovio Pamainymo” atsi
tikimai parodo, kad pir
mos pirmenybės kvotos* 
vizos dabar duodamos 
Graikijos ir Turkijos kvo
toms, jau galima gauti pir
mos ir antros pirmenybės 
kvotos vizų Vokiečių kvo
tą ir kas stebėtina, net 
Lenkijos kvota.

Sąryšyje su kvotos in-

formacijoms, turime atsi
minti, kad pagal aktą ge
gužės 26-tos dienos, 1924 
m., dešimtas nuošimtis 
kvotų, kurių yra daugiau 
300 į metus, bus išduotos 
kas mėnesį. Ir todėl, kur y- 
ra daug prašymų, galimas 
daiktas, kad kvotos gali iš
sibaigti pabaigoje balan
džio mėn., tai dešimtas mė- 
nesis bėgančių fiskališkų 
metų, ir kad net pirmos 
pirmenybės kvotos imi
grantai turės laukti pakol 
naujos kvotos prasidės lie
pos 1 d., 1940 m.

Emigracija Iš KaHmrfy Saliu Karo Zonoj
-tH ** ■ .... .

Wją —Bągal pątįkl-
šąltįniųs, emigracijamust

iš Danijos yra sustabdyta. 
Ne Dąnijps valdžia sustab
dė, bet Vokietijos valdžia- 

Lenkiją — Yra mažai le- 
gališkos emigrącijos iš 
Lenkįjps dabartiniu laikų- 

įšįą vaidW»Vokipeįų valdžia, pagal ra
portus pavėlina lenkams iš 
vokieeįą ųžimUi vietą iš
važuoti, bet nėra jokios 
tvarkingos procedūros. 
Bet kur vizos aplikantas, 
gyvenantis toje apylinkė
je, yra pašauktas egzami
nui Amerikos Konsulate 
Berlyne (Berlyno konsu
latas užėmė beveik visą vi
zos darbą iš Varšuvos) lei
dimas išvažuoti, vokiškos 
valdžios, paprastai, išduo
tas, kąip ir leidimas ke
liauti į Vokietiją.

Pagal raportus yra daug 
sunkiau išvykti iš Rusijos 
užimtų vietų. Kartais ar
timos Amerikos piliečių gi
minės gauna leidimus iš- 
vąžuotį, hpt tąi pėr lengvas 
dalykąą. ĮBmigrantai iš ši
tos dalies turi keliauti per 
Rumuniją, ir turi prašyti 
imigrącijos vizos Bucha- 
restq konsulato. Jeigu vi- 

A A * 1 _z°s 
lio lenkiško pąsporto, A-

intąs neturi lega-

menkos konsulas, sakoma, 
priims emigracijos leidimą 
vieton pasporto.

Raportas, kad Lenkijos 
kvota nebus išbaigta šiais 
metais, neturi pamato. Už 
mėnesio ir daugiau po ka
ro, tonais vizų išdavimas 
žymiai nupuolė, bet vistiek 
Vįzos įstaiga tiki, kad vi
są Lenkijos kvota (6524) 
bus išbaigta prieš birželio 
30 d., 1940 m. Beveik visa 
šių metų kvota, apart ma
žo nuošimčio, bus paskirta 
lenkams, gyvenantiems ki
tose šalyse, ne Lenkijoj.

Pasirodo, kad tik tie ga
lės išvažuoti iš Lenkijos, 
kurių vizų aplikacijos bu
vo paduotos Amerikos 
konsulatui prieš karo pra
džią.

Slovakija — Sprendžiant 
nuo neseniai įvykusių atsi
tikimų, Slovakijos gyven
tojai, kurie nori gauti imi
gracijos vizas negali pra
šyti Amerikos konsulato 
Pragoj. Juos per rubežių 
neleidžia išvažuoti.

Paprastai, slovakai pa
duoda aplikacijas Konsu
latui Budapešte, Vengrijoj, 
bet jie gali taipgi gauti lei
dimą iš konsulatų Vokieti
joj-

vaikai, tėvai — netaps vi
suomeniškoms sunkeny
bėms, atvykus į šią šalį.

Duodamas tas informaci
jas žmogus prisiekia, kad 
jos yra teisingos. Nepai
sant to reikalavimo jau 
buvo atsitikimų, kur tos 
informacijos nebuvo tei
singos, ir dėlto Natūraliza
cijos ir Imigracijos Komi- 
sijonierius nutarė, kad 
reik pristatyti dokumenti
nių įrodymų. Ir todėl kiek
vienas pilietis, kuris siun
čia FORM 633 šiandien, tu
ri sykiu pasiųsti apie jo fi
nansišką stovį, duplikati- 
nes kopijas, tai yra dvi ko
pijos certifikuotų praneši
mų iš banko, nuo darbda
vio raštą apie algą, raštą 
apie asmenišką turtą, ne- 
judomą turtą ir pan., ir at
sitikimuose, kada Ameri
kos pilietis neturi turto jis 
turi pasiųsti duplikatines 
kopijas tų afideivitų, ku
rias jo reikalui išpildė ki
tas Jung. Valstybių gyven
tojas. Jeigu įrodymai nėra 
tinkami, ar dėl kokios ki
tos priežasties, Komisijo- 
nierius gali reikalauti, kad 
Amerikos pilietis asmeniš
kai pas jį atvyktų.

Jeigu komisijonierius ti
ki, kad giminė gal tapti vi
suomeniška sunkenybe, jis 
neužgirs piliečio įteiktą 
form 633.

Į
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Moterystės Sakramentą priė
mė Joseoh Tiirnmpv gii Jadyv- jCjsPpn Trr
Ea Kavaliauskaite, birželio lfi d. O” yVįi Dil <"»’(* TTT

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

lato gautas pąkvitąvimas gruo
džio 29 d., 1989 m.

Dabar vėl gautas pakvitavi
mas per Lietuvos generalinio 
konsulato raštinę net iš Lietu
vos. Be išvardintų aukotojų ja
me dar pareiškiamą:

“Dėkojame Tamstai (mat at
skiri - pakvitavimai) už tai, 
kad, išgirdęs savo Tėvų Žemės 
balsą, atnešei jai savo nuošir
džią auką, tuo prisidėdamas 
prie savo brolių vilniečių vargo 
sumažinimo. Jamstos nuošir
džias aukas DVKR Vyriausiasis 
Komitetas panaudos lietuviška
jam reikalui Vilniaus srityje”.

Pasirašyta: Iždininkas — M. 
gųbiliūtė, Kom. Pirmininkas — 
Navakas.

& šio pakvitavimo gautas ir 
antrasis na kvif a vimag’, ’ . y - ~ Z* w p ■ •g. Dryža.

brolius: Julijoną, Albiną ir A- 
leksandrą, vedę ir tris sesutes— 
Adelę ir Emiliją ir Zuzaną. Ve
lionio tėvai paeina iš Vilkaviš
kio miestelio. Lietuvos. Velionis 
visados buvo mandagus, rimto 
būdo, praktikuojantis katalikas.

Visa Rinkų šeima ir giminės, 
velionio draugai, liūdi netekę 
jaunuolio, kuris prieš pavasario 
jaunystęs dienų žydėjimą pali
ko nuliūdime visus.

Velionis buvo Lietuvių Atletų 
Klūbo narys. Velioniui mirus vi
sa savaitė klūbas buvo iš lauko 
ir vidaus pusės liūdesio šydu ap
gaubtas. Rašė jas tų žodžių reiš
kia velionio šeimai ir giminėms 
nuoširdžią užuojautą. K. Dryža.

Juozas Kasinskas

PtnMints KMSulatuese
AiperiĮfOS Kopsulątąs 

Varšuvoj buvo uždarytas 
pagal Vokietijos valdžios 
prašymą.

“Frąą Plty

konsulatas irgi uždarytas, 
jo darbas perkeltas j nau
ją konsulatą neseniai ati
darytą Karaliaučiuje.

Prieš Ateivius Legislaci ja
Vokiečių pasielgimas 

Norvegijoj iš naujo vėl 
pradėjo visokią prieš atei
vius agitaciją ir legislaciją 
Kongrese ir per visą šalį.

Balandžio 18 d., kongres
monas Thill (Wisconsin) 
kalbėjo apie svetimą pro
pagandą ir kaip su ja ko
voti. “Kongresinis Rekor
das” pilnai atspausdino da
bar garsų Leland Stowe 
straipsnį, kuris pirmu kar
tu pasirodė “Washington 
Evening Star” balandžio 
15 d., 1940 m., ir kuris pir
mu kartu šioj šalyj aprašė 
vokiškus “trojan horse” 
būdus Norvegijoj.

Kitas straipsnis irgi iš 
“Washington Evening 
Star” buvo perspausdintas 
“Congressional Rekorde” 
balandžio 19-tą dieną, pa
gal prašymą kongresmono 
Sabath. Šis straipsnis re
komenduoja Darbo Depar
tamentui peržiūrėti visus 
rekordus visų imigrantų, 
kurie įleisti šion šalin iš 
Vokietijos ir Italijos per 
peskutinius dešimts metų 
su tikslu surasti Hitlerio
pasiuntinius Šnipus. IŠ į- 'mui naujų vargonų, 
vairių šalių laikraščių — 
Jugoslavijos, Šveicarijos, 
ir kitų — matyt, kad tos 
šalys taip jau daro.

Pasirodo atnaujintas vei
klumas prieš ateivius agi
tacijoj. Dempsey Byla (H. 
R. 4860), kuri aprūpina iš- 
deportavimą ateivio, kuris 
tik remia permainą Ame
rikos valdžios formoj, vėl

AMSOHIĄCONH.
Birželio 30 d., sekmadienį, lie

tuvių šv. Antano parapijos į- 
vyks milžiniškas išvažiavimas— 
PIKNIKAS, Sehuetzen pąrkė, 
Ansonia, Conn.

Piknikas prasidės 1 vai. Įžan
ga tik 25c. Vaikams dykai. Bus 
grojama visą laiką lietuviški ir 
amerikoniški šokiai.

Visi važiuojame! Iki pasimą- 
tymo piknike! Koresp.

MŪSŲ klebonas garsina ivvkg- 
tanėia Lietuviu Diena, lienos 4 
d., Thpmpsoo, Gopą. gąĮ fcurįę 
jau orgw<WQjaąi vykti į milžk 
nišką pikniką- 4Mr^.

LAWRENCE, MAS$.
Birželio 13 d. įvyko Tretinin

kų brolijos susirinkimas. Nu
tarta įvesti specialias pamokąs 
jaunesniųjų Tretininkų grupei, 
kuriose bus rengiama vadai. 
Pirmas tokias pamokas nutarta 
turėti birželio 20 d., 7:00 vai. 
Jose galės dalyvauti ne tik Tre
tininkų brolijos nariai, bet ir 
šiaip laisvanoriai.

Tretininkų brolijos prefekte, 
Emilija Butkevieiūtė, stoja į 
moterystės luomą ir persikrąų- 
stys net į Hartford, Conn. Mūsų 
klebonas kun. P. Juras, iš
reiškė jai nuoširdią padėką už 
gražų darbavimasį įvairiuose 
darbuose. Daug metų mokyto
javo “Sunday schopl”, kelerius 
metus vadovavo Sodalietėms, 
priklausė prie choro, ir pasta
raisiais metais darbavosi Tre
tininkų brolijoje. Klebonas su 
linkėjimais, įteikė gražią šv. 
Pranciškaus (vision) statulą, ir 
prašė, kad, visur vadovautųsi 
Kristumi ir platintų šv. Pran
ciškaus idealą.

Tretininkų brolijos prefektės 
vietą užėmė Cecūiia Budrevičiū- 
tė.

Albertas Rinkus - Rinkevičius
4WwMtf 4Vka

»• t- Albertas
20 met^ 
nelaimėje 

W£iąi Po ope-
Fąpijpf mirė- Į d. iš šv.
katimiero bažnyčios po

į 
poilsiu viptą — ŠV. Kry- 

žUųą kapines- Ą- ą- velionės tė
vai: Jiėyą ir Feliįjąąs Rinkai,

Laidotuvės buvo labai 
džipą. Albertas, vpiipms, 
nuliūdime tėvelius. Jieva

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dčl visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTING

GAUTAS PAKVITAVIMAS
Per pasidarbavimą laiąyu lą|r

ku, K. Dryžos bųyp parinktą 
aukų Vilniaus kraštui ręmU ir 
jos pęr Lietuvos Qeą. 
pasįųstosį Lietuvą. JĮųp Kppąąy'ljkąą Rinkus- tris

Phila. 
grau- 

paljko 
ir Fe-

Bronis Kupnmas
General Repai rs

9

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

MKTOKINĮ ŠALDYTUVĄ
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Šv. Vincento de Paulio koply
čioje, Palangoje, sekmadieniais Į 
mišios prasidės birželio 30 d., 
0:45 vai. Kas sekmądienis va
sarotojai iki rugsėjo 8-tos die
nos turės ten pat mišias.

i fi

Bėgyje vasaros, visos sekma-j 
dieniais mišios skaitytinos. Tai-' 
gi choras irgi turės atostogas.

Kadangi mūsų seni vargonai/ 
labai dažnai streikuodavo, mū
sų klebonas kun. P. M. Juras, 
matė būtiną reikalą įsigyti nau
jus. Nuo seniai auginamas var
gonų fondas, kuriame randasi

,200. Bet šios sumos vargo-] 
nams toli negana. Sekmadienį, 
birželio 16 d., beveik visi choris
tai pasiryžo darbuotis iš vien' 
su savo dvasios vadu, kad su
kėlus reikalingą sumą įrengi-

'■®T C0NSERVADOR

6,2 
SPBC

CONSERVADOB y- 
ra labai gražiai pada
rytas ir turi vėliausius 
patobulinimus. Šis šal
dytuvas, kuris paro
dytas šiame paveiksle 
parsiduodavo po $189. 
95, bet dabar nerybo- 
tam ir trumpam lai
kui kainos yra suma
žintos iki $119.95. Tai
gi dąbąr ^ęrįąųąįąs 
laikąs nusipirkti gero
mis sąlygomis gepą, 
konpmišką GPNgĘ 
VĄPPR.

Šis Cppservadof Įu- 
ri sekančias patobuli
nimas: (Patent#$as 
sandėlis duryse) eątrą 
didelis... Porcelininis 
daržovėms aruodas... 
Didelis kristalinis sti
klas apdengti tacai. 
Dvilypė lentyna sudė
ti dideliems dalykams. 
Termometras, galima matyti neatidarius pagrindinio maistui sudėti 
kompartmento... Labai parankus temperatūros reguliavimas... Viduje 
šaldytuvo yra lemputė, Jturi automatiškai užsidega. Didelis porcelininis 
evaporatorius su automatiškomis durimis, kurios tikrai gražiai padary
tos... Viršus labai gražiai nubaigtas ir stiprus, kuris tvers per daugelį 
metų... Vidus porcelininis, kuris nebijo acido ip kitų rūkščių. CONSER- 
VADOR yra dviejų tonų stiprumo, labai patrauklus, specialiai nudailin
tas. Specialiai pritaikintos durų rankelės ir suderintos jų spalvos... Turi 
dvigubą durų atidarymą... Labai puikiai insoluotas su Balsam vilnomis... 
Spring Floated Hermetically Sealed Unit su galinga pajėga, su automa
tišku overload motor protektorium.

TX
J t
iI
J tX tT T t♦t

M Fonuos m
Imigracijos

zacijos Įstaiga jau per ilgą i

Danrig”oi

z
a

ir Natūrali-i nėra žinomas.
. FORM 633 prašo kaiku- 

laiką pilnai tyrinėja pini- rių informacijų, kad Ame- 
gišką stovį Amerikos pilie-1 rikos pilietis ištikro gali 
čių, kurie paduoda Formjgvarantuoti, kad jo gimi- 
633. Bet tas faktas visiems nė — žmona, mažamečiai

svarstoma. Daug tikėjo, 
kad šita byla žus Senato 
Imigracijos Komitete, bet 
dabar Komitetas pranešė 
viešus išklausymus kas į 
link bylos, prasidedant su 
balandžio 25-ta diena, ir 
galimas daiktas, kad byla 
bus prielankiai priimta.

FLIS

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

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
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MARIANAPOLY
Thompson

Conn
Marianapolio Kolegijos Rumu Veranda, kur įvyks pamaldos.

KETVIRTADIENĮ Marianapolis Žaliumynuose

Iškilmingos Pamaldos,

Kviečia RENGĖJAI Mūsų išeivijos sostinė — Marianapolio Kolegija, Thompson, Conn

Ką daryti, kuomet kūdi- p; 
kis verkia?

Sergantis kūdikis garsiai 
neverkia. Kuomet kūdikis 
serga, jis dejuoja ir kar- |« 
tais varto galvą nuo vipnos 
pusės į kitą. Verkiantis kū- 
dikis paprastai nori valgy- 
ti. Piktai verkiantis kūdi- 
kis gal miego nori arba ne- ** 
gerai paguldytas. Nėra- 
mus kūdikis garsiai ver-1 
kia. Kuomet verkia su aša- 
romis akutėse ir užgniauš- *< 
toms rankutėms, tai ką L< 
nors ar kur nors skauda. 
Kiekviena motina turi pa- C 
žinti jos kūdikio verkimą.

Ar žinai, ką daryti katei 
arba šuniui kūdikį įkan- *< 
dus?

Neduok kitiems nužudy- ” 
ti gyvulį, bet uždaryk kur g. 
nors ir tėmyk ar pasiutęs, * 
Ant žaizdos reikia kuogrei- g 
čiausia dėti šilto vandens, I 
kad kraujas lengviau tekė- g 
tų. Jeigu šuvo pasiutęs tai * 
žaizdą reikia išdeginti su g 
kartšu geležimi. Nors bai- | 
šiai skauda tą darydamas g 
gali išgelbėti gyvybę. To- ▼ 
kiame atsitikime telegra- y 
fuok valstybės sveikatos I 
biurui, ką toliau daryti. g

Motinos turi žinoti, kaip I 
svarbu yra kūdikį tinka- g 
mai penėti. Viduriavimo | 
priežastis yra netinkamas g 
arba užkrėstas valgis. Vi- | 
dunavimu susirgus ne- g 
duok valgyti per dvyliką | 
valandų. Vėl pradedant rei- g 
kia duoti pusiau maišyto I 
pieno su vandeniu. Per ke- | 
lias dienas neduok stip- | 
raus maisto. Duok kiek no- f 
ri atvėsinto virinto van- | 
dens gerti. Nenorint šaukt ’ 
gydytoją duok sergančiui | 
šaukštuką ricinos aliejaus • 
(castor oil. i

Ką daryti, kuomet ausį 
gelia? |

Jeigu kūdikis dejuoja ir ’ 
suka galvutę nuo vieno Į 
šono į kitą ir neatima ran- j 
kūčių nuo galvos tai grei- ’ 
čiausia gelia ausį. Ausį s 
skauda paprastai po slogos J 
arba liežuvėlio uždegimo, j 
Reikia sergėtis, nes lengva ‘ 
kūdikiui kurčiu pasilikti, i 
Ausies gėlimą palengvins j 
sausas karštis, kaip tai i 
bonka karšto vandens arba t 
maišelis sausos įkaitintos j 
druskos. į ausį reikia įvar- | 
vint kelis lašelius šilto gli- j 
cerino. Niekuomet neap- ’ 
leisk ausies gėlimą. Kaip j 
tik vaikas pasveiks nuvesk I 
pas ausies gydytoją.

Ar žinai, kad karštis nė- ‘ 
ra liga, bet ligos apsireiš- ; 
kimas?

Nurenk kūdikį ir pagul- i 
dyk lovoj. Duok mažai vai- ' 
gyti, bet daug vandens • 
gerti. Tegul viduriai būna 
liuosi. Dėk šaltus kompre
sus ant galvos ir kaklo.

Galvai pradėjus skaudė
ti, surask priežastį. Gal 
galvą skauda nuo vidurių 
užkietėjimo, akių įverži- 
mo, persivalgymo ir tt.' 
Dėk šaltus kompresus ant 
kaktos ir užpakalio kaklo. į 
Duok įkvėpti komparo,; 
mentholo, amoni jos, arba 
“smelling salts”. Kaip vai
kai, taip suaugę, turi sau
gotis nuo galvos skaudėji
mo vaistų. Ypatingai pa
vojingi vaikams.

Kuomet vaikas nakčia 
neramus, bijosi, reikia ge
riau prižiūrėti jo valgį. 
Neduoti jam valgyti ei
nant gulti. FLIS.

PIRMA PAGELBA 
KŪDIKIAMS

Naujosios Anglijos Metinė Šventei
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DARBININKO” PIKNIKO 
RĖMĖJAI

Lietuvių Dienos Reikalu
Sudrinktas

Ketvirtadienį, birželio 27, 
7:30 vai. vak. ‘Darbininko’ 
salėje įvyks Lietuvių Die
nos darbuotojų susirinki
mas. Prašome visų, kurie 
pasižadėjote dirbti, daly
vauti.

V. T. Savickas, pirm. 
J. Kumpa, sekr.

LANKĖSI

Penktadienį, birželio 14 d., 
“Darbininko” redakcijoje ir 
spaustuvėje lankėsi, grįždama 
iš atostogų, p-lė Filomena Me-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
ILKapoaus

517 E. Broadvvay,
•o. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:80 iki e ir nuo S:30 iU 9 v. v 
Beredomis nuo 9 iki lt vaL dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
NedBUomis nuo 9 iki 13 vaL dienų 

(pagal sutarti)

ToL TROwbrldge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Tnman arti Centrai Sq^ 
• Cambridge, Masa

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGAS jaunas vaiki

nas dirbti mėsos krautuvėje. 
Pageidaujama, kad turėtų pa
gyrimą. Atsišaukite: L Street 
Market, 181 L Street, So. Bos
ton, Mass. Tel. Šou. 1314. (25)

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

(17-28)

PARSIDUODA arba mainysiu 
ant mažesnės nuosavybės dvie
jų šeimynų, po 7 kambarius na
mas. Viskas moderniškai įreng
ta. Yra IV2 aktaro žemės. Gera 
vieta. Atsišaukite: Joseph Dia- 
mond, 19 Hanson Ct., Woburn, 
Mass. (arti Eastern Avė.).

(6-25)

CTEYHOUND
fAC/M? ,

UlOUDERLRnū

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Marksicnč,

625 E. 8th SL, So. Boston, Man. 
Tel. So. Boston 1298

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindals, 

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona StaniuliOtš,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona AukštikalnlenS,

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

antrų utarninkų menesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raktininkų, 

delinskaitė, gyv. 1549 Quarry 
Avė., Grand Rapids, Mich.

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

ŽINUTES
Birž. 23 d., Marijona Vituns- 

kaitė ištekėjo už Juozapo Kel- 
ley, gyv. 288 Athens St. Liudi
jo Vilimas Kelley ir Marė Da- 
nelevičiūtė.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
sūnus Jono ir Katrės (Švagž- 
dytės) Vervečkų. Kūmais buvo 
Vincentas Vervečka ir Paulina 
Boblienė.

Trečiadienį, vakare, bus laiko
mos birželio mėnesio ir Treti
ninkų pamaldos.

Ketvirtadienio vakare prasi
dės parapijos rekolekcijos gar
bei Šv. Petro, ir tęsis per tris 
dienas. Rekolekcijas pradės 
kun. Mykolas Šmigelskis, MIC., 
penktadienį ir šeštadienį sakys 
pamokslus J. E. Vyskupas ir 
Tėvų Marijonų vienuolijos vy
riausias viršininkas — Genero
las Petras Bučys, MIC., D. D. 
Jo Ekscelencija pasakys pa
mokslą ir sekmadienį, per su
mą. Per rekolekcijas bus daug 
kunigų, kad visa parapija tu
rėtų progos prieiti prie sakra
mentų.

Parapijiečiai ir geradariai dar 
vis aukoja šv. Petro par. meti
nio išvažiavimo fondui: B. Ste- 
vens, Atlantic, Mass, $1.00, gra
borius Juozapas Kasparas, 5.00, 
ponia Čeplikienė, ir k.

Sekmadienį kun. Virmauskis 
dėkojo visiems už gražų išva
žiavimą ir pranešė, kad kol kas 
nuo išvažiavimo pelno yra virš 
aštuonių šimtų dilerių. Dar au
kos vis tebeplaukiančios.

Birž. 23 d., 3 vai. p. p., ir 7:30 
vai. vak., Cambridge jaunimas, 
Seserų mokytojų vadovybėje, 
artistiškai perstatė operetę — 
“Grožybės Karalienė”. Vaidin
tojai buvo tinkamai išlavinti. 
Juos atvežė graborius Overka, 
muz. M. Karbauskas, kurs ir a- 
kompanavo pianu, P. Bušma- 
nas, kun. A. Baltrušiūnas, kun. 
K. Urbonavičius, ir k. Apart 
vietinių kunigų, atsilankė kun. 
Alfonsas, C. P., kun. Marcus, 
C. P., ir kun. A. Baltrušiūnas. 
Žmonių atsilankė neperdaugiau- 
siai. Vakaro pelnas buvo ski
riamas vasarinės mokyklos Se
serims mokytojoms. To pelno 
pasidarė $26.00. Gražus veika
las. Geras darbas.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maaa 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 493 
E. 7th SL. So. Boston, Maaa.

DARBININKAS

PASPRUKĘ Prancūzijos kareiviai iš Flandrijos- 
Belgijos, kur vokiečiai juos buvo apsupę ir išvesti An
glijos laivais atvyko į Anglijos uostą linksmi ir nešini 
Anglijos vėliavą.

Randonojo Kryžiaus vadai ra- mi per mėnesį prieš ir per išva
gina, kad žmonės, per šią liepos žiavimą.
4 d., neišlaidautų šaudymais. 
O tą turtą paaukotų karų su
žeistiems.

Kaip būtų gera, kad Amerikos 
lieutviai nešaudytų ir negertų 
svaigalų. Tik tą turtą dažnai
siųstų Lietuvon savo giminėms, I bažnyčion. Čia šliūbą 
pažįstamiems ir visiems dar- Mano vaikeliai krikštyti, 
buotojams. Būtų tai didžiausis kiuosi, 

savęs | laidota. Reikia visiems savo pa
rapiją palaikyti”. Kadangi mū
sų išvažiavimas buvo blaivus ir 
tvarkingas širdingiausia dėkui 
rengėjams. K.K.M.

Sutartinai dirbant 
tvarkiai praėjo, ypač iš jaunes
niųjų pasirodė meilės prie savo 
bažnyčios. Ir dovanų nesigailė
jo ir darbu -prisidėjo. Viena išsi
tarė taip: “Kiek, reikia padir
bėti aš jaunystėje lankiausi ton 

ėmiau.
Ti-

kad iš čia būsiu ir pa-
vargų palengvinimas ir 
apsimarinimas.

MIRĖ

Birželio 23 d. savo namuose, 
1 King Street, Dorchester, stai
ga mirė Juozapas P. Šarkūnas. 
Paliko dideliame nuliūdime 4 
dukteris. Laidojamas trečia
dienį, birželio 26 d., 9 vai. rytą 
iš Šv. Petro lietuvių par. baž-; 
nyčios Naujos Kalvarijos ka-! 
puošė. -

Kolegijos parke,

MAŽOS MERGAITĖS 
RAŠINĖLIS APIE PARA

PIJOS IŠVAŽIAVIMĄ

Southbostoniečiai visu rimtu- 
!mu rengiasi prie Lietuvių Die
nos, kuri įvyks liepos 4, Maria
napolio 

į Thompson, Conn. Vyriausioji 
šeimininkė p. Kotrina Vosylie- 
nė ir josios štabas suka galvas, 
kaip skaniau pagaminus val
gius ir kaip tinkamiau pavaiši
nus svečius. Bostono kolonijos 
Dienos pirmininkas Vincas T. 
Savickas rūpinasi, kad svečiai 
ir viešnios būtų pavaišinti ne- 
vien skaniais valgiais, bet ir a- 
lučiu.

Sekmadienį, birželio 16 d., 
South Boston. Ankstį rytą pra
merkus akis iš miego, pamatė
me saulėtą dieną. Skubinome į 
Šv. Petro par. bažnyčią išklau
syti šv. mišių. Išėjus iš bažny
čios belaukę busai, ir juose be
sėdą darbuotojai. Važiuoja į 
Montello. Kiti, automobiliais. 
Valgiai išvežti Lietuvių Rakan
dų bendrovės sunkvežimiu. Nu
važiavus į Romuvos parką su
tinkame kleboną, kun. Virmaus- 
ką ir veikimo komisiją. Atvyko 
dar šeši busai atveždami, senų 
ir jaunų. Dar ir mažąjį chorą, 
kuris tos dienos laukte laukė. 
Matyti visi kelionėje gerai pri- 
sidainavo. Skubinos užsikąsti ir. 
viską pamatyti. Vakare, chore
lis vargonininkui Juškai vado
vaujant, gražiai padainavo. Mu
zikai grojant,* jaunimas trepsi. 
Pievoje žaidė, jauni ir seni. Ki
ti kalbasi, atnaujina pažintis. 
Pasibaigė linksma ir blaivi die
na.

Šv. Petro parapijos piknikui 
praėjus, norisi parašyti kokius 
gavau įspūdžius besidarbuoda-

į

• • •JAUČIATĖS NUVARGĘ 
SKAUDA GALVA... 

NESMAGU?
Kada sunkus maistas ir persivalgy

mas sustabdo jūsų vidurius... sutei
kiant varginančius gazus, blogą, kva
pą, aitrumą ir išpūtimą nuo užkietė
jimo... kramtykite FEEN-A-MINT, 
skanų kramtomąjį gumą vidurių liuo- 
suotoją. Priimnus skonis. Pagelbsti 
paliuosuoti vidurius švelniai ir pri- 
imniai. Veikia maloniai, bet tikram 
suteikimui laukiamo paliuosavimo ir 
normalio smagumo gyvenime. Eko
nomiškas FEEN-A-MINT patinka vi
sai šeimynai, suaugusiems ir kūdi- 
kiams. Milionai pasitiki FEEN-A- 
MINT. Gaukite FEEN-A-MINT šian
dien. Atsiminkite šį pakelį.

I

Kurie “Darbininko” prieteliai nesuspėjo įstoti į 
Rėmėjų eiles prieš pikniką, įstojo po pikniko, prisidė
dami su savo aukomis. Po pikniko įsirašė sekantieji: 
Geo. Simanaitis, Portage, Pa............
J. Vaitekūnas, Middleboro, Mass.......
J. Skiukis, Coaldale, Pa.....................
VI. Jakštas, So. Boston, Mass...........
Em. Čeplikienė, So. Boston, Mass. 
Agota Strakauskienė, Lowell, Mass. 
Ona Romikaitė, Mattapan, Mass. ... 
E. Marksienė, So. Boston, Mass.......

Nuoširdžiai dėkojame Rėmėjams už nuoširdumą 
ir paramą laikraščiui “Darbininkui”.

Žinios Iš Lietuvos
20,000 Svečių Vilniuje

i

Vilnius — Dar niekuomet 
Vilniaus senieji mūrai ir j 
istorinės gatvės, turbūt, I 
nebuvo matę tiek lietuvių, 
atvykusių iš Suvalkijos, 
Aukštaitijos, Žemaitijos, 
Dzūkijos, kaip per šių me
tų Sekmines. Apskaičiuo
jama, kad per Sekminių 
šventes Vilniuje viešėjo a- 
pie 20,000 svečių. Atvyko 
organizuoti ir neorgani
zuoti. Šiemet per Sekmi
nes Vilniuje visur tesigir
dėjo lietuvių kalba. Stebė-

I

Išeis Bušai

Transportacijos komisija — 
J. Kumpa, K. Niauronis ir F. i 
Tuleikis rūpinasi, kad kuodau- 
giausiai nuvežus bostoniečių. 
Jie yra nusamdę puikius busus, 
kurie išeis 7:45 nuo Šv. Petro 
par. bažnyčios 5th St., So. Bos-į 
tone. Tikietas į ten ir atgal — 
$1.75.

P-lė M. Kilmoniūtė yra pa
ruošusi puikių dovanų laimėji
mams. Taigi, kurie norite vyk
ti į Thompsoną liepos 4 d., pra
šome įsigyti busų bilietus iš 
anksto. Jų galite gauti “Darbi
ninke” ir pas šiuos veikėjus: K.į 
Šidlauską, K. Niauronį, EI. Ru-^ 
sienė, V. Savicką. A. Sandą, V. j 
Palionis, Pr. Tuleikį, V. Bra-! 
zauską, O. Tilėnienę. M. Kilmo- 
niūtę, E. Kuderauskienę. Rap.

LDS Naujosios Anglijos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Sekmadienį, liepos 21 d., 1 vai. po pietų, Šv. Roko 
par. salėje, Montello, Mass. įvyks LDS Naujosios An
glijos Apskrities metinis suvažiavimas, į kurį nuošir
džiai kviečiame kuopų atstovus dalyvauti. Šis su
važiavimas taipgi skaitysis ir priešseiminis. Taigi 
prašome paruošti gerų sumanymų bei įnešimų.

Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavackas, Vice-Pirm., 

Tomas Versiackas, Sekretorius.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

z!

oĮvesk Vienodą Šilumą Į Savo N
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

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

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS 

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

Telef. ŠOU 0346

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00 
$1.00 
$1.00

i

josi vilniečiai, kur dingo 
lenkiškai kalbantieji, o at
vykę lietuviai džiaugėsi, 
kad Vilnius tikrai jau lie
tuviškas. Iš tikrųjų, pa
prastomis dienomis Vil
niaus veidas yra kiek kito
niškas. Tų švenčių proga 
Vilniuje įvyko visa eilė di
delių suvažiavimų. Skait
lingiausia buvo pirmoji 
Lietuvių Katalikų Moterų 
draugijos konferencija, 
kurios per 10,000 dalyvių, 
išsirikiavusios po keturias 
eilėje su vėliavomis ir šū
kiais žygiavo į Aušros Var
tų Dievo Motiną, padėkoti 
jai už Vilniaus grąžinimą 
tėvynei. Pirmą Sekminių 
dieną jos vaikščiojo po i 
bažnyčias ir “Mildos” salė
je atliko savo konferenci
ją-

Antrą dieną nužygiavo 
už Vilniaus į Kalvarijas,

I kur apvaikščiojo kryžiaus, 
kelius, apmąstydamos ne' 
tik Kristaus, bet ir vilnie
čių golgotą, kurią jie ėjo 
per 20 sunkių priespaudos 
metų, ir vakare išsiskirstė 
vėl į įvairius Lietuvos 
kampelius, kur visiems 
metams pakaks kalbų apie j 
Vilnių. Miesto teatro salė-j 
je įvyko Lietuvių Krikš
čionių Darbininkų Suva
žiavimas, kur sausakimšai 
prisirinko fabrikų, įmonių, 
dvarų, laukų ir kitokio 
darbo šakų darbininkų ir 
darbininkių, švenčių išva
karėse įvyko Vilniaus Va
davimo sąjungos oficialus 
darbo užbaigimas ir persi- 
organiazvimas į Vilniaus 
Geležinį Fondą. Be to, bu
vo atidarytas Vilniaus va
davimo muziejus. Be to, 
prieš šventes, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjai sava
noriai Karininkų Ramovė
je iškilmingai paminėjo 
mūsų kariuomenės pirmą
ją priesaiką. Be to, suva
žiavimus dar turėjo Lietu
vių Mokytojų S-ga, Vil
niaus Geležinio Fondo sek
lyčių vedėjai ir kt. Per 
Sekminių šventes įvyko 
pirma plataus masto išvy-j 
ka baidarėmis Nerimi iš 
Vilniaus į Kauną. Išplaukė 
apie 200 vandens sporto 
entuizastų, daugiausia a- 
kademinis jaunimas.

— Švietimo Ministerija 
šiemet aprūpins daugumą 
pradžios mokyklų radio a- 
paratais. Taip pat numato 
pastatyti 65 pradžios mo-| 
kyklas, iš jų keliasdešimts 
Rytų Lietuvoje (Vilnijo-' 
je), kur irgi atidaro 20 vai-i 
stybinių bibliotekų.

— Baigiama Darbėnų— 
Šventosios uosto geležin
kelio statyba. Geležinkelio 
atidarymas viešam naudo
jimui numatytas 
mėn. viduryje.

liepos

1
Vilnius — Vilniaus mies- 

■ tas turi 1,260,318 kv. met- 
i rus grįstų gatvių. Iš jų 
meksfaltuotų tėra 3,705 
kv. mtr., o visai negrįstų 
apie 1,5 mil. kv. mtr. Joms 
išgrįsti reikės nepaprastai 
didelių sumų ir daug laiko. 
Negrįstos gatvės bus grin
džiamos viešųjų darbų 
fondo lėšomis.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Laikrodininkas
Parduodu Įvairiausios rūšies auk 

elnius ir sidabrinius daiktus.

L

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai Išplauti, 

paveskite iį darbų mums.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjai.
SodewaU, Stut Metai Work 

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

Turi 25 metų patyrimą 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltllaviir.al ir patarimai dykai

Oueen Ann Laundry, Ine
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

WOODSTOCK
T Y P E W R I T E R S

Woodstock Typewriter 
Company

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

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

S. Balsevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avo. 
TeL COLumbia 2537.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dienų Ir Nakt|. 
Residence: 198 M SL, So. Boston. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
G ra bortai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dienų ir n aktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0819
Tel. ŠOU Boston 2609
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20%. NumatytasKaunas — Anksčiau mū- jai
sų pašto įstaigos į Sovietų taip pat pirmumas prieš 
Sąjungą ir Tolimuosius į kitus Lietuvos 
Rytus paštą iš Lietuvos Į vams — laivams, 
siuntė per Rygą. Paskuti-, 
niu metu su Sov. Sąjunga 
įvedamas tiesioginis ir 
tranzitinis pašto susisieki
mas. Šis pašto susisieki
mas eis geležinkelio linija 
Kaunas - Vilnius - Gudago- 
jus - Minskas.

15,000 įmonių Lietuvoje
Kaunas — Šių metų pra

džioje amatų įmonių viso
je Lietuvoje buvo arti 15,- 
000. Prekybos, Pramonės 
ir Amatų rūmų anketos 
keliu surinktos iš 242 vals
čių žinios rodo, kad tokių 
amatininkų Lietuvoje yra 
32,654. Amato Įmonėse dir
ba, įskaitant meisterius, 
darbininkus ir mokinius a- 
pie 40,000 asmenų (su Vil
niaus kraštu). Prie šio 
skaičiaus pridėjus kaimo 
amatininkus, apytiksliai a- 
matuose dirba apie 70,000 
žmonių. Didžiausia amati
ninkų skaičių sudaro siu
vėjai, batsiuviai, kirpėjai, 
kepėjai, staliai, šaltkalviai, 
mezgėjos, kepurių gamin
tojai, mūrininkai, laikrodi
ninkai.

šaldytu- 
Gautos 

už transportą pajamos bus 
išlygintos pagal sutartus 
%, atsižvelgiant pajamų 
didumo. Berlyne susitarta, 
kad abi šalys aprūpins ne
mokamomis vizomis abie
jų šalių laivininkus ne tik 
į Klaipėdą, bet ir į kitas 
Vokietijos vietas. Iš SSSR 
į Vokietiją mūsų vandens 
keliais eis tranzitiniai pre
kių pervežimai. Už ši tran
zitą buvo imamos atitinka
mos rinkliavos. Nuo kai 
kurių šių tranzito rinklia
vų numatyta daryti 20% 
nuolaidos.

Gausios Šeimos Lietuvoje

16 Laikraščių Vilniuje
I

Šiuo metu Vil-Vilnius
niuje išeina 12 laikraščių. 
Jų tarpe 6 dienraščiai: — 
“Vilniaus Balsas”, “Nowe 
Slowo” su savaitiniu prie
du ūkininkams, “Nowe 
Slowo Rilnicze”, “Gazeta 
Codzienna”, “Kurjer Wi- 
lenski”, “Vilner Kurjer” ir 
“Vilner Togblat”. Be to, 
Vilniuje eina žurnalas 
“Naujoji Romuva”, “Tėvų 
Žeme”, “Geležinkelinin
kas”, gudu du kart savaiti
nis laikraštis “Krynica” ir 
žydų medicinos žurnalas 
“Volksgesund”. Dabar Vi
daus reikalų Ministras į 
Vilnių leido persikelti dien
raščiui “Litovski telegraf”, 
žurnalui “Dienovidžiui”, 
“Spinduliams” ir žydų sa-; 
vaitraščiui hebrajų kalba, i 
Tuo būdu Vilniuje bus jau

V*

Marianapolio Kolegijos Abiturientai

I
1

I

darbe Pranas pasižymėdavo sa-Į 
vo sumanumu ir sąmojumi. Jis! 
geriausiai sugeba su visais gra
žiai sugyventi.

Pranas yra pasiryžęs ir to-1 
liau mokslo neatsisakyti. Linki-i 
me Tau, Pranai, su tokia pat 
šypsena ir toliau žengti gyveni
me!

Jonas Skrodenis, B. A. 
Brooklyn, N. Y.

I

Blaivininkų vicepirm. ’39, ’40; 
Klasės ižd. ’39, ’40; Plenumo, 
sekc. ’39, ’40; Sporto sekc. ’39, 
’40; Choras ’39, ’40; Spaudos 
sckc. ’39, ’40.

j Jonas kilęs iš Brooklyn, N. Y. 
Jo tėveliai yra karšti patriotai,

kovo Jonas Brooklyne baigė pra- 
tėve- džios mokyklą ir Eastcm Dis-

sekc. 
vice-

’40;

Vincas Raitelis, B. A. 
Mahanoy City, Pa.

Klasės rašt. ’40; Meno 
rašt. ’40; Spaudos sekc. 
pim. ’40; Alumnų rašt.
Choras ’37, ’38, ’39, ’40; Blaivi
ninkų sekc. ’37, ’38, ’39, ’40; 
Sporto sekc. ’38, ’40.

Tylus ir susikaupęs Vincas
' prieš ketveris metus atvažiavo į 
Marianapolį iš savo gimtinės 
Mahanoy City, Pa. Tik po kelių 
mėnesių jo draugai sužinojo, 
kad Vincas, atvažiuodamas į lie
tuvių mokslo įstaigą, paliko ki-; 
tataučių seminariją, kurioje bu
vo pradėjęs aukštesniuosius 
mokslus.

Lietuvą, kur liko jo tėveliai, 
draugai ir pamiltosios vasaros 
žiedais pasipuošę Suvalkijos ly
gumos, tačiau klaikios karo au
dros netyla ir antrasis Atlanto 
okeano krantas darosi vis sun
kiau pasiekiamas. Atrodo, kad 
Albinui teks kiek ilgiau pagy
venti Naujajame Pasaulyje ir 
susipažinti su Amerikos aukšto
siomis mokslo įstaigomis.

Vilnius — Įvairių tauty
bių tarpe Vilniuje yra ne
mažas skaičius ir lietuvių, 
atbėgusių iš buv. Lenki įos 
teritorijos. Tų atbėgėlių 
vaikų dalis stoja į Vilniaus 
amatų mokyklas ir mokosi 
amato. Mokiniai apgyven
dinti bendrabučiuose.

Lietuvos-Vokietijos 
Sutartis

Kaunas — Motinos die
nos ir Šeimos Savaitės 
nroga padėkos lapais ir 
šimto litų dovanomis ap
dovanotos 312 gausių šei
mų motinos, auginančios 
po 10 ir daugiau sveikų 
vaikų. Atskirais apskriti
mis dovanas gavo: Vilniaus 
miesto ir apskrities 3 mo
tinos, Alytaus 16, Biržų 8, 
Kauno m. ir aps. 26, Kėdai
nių 3, Kretingos 25, Mari
jampolės 17, Mažeikių 17, 
Panevėžio 12, Raseinių 16, 
Rokiškio 6, Seinų 4, Šakiu
14, Šiaulių 33, Trakų 2, 
Ukmergės 5, Utenos 1, Za
rasų 4, Tauragės 32, Telšių
15, ir Vilkaviškio 23. Gavu
sios dovanas šeimos dau- 

: giausiai augina po 10 vai- 
• kų, bet nemaža yra augi- 
i nančių ir po 11, 12 ir dau- 
' giau. Viena šeima augi- 
' nanti net 17 vaikų.

Gydytojų Draugija Vilniuje
Kaunas — Gegužės 11 d. 

Berlyne pasirašytas susi
tarimas dėl Lietuvos Vo-; 
kietijos susisiekimo vi
daus vandens keliais. Pa
gal tą susitarimą visi 
transportų, einančių iš 
Vokietijos Nemuno upių i- 
ki Klaipėdos, vokiečiams 
tenka 40%, o Lietuvai 
60%. Taip pat toks % ten
ka abiems kraštams to 
transporto, kuris eina iš 
Lietuvos į Vokietiją. Be to, 
vilkikų jėgai naudoti Lie
tuvai tenka 80%, Vokieti-

Vilnius — Gegužės 19 d. 
Vilniuje įsteigta Vilniaus 
Lietuvių Gydytojų Draugi
ja, į kurią įsirašė apie 40 
gydytojų. Vilniaus Gydy
tojų Draugija turi labai 
seną istoriją. Tokio vardo 
draugija Vilniuje egzista
vo jau nuo 1805 m. Tai bu
vo vienintelė tokia draugi
ja visoje tų laikų Rusi jo ie. 
Lenkijoje ir Lietuvoje. Ta 
draugija jau 1819 m. sura
do Lietuvoje gydomąsias 
vietas: Birštoną, Druski
ninkus, Stakliškes ir kt.

Pranas A. Pranskus, A. A. 
New Britain, Conn.

Pranas gimė 1919 m. 
_ ------ — . 25 d. Lawrence, Mass. Jo
16 laikraščių, kurių 7 dien- kilęs iš Jezno parapijos, ma- triet High School. Po to Brook- 

mytė iš Liškiavos. 1925 m. Pra- lyne įstojo į Catedral College, 
i nas kartu su tėvais persikėlė gy- kurią baigęs mokėsi kunigų se- 

Vilnius — Vilniuje atida- venti į New Britain. 1933 m. ten minarijoje, Huntington, L. I. Po 
rytas Vaikų teatras. Šis baigė šv. Juozapo pradžios mo- vienerių metų studijų seminari- 
teatras stengsis duoti vai- kyldą. Lietuvybės jausmų ska- joje, dėl nesveikatos, teko mok- 
kams tinkamų pramogų, tinamas, tų pačių metų rudenį slą nutraukti. Porą metų dirbo 
mokys pačius vaikus sce- įstojo į Marianapolio High ir 1939 m. rudenį įstojo į Maria- 

School. 1937 m. High School napolio Kolegiją, 
baigė pirmuoju. j -

I _ _________________________ _________

Baigęs High School ryžosi jas. Jis turi kelis moderniškiau- ka^ skaiteme Vinco parašytas 
siekti aukštesnių mokslų Maria- sius foto aparatus, išnaudoja korespondencijas įvairiuose lie- 
napolio kolegijoje. Jau treti me- kiekvieną progą geriausiems fo-.......................--- - —
tai, kai kruopščiai studijuoja ir to vaizdams ir pats gražiausiai 
šiais metais įgijo A. A. laipsnį, atlieka visus foto darbus. Turė- 

Kolegijoje studijuodamas damas gerą balsą ir klausą, Jo- 
Pranas aktyviai dalyvavo spor- nas visą laiką aktyviai dalyvavo 
te, ypač futbolo šakoje. Taip pat Kolegijos chore. Neblogas jis ir 
jis buvo gabus ir produktingas sportininkas atletas. Ypač gerai 
spaudos bendradarbis, ypač pasirodydavo tenise ir baseball. 
daug rašė į “Studentų Žodį”. Prie šachmatų taip pat jam vi- 

į Šiais metais šalia visų kitų or- si turėdavo pasiduoti. Savo nuo- 
, ganizacinių darbų jis buvo In- širdumu ir būdo švelnumu galė- 
temational Relation Club orga- davo su visais gražiai sugyventi, 
nizatorius pionierius. Dar šiais Klasėje jis buvo rimčiausias 
mokslo metais jam teko eiti studentas savo pažiūromis į gy- 
svarbias studentų kuopos sek- 'venimą ir į mokyklą. Iki šiol jis 
retoriaus pareigas. Ir klasėje turėdavo progos dalyvauti lietu- 
per pamokas ir organizaciniame vių parapijiniame bei organiza

ciniame veikime. Baigdamas
'kolegiją jis parašė temą: “The 
Attributes of the Church” ir 
gavo Bakalauro laipsnį.

Jonas, jausdamas kunigo pa
šaukimą, liepos mėnesį išvyksta 
į Tėvų Marijonų Seminariją, 
Hinsdale, III. Linkime Tau, Jo
nai. su tuo pačiu idealizmu ir 
rimtumu iškilti į kunigystės ide
alo aukštybes!

raščiai.
*

nos meno, mokys juos my
lėti savo tautinę kultūrą ir 
pratins tos kultūros for
mas taikyti kasdieniniame 
gyvenime. Tas Vaikų Teat
ras yra pirmasis mūsų sos
tinėje.

Vilnius — Geležinkelių 
tarnautojų taupomoji sko
linamoji kasa, kuri turi a- 
Die 4,000 narių ir šiomis 
dienomis čia turėjo kasos 
atstovų pirmąjį suvažiavi
mą. Kasa savo narius į™ 
draudžia mirties atveju, iš 
laiko eilę bibliotekų, lei
džia dvisavaitinį laikraštį 
“Geležinkelininkas”, teikia 
nariams pašalpas. Savo 
kapitalų kasa turi apie 1 
mil. litų.

Nauji Plentai
Vilniuje ne-v uz-

Nuo pat pirmų dienų Vincas 
pasižymėjo giedria nuotaika, 
darbštumu ir gabumais. Dėl to 
mokyklos vadovybės ir klasės 
draugų buvo visuomet mėgia
mas. Jis buvo aktyvus ir orga
nizaciniame veikime. Eidamas 
daugelį pareigų, iš kurių dau
giausia laiko atimdavo sunkios 
zakristijono pareigos, Vincas 

j nepamiršo ir pamokų. Moksle jis 
■ vienas iš pirmųjų. Jis turi dide- 

i Jonas yra didelis foto mėgė- >; palinkimą į žurnalistiką. Ne- 
mr, Ti« , n Ir, _ _ _ _ __

tuvių laikraščiuose, ypač “Stu
dentų Žodyje”. Jis parašė di- 
zertaciją — “Outside the 
Church there is no salvation” ir 
gavo Bakalauro laipsnį.

Vincas jaučia pašaukimą tap
ti kunigu. Todėl baigęs Kolegi
ją, liepos mėnesį išvažiuoja į 
T. T. Marijonų Seminariją, Hin- 
sdale, Illinois.

Linkime Vincui pasiekti pra
kilnaus užsibrėžto tikslo.

Edmundas J. Budreckis, A. A.

Edmundas gimė 1918 m. rug
pjūčio mėn. 18 d., Elizabeth, N. 
J. Jo tėveliai Pranciška ir An
tanas Budreckiai, būdami susi- 

: pratę ir apsišvietę lietuviai, ir 
' jaunajam Edmundui įkvėpė sa
vo tautos ir lietuvių kalbos mei- 

I lę. Gimtajame mieste baigęs 
pradinę mokyklą ir High 
School, Edmundas pasiryžo ir 
toliau mokytis, tad 1938 metų 
rudenį įstojo į Marianapolio ko
legiją.

1935 metais Edmundas neteko 
savo tėvelio. Bet pajutęs savo 
pašaukimą į dvasininkų luomą, 
Edmundas atkakliai ir toliau 
siekia savo tikslo. Marianapoly- 
je Edmundas pasižymėjo savo 
darbštumu, pavyzdingumu ir 
gabumu. Jis plačiai dalyvavo ir 
organizaciniame darbe.

Šiais metais Edmundas baigė 
Junior College ir gavo A. A. — 
humanitarinių mokslų kandida
to laipsnį. Vasarą jis važiuoja į 
Tėvų Marijonų vienuolyną ruoš
tis į kunigus.

Skirdamiesi su klasės draugu, 
linkime geriausios sėkmės sie
kiant užsibrėžtojo tikslo!

Amerikos Linkėjimai 
Lietuvai

Kaunas — Jungtinių A- 
merikos Valstybių nepa
prastas pasiuntinys ir įga-
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

Stasys Saplys, B. A.
Detroit, Mich.Albinas Reneckis, B. A.

Albinas gimė ir augo Lietu
voje, į Ameriką atvažiavo 1939 
metų vasarą. Jis yra Kauno Vy
tauto D. Universiteto studen
tas. Kaune studijuodamas pri
klausė stud. suvalkiečių korp.: 
Sudavia ir dalyvavo įvairiose 
kitose jaunimo organizacijose. 

, Dėdės Šamo žemėje Albinas 
džiaugiasi proga artimai susi- 

I pažinti su Amerikos lietuvių 
jaunimu, ypač studentija. Jis 
taip pat įdomaujasi Amerikos 
gyvenimu ir ypatingai jo lietu
viškosiomis problemomis.

Mokydamasis Marianapolio 
j Kolegijoje Albinas redagavo 
“Studentų Žodį”, dalyvavo stu
dentų organizacinėje veikloje, 
stengėsi padėti studentams ge
riau pramokti gimtosios kalbos 
ir bendradarbiavo katalikiškoje 
Amerikos lietuvių spaudoje. 
Gražus Marianapolio gyvenimas 
ir jo žavi aplinkuma Albinui pa
liko nepamirštamų įspūdžių.

A. Reneckis parašė dizertaci
ją “Darbo Problema Socialinia
me Gyvenime” ir gavo Bakalau
ro laipsnį.

Albinas mano grįžti atgal į

i

Jeronimas Andriulionis, B. A.
I “Jerry” Shenandoah, Pa.

Plenumo seks. ’39, ’40; Sporto

Vilnius
trukus bus pradėta 
miesčio autobusų stoties 
statyba. Stotis numatoma 
statyti Mindaugo gatvėje.
Statvbai paskirta 700,000 liotas ministras Lietuvai 
lt. Taip pat yra numatyta Owen Noremas gegužės 16 
tiesti plentą tarp Kenos ir d. iš Amerikos atsiųstų ge- 
Šumsko, tarp Pabradės ir danės daigų Karo Muzie-I 
Giedraičių, 4 kilometrai jaus sodelyje pasodinimo 
nlento nuo Pagirių link proga įrašė į Karo Muzie- 
Rudninkų, taip pat 4 km. jaus svečių knygą tokį įra-
nuo Nemenčinės į Buivy- šą: “Jaučiu ypatingą garbę ’39, ’40; Choras ’40. 
džius. Naujiems keliams būti su jumis šią 1940 m. I Jeronimas prie mūsų klasės 
tiesti Vilniaus kelių rajo- gegužės 16 d. ir dar kartą prisidėjo 1939 metais. Jis jau 
nui yra skiriama apie 800, išreikšti didelę Amerikos kartą buvo lankęs Marianapolį, 
000 lt. Plentu remontui nu-i meilę Lietuvai ir geriau- x JT’ 
matoma išleisti apie 700, sius linkėjimus. Maždaug nutraukti mokslą keleriems me- 
000 lt. Šiuo metu prie plen-prieš 20 metų, Lietuvai tams.
tų tvarkymo jau dirba a- dar bepradedant džiaugtis 
Die 700 darbininkų, o pra- atgautąja laisve, 
dėjus nauju 
mą Rytų Lietuvoje dirbs 
apie 1.500 darbininkų. —
— Vilniaus miesto ribose 

ieškoma tinkamos vietos, 
kur turės būti įrengtas re
prezentacinis sporto aikš
tynas.

bet dėl įvairių priežasčių turėjo

Vaikams Stovykla Vilniuje

Meno seks. pirm. ’38; klasės pir
mininkas ’39, vicepirm. ’37; 
Sporto ved. ’37, ’38, ’40; Plenu
mo sekc. ’37, ’38, ’39, ’40; Spor
to seks. pirm. ’39, vicepirm. ’40.

Stasys, vienas pirmųjų Maria
napolio studentų į kolegiją jis 
atvyko prieš aštuonerius metus. 
Marianapolyje Stasys baigė 
High School, o šiemet Kolegiją, 
įsigydamas Bakalauro laipsnį. 
Jis parašė dizertaciją: “Labor 
and the Living Wage”.

Per ilgą eilę metų Stasiui teko 
daug dirbti ir eiti įvairių parei
gų. Jam teko vesti visus sporto 
reikalus, kas jam labai gerai 
sekėsi. Stasys pasižymėjo ir 
moksle. Ypač daug darbo ir ga
bumų jis parodė meno srityje. 
Kolegijos vaidinimuose jis daž
nai buvo artistu. Sporte Stasio 
mėgiamiausi žaidimai — sviedi
nys, bilijardai ir kamuolys. Šio
se sporto rūšyse jis parodė daug 
vikrumo ir dažnai buvo nepa
keičiamas.

Stasys jaučia kunigo pašauki
mą todėl liepos mėnesį ketina 
išvažiuoti į T. T. Marijonų Semi
nariją, Hinsdale, III.

Jeronimas pasižymėjo filosofi- 
kurią ji jos srityje, pralenkdamas visus 

plentų tiesi- pirko savo darbu ir auko- savo draugus. Kartais iškelda- 
mis, Amerikos Raudonojo vo tokius klausimus, kad reikė- 
Kryžiaus pulkininkas Rya- davo net kelias dienas praleisti 
nas pasodino rožę, turinčią] 
simbolizuoti pastovią! 
draugystę tarp tų dviejų! 
kraštų, šiandien mes pri
dedame dar vieną gyvą 
simbolį prie tos draugys
tės, kuri metų bėgyje dar 
daugiau sustiprėjo. Šias 
gedanes nuo vienos la
biausiai mylimos švento-' 
vės Vermonto kalne, kur; 
guli palaidotas populia
riausias mūsų karys ir di
dis patriotas Jurgis Va-į 
šingtonas, mes sodiname 
prie Lietuvos mylimo ka
reivio ir patrioto švento
vės. Tegul tos gedanės ir

— Mokyklinio 
Vilniaus miesto

Vilnius 
amžiaus

i vaikams šią vasarą prie 
Kauno, Kleboniškėse, ren
giama stovykla, kurioje 
dalyvausią apie 300 vaikų. 
Iškeltas sumanymas, kad 
lietuvių šeimos vasaros a- 
tostogų metu priimtu po 
viena vaiką iš Vilniaus 
krašto ir miesto. Šiuo me
tu jau pasižadėjo tokius 
vaikus iš Vilniaus prieg
laudų priimti apie 1,500 ū- 
kininkų.

jiems išrišti. Neabejojame, kad 
ateityje jis ir savo filosofinius 
darbus galės atspausdinti visuo
menės gerovei.

Jeronimas geriausiai pasižy- 
mėjo sporte, bet negalime nu-; 
statyti, kurioje sporto šakoje 
geriau atliko savo darbą, nes jis 
lošė futbolą, krepšinį ir sviedi
nį.

Jis parašė dizertaciją: “Pur- 
suit of Happiness” ir gavo Ba
kalauro laipsnį.

Pamokų metu draugai nekartą 
saldžiai juokdavosi iš Jeronimo 
komedijų, kurias kartu su drau
gu Pranu suvaidindavo.

Iki šiol Jeronimas savo gyve-
rožės tvirtėja per ateities nimo tikslą dar slepia, bet tiki- 
metus, kaip kad Lietuvą ir'mės, kad Jeronimas, turįs tiek 
Ameriką riša gilus susi- gabumų, nesuklups vidurkelyje, 
pratimas, gera valia ir. bet. priešingai, pasieks garbin- 
meilę”. gų aukštumų.

Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' S3.00 metams

Šįmet “Darbininkas” minėdamas 25 metų ju
biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

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

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

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


