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Tėvai misijonieriai: Antanas 

Andriušis ir Kazimieras Veng
ras, lydimi Tėvo J. J. Jakaičio, 
ir važiuodami į Buenos Aires 
laivu Brazil. vasario 28 dieną 
viešėjo Montevideo mieste. Jie 
atsilankė pas kunigą Antaną 
Tamoliūną, kurs rūpinasi vietos 
lietuvių dvasiniais reikalais. Vi
si kartu aplankė žymesnes vie
tas Urugvajaus sostinėje, taip 
pat aplankydami žymesnius vei
kėjus mieste ir Vilią dėl Cerroj. 
Jie labai gėrėjosi Montevideo 
gražiu miestu, ir įgyjo gražiau
sių įspūdžių, patirdami, kad lie
tuviai puikiai organizuojasi ir 
pradeda veikti katalikų akcijoj.

TT. J. J. Jakaitis ir kiti du 
misijonieriai atrodė patenkinti 
kelione, jautėsi smagūs ir lai
mingi, kad važiuoja lietuviams 
pasitarnauti ir dirbti sunkų, bet 
išganingąjį misijonieriavimo 
darbą.

Juos į Buenos Aires pakvietė 
Jo Eminencija kardinolas Ca- 
pello, kad rūpintųsi lietuvių 
dvasiškais reikalais. Tėvas J. J. 
Jakaitis, po kiek laiko grįš į 
Jungtines Valstybes, bet Tėvai: 
Antanas Andriušis ir Kazimie
ras Vengras pasiliks Buenos 
Airese rūpintis lietuvių dvasi
niais reikalais. Tie du Tėvai mi
sijonieriai darbuosis tarp lietu
vių ne vien Buenos Airese, bet 
ir kitose lietuvių kolonijose, 
kaip Rosario, Berriso ir kitur. 
Tose kolonijose lietuvių priskai- 
toma į 45,000.

Tėvai Marijonai svečiai vaka
rieniavo pas gerb. pp. Stunge- 
vičius. Į laivą Brazil juos paly
dėjo: kun. A. Tamoliūnas, p. 
Feliksas Stungevičius ir p. St. 
Šiupys.

Tėvai Marijonai Montevideo 
miestą apleido 8 vai., palikdami 
maloniausią atmintį pas vietos 
lietuvius. A. T.

Hitleris Užgrobė Klaipėdos Kraštą
VENGRAI ĮSIBRIOVĖ Į 

SLOVAKIJĄ

Naciai Areštavo Daug 
Lietuvių Klaipėdoje

Klaipėda, kovo 23 d. — 
i Vokietijos diktatoriui Hit
leriui su savo palydovais 
įėjus į miestą, naciai 
triukšmingai sveikino sa- 

■vo “išvaduotoją”.
Vokiečių kariuomenė iš 

• Rytinės Prūsijos įėjo į

Bratislava, Slovakija, — 
Kovo 23 — Slovakijos ka
riuomenė smarkiai susi
mušė su Vengrijos kariuo
mene, kuri įsibriovė į Slo
vakijos teritorija, tikslu 
atplėšti nuo Slovakijos 15 
mvlių juostą.

Vengrai įsibriovė trijose 
vietose.

Antroji slovaku apsigy- x 4
nimo eilė sulaikė vengrus^: Klaipėdą keliom valandom 
ir kaip praneša, atstume prįeg Hitlerio atvykimą, 
juos atgal. . Vadinasi, išanksto visą

Sakoma, • vengrai, Hitlerio sutikimą priruošė, 
puolė Slovakną su Vokieti-| 
jos pritarimu.

Sl°vakna pasiuntė pro- ; “į“’
testą Vokietijai ir Italijai. Ernest jęeįmann. Klai. 

-------------- : pėdos arklių daktaras, na
cių vadas, buvo nuvykęs į 
Tilžę pasveikinti kitų dvie- 

I ju nacių vadų, ir su jais 
kartu grįžo į Klaipėdą 
prieš Hitlerio atvykimą.

i Vokiečių kariuomenė iš-

.Vokiečių kariniai orlaiviai 
ivisą laiką burzgė Klaipė-

Vokietijos diktatorius 
Hitleris, sužinojęs apie 
mūšius Slovakijoj, sku
biai pabėgo iš Klaipėdos. 
Galimas dalykas, kad da
bar Hitleris visas jėgas nu- 
kreins į Slovakiją, Vengri
ją, Rumuniją ir Lenkiją.

Rumunija Ir Vengrija Didina 
Kariuomenes

Šaukiasi Į Popiežių
Bukareštas, Rumunija, 

kovo 23, — Rumunijos vy
riausybė didina savo ka
riuomenės pulkus, nes ti
kisi, kad jai reikės susi
kirsti su Vengrijos kariuo
mene. Rumunija yra pa
reiškus, kad ieškos taikos

1

MARTYNAS JANKUS,

HITLERIS KLAIPĖDOJE

Lietuva Pašaukė Atsargos 
Kareivius Prie Ginklo

KARO STOVIS LIETUVOJE

ryta sutartis tarp Lietuvos 
ir Vokietijos, kuria Lietu
va galės naudotis Klaipė
dos uostu.

Beveik į metus laiko Lie
tuva pergyveno du labai 
skaudžius įvykius, būtent, 
priverstiną susitaikinimą 
su lenkais, ir dabar nete
kimą Klaipėdos.

Klaipėdos krašto patriarchas, kuris beabejo verkia 
dėl to krašto likimo.

POPIEŽIUS KVIEČIA VALS-
“gvIm£darXK^ TYBIŲ VALDOVUS Į TAIKĄ
tai būtų didžiausias laimė- --------- ;----
jimas. Laimėjimas, tai lai- Ketvirtadienį, kovo 23 d. 
mėiimas, bet ir naciai tu- per radio praneša, kad Šv. 
retų sarmatytis, nes Tėvas Pijus XII vėl atsi- 
smaugti daug už save ma- šaukė į pasaulio valstybių 
žesnius nėra nei teisinga, valdovus, 
nei garbinga.

Pranešama, 
smogikai keliose vietose a- Rusijai Gręsia Baisus Badas 
reštavo keliolika lietuvių,; ----------
bet už ką. nepaduoda. Londonas, kovo 23, —So-

Visiems svečiams, apsi- vietų Rusijos vyriausybė iriais susitarimais, 
gyvenusiems viešbučiuose, yra didžiai susirūpinus a- 
naciai įsakė išsikraustyti. į pįe gręsiantį badą. Moloto-

Inilm lrn/ln vi r» • v • v — ■» i v*

kad išlaikytų 
taiką pasaulyje.

kad nacių

Prancūzija Siekia Nulaužti 
Romos - Berlyno Ašį

Paryžius, Prancūzija, ko
vo 23 — Prancūzijos val
džia sukoncentravo visas 
pajėgas atitraukti Italiją 
nuo Vokietijos, parodyda
ma jėgą arba diplomati-

Kaunas, Lietuva, kovo 
23, — Lietuvos vyriausy
bė buvo priversta nusilen
kti Vokietijos Hitleriui ir 
atsižadėti Klaipėdos. Hit
leris grąsino užimti visą 
Lietuvą, jei geruoju Klai
pėda nebus jam grąžinta. 
Vokiečiai jau užėmė visas 
vyriausybės vietas Klaipė
doje. Lietuvos kariuomenė 
ištraukta iš Klaipėdos. 
Klaipėdos netekimas di
džiai sujaudino lietuvius, 
bet jie visi yra pasiryžę 
kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę. Iš Klaipėdos 
lietuviai ir žydai būriais 
bėgo į Lietuva. Tačiau ne 
visi suspėjo pabėgti. Trau
kiniai buvo perpildyti bė
gančiais. Vokiečių karinin
kai bėgančius sulaikė; jie 
taip pat neišleidžia trauki
nių bei vežimų iš Klaipė
dos.

Lietuvos vyriausybė bu
vo priversta atiduoti Klai
pėdą, nes didžiosios vals
tybės atsisakė jai eiti į 
nagalbą prieš Hitlerį. An
glijos valdžia susirinkime 
nutarė nesikišti į Lietu
vos - Vokieti jos ginčus. 
Rusija tik “apgailestavo”, 
kad Lietuva turi atiduoti 
Klaipėda. Ir Rusija, negin
dama Lietuvos nuo vokie
čių, atidarė Hitleriui šiau- ti nepriklausomybę, tuoj 
rėš kelią į Ukrainą. Dabar po to, kada naciai smogi- 
Hitleris. užgrobęs Klaipė- kai užėmė Klaipėdą, 
da ir privertęs Lietuvą jo ------------ —
įsakymus pildvti, turi 
šiaurės kelia per Latviia ir pėdos netekus, 
Lietuvą į Rusi ją; o iš pietų valdžia įvedė “laikiną” ka- 
pusės per Rumunija, kuri ro stovį visoje Lietuvoje, 
vra Vengrijos spaudžiama. Valdžia turi būti perma- 
į Ukrainą. Ir štai Hitleris, tė. kad dėl Klaipėdos ati- 
susnaudes iš abiejų pusių, 
atplėš Ukraina nuo Rusi
jos. Rusija ta jaučia ir jau 
tvirtina kariuomenės eiles Lenkai KraUStOSI 1$ DanCIOO 
vakaruose. ______

Lietuva daug turto įdėjo Dancigas, kovo 23—Len- 
Klaipėdos išvystymui, bu- kai skubotai kraustosi iš 
vo įsteigta daug industrijų Dancigo ir Gdynės. Sako- 
ir pats uostas moderniniai ma. kad lenkai sutrauks 
įrengtas. Neteko Lietuvai kariuomenę į lenkų kori- 
savo darbo vaisiais ilgai 
džiaugtis.

Kaunas — Viktoras Gai
lius sako. kad Vokietija, 

i reikalaudama Klaipėdos, Į 
pareiškė Lietuvai, kad jei- 
o-u nebus tuojau atiduotas 
Klaipėdos kraštas. Vokie
tijos kariuomenė bus at-į 
siųsta jį užimti. Esą suda-l

Per radio pranešė, kad 
Vokietijos diktatorius Hit
leris su savo palydovais ir 
jūreiviais inlaukė laivu 
“Deutschland” į Klaipėdos 
uostą ketvirtadienio rytą, 
kovo 23 d., 8:02 valandą 
(2 vai. po pietų Klaipėdos 
laiku).

Vokietininkai neva entu
ziastingai sutiko Hitlerį, 
bet visi tie, kurie žiūri į a- 
teitį( širdyje nesidžiaugia, 
nes prisiminę prieškari 
nius laikus, žino, kad Klai
pėdos uostas buvo visai 
apleistas. Lietuva tą uostą 
atstatė ir davė darbą šim
tams darbininkų. Dabar 
Klaipėdos uosto reikšmė 
rali vėl sumažėti. Žinoma, 
priklausys nuo Lietuvos.)

Kaunas, kovo 23 — Lie
tuvos valdžia pašaukė ka
reivius, kurie buvo atsar
goje, stoti prie ginklo gin-

■ Skubotai šaukia “prieš- 
užpuolimo” konferenciją. 
Sakoma, kad konferencija 
gali įtikinti Italiją, kad jos 
susirišimas su Vokietija ir 
pritarimas jos plėtimuisi 
yra jai (Italijai) pačiai pa
vojumi.

būdu susitaikinti su savoj Tu pačiu laiku, kada na- Vas viešai pranešė, kad šių 
kaimynais. Vengrija pilnai; ciai okupavo Klaipėdą,imetų derlius buvo daug 

* ■ 4-i > 4- ly 11 n/M i • v i «menkesnis uz kitų metų. 
Kadangi nuo ūkininkų val
džia atima beveik visus 
javus, tai jie nebeturi kuo 
šerti gyvulius ir mažai te
turi duonos. Ne tik maisto 
trūkumas sunkiai atjau
čiamas visoje Rusijoje, į 
bet ir drabužių žmonės ne- j 
gali gauti. Didžiausioje 
Maskvos parduotuvėje, 
Mostorge, beveik nieko nė
ra. Pora paprastų čevery- 
kų, kada galima gauti, kai
nuoja keturiosdešimtvs 
dolerių. Rusi jos mergaitės 
nemato šilkinių kojinių. 
Lengviausias ir pigiausias 
daiktas Rusijoje yra vod-į 
ka. Ir žmonės geria. Gir-; 
tuokliavimas baisiai išsi
platinęs.

kaimynais. Vengrija pilnai 
pasitiki Hitlerio duotam 

kad ji nebus pa-

Londonas, kovo 23 d. — 
Anglijos bažnyčios virši
ninkas — arkivyskupas 
Kanterburio, anglikonas— 
protestantas, Britų parlia- 
mente pasakė karšta kal
ba. kad Popiežius Pijus
XII atsišauktų į krikščio- žodžiui, 
niją kariauti nrieš Hitlerį, grobta, ar užpulta. 
Jis, sakė, dirbsiąs iš visu 
pajėgu su Popiežiumi, kad 
sustabdyti Hitlerį. Toks 
aukščiausio orotestan t o 
dvasiškio atsišaukimas į 
Popiežių nustebino pasau
li-

Kovo 22 d., laikraščiai 
skelbė žinia iš Vatikano, 
kad Popiežius maloniai at
sinešęs i Kanteburio angli
konų arkivyskupo pasiža
dėjimą veikti bendrai. Ir 
dabartinis Šv. Tėvas, kaip 
ir Pijus XI, kurs dažnai ra
gino anglikonus grįšti vie
nybėm nori ir laukia visų 
anglikonu 
Motinos Bažnyčios.

ciai okupavo J
Lietuvos tautininkų sei
mas užgvrė Klaipėdos ati
davimą Vokietijai.

Į 
I
i
■

RUSIJA ATSISAKĖ GELBĖTI 
KITAS VALSTYBES

t

Lietuvos Žydų Auka 
Pijaus XI Garbei

Kaunas, kovo 23: — Klai- 
Lietuvos

Maskva, kovo 23, — So-,vienybę? Europa laukiai 
vietų Rusijos vyriausybė tos dienos, tai bus keršto1 
pasakė: “Jei Rumunija ir i diena. Europos demokrati- 
Lenkija nori mūsų pagal- • jos yra pasmerktos išnyk- 
bos apginti savo kraštus, ti. Ar diktatoriai susivie- 
kuriuos nuo mūsų yra atė- I nys į kovą prieš Angli ją ir 
mę, jos turi ateiti ir mums j Prancūziją ? Rusijai nieko 
pasakyti”. Išrodo, kad Ru- Į nebūtų maloniau, kaip ma- 
sija tikrai džiaugiasi da- tyti Angliją ir Prancūziją! 
bartiniu Europos stoviu.; karo sunaikintas. Yra gali- 
Jų laikraštis Pravda sako: į mas daiktas, kad Marksis- 

oTižtant prie į “kapitalistinė Europa jau tas ir Nacistas susivieny- 
nyksta”. O raudonoji žvai-; tų.

Kaunas, Lietuva, kovo 23 
— Lietuvos žydai sudėjo 
$1700.00 ir įteikė J. E. Vys
kupui P. Bučiui, kad per
duotų Katalikų labdary
bei, a. a. Popiežiaus Pijaus 
XI atminčiai.

davimo gali įvykti sukili
mai.

Gyvulių Daktaras Gavo 
Medalį

Atidavė Turtų Bažnyčios 
Pastatymui

dorių.
Koridorius ir Dancigas 

padalina Vokietiją į dvi 
dalis. Prieš Pasaulinį karą 
Dancigas ir koridorius bu
vo Vokietijos. Taigi gali
mas dalvkas, kad Hitleris 
greitu laiku atims iš Len- 
ikijos tą koridorių ir Dan- 
Icigą ir sujungs Vokietiją.

Hitleris apdovanojo me
daliu Neumanną, gyvulių 
daktarą už jo uolumą ir 

. nasidarbavimą atplėšti 
(Klaipėdą nuo Lietuvos, 
į Neumann paskirtas Klai- 
! pėdos diktatorium.

gždė rašo: “Visoje Europo
je yra didis neramumas, 
tik sovietų unijoje yra tik
rai ramu. Mes esame vie
natinė šalis Europoje, kuri 
su tikru pasitikėjimu žiū
rime į ateitį”.

Hitleris godžiai dabar 
žiūri į Ukraina. Ar sovie
tai ir vokiečiai, naciai ir 
marksistai, bedieviai ir 

'pagonys, stos į kovą, ar į

I
MIRĖ KNYGNEŠYS 

JONAS PAUTIENIUS

Charlotte, No. Car. kovo 
23, — Mr. ir Mrs. J. Har- 
ry Phelan paskyrė $50.000 
pastatymui Katalikų Baž
nyčios. Jie tą dovana pa
darė savo tėveliui atmin
ti.

v •

Darbininkų Radio Programa

Kaunas, kovo 16 dieną 
mirė knygnešys 
Pautienius.

Jonas

— Turizmo draugijos 
Klaipėdos skyrius per atei
nančias Velykas ruošia 
klaipėdiečių lietuvių eks
kursiją į Vilnių.

šeštadienį, kovo 25 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi
ninkų radio programa. Programą išpildys Cambridge 
lietuvių parapijos radio grupė, vadovaujant muzikui’ 
Mamertui Karbauskui. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios prog
ramos iš WCOP stoties^ Boston. Klaipėdos uostas atvaduotas sausio 15, 1923 m., prarastas kovo 22 d., 1939 metais.
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Lietuvos-Vokietijos Sutartis &

Katalikų studentu taikosi . A , * , ,
sąjungos suvažiavimas ^2.s Ąnge.es, ^a*- Jovo 231 
- w _ ____ . — I 111 lr/y \/i 1 Irnni i !
bus balandžio 12 d.

Iš 800 Nė 1

dolerių

Katalikų Takos Sąjungos 
Suvažiavimas

Komunistų Šnipai Nuteisti 
Į Kalėjimą

ĮVAIRIOS žinios

Berlynas. Vokietija, ko
vo 23 — Vakar vakare Lie
tuva ir Vokietija pasirašė 
šią sutartį:

Vokietiją atstovavo jos 
užsienių reikalų ministeris 
Joachim von Ribbentrop, o 
Lietuvą jos Užsienių rei
kalų ministeris Juozas 
Urbšys ir Kazys Škirpa. 
Lietuvos Atstovas Berly
nui.

STRAIPSNIS I

Klaipėdos teritorija, at
plėšta nuo Vokietijos pa
gal Versalio sutartį, yra 
prijungiama prie Vokieti
jos ir galioja šiandien.

VVashington, D. C. kovo 
23, — Tarptautinis katali
kų teisingumo ir taikos są
jungos suvažiavimas bus 
laikomas Katalikų univer- 

įsitete Washingtone, balan- 
idžio 10 — 11 d. Trečias;

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Balsas

— Du komunistai, Mikhail; 
Gorin ir Hafis Salich, ru-l 
sai, nuteisti į kalėjimą ir! 
pinigine bausme už šnipi-Į 
nėjimą sovietų Rusijos j 
naudai. Gorin buvo sovie
tų Rusijos inturistų a- 
gentūros vedėjas. Rusijos 
atstovybė Washingtone 
uždėjo $25,000 
kauciją už jį.

Kovo 19 d. gavus alarmingas ži
nias, kad Hitleris kėsinasi atplėšti 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, A- 
merikos organizuoti lietuviai katali
kai pasiuntė i Lietuvą tokią kable- 
gramą:

ELTA. KAUNAS. LITHUANIA—
ORGANIZUOTIEJI LIETUVIAI 

KATALIKAI PASIRENGĖ GELBĖ
TI LIETUVAI KOVOJE UŽ KLAI
PĖDOS KRAŠTO NELIEČIAMYBE, 
APELIAVO | DEMOKRATIŠKŲJŲ 
VALSTYBIŲ SOSTINES PRAŠY- 

įDAMI LIETUVĄ UŽSTOTI IR RA
GINA VISĄ TAUTĄ VIENINGAI 
STOVĖTI UŽ SAVO ŠVENTAS TEI

SES IR NEPRIKLAUSOMYBE SU 

' KLAIPĖDOS UOSTU.
LEONARDAS ŠIMUTIS, 

LIETUVIŲ R. K. SUSIVIENIJIMO 
AMERIKOJE PIRM. 

ANTANAS RAKAUSKAS, 
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. 

FEDERACIJOS PIRM.

J. E. Chartres vyskupas 
Raoul Harsconet ir Verdu- 
n’o garsus karys, kanau- 

, ninkas ir Vikaras Genera- 
lis kun. Polimann grįžo 
Prancūzijon išbuvę savai
tę Ispanijoje. Raporterių 

'klausinėjami, Perpignane, 
i abu atsakė, kad tikėjimo 
į laisvė nebuvo grąžinta lo- 

■ ialistų teritorijose. Jiedu 
■ žią bažnyčią. Čia kleboną- i ištyrę, kad tai yra tikras; 
1 vo nuo gruodžio pradžios; meias- j°g Kalėdose Bar-. 
j 1909 iki vasario pabaigos ■ celonoje tapo atlaikyta 
1918. Jis daug pasidarbavo į 8(X> Šv., Mišių. Raudonijęji j 
Sras^fUkS^laiku šv. Mišioms, sako šie du,Aero Klubas išrinko savo 
apie dešimtį metų gyveno katalikų vadai.___________ i garbes nariu.___________
Alytuje ir Neciūnų kaime, 
Miroslavo par. savo ūkyj.

STRAIPSNIS IV

Sustiprinimui savo nuo
sprendžio ir apsaugojimui 
susidariusių draugingų ry
šių tarp Vokietijos ir Lie
tuvos. abi šalis pasiima ob
ligaciją prieš vieną kitą 
nestatyti jėgos, nė nerem
ti trečiosios šalies, kuri 
pultų vieną ar kitą iš susi- 
tariusių šalių.

STRAIPSNIS V

ši sutartis įsigalioja nuo 
jos pasirašymo. Liudinin
kų akivaizdoje abiejų šalių 

‘ i^aliotiniai pasirašo šią su
tartį. paruošta po dvi ko
pijas dvejuose originaluo
se vokiečių ir lietuvių kal
bose.
Berlynas, kovo 22. 1939.

Šią Lietuvos - Vokietijos 
sutartį Klaipėdos klausi
mu laisvai išvertėme iš an
glų laikraščio “The New 
York Times”.

KUN. JUOZAPAS KRASNICKAS

STRAIPSNIS II

Lietuvos militarės ir 
licijos jėgos tuojau pasi
traukia iš Klaipėdos teri
torijos. Lietuvos valdžia 
prižiūri, kad toje teritori
joje būtų tvarka laike eva
kuacijos.

Abi pusės paskiria komi- 
siionierius. pagal reikalą, 
kurie prižiūrės adminis
tracijos perdavimą, kuri 
nėra autonominių autori
tetu rankose. ,

’ Sureguliavimas kitų ’ 
klausimų, kurie išeina iš 
pasikeitimo valstybės vai- vard teatrą trukdę žmo- 
dvmo. ypač ekonominiai nėms įeiti, juos stumdė ir 
ir finansiniai klausimai, pašiepė. Vėliau net pradė- 
viršininku kaip ir piliety- jo stačiai mušti žmones i- 
bės klausimai, paliekami ki pribuvus policija jų ne
išspręsti speciale sutarti- išvaikė. Tas riaušes komu- 
mi.

STRAIPSNIS Iii

Lietuvių ekonominiams! apie Ispaniją. Neseniai su- 
reikalams esant bus įsteig- grįžus laikraštininke Ai
tą laisva uosto juosta Klai-Įleen O'Brien buvo pakvies- 
nėdoje dėl Lietuvos. i ta kalbėti. Komunistų

Smulkmenos bus sure-1 riaušės įrodė, kad jiems 
gyliuotos nagai priedą pri-itiesa apie Ispaniją yra bai- 
dėtą prie šios sutarties. si.

po-

<

Komunistai Sukėlė Dideles 
Riaušes

kovoLos Angeles. Cal.
23. — Apie 250 komunistų 
apstoję Wilshire Boule-

nistai sukėlė, nes nenorė
jo. kad žmonės surengtose 
prakalbose išgirstų tiesą

Kovo 5. Alytaus (Lietu-j 
voje) ligoninėje, Šv. Sa-' 
kramentais aprūpintas, į 
mirė kun. Juozapas Kras-j 
niekas. Kovo 7, 9:20 vai. j 
buvo kūno eksportacija iš; 
namų į Alytaus II par. baž-į 
nvčią, kur už velionį buvo 
atlaikytos pamaldos. Kovo 
8. 10 vai. Miroslavo bažny
čioje įvyko pamaldos ir 
laidojimas Miroslavo ka
puose.

A. a. kun. J. Krashickas 
gimė lapkr. 6, 1878, Miros
lave. Įšventytas kunigu 
rugsėjo 20. 1902. Seinuose. 
Kunigavo Lietuvoje įvai
riose parapijose. Atvykęs 
Amerikon taipgi daugelyje 
vietų darbavosi. Išbudavo- 
jo keletą bažnyčių. Ilgiau
siai buvo apsistojęs Cam
bridge ir Jersey City. 
Cambridge’iuje suorgani
zavo parapiją, pastatė gra-»

NEKALTO PRASIDĖJI 
MO BAŽNYČIOJE

— Kaune lankėsi garsioji 
pasaulinio masto lakūnė 
rekordininkė australietė 
Džiu Batten, kuri čia skai- 

! tė paskaitą apie savo skri
dimus. Aviacijos sluoks- 

nedavė leidimo nė vienoms niai labai šiltai priėmė.
I * ---------- - . -

i garbes nariu.

Dvidešimto

I 
I

Kovo 30, 9 vai. ryte bus, 
atnašaujama iškilmingos Lond kovo 23,

'gedulingos sv. misios uzĮThe Times laikraštis buvo 
I?ę.a' Viį Cambridge ViČPasiuntęs ^vo korespon-

' ir parapijiečiai prašomi iš-
I S' ■ u. .• -• . i dentą į sovietu Ukraina. IšiBnghton gentis, nazjstarm ten ešt ’ kad ukrai.l 
j ir parapijiečiai prašomi is- nieč^ ir nežino kad Hitle.
;klausyti^sv. mišių ir pasi- tykoja juos atskirti; 
, melsti uz jo vėlę. nuo Rusijos. Jie jokiu lai-
i Lai Visagalis Dievas bu-;kraščiu nJegauna kaiį> tik 
I na jo velei gailestingas ir boiševikiškus, o tuose nie- 
. suteikia jam amžiną atilsį. ko apjc pa, nerašoma. Ko-

niečiai ir nežino, kad Hitle-

suteikia jam amžiną^atilsį. apįe ^aį nerašoma. Ko-

Anglija Ir Prancūzija Sudarė 
Tvirtą Vienybę

Kaunas
kovo pasikalbėjime įvyku
siame Berlyne tarpe Lie
tuvos ir Vokietijos Užsie- 

Inio Reikalų Ministrų pasi- 
! rodė, kad Lietuvos vyriau
sybė buvo pastatyta prieš 
alternatyvą ginkluoto kon
flikto su Vokietija ar suti
kimo perleisti Klaipėdos • 
Kraštą Vokietijai. Tokio
mis apystovomis Lietuvos 
vyriausybė buvo priversta 
Klaipėdos Kraštą perleisti 
Reichui ir apie tai naktį 
dvidešimts pirmą kovo 
pranešė Reicho atstovui 
Kaune.

I
4
*4 y y?-
A4Iii?
į
IXx
4 ž

Tiesioginė Ekskursija'

Švedų Amerikos Linijos Laivu
44

*•**<

■Jai

I
f
itI41

Londonas, kovo 23, — 
Prancūzijos prezidentas Į
Albertas Lebrun atvažia-' _ . ~ w - .. .
vo aplankyti Anglijos ka- DailZigO Vokiečiai Saukiasi 

Hitlerio

GRIPSHOLM”
Gegužės-May 31,1939
Manantieji vykti į Lietuvą, nelaukite ilgai — 

pradėkite ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos 
piliečiai turėtų iš anksto rūpintis kelionės reika
lais. nes jiems reikalinga atlikti daug formalumų: 
kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku- 4 
mentai). Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir 4 
t. t. “Darbininko” Laivakorčių Agentūra parūpins | 
savo keleiviams visus reikalingus dokumentus do- 
vanai. Prašome užsisakyti vietas dabar. Kurie iš £ 
anksto padaro rezervacijas, tie gauna laive gėrės- ~ 
nius kambarius už tą pačią kainą.

raliaus Jurgio VI. Tos dvi 
valstvbės dabar mato Hit- •/
lerio pavojų ir nusistatė 
vieningai prieš ii stovėti. 
Jos taip pat atsiklausė Ru
sijos ir Lenkijos ką jos 

| mano daryti? Rusijos vy- 
4 riausybininkai pečiais pa- 
£ traukė: Lenkija atsisakė 
i i t 
| 
i
4i

respondentas praneša, kad 
žmonių gyvenimas labai 
vargingas, geriausia atro
do tenai tai karininkai ir

■ komisarai. Parduotuvėse 
ant lentynų tesimato duo
nos kepalai, drabužių ir 

j kitokių daiktų nėra. Ir dar 
ir už tai nenori vokiečio' rejkia Pasakyti, kad visose 
npi przinti įstaigose ir parauotuvese

matosi ne ukrainiečiai, bet
• iš Maskvos atsiųsti žmo
nės. Jis taip pat atpasako
ja. kaip matęs moteris j . 
tempiant iš miško roges i Je labai švelnus, 

Danzigas, kovo 23, Už-; prįkrautas medžių... c”tf"

I

Anglijos premierui išsiųsta tokia 

kablegrama:

HIS EXCELENCY LORD 
CHAMBERLAIN
PREMIER OF GREAT BRITAIN 

LONOON
HITLER THREATENING THE 

INDEPENDENCE OF LITHUANIA 
AND HONOR OF ENGLANO BY 
VIOLATING OF KLAIPĖDĄ-ME- 
MEL CONVENTION ANO OCCU- 
PATION OF TERRITORY. IN THE 

NAME OF JUSTICE, HONOR ANO 
ALL THAT IS HUMANE WE BEG 
YOUR EXCELENCY TO INTER- 
CEDE FOR LITHUANIA ANO TO 
BOLSTER THE PRINCIPLES OF 
DEMOCRACY.

ANTHONY RAKAUSKAS. 
PRESIOENT, AMERICAN LITH- 

UANIAN R. C. FEOERATION. 
LEONARD SIMUTIS. PRESIOENT. 
LITHUANIAN R. C. ALLIANCE OF 

AMERICA.

Panaši kablegrama pasiųsta ir 
Prancūzijos premierui Į Paryžių. Pa
siųsta telegrama ir < Vašingtoną val- 

1 stybčs sekretoriui p. Hull.

PRELATAS HAAS PASKIRTAS 
UNIJŲ TAIKINTOJU

<•>

i i12

landų. Mat, klimatas salo- 
, nereikia 

; šiltų rūbų nei pastogės. 
’ Saloje yra labai daug ska- 
! nių ir maistingų vaisių, 
paukščių, o pakrantėse 
knibždėte knibžda įvairių 
žuvų, kurias gyventojai 
gaudo rankomis.

Netoli Australijos yra 9 _________
jkv. kilometrų didumo sa- — Anglų - lietuvių drau
da, kuri laikoma laimin- gija šį pavasarį surupš 
I giausia pasaulyje. Joje gy- Kaune didelę anglų kny- 
vena 150 žmonių, kurie per i gos, žurnalų bei spaudinių 

! dieną dirba vos porą va- ‘ parodą.
I ‘

mes jie yra arba Ispanijos; 
valstybės nuosavybė arba 
jos gyventojų. Prancūzija 
taip pat sutiko sugražinti 
Franco valdžiai visus ka
riškus ginklus, kuriuos ra
dikalai bėgdami į Prancū-, 
ziją buvo išvežę per rūbe-Į 
žiu.

girdę, kad Klaipėdos vo-! 
kiečiai jau po Hitlerio ran-' 
ka, Danzigo vokiečiai irgi; 
pradėjo šaukti, kad ir jie• 
nori sugrįžti namo į Vokie- 

.... tiją. Lenkai jau gali reng-' 
dėtis. Nėra abejones, kad tįs atsisveikinti su Danzi-į 
Hitleris Lenkiją netrukus gu, nes jo dienos suskaity-j 
užgrobs. Lenkai tai jaučia, tos.

PRANCŪZIJA SUGRĄŽINS 
ISPANIJOS BRANGENYBES

Laimingiausia Sala 
Pasaulyje

4

yfŽ4 ž
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“Darbininko” Laiva
korčių Skyriaus vedė
jas yra A. Peldžius, 
kuris yra patyręs šioje 
biznio srityje per dau
gelį metų. Visais ke
lionės reikalais kreip
kitės:

Burgos, kovo 23. —Pran
cūzijos valdžia sutiko su
grąžinti brangenybes iš
vežtas iš Ispanijos nuo lie
pos 18 d. 1936 metų. Visos 
tos brangenybės, kaip tai 
auksas, bondsai ar bank
notai buvo neteisėtai radi
kalų išvežt.: į Prancūziją.

KOMUNISTAI BĖGA IŠ 
ISPANIJOS

. Lobo stovį 
buvo atsiklausta Ispanijos 
Kardinolo Goma y Tomas. 
Kardinolas aiškiai pasakė,, 
kad kun. Lobo yra suspen
duotas ir neturįs jokių tei
sių eiti katalikų kunigo

\...

Zaragoza, Ispanija, kovo na. Apie kun.
23. — Sovietų Rusijos ats-f 
tovybė jau išsinešdino iš; 
Madrido, o su ja visi Rusi
jos komisarai ir agitato
riai. kurie sukėlė ir vedė 
Ispanijos naminį karą.! 
Daugybė ir kitų tautų ko-• pareigas. Jis jau esąs sus-' 
munistų pabėgo jau iš Is- i penduotas nuo 1936 metų. Į 
panijos. į Nestebėtina, kad komunis-

Šiuo metu po Ameriką;tai jį garbina, 
važinėja atvykęs iš Ispani- į --------------
jos vienas kunigas, vardu 
Leocadio Lobo, iš Madrido. Ministrų Taryba pat- 
Amerikos komunistų laik- virtino neseniai sudarytą 
raščiai apie jį plačiai rašo j Lietuvos - Lenkijos tuns- 
ir jį aukščiausiai išgarbi-įtinę sutartį.

* * z r

t
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Pulk. JONAS BUDRYS,
Lietuvos Generalinis Konsulas Jung. Valstybėms, 
Klaipėdos krašto vaduotojų vadas, beabejo liūdi, 
kad tas Lietuvos kraštas vėl teko svetimiems.

Washington, D. C. kovo 
23, — Jei Amerikos Darbo 
Federacija sudarys vieny
bę su CIO., tai bus padary
ta pasidėkojant Katalikų 
universitete profesoriui 
prelatui Francis Haas. Jis 
yra paskirtas valstybės 
Darbo skyriaus taikinti 
tas dvi unijas. Prelatas 
Haas yra jau seniai žino
mas kaip didis darbininkų 
užtarėjas ir taikintojas. 
Už jo didį pasidarbavimą 
darbininkų klausime Wis- 

iconsino universitetas yra 
'jam suteikęs garbės laips
nį.

i

Kaunas, kovo 23 d. — 
Grįžęs į Kauną Užsienių 
Reikalų Ministras Urbšys 
pranešė, kad Reicho Užsie
nių Reikalų Ministras Von 
Ribbentropas vyriausybės 
vardu pareikalavo atiduoti 
Klaipėdos Kraštą, Vokieti
jai. Grąžinus geruoju Vo
kietija plačiai atsižvelg
sianti į Lietuvos ūkinius 
interesus Klaipėdos uoste- 
Tas patarnautų būsimiems 
abiejų kraštų santykiams. 
Be to, pabrėžta, kad susi
dūrimas išvengti klausi
mą reikia spręsti labai 
skubiai.

Vyriausybė penkias va
landas svarstė susidariu
sią padėtį, kurią Ministras 
Urbšys išdėstė ir uždara
me Seimo posėdyje kovo 
21 dieną. Kovo 22 dieną, 
trečią valandą ryto New 
Yorko laiku ties Klaipėda 
pasirodė vokiečių lėktuvai, 
o penktą valandą turėjo į- 
žengti Vokietijos kariuo
menė ir Hitleris.

•• A f S f Z * A * ‘ t * » *■ *

%25c4%2584nge.es


Penktadienis, Kovo 24 d., 1939 DARBININKAS

DARBININKAS I
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, M emeriai Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christraas
-------- by---------

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston.! 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCP.IPTION RATES: | PRENUMERATOS KAINA:

Politinės Vėtros Lietuvos Rytuose Ir Vakaruose

Domestic yearly .........................  $4.00 Amerikoje metams ..................... $4 0C j
Domestic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams $2.<)o!
Foreign yearly ............................... $5.00 Užsieny metams ......................   $5.00 ’

Kaimynų užmačios Lietuvos nepri
klausomybei ir desperatiškos tauti

ninkų pastangos “išsilaikyti” 
valdžioje

Foreign once per tveek yearly $2.50 Užsieny; 1 Kart savaitėj metams $2.54* į 
DARBININKAS

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Klaipėda, Hitleris Ir Anglija
Klaipėda atiduota vokiečiams. Tai be galo skau-l 

dus lietuviams smūgis, bet ką bedarysi, prieš jėgą te
ko nusileisti. Audringiems pagiežos jausmams vienin
telis nuraminimas tai Hitlerio užtikrinimas: “jei ra
miai ir draugingai Klaipėdą atiduosite, tai gausite eko
nominių lengvatų”. Tuos Hitlerio žodžius galima įkai
nuoti tiek, kiek jie savaime verti (vadinasi, nieko ne
verti), bet Lietuvai tenka ir tuomi pasitenkinti, kad 
nacių vadas dar kol kas nežada jos puiti. Kaip ilgai jo 
pažadai tesės, parodys netolima ateitis. Tuo tarpu ir 
apie Hitlerį jau ima rinktis debesiai. Anglija šoko or
ganizuoti devynių valstybių sąjungą Hitleriui sustab
dyti. Organizuotė eina labai nesklandžiai, bet Hitleris, 
gerai juntąs Europos pulsą, pradeda nervuotis. Jei An
glija nuo žodžių prieis prie darbų, tada su ja reikia 
rimtai skaitytis. Tai jau moderninės istorijos aksio
ma, kurią vokiečiai ant savo kailio yra ištyrę, kad prieš 
ką eina Anglija ir Amerika, tas galų gale pralaimės, j 
nes tų dviejų valstybių rankose yra laivynų ir finansų 
persvara. Gi tie dalykai visuomet taria paskutinį žodį.

Ligi šiol Anglija tik žodžiais prieš Hitlerį tekovo- 
jo. Ji visados taip daro, kol jes gyvybiniai interesai nė
ra liečiami. Austrijos likimas jai nėkiek nerūpėjo. Dėl 
pirmojo Čekoslovakijos puolimo ji kiek smarkiau rik
telėjo, bet tai tik dėl visa ko. kad išorinį padorumą iš
laikytų. Atėmus nuo Vokietijos kolonijas ir privertusi 
vokiečių tautą blaškytis į visas puses, kad surastų sau 
naujų apsigyvenimo plotų. Anglija turėtų nejaukiai 
jaustis, kad vokiečiai smaugia mažasias tautas. Tad 
vienu kitu tuščiu žodžiu, nieko nereiškiančiu pasižadė
jimu, Anglijos vyriausybė mėgina bent kiek nuskriau
stuosius paguosti, bet drauge ir džiaugiasi, kad Hitle
ris ją pačią ramybėj palieka. Tačiau paskutiniai Hitle
rio žygiai prieš Čekoslovakiją, Klaipėdą. Rumuniją jau 
ne juokais pradėjo anglams rūpėti. Kas toliau bus? 
Jei Hitleris puls Lenkiją, ar žygiuos į Ukrainą, na — 
tiek to, tegu ten lenkai ir bolševikai su juo kamuojasi. 
Bet yra ir kitų galimybių. Suklupdęs Rumuniją, jis ga
li pasukti į Turkiją, Mezopotamiją ir Persiją, kur An
glijos interesai jau patys gyviausi ir iš kur tik žings
nis į Indiją. Toks vokiečių žygis dar prie Wilhelmo II 
buvo planuojamas ir nustatyta Berlyno — Konstanti
nopolio — Bagdado ašis. Vokiečiai, tiesa, dar neužmir
šo, ką reiškia tuo keliu žygiuoti, ir jie kol kas dar gali 
nemėginti tiesioginių Anglijos interesų paliesti, bet 
Hitlerio perdidelis įsigalėjimas laužo taip vadinamą 
valstybių pusiausvyrą, kuri pasaulinei Anglijos įtakai 
būtinai reikalinga palaikyti. Tad ar šiuo, ar kuriuo ki
tu atveju Anglija bus priversta prieš Hitlerį išeiti. Kai 
tai įvyks, Hitleris susilauks Napoleono ar Wilhelmo li
kimo. K.------------------------------------------------------------------------------------------- Į

Lietuvių Katalikų Mokslininkų Suvažiavimas Kaune

(“Darbininko” spec. ko
respondentas Lietuvoje)

j siaurą Lietuvos spausdin
to žodžio laisvę. Pasirašy
ta prekybos sutartis, be 
kita ko Lietuvai nenau
dinga dar ir todėl, kad ja 
remdamiesi lenkai užvertė 
Lietuvos miestus ir mies- 

I telius savais laikraščiais. 
Reikia pažymėti, jog len-

Kai rašai apie gyveni
mą senojoj tėvynėj užjūrio' 
broliams, taip norisi pra
nešu jiems ką nors džiu
gaus ir gero; taip sunkus 
jausmas gula ant širdies,
kai tenka konstatuoti, kad ky spauda (Lietuvoje par- 
tikrovėje blogieji dalykai davinėjama beveik savi- 
nustelbia geruosius, liūd- kaina) rado gana sėkmin- 
nieji — džiugiuosius. O £4 rinką. Su šiomis prekė- 
rašyti reikia tiesa, nors ir mis į mūsų visuomenę la- 
nemaloni ji būtų. Tatai p 
tenka daryti tikslu, kad j lenkiška jai 
taip glaudžiai susiję su KT 
naujosios Lietuvos atsta-' 
tymu Amerikos lietuviai 
turėtų apie padėtį tėvynė
je tikrą, vispusišką (ne- 
vien tik tautininkiškojo 
biuro VDV falšyvu entu
ziazmu nuspalvintas infor
macijas) vaizdą ir kad is
torinės reikšmės faktai 
būtų pažymėti bent toje 
spaudoje, kuri aštrių cen
zorių žirklių neprivaloma.

Praėjusių metų ruduo ir 
šių pradžia Lietuvoje poli
tiniais įvykiais buvo nepa
prastai gausūs. Deja, ne
laimingi. Kai kurie smū
giai jaunai valstybei buvo 
tokie skaudūs ir žalingi, 
jog užgavo jos pačius ne
priklausomybės pamatus. 
Jų pavojingumas ypač tra
giškas todėl, kad už jį dau
geliu atvejų kalti ne tik 
svetimieji, bet ir savieji...

Gėdingojo ir smurtingo
jo lenkų ultimatumo priė
mimas jau pasireiškė nuo
sekliomis išdavomis. Su 
lenkais pasirašyta visa ei
lė netiek mums, kiek jiems 
naudingų sutarčių: spau
dos ir radio sutartis, ku
rios lenkai praktikoje ne
silaiko, kuri tačiau labai 
susiaurino jau ir šiaip

— džiugiuosius. O gą rinką. Su šiomis prekė- 

bai plačiai atsidaro durys 
propagandai.

Neseniai taip pat sudary
ta vadinamoji turizmo su
tartis, palengvinanti len
kams lankyti Lietuvą. Jau 
paaiškėjo, kad šia sutarti
mi pirmoje eilėje ketina 
pasinaudoti visokie lenkų 
agentėliai, žodžiu, šlėktiš
koji įtaka po pernykščio 
kovo 19 d. į Lietuvą ėmė 
skverbtis pro visus ply- 

išius. Toji įtaka nepapras
tai įdrąsino Lietuvos len
kininkus. Trys jų gimnazi
jos (Kaune, Panevėžy ir 
Ukmergėj) kasmetai išlei
džia po keliasdešimt abi- 

I turientų, kurių didelė dalis 
į pasirenka pelningą namų 
mokytojo profesiją. Jie, y-i 

;pač aplenkintose rytų sri- 
I tyse, slankioja po namus 
Įtiksiu mokyti vaikus len- 
Į kų kalbos, bet iš tikrųjų ne 
tiek moko, kiek kursto gy
ventojus prieš Lietuvos 

i valstybę. . Algas jiems iš
moka Lietuvoje legalizuo
ta draugija “Pachodnia”, 
kuri kapitalus gauna nu
manu iš kur... Pastarai
siais metais jos agentų 
Lietuvoje priviso tiek 
daug, jie pasidarė tokie a- 

jkyplėšiški, kad jų veiki- 
I mas pasidarė jau visai vie- 
Įšas, juo labiau, kai tauti
ninkų administracija į tai 

lėmė žiūrėt tik pro pirštus.

WS. Uždarymas

pasitenkinanti dabartinė-įstatymo neturėjo bent' 
mis sienomis. Tokiu būdutaip nepatriotingai inter- ■ 
okupuotosios Lietuvos at-pretuoti. Šitaip darydamas 
sisakyta formaliai ir iškil-jis tik patvirtino tai, kas 
mingai... Nekalbant apie jau pernai plačioje visuo- 
tai, ar išviso Lietuvos geo-menėje buvo laikoma be- i 
grafinė padėtis ir jos pajė-veik tikru dalyku: būtent, 
gumas leidžia manyti apie ruošdami ultimatumą Lie- 
realų neutralumą (sako-tuvai, lenkai mūsų tauti- 
ma: mažųjų neutralumas ninku vadų “idealizmą” ir 
— vaikų neutralumas), vis “sugebėjimus”, matyt, tei- 
dėlto p. ministeris minimo singai buvo apskaičiavę.

Vasario 20 — 22 dieno
mis Kaune įvyko Lietuvių 
katalikų mokslininkų ir 
mokslo mėgėjų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo a- 
pie 600 Lietuvos Katalikų 
Mokslo Akademijos narių 
ir svečių, jų tarpe vysku
pai: Staugaitis, Paltaro
kas, Kukta. Bučys, Matu
lionis, Reinys, daug univer 
siteto profesorių, docentų, 
mokytojų ir du vilniečiai: 
kun. K. Čibiras ir kun. dr. 
A. Viskantas.

Suvažiavimą atidarė pro
fesorius Eretas. Kaip “XX 
Amžius” rašo, prof. savo 
kalboje pažymėjo, kad šis 
suvažiavimas iš eilės esąs 
trečias. Pirmojo suvažia
vimo buvo tikslas — su
burti katalikus mokslinin
kus ir mokslo mėgėjus, an
trojo — atidengti šių laikų 
krizę ir ieškoti priemonių 
jai šalinti, šių metų suva
žiavimo — tarnauti tiesai, 
orientuotis į tiesą.

Suvažiavime buvo pami
nėta mirusieji popiežius 
Pijus XI, prel A. Dam-i

brauskas - Jakštas ir Tu
mas - Vaižgantas, skaity
ta visa eilė paskaitų, dary
ti pranešimai, įteikti nau
jiems nariams diplomai ir 
kt. Pranešimus ir taip pat 
padarė amerikietis kun. 
Vasiliauskas ir vilniečiai 
kun. dr. A. Viskantas ir 
kun. K. Čibiras. Pasak 
“XX Amžių”, šie trys pre
legentai nušvietę moksli
nę ir mokyklinę lietuvių 
padėtį jų gyvenamose val
stybėse.

Baltijos Tautų Kongresas 
Kaune Birželio Mėn. 9—11

didelių ekonominių sunku
mų. Bet tuos sunkumus 
vokiečiai iškilmingai pa
sauliui rodo: va, žiūrėkit, 
kaip Lietuva mus nualino!

Varomas labai intensy
vus Klaipėdos krašto su- 
nacinimas. Lietuvos suve
renumas ir lietuvių kalba 
net oficialiose įstaigose ar
ba visai ignoruojama arba 
nustumta į antrą vietą. 
Valstybės ženklai: Vytis, 
vėliavos, liet, valstybinin
kų paveikslai pašalinti. 
Tėvams padarytas spaudi
mas atimti vaikus iš lietu
viškų mokyklų ir leisti tik 
į vokiškas. Direktorija vie
šai pasiskelbė ignoruojan
ti Lietuvos teismus, atsi
sakė prisiekti Lietuvos 
konstitucijai, išreikalavo 
klaipėdiečiams beveik ne
mokamas vizas į Vokieti
ją, pašalino iš Klaipėdos 
krašto Lietuvos saugumo 
policiją, atleido iš įmonių 
daugelį lietuvių darbinin
kų, išreikalavo iš kalėjimų 
paleisti visus vokiečius (ir 
kriminalistus!), net į cen
tro įstaigas priimti ir na- 
cionalsocialistiškų pažiūrų 
valdininkus ir t. t. ir t. t.

Apie Vilnių Negalima Nė Dainuoti

i

Lenkai neklydo tikėda
mi, kad jų tikslams labai 

i sėkmingai patarnaus p. 
i Smetonos diktatūrinis a- 
paratas. Iš tikro, nuošir
džiam lietuviui nepaken- 

Ičiamai koktu, kai patriotų 
savanorių sukurtos Lietu- 

i vos duoną valgąs koks 
, nors činovninkėlis, norėda
mas įsiteikti “tautos va
do” linijai, su visu buka- garbingiau 
protišku atkaklumu išeina savaitės būsiąs ultimatu- 
prieš savo tautos ir valsty
bės interesus. Tokių ponų 
| persistengimo pavyzdžių 
pilnas dabartinis Lietuvos 
gyvenimas. Jei tatai iš es
mės nebūtų tragiška, su 
jumoru reiktų parašyti, 
kad toks Rokiškio apskri
ties viršininkas cenzūruo
damas Kamajų šaulių bū
rio vaidinti pasirinktą vei- 
kaliuką visur išbraukė žo
dį “Vilnius”, kad kai po vil
niečių koncerto valstybės

l teatre publika spontaniš
kai uždainavo “Į Vilnių, į 
Vilnių tą mylimą šalį”, bu
vo išjungtos elektros švie
sos ir publika palikta tam
soje arba kad p. gen. Nage
vičius iš Lietuvos išsiųstas 

i (valdiškais pinigais) tik 
todėl, kad spalių 9, kaip ir 
kiekvienais metais, buvo i-I ’ r

i sakęs Karo Muziejaus vė
liavą nuleisti pusiau stie
bo...

I Taigi, lenkams yra ko 
stebėtis, jog per 10 mėn. 
Lenkijos Lietuvos santy
kiai taip sudraugiškėjo! 
Bet visa tai kaip tik ir iš
ryškina paslaptį, kurio 

j Lietuvos kaimyno pusėje 
p. Smetonos ir jo patikėti
nių simpatijos ir kokie bu
vo pernykščio lenkų ulti
matumo užkulisiai. Beje,

i

i 
kai dėl tų užkulisių, gali- 

’ma dar paminėti įdomų 
faktą: Lietuvoje oficialiai 
nebuvo paneigta vieno 
dienraščio sensacija, kad 
dar kovo 10 dieną lenkai 
su daug palankesniais pa
siūlymais kreipęsi į tauti
ninkų vadus, duodami su
prasti, kad ta paskutinią
ja proga nepasinaudojus 

susitarti, už
I

mas. Mūsų “vadai” visą 
savaitę delsę nieko neatsa
kydami, tuo išprovokuoda-j 
mi žinomąjį ultimatumą. 
Taigi jis mūsų “vadams” 
nebuvo nesitikėtas ir ne
pageidautas. Matyt, ma
nyta, jei jau santykius su į 

lenkais šiaip ar taip reikia 
pradėti, dargi pavėluotu 
laiku, tai geriau tautos ne
pasitenkinimą nukreipti 
nuo savęs, tegu sau ir į; 
tautą ir valstybę kompro
mituojantį ultimatumą...

Neseniai Lietuvos minis
teris Varšuvoje p. Šaulys 
įteikdamas savo skiria
muosius raštus Lenkijai,! 
pasakė: “Abidvi šalys dau- ■ 
giau kaip vieną kartą įro
dė savo gerą valią. Lieką 
nedaug ką padaryti, kad( 
mūsų kaimynystės santy
kiai būtų visai sutvarky
ti”. Po šių melagingų p. 
diplomato žodžių lenkai 
dar kartą savo “gerą va-' 
lią” įrodinėdami Vilniuje 
uždarė paskutinę lietuvių 
mokyklą, o mūsų valdinė 
žinių agentūra pranešė, 
kad Varšuvoje įsteigta to
kia politinė partija, kuri 
savo tilrcln tuvintj kui’tl 

su perso- 
ir Ukrai-

kia politinė partija, 
savo tikslu turinti 
lenkų imperiją 
naline Lietuvos 
nos unija...

I

Bet pavojingiausias ir gerais (?) lenkų lietuvių 
skaudžiausias kapituliaci- santykiais... Bet ką-gi, 
nis įvykis — tai Vilniaus kaip “tautos vadas” diri- 
Vadavimo Sąjungos uždą- guoja, taip reikia ir šokti 
rymas. Jis nusiminiman į-----dargi su patenkinta mi-
stūmė visą patriotingąją na.... Atsilygindami už tai 
Lietuvos visuomenę. Bet lenkai labai uoliai eme 
ir šiandien dar patyrę ste- remti dabartinį p. Smeto- 
bėtojai daro išvadą, kad nos režimą. Lenkijos laik- 
tautininkiškoji Lietuvos 
vyriausybė vis dėlto per- lankiai jį vertina, bet ir su 
uoliai atsižvelgė į lenkų nenuslepiamu susirūpini- 
pageidavimus, perlengva- mu interesuojasi dabarti- 
pėdiškai suardė ilgus me- nio Lietuvos vidaus status,

Vienų Pralaimėjimų Seka Kitas

Kaune įvyko Baltijos 
tautų bendradarbiavimo 
biuro posėdis, kuriame ga- • 
lutinai nutarta Baltijos• 
bendradarbiavimo kongre
są sušaukti Kaune šių me
tų birželio mėn. 9—11 die
nomis. Tai bus jau penktas 
toks kongresas. Jo šūkis' 
bus: Pagyvinti bendradar-i 
biavimą tarp visu t ri jų j 
Balti jos valstybių.

Rytų fronte pralaimėji- prieš lietuvius buvo atgrę- 
mams vis gausėjant, skau
džių smūgių teko patirti 
ir Vakaruose. Vokietijos 
galybės įspūdingas padi
dėjimas Centralinėje Eu
ropoje labai drąsiai nutei
kė kituose kraštuose gyve
nančius vokiečius ir suvo
kietintuosius, jų tarpe y- 
patingai klaipėdiečius. Su
judo, susiūbavo Lietuvos 
vakarai. Seimelio rinki- 

mažiausio užsie- j Sakoma, apetitas didėja mams buvo rengtasi ir jie
*> pasipriešini- bevalgant. Dabar jau yra pravesti su plebescitine 

nuotaika. Prieš sąmonin
gus klaipėdiečius lietuvius 
buvo pavartota tokia de
magogija, toks smurtas, 
kad rinkimuose jie jokiu 
būdu negalėjo laisvai pa
sinaudoti savo pilietinėmis 
teisėmis. Apie 5000 ture- organizacijų 

i jusiu teisę rinkti lietuvių Kas būtų juos pilnai gyve- 
^uvo prie urnų neprileisti, nime pritaikius?..
Tokiu būdu iš lietuvių buvo Po karo stovio nuėmimo 
atimta apie 150,000 balsų, naciams Klaipėdoje ėmus 

• kas reiškia du atstovus, arogantiškai siausti, vi- 
; Taigi, normaliomis sąlygo- siems kitiems ten susidarė 
j mis lietuvių sąrašai būtų nepakenčiamos sąlygos, 
galėję pravesti ne 4, bet ; Kasdieninis teroras daug 
tikriausiai 6 atstovus.

Kitas jau dalykas, kad vertė Klaipėdą apleisti, dėl 
per šio seimelio rinkimus j to vietos įmonėse susidarė

raščiai netik ypatingai pa-

cuaiuv mv ------------------ -------------------------------------------------------------------

tus tautos kurtąjį sąjūdi. 9uo išsilaikymu.
Eidama i '
nio įtakoms ]
mo keliin ta vyriausybė gandų, jog Lenkijos diplo- 
daro vis žalingesnes nuo- matai ir agentai Lietuvoje 
laidas — lietuvių tautos ir i veikia tokia kryptimi, kad 
valstybės sąskaitom Štai Lietuvos lenkams būtų su- 
kodėl, išskyrus oficialiuo- j teiktos neribotos laisvės ir 
sius žmones, niekas Lietu-; išformuota Lietuvos Šau- 
voje nesidžiaugia “vis ge-ljių sąjunga. Mat, ji esanti 
rėjančiais kaimyniškai pavojinga Lenkijos saugu- 
nuoširdžiais” Lietuvos muį...
Lenkijos santykiais. Kau-.
ne ir Varšuvoje ponų di- ’ Galimas daiktas, kad at- 
plomatų rateliuose iškil- sižvelgdamas į besotiškas 
mingais baliais ir saldžiais lenkų pretenzijas p. Urb- 
žodeliais užtušuojamos di- šys neutralumo įstatymo 
džiosios Lietuvai skriau- paskelbimo proga iškil- 
dos, o mūsų valdiškoji mingai pabrėžė: šio įstaty- 
spauda neturi nė tiek tau- mo prasmė esanti ta, jog 
tinęs savigarbos, kad kiek- Lietuva neturinti jokių te- 
viena proga džiaugiasi (!) ritorinių siekimų, jog ji

i
žtas Lietuvos vyriausybės 
(!) ankščiau išleistas savi
valdybių įstatymas, pagal 
kurio nuostatus prie rinki
mų prileidžiami tik su tam 
tikru cenzu, praktikoje — 
valdininkai. P. Smetona 
savo laiku tuo įstatymu 
norėjo sau užsitikrinti I 
“rinkėjus”, o štai tą as-1 
mens naudai išleistąjį įsta
tymą vokiečiai atsuko 
prieš Lietuvą... Ir ne vien 
tik tautininkiškasis savi
valdybių įstatymas lietu
vių tautai ir valstybei ža
lingas. Kas būtų, jei ne
duok Dieve, panašiu būdu 
prieš Lietuvą svetimieji 
atkreiptų lietuvių (?) ran
komis išleistus spaudos ir 

įstatymus! I

i
i
I

, _ I
ką, vpač iš nelietuvių, pri-i 

— -i
I

Klaipėdos Prijungimas
Naujosios direktorijos 

pirmininkas p. Bertulaitis, 
kuris prieš keletą metų 
Lietuvos Karo Teismo bu
vo nuteistas, iškilmingai 
pareiškė: “Klaipėdos sta
tutą vykdysime taip, kaip 
mes jį suprantame. Ma
nau, kad Lietuvai Klaipė
dos krašte turi užtekti tik 
geležinkelių, pašto, muitų 
ir uosto”.

Atsakingas žmogus pa
sakė aiškiai. Bus dar aiš
kiau, jei prisiminsime, kad 
tas pats p. Bertulaitis ke
lis kart net užsienio žur
nalistams yra pareiškęs, 
jog Klaipėdos prijungimas 
prie Vokietijos tėra tik 
trumpo laiko klausimas. 
Dabar, kol Vokietija turi 
didesnių užsimojimų ir rū
pesčių, dėl mažo Klaipėdos 
krašto sukelti aliarmą jai 
neapsimoka. Kol kas jai 
naudingiau tą kraštą pa
naudoti kaip savo duris į 
Lietuvą ir visą Pabaltijį. 
Tuo tarpu pasitenkinama 
Klaipėdą pavertus freišta- 
tu (kaip Dancigas), kuria
me vokiečiai visokių lais
vių ir ekonominės gerovės 
turi faktiškai daugiau, ne
gu galėtų turėti Vokietijo
je. Jie tas laisves išnaudo
ja visuotiniam susiorgani- 
zavimui ir net kariškam 
pasiruošimui.

Palyginti per trumpą lai
ką šita kryptimi jie padarė 
jau labai daug. Įsteigta 
Memeldeutsche Kultur- 
verband (Klaipėdos vokie
čių kultūrinis susivieniji
mas) su 50.000 narių. Šio 
susivienijimo tikslas jung
ti visas vokiškas organiza
cijas ir jų naciškai veiklai 
diriguoti. Vyriausias va
das žinomasis dr. Neu- 
mann. Organizuojamos 
taip pat moterys ir darbi
ninkai. Bet didžiausio dė
mesio kreipiama į jauni
mą, kuris skubiu tempu 
kariškai “sportinamas”. 
Vokietijos nacių pavyz
džiu jau veikia šios pusiau 
kariškos draugijos: 1) Or- 
dnungsdienst (Tvarkos 
Tarnyba): 2) Memeldeu
tsche Sichercheitsabtei-

(Tęsinys 5 pusi.)
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laikraštis “The Ti- 
gegužės 3 d. 1938 

“Maskvos užsie-

I

Atsakyti, kad niekas ne-,smūgis. Kad komunizmas 
laukia Europos karo būtų ilgiau išsilaikytų, reikalin- 
neteisinga. Sovietų Rusija ga sunaikinti ir nuvargin- 
Europos karo laukia ir ti- ti kitas Europos šalis. Ir 
kėši, kad po pasaulinio ka
ro ji galės sukelti revoliu
ciją ir užvesti komunisti
nę diktatūrą. Niekur nėra 
tokios baisios vergijos, 
kaip Rusijoje; niekur nėra 
tiek var go ir skurdo kiek 
sovietų diktatūroje. Kito
se Europos šalyse žmonių 
gyvenimas yra nepalygi
namai geresnis už Rusijos. 
Ir tas gyvenimo skirtumas 
yra komunizmui mirties

Komunizmas Pasitarnavo Vokietijai 
Ir Rusijai

dėl to komunistai laukia ir 
tikisi Europos karo. Lon
dono 
mes”,
m. rase 
nių reikalų ministrai, pri
sidengę taikos ir demokra
tijos skraiste, tikrai džiau
giasi permatomu Europos 
karu, nes jie tikisi tai pa
versti į naminį klasių ka
rą”.

■ V jį
*

■C ,

J , Au / A ■ ■>.

1

Okupuoto j e Lietuvoj e
_________________________

Aštuonerius Metus Bylinėjosi Dėl Vaiko

Marksas tikrai džiaugtų- jie šitaip atsišaukė į Vo- 
si šių dienų komunistų 
darbais. Jų atsinešimas Į 
Vokietiją yra labai pana
šus į jo nusistatymą. Ka
da 1870 metais. Vokietijos 
kariuomenė užgrobė 
Schleswigo ir Holsteino 
valstybes, Karolius Mark
sas, komunizmo tėvas, pri
tarė vokiečiams ir aštriais 
žodžiais pasmerkė Angli
ją ir Rusiją, kurios tada 
vokiečiams pastojo kelią. 
Ir Marksas užgrobikus -
vokiečius pateisino, šaky- no: jis pasmerkė darbinin- 
damas: “Tai civilizacijos kų atsišaukimą ir laišku į 
teisė prieš barbarizmą, tai Engelsą pasakė, kad ‘pran- 
pažangos teisė prieš nesu- cūzus reikia už tai gerai 
gebėjimą”, 
ring: Kari Marx. pusi. 163. 
169).

kietijos žmones:
“Vokietijos broliai, dar

bininkai. vardan taikos, 
neklausykite klaidintojų, 
kurie melagingai kalba a- 
pie Prancūzijos žmonių 
dvasią. Neklausykite kur
stymų į karą, nes karas 
tarp mūsų būtų broliu ka- 

Karlras”. (Guillaume:
Marce, pusi. 193-203).

Tokiu Prancūzijos 
bininkų atsišaukimu 
ksas baisiausiai pasipikti

dar-
Mar

(Franz Meh- išlupti’.
Prancūzijos komunistai 

vėliau pasiuntė brolišką 
i laišką Vokietijos darbi- 

Ir kada 1870 metais Vo-; ninkams, kad jie sykiu 
kietija išėjo į karą prieš protestuotų dėl užėmimo 
Prancūziją. Karolius Mar-;Prancūzijos teritorijų. Tai 
ksas pagyrė ją. Tuo metu Engels ir Marksas pasakė, 
jau buvo suorganizuotas, kad proletariatas privalo 
komunistų internaciona-' tylėti iki Vokietija paduos 
las Paryžiuje. Ir Prancūzi-i taikos sąlygas. “Jei mes 
jos darbininkai atsišaukė j turime kokią nors įtekmę, 
į Vokietijos socialistus ir tai turime žiūrėti, kad Pa
kvietė juos susivienyti ir ryžiaus darbininkai tylėtų 
nusistavti prieš karą. Lie- iki taika bus sudaryta”, 
pos 12 d. 1890 metais, sa- (World Revoliution,
vo laikrašty “Lc- Reveil”, Nešta H. VVebster).

Rusijos Komunizmo Karai

Ir kaip komunizmas de-{ Sovietų Rusija parodė

NIDOS KOPOS, vadinamoji Sachara, vienintelis Europoje tokių juros smėlio kai 
nų kraštas. Iš vienos kopų pusės Baltijos jūra, iš kitos — Kuršių marios. VDV.

1919 m. žygiavo į vaka-rengti naminį karą. Ko--
munistai sukilo prieš Fin- rus. Jie buvo užėmę Rygą, 
landijos valdžią ir norėjo Latvijoje, bet taip pat bu- 
visą paimti į savo rankas,; vo nugalėti ir išvyti. Sovie- 
bet jie buvo nugalėti ir iš- tų komunistai buvo visų 
varyti iš to krašto.

Sovietų kariuomenė 1918 ■
revoliucijų ir karų instiga- 
toriai.

Komunistų Darbai Lietuvoje

by

mokyklas, be to sprendžia
muoju dalyku yra 7 metų 
amžius. Nors vaikas iš tik
rųjų yra žydės pagimdy
tas, bet jis katalikų išauk
lėtas. Prašymą įteikiant, 
vaikas turėjo 11 metų (da
bar turi 13). Eina jau iš
pažinties, vaikščioja baž
nyčion ir t. t. Pažymėtina 
taip pat, kad pats vaikas 
nenorįs grįžti pas savo tė
vus žydus. Kadangi yra 
pavojus, kad tikroji vaiko 
motina (tėvas dabar Pa
ryžiuje), atgavusi vaiką, 
stengsis jį prievarta at
versti į žydų tikėjimą, o tai 
galėtų turėti labai blogas 
pasekmes vaiko psichi
kai, tai pasirašiusieji pra
šymą prašė teismą atimti 
tėvams - žydams tėviškas 
teises į vaiką.

Apsvarstęs iš pagrindų 
bylą, Apygardos Teismas 
nusprendė pagaliau palik
ti vaiką prie naujų tėvų — 
katalikų.

Pastebėtina dar, kad vai
ko tėvas prieš kelerius 
metus šioje byloje buvo 
kreipęsis su prašymu net 
į Popiežių.

Vilniaus Apygardos Tei
sme pasibaigė neseniai la
bai įdomi byla dėl vieno 
vaiko, užsitęsusi net aš
tuonerius metus.

Prieš tryliką metų netur
tinga žydų šeima atidavė 
savo kūdikį auklėti vienai 
pažįstamai katalikų šei
mai. Vėliau tėvai apie savo 
kūdikį visai buvo pamiršę. 
Tuo tarpu naujieji vaiko 
tėvai jį pakrikštijo ir auk
lėjo katalikiškoje dvasioje.

Pagaliau po šešerių metų 
tėvai prisiminė apie savo 
vaiką. Norėjo atsiimti, bet 
naujieji tėvai, kurie gra
žiai vaiką išauklėjo ir pa
darė jį kataliku, nesutiko 
atiduoti vaiko žydams. 
Tuo būdu ir prasidėjo ilga 
byla dėl gražaus žydiškai- 
katalikiško vaiko. Toji by
la garsi pasidarė visame 
pasaulyje. Kažkuriais me
tais Aukščiausias Teismas 
buvo pripažinęs atiduoti 
vaiką tėvams - žydams, ir 
jau kamarnikas lankėsi 
pas tėvus - katalikus. Bet 
1936 m. visa byla buvo at
naujinta ir pasukta visai 
kita linkme.

Apygardos Teisman į- 
! neštas buvo naujas prašy
mas — skundas, pasirašy- 

į tas vaiko krikštatėvio ir 
kun. Adomo Kulešos. Pra
šymas buvo pagrįstas Ka
talikų Bažnyčios kanonais 
ir atitinkamais konkorda
to nuostatais, pagal ku
riuos katalikų vaikai turi 
būti auklėjami katalikiš
kos tikybos dvasioje ir skyriai, 
vaikščioti į katalikiškas' Švenčionių

i 
link Kauno tikėdami oku-.- 
puoti visą Lietuvą. Tačiau 
nauji Lietuvos savanoriai 
sulaikė Kaišiadorių - Jona
vos linijoje komunistus ir 
privertė juos trauktis at
gal”.

Komunistai Dėjosi i 
Prie Lenkų

Kada komunistams ne-i 
pavyko okupuoti Lietuvą, 
tai jie dėjo visas pastan
gas per savo agentus, kad 
jaunuoliai nestotų į Lietu
vos kariuomenę. Komunis
tai slaptai rengė Lietuvoje 
sukilimus ir tikėjosi, kad 
raudonoji armija atėjus į- i 

!

I

I

vi prieš Lietuvos nepri
klausomybę. Lietuviai dar
bininkai gerai žino, kad 
jiems daug lengviau bus 
kovoti su savo šalies bur
žuazija dėl klasės reikalų, 
jei turės gerus talkininkus 
kaimynų darbininkuose. O 
tie talkininkai bus geresni, 
jei joki rubežiai dirbtiniu 
būdu neskirs juos nuo Ru- kurs Lietuvoje sovietų res- 
sų, lenkų ar vokiečių ir ki
tų tautų darbininkų. Kas 
dabar stato Lietuvos ne
priklausomybės reikalin
gumo klausimą, tas atlie- 

prisi- 
deda prie kovos su revoliu- 

; ei jos laimėjimais ir ati
traukia lietuvius darbinin
kus nuo bendros kovos”.
(“Z. Angarietis, V. Kapsu
kas ir kt. Tautos klausi- 

ir lietuviai bolševi-

Kadangi komunizmo tik
slas yra pasaulinės revo
liucijos įvykdymas, tai nė 
vienos tautos jis neaplen
kia. Patyrę komunizmo 
žiaurumą ir mūsų tėvynė 
Lietuva, nors, dėkui Die
vui, neilgai.

Rašytojas Juozas Dau- 
lius, knygoje: “Komuniz
mas Lietuvoje”, pusi. 16, 
sako: “Komunizmas Lietu
vos atžvilgiu iš pradžių tu
rėjo du skirtingų tikslų: 
1) sukliudyti, kad Lietuva 
neatsiskirtų nuo Sovietų 
Rusijos ir netaptų nepri- ka reakcijos darbą, 
klausoma, ir 2) jau nepri
klausomą Lietuvą okupuo
ti dar nesustiprėjusią.

“Kai didžiojo karo pabai
goje lietuvių tarpe prasi
dėjo gyvas nepriklauso-; 
mos valstybės sudarymo, mas 
sąjūdis ir kai šis klausi-! kai). 
mas gyvai buvo svarsto
mas įvairiuose susirinki
muose ir konferencijose, 
komunistų vadai per lietu- munistai 
vius komunistus pradėjo Kapsuko 
varyti priešingą kampani- vedami, nesutrukdė Lietu- 

1 ją. į vai tapti nepriklausomai
“Štai pora ištraukų iš lie-1 valstybei. Tada komunis- 

tuvių komunistų vadų raš- tai pasiryžo okupuoti Lie
tų: “Lietuvos (ir lietuviai) tuvą, stačiai užveda karą 
darbininkai... griežtai sto- Lietuvoje.

to- 
vynioiiktame šimtmetyje į kį palinkimą prie karo ir 
pritarė Vokietijos karams, j tokį atkaklų įsikišimą į 
taip šiandieną Rusijos ko-i kitų valstybių reikalus, 
munizmas, ne tik pritaria kad Mussolinio žygiai nu- 
karams, bet juos sukelia.' blanksta prieš tai. 
Sovietų Rusija sukėlė ir! 
dalyvavo kiekviename ka-' 
re. Rašytojas 
Henry Chamberlain, 
nale: 
eury.
m. sako: “Sovietų Rusija ■ čia raudonąją armiją pa- 
į dvidešimtį metų jau da-’ gelbėti vietiniams komu- 
lyvavo nemažiau, kaip j nistams”. 
dvylika karuose. Nuo 19181 Sovietų Rusija, gruodžio _
metų, kada Finlandijoje i 31, 1917 metais, pripažino 126 Sq sako* - 
sukėlė naminį karą, iki da- Finlandiją nepriklausoma metais buvo sutverta Lie~

“Apgaulingai komunis
tai elgiasi. Jie pripažįsta 

\Villiam kokią valstybę nepriklau- 
žur-'somą, vėliau per savo a- 

The American Mer-igentus sukelia netvarką ir 
, balandžio mėn. 1938 \ riaušes, o paskiau pasiun-

Švenčionys

Taip tai komunistai pri
sidėjo prie Lietuvos nepri
klausomybės. Tačiau, ko- 

Lietuvoje, V. 
ir Z. Angariečio

Pastangos Okupuoti Lietuvą

publiką. Dr. Maliauskas 
sako, kad lietuvių karas 
su lenkais daug pakenkė 
bolševizmo išsiplatinimui 
Lietuvoje. “Tas karas jun
gė lietuvius, vertė juos dė
tis prie valdžios ir ginti sa
vo šalies nepriklausomybę 
nuo užpuolikų lenkų. Bet 
lietuviai bolševikai buvo 
nusistatę dėtis prie bolše
vikiškos Lenkijos prieš 
Lietuvą. Jie tik nesutiko 
dėtis prie bajoriškos Len
kijos. Karaliaučiaus suva
žiavime Rudis Požėla tai 
atvirai pasakė. Delegatas 
Dobilas prie to dar pridėjo, 
kad susivienijimas su Len
kija yra galimas, bet tik su 
ta idėja reikia elgtis atsar
giai. nes darbininkų ma
sės jos gali nesuprasti”.

Tai toki patriotai yra 
mūsų komunistai. Norėjo, 
kad Lietuva vergautų Ru
sijai, kada tai nepavyko kęs:

Prancūzijos ko- 
reikalavo, kad 
Chamberlainas 
Čekoslovakijos

dų pabarimą iš komunistų 
partijos, 
munistai 
Anglijos 
apsaugotų
nepriklausomybę, bet Pa
ryžiuje kurstė žmones ir 
sakė, kad neklausytų val
džios ir atsisakytų eiti į 
karines pratybas. Sovietų 
Rusija buvo pasižadėjus 
ginti Čekoslovakiją, Lietu
vą, Rumuniją. Bet kada a- 
tėjo laikas ginti, laikraš
čiai sako, kad Maskvos 
diktatoriai tik pečiais pa
traukė.

i Komunistai jokios tauty
bės nepripažįsta, ir tautų
nepriklausomybės neturi į 
jiems reikšmės. Jų tikslas 
yra pasaulinė revoliucija. 
Už tat Leninas yra pasa- 

: “Proletariato diktatū-

i

Dr. A. Maliauskas, kny
goje: “Bolševizmas”, pusi. 

: “Jau 1918

barti n io Ispanijos karo, valstybe, ir tuojau pradėjo tuvos komunistų partija.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE S!ANDIEH on the
Price

PROTECTION PLAN

Li’ew1Engiand 
. Coke ,

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

496 First Street,

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass,
Tel. SO'Jth Boston 1540

Ji neišsivystė... bet buvo 
atnešta iš svetur, ypač iš 
Rusijos. Rusijos tikslas 
buvo išgriauti naujas res
publikas ir įvesti bolševiz
mą. Bolševizmui Lietuvoje 

i skleisti Rusija tremtinių 
i pavidale siuntė baigusius 
ypatingus kursus agitato
rius, visokios rūšies pro
vokatorius. Aprūpinti su
fabrikuotais arba nupirk
tais pilietybės dokumen
tais, visokiais įgaliojimais 
ir pinigais, jie gaujomis 
plaukė į Lietuvą. Dėl to vi
soje Lietuvoje ėmė plėstis 
bolševizmas su stebėtinu 
greitumu. Sovietai buvo 
įsteigti miestuose ir mies
teliuose. Pradžioje 1919 
metų Lietuvos bolševikai

Leido veikti Katalikiškos 
Akcijos skyriams

Švenčionyse buvo įsteig
ti mergaičių ir berniukų 
katalikiškosios akcijos 
„i—netrukus 

storastijos 
sprendimu buvo uždaryti. 
Vasario 11 d. dek. kun. J. 
Dubietis gavo Vilniaus vai
vadijos raštą, kuriame 
pranešama, kad abudu 
skyriai yra atidaryti, jų 
valdyba pasilieka senoji, 
o veikimą gali pradėti nuo 
1939 m. sausio 26 d. Sky
riams leista veikti nuo 
sausio 26 d., o raštas gau
tas net po poros savaičių.

I

Keliaukite Į Lietuvą
PER

HOLLAND- AMERICA LINE

I

t _ _  _________ __ ___ I 
jiems, i tai mėgino ^ją par- ra reiškia nuolatinį krūvi-j 

. _____ ną_karą... karą, kuris yra 
šimtus sykių sunkesnis ir' 
žiauresnis nekaip tautų 
karas”. Ir komunistai kru
viną karą visur veda. 
Jiems nieko nebūtų taip 
malonu, kaip matyti Euro
pą sunaikintą karo baise
nybėmis. Jie kalba apie 
taiką ir demokratiją, bet 
tikrovėje laukia Europos 
karo ir progos užvesti ko
munizmo vergiją._______T.

duoti Lenkijai, žodžiu, vi
sa darė, kad ta maža tauta 
neturėtų laisvės bei savi- 
valdybos.

sutvėrė savo valdžią, į ku
rią įėjo: V. Kapsukas, An- 
garietis, Aizik Vainštein, 
Dimanštein, Konstantinas, į 
Kernovič, Svotelis - Prole-' 
taras, Kazys Cichovski ir 
A. Jaksevič. Komunistų 
susirinkimuose buvo kal
bama rusiškai. Karaliau
čiaus susirinkime komu
nistas Karalius atsiprašė 
delegatų, kad kalbąs lietu
viškai...

“Pradžioje 1919 m. Lie
tuvos komunistai užėmė 
Vilnių priversdamos iš jo 
pasitraukti jau įsikūrusią 
Lietuvos vyriausybę, ir 
taip komunistai prisidėjo 
prie atidavimo Vilniaus 
lenkams. Ties Alytumi, 
komunistų “litovsko - rus- 
kije” divizijos, V. Kapsu- 

i ko ir kitų vedamos, sunai
kino Lietuvos kariuome- poje būtų įvykęs karas 

» nės I pulką, nušovė vadą Už tokį pasakymą laikraš-
Juozapavičių, ir ėmė eiti * čio redaktorius gavo skau-‘

I

Karo Mėgėjai
Rusijos komunistai su

kėlė Mandžiuko karą su 
Japonais; buvo agitatoriai 
Kinų - Japonų karo; buvo 
pirmieji instigatoriai Is
panijos naminio karo. Ir 
dabar komunistai kursto
Europos šalis į karą. Pran- i 
cūzijos komunistas Tho- 
rez pasakė: “Jei iškils ka
ras, mes imperialistinį ka
rą pakeisime į naminį išsi
laisvinimo karą: mes esa
me Leninistai, revoliucio
nieriai”. Londono komu
nistų laikraštis rugsėjo 
mėnesy buvo parašęs: “Jei 
ne Municho sutartis Euro-

S. S. Nicuvv Amsterdam 
Flagship of the Holiand-America 

Line
Šiuo laivu išplauks iš Ncw Yorko

Gegužės-May 23 d., 1939
Lietuvos Vyčių ekskursija per 

jvotlerdamų j Lietuvą.
Kiti išplaukimai iš Ncw Yorko: 

VEENDAM Balandžio
ZAANDAM Balandžio
STATENDAM Balandžio
NOORDAM ............ Balandžio
NEW AMSTERDAM Gegužės 
ZAANDAM Gegužės
VOLENDAM Gegužės

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba į

H O L L A N D-A M E RIC A line
555 Boylston Street, Boston, Mass.

s. 
J 5. 
21. 
2’1.

2,
13,
20.

LRK FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO . 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Įvyks sekmadienį, kovo 26 d., 1 vai. po pietų, Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. par. svetainėje, Windsor St., 
Cambridge, Mass. Prašome visų Federacijos skyrių at
stovų ir katalikiškų draugijų valdybų ir veikėjų į šį 
svarbų metinį suvažiavimą atvykti.

LRK Fed. N. A. Apskr. Valdyba —
Kun. Pr. Juškaitis, Klebonas, 

Antanas Zaveckas, pirm., 
Jonas Kumpa, vice-pirm., 

A. Pinelis. iždininkas, 
Benediktas Jakutis, Sekr.



Penktadienis, kovo 24 d., 1939

LDS Studijų Rateliams
ENCIKLIKA APIE BEDIEVIŠKĄ 

KOMUNIZMĄ

3. Kuo Taptų Visuomene Po 
Komunizmu

Kuo virstų žmonių bendruomenė, jei ją pastaty
tum ant tokių materialistinių pagrindų? Ji pataptų 
kolektyvine būtybe, organizuota tik pagal ūkiškojo 
gyvenimo reikalavimus. Jos uždavinys bebūtų gerybių 
gaminimas kolektyvinio darbo keliu, kurio vienintelis 
tikslas būtų naudojimasis žemės gerybėmis tokiame 
rojuje, kuriame kiekvienas “duotų pagal savo pajėgas, 
o imtų pagal savo reikalus”. Bendruomenei komuniz
mas pripažįsta teisę arba, tikriau sakant, neribotą ga
lią palenkti individą kolektyvinio darbo jungui, neatsi
žvelgiant Į jo paties gerovę, net prieš jo valią, o jeigu 
yra reikalo — net pavartoti prievartą. Moralinė ir tei
sinė tvarka tada bebūtų tik viešpataujančios ūkiškos 
sistemos emanacija, apraiška; taigi ji bebūtų pagrįsta 
tik žemiškomis vertybėmis, vadinasi, nykstamomis ir 
kintamomis, žodžiu, norima pradėti naują erą, sukur
ti naują kultūrą, kuri būtų aklos evoliucijos vaisius: 
“žmonija be Dievo”.

Kada pagaliau visi pataps tikrais kolektyviniais 
žmonėmis, kada bus pasiekta utopiška šitos evoliuci
jos riba, kur visuomenė nebepažins klasinių skirtumų, 
— tada ir politinė valstybė, kuri šiandien yra kapitalis
tų įrankis viešpatauti ant proletarų, nebeteks savo bu
vimo racijos ir “savaime išnyks”. Tačiau, belaukda
mas šito auksinio amžiaus, komunizmas valstybę ir 
politinę valdžią laiko vaisingiausia ir universaliausia 
premone savo tikslams siekti.

Šlovingi Broliai, štai naujoji evangelija, kurią bol- 
ševistinis bei bedieviškas komunizmas skelbia pasau
liui kaipo išganymo bei atpirkimo mokslą. Sistema, 
kupina klaidų ir sofizmų, prieštaraujančių ir sveikam 
protui ir dieviškam Apreiškimui; doktrina, griaunanti 
socialinę tvarką, nes ardo pačius jos pamatus; sistema, 
nepažįstanti nei tikrosios valstybės kilmės, jos prigim
ties ir tikslo, nei žmogiškos asmenybės teisių, vertės ir 
laisvės.

Apgaulingi Komunizmo Pažadai
Bet kodėl toki sistema, seniai jau pripažinta atsi

likusi moksliniu atžvilgiu ir neatatinkanti faktų realy
bę, galėjo taip greitai paplisti visose pasaulio dalyse? 
Tai įvyko todėl, kad tik nedaug žmonių temokėjo į- 
žvelgti tikrąją komunizmo prigimti; daugelis neatsi
laikė gundymams, kurie buvo sumaniai apvilkti paža
dų forma.

Apsimesdamas norįs tik pagerinti darbo žmonių 
klasės likimą, pašalinti tikruosius liberalistinio ūkio 
piktanaudojimus ir pasiekti teisingesnį turtą paskirs
tymą žemėje, tikslai be abejo, visiškai geri, toliau pa
naudodamas pasaulinę ūkio krizę, komunizmas suge
bėjo paveikti net tuos socialinius sluogsnius, kurie iš 
principo atmeta bet kokį materializmą ir terorizmą. O 
kadangi kiekviena klaida turi ir dalį tiesos, tai šitas 
tiesos aspektas, kurį Mes ką tik nurodėme, buvo suma
niai iškišamas priekyn, paieškant patogiausio laiko 
ir patogiausios vietos, ir paslepiant atstumianti ir ne
žmonišką komunistiškų principų ir metodų brutalu
mą, taip kad komunizmu susižavėjo ir daugiau, nei 
vidutiniai protai, virsdami net jo apaštalais, ir ėmė jį 
skelbti jaunajai inteligentijos kartai, kuri dar mažai 
tesugeba pastebėti giliau glūdinčias, išvidines klaidas.

Be to, komunizmo platintojai moka pasinaudoti 
skirtumais bei antagonizmais tarp rasių ir įvairių 
viena su kita kovojančių politinių sistemų, ir pagaliau 
— ta dezorientacija, kuri viešpatauja nuo Dievo atsi
skyrusio mokslo srityje ir kuri jiems padeda įsitvir
tinti net universitetuose ir remti savo doktrinos prin
cipus klaidingais mokslo argumentais.

I 
I

Kas Komunizmui Paruošė Kelią
Norint suprasti, kaip komunizmas galėjo būti 

taip nekritiškai darbininkų masėse priimtas, reikia 
turėti galvoje, kad kelią tai propagandai buvo paruo
šęs darbininkų religinio bei dorovinio gyvenimo aplei
dimas, j kuri buvo nuvedęs liberalistinis ūkis. Darbo 
paskirstymo sistema nebepaliko jiems laiko šventa
dieniais atlikti savo svarbiausių religinių pareigų. Ne
sirūpinta arti darbo vietų statyti bažnyčas arba pa
lengvinti kunigo darbą. Priešingai, skatinta bei užta
riama laicizmas ir tęsta jo darbas. Taigi šiandien ma
tome nokstant vaisius tų klaidų, kurias tiek kartų nu
rodydavo Mūsų pirmtakūnai ir Mes patys, ir nėra ko 
stebėtis, kad tiek plačiai nukrikščionintame pasauly 
plinta komunizmo klaidos.

Klausimai Apsvarstymui
1. Koki yra komunizmo visuomeninė tvarka?
2. Kaip komunizmas išsiplatina ? Koki komunizme 

pažadai ?
3. Koki yra didžiausi komunizmo išsiplatinimc 

priežastis?
4. Kas prirengė kelią komunizmui?

Klaipėdos krašto sukilėliai prieš 16 metų, kurie atvadavę Klaipėdą, Įjojo Į 
tą miestą. Kovo 22 d. š. m. Lietuvos kariai buvo priversti išjoti. Liūdnas Įvykis, 
bet karius tik padrąsina prie naujų žygių. Narsiųjų Lietuvos kareivėlių laukia 
mūsų sostinė Vilnius. ____

Politinės Vėtros Lietuvos Rytuose Ir Vakaruose
Vilniaus byloje, tautinin-’ (kaip Hitleris mėgsta tvir- 

tai ji sutiks ir su 
į pateisinamas bailumas ža- i tvirtesne Lietuvos pozici- 

da atsirūgti didele katas- i ja. O jeigu fiurerio tvirti- 
trofa. Savu laiku, Maskvai nimai tėra tik gražūs žo- 
kurstant, buvo padaryta džiai, tada jis turės siųsti 
beprotybė taip pompastiš- Reichsvverą (kariuomenę), 
kai Klaipėdos vokiečius t. y. viešai prieš visą Euro- 
suerzinti, o dabar antra pą įrodyti, kad jo iškilmin- 
beprotybė daroma vadeles gasis žodis yra bevertis, 
visai paleidžiant. Jeigu ti
kėti intensyviems tikini
mams, tai tos vadelės Klai
pėdoje vis daugiau palei
džiamos su sąlyga, kad 
Kla!pė±S kr?št\ or_?ai’ai kašadar“ne“‘ji‘Re'ichswero 

nesiųs, jei mes sugebėsime 
išlaikyti Klaipėdos krašto 
kontrolę savo rankose. Ka
riškas žygis, jei jis vis dėl
to būtų daromas, galėtų 
turėti didelių pasekmių vi
soj Europoj: 1) Lenkija re
aguotų, žinoma, ne dėl 
mūsų, bet dėl savo apsau
gos. 2) Prancūzija ir Ang
lija. jei ne dėl savo garan
tijos, kurios praktinė ver
tė menka, tai dėl Lenkijos 
reakcijos būtų Įtrauktos i 
konfliktą. 3) Sov. Rusija ir 
likusios Baltijos valstybės Kovo 26, 7:30 vai. vakare — WATERBURY, CONN., 

Šv. Juozapo parapijos svetainėje.
Balandžio 2 d., 7:30 vai. vakare — Hartford, Conn. Lie

tuvių mokyklos svetainėje.
Balandžio 15 d.. 7:30 vai. vakare — Parapijos svetainė

je, Newark, N. J.
kad blogiau- Balandžio 16, 7:30 vai. vakare — BROOKLYN, N. Y., 

McCadden Hali.

Pradžia 3-čiame pusi.
lung (Klaipėdos vokiečių k« vadl» suglebimas ir ne- tinti), 
saugumo dalis) trumpai 
vadinama SA — smogikai; 
jie turi raitųjų, jūrininkų 
ir motorizuotąsias dalis; 
3) Hitlerjugend (Hitlerio 
jaunimas). Visų šių orga
nizacijų nariai nešioja na
ciškas uniformas ir kvie
čiasi sau instruktorius iš
Vokietijos.

Naujai išrinktasis seime
lis savo pirmąjį posėdį vis 
atideda, girdėt, net iki ge
gužės pirmos, nes laukiąs 
tarptautinės progos pas
kelbti kažkokią nuo Lietu
vos atsiskyrimo deklaraci
ją. Taigi, Klaipėdos krašto 
lietuviškoji padėtis nepa
vydėtina. Ir čia, kaip ir

Ar Vokietija dabar norės 
iššaukti aštrią krizę Euro
pos Rytuose ir pastatyti 
bandyman Prancūzijos ir 
Anglijos garantiją? — Kol

suvaržytų ten opozicijos 
žmonių veiklą... Gali būti 
ir taip. Tautininkai jau ne
kartą Įrodė, kad jiems “va
do” ir jo partijos išgelbėji
mas brangesnis už gyvybi
nius tėvynės reikalus!

Mūsų Tragedija
Sakoma, kad palinkusią]si į ministerių skyrimus, 

šaką visos ožkos graudžia, bet jei jau šiųdienėj diplo- 
Taip pat žinomas psicholo-! matijoj tokių reiškinių ne
gims dėsnis, kad ir ma- išvengia net žymiai stip- 
žiausiojo drąsą galingasis resnės valstybės, tai ir mu- 
pagerbia. Tai ypač pasaky-' su atsakingiems ponams 
tina apie vokiečius. Kiek reikėtų turėti daugiau po-

■ su i
tosi, tiek liurbius ignoruo- tumo
ja. Ignoravimo į 
matyt, bus ir tas faktas, naudai, 
kad Į pakartotinus tauti-1 mūsų tragedija, 
ninku pasisiųlymas nusių-'pona-i 
sti Berlvnan savo atstovą uolumu dirba ne tautos ir 
ir ten plačiai viską išsiaiš- Į valstybės, bet savo asmens 
kinti, tebuvo gautas tiki ir savo partijos naudai, 
neigiamas atsakymas. Per Ir vis dėlto klausimas iš- 
Klaipėdos krašto vokiečių 
vadus Kaunui buvo duota 
suprasti, jog kol Lietuvos 
valdžioje bus tie patys 
žmonės (p.p. Smetona. Lo
zoraitis ir Leonas), kurie 
neseniai vedė antivokišką 
politiką ir teisė Klaipėdos 
vokiečius, tol Berlynas su 
tokia Lietuvos vyriausybe 
nepageidaus jokių rimtes
nių pasitarimų. Ir kągi? 
Po tokių “komplimentų” 
p. Smetona norėjo dar kar
tą įrodyti savo nepaprastą 
“honorą", ir laikinai ė- 

Įjusį už reikalų ministerio 
pareigas p. Lozoraitį tose 
pareigose iškilmingai pat
virtino. Bet neilgam. Po 
dviejų savaičių vokiečių ] eičiau pas Kauno ponus, 
ministeriui Kaune Zechli-:koi anos bylos padariniai 
nui griežtai užprotestavus ] nėra galutinai pašalinti”.

i prieš tokį p. Smetonos de-] šiaip ar taip, patriotin- 
monstratyvinį gestą, p. gesni ir išmintingesni Lie- 
Lozoraičio karjera vistiek tuvos politikai dar galėtų 
turėjo subraškėti. Gaila, Klaipėdos pozicijas išlai

kyti. Jei Vokietija tikrai 
“nebeturi teritorialinių 

Europoje” ■

ryžtingaisiais jie skai-i litinio apdairumo ir lanks- neutralios ^neš'
i, tiek liurbius ignoruo- tumo — bet tiktai jis pa- , ____.... - .

I
pasėka, tarnautų savos valstybės

' *. Tačiau čia ir yra
, kad tie 

visu atkaklumu ir1
i

!. * ______

Ir vis dėlto klausimas iš
ryškėja visu aštrumu: ar
ba Smetonos vyriausybė 
turės pasitraukti, iš pa- į 
grindų nors kartą refor- Į 
muotis, arba ji greitu lai
ku praras Klaipėdą ir kar- 
tu Lietuvos nepriklauso- 
mybę. Vasario mėn. 24 d 
naujosios Klaipėdos kraš-i^ 
to direktor ijos pirminin-: 
kas p. Bertulaitis, paklaus- gg 
tas, kada jo direktorijos gg 
nariai atvažiuos į Kauną 
prisistatyti Respublikos si 
Prezidentui, iškėlė visą ei- i TO 
lę labai nemalonių reikalą- 
vimų sąryšyje su buvusia 
klaipėdiečių byla ir pridė- 
jo: “Aš dar nesu toks be gri 
charakterio žmogus, kad
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turėjo subraškėti.
pervėlai...

Žinoma, nėra ideališka.
kai svetima valstybė kiša- reikalavimų

i
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dėlto vokiečiams nekaž-!gai ir sako, kad kai jie ne
koks čia laimėjimas tebū- rėsią nuo 
tų.
davom įsitikinti, kad Vo
kietija tikrovėje karo ne
nori; jei jinai pradėtų jau 
jį, tai būsimos krizės cen
trai numatomi kitur. To
dėl, greičiausiai, mes lai
kydamiesi statuto ne tik
tai galėtumėm išsaugoti 
Klaipėdą, bet ir nuo būsi
mos pasaulinės krizės pa
siliktume nuošaliai. Berly
nas Klaipėdos klausime sa
ko, kad viskas pareina nuo 
Lietuvos. Taip ir yra. Tik- je. Kad tik mūsų (susenu- 
tai nuo Lietuvos pareina šių) dienoms užtektų, o po 
išlaikyti savo nepriklau- mūsų tegu nors tvanas... 
somybę. Bet, žinoma. “Įvy- Galimas daiktas, šitokį 
kusių faktų” kelias ir be- desperatišką užsispyrimą 
sąlyginė nuolaidų politika diktuoja asmeninės savi- 
neišvengiamai veda Į vis saugos instinktas - baimė 
didesnius pavojus. Užtat prieš teismą ir tautą už 
Klaipėdos vokiečiai ironin- daug ką atsakyti...

liurbių lietu- 
Bet iki šiolei dar gau- vių” atsiskirti, jiems ne

reiksią paramos iš anapus 
Nemuno. Jiems užteksią 
savų smogikų...

Daugelis ženklų rodo, 
kad p. Smetonos vyriausy
bė jau yra apsipratusi su 
mintimi Klaipėdos kraštą 
“paaukoti”. Jai. matyt, 
netaip brangūs Lietuvos 
gyvybiniai interesai, net ir 
savo nors ir šioks toks 
prestižas, kiek žūtbūtinis 
noras “išsilaikyti” valdžio-

Tragiškas Vaizdas
- Rašančiam šiuos žodžius |do Į darbą lazdas. Tą stu- 
prisimena vienas šaltas i dentų dali, kuri buvo spė- 
žiemos vakaras. Klaipėdo-’jusi nueiti iki II universi- 
je buvo tik ką palaidotas! teto rūmų sutiko dviem 
isufanatizėjusių nacių už-!sunkvežimiais (trockais) 
muštas jaunuolis lietuvis atvažiavę iškviesti polici- 

\ Jonušas, į kalėjimą paso- jos rezer vai. Kai kurie 
dinti keli lietuviai studen- “tvarkos dabotojai” girti, 
tai, apstumdomi lietuviai matyt, “dėl drąsos išme- 
moksleiviai. Gatvėse tę”. Štai vienas toks "pat- 

i skambėjo Horst Wesselio riotas” revolverio rankena 
daina, “Deutschland, Deu- smogia 
tschland uber alles” ir de
monstravo Ordnungsdien- 
sto gretos.

Kaune tą patį vakarą iš 
I universiteto rūmų išėję 
studentai nespėjo susiri
kiuoti patriotinei demons
tracijai, kai juos iš visų 
pusių apsupo policijos (!) 
būrys. Kas tą sceną matė, 
niekados nepamirš grau-

I

studentui galvą, 
tas susvyruoja ir kraujais 
apsipylęs krinta ant šali
gatvio. Už ką?!

Svetimieji, mat. perkieti 
spausti, užtat jie naudoja
si beribėmis privilegijo
mis, kurios nuveda iki eks-

i cesų kaip Klaipėdoje. Prieš 
saviškius, kurie neturi ga
lingų užtarėjų, vartojama 

daus ir tragiško vai2dol smeiztancios provokacijos 
kai rinktiniam lietuviškam lr b'utaluK smurtas, 
jaunimui dainuojant “Prie 
jūros mes augę, prie jūros duos iš savųjų piktnaudo- 
savos”, policininkai palei--jimo ir tironijos

Tėvyne, kas tave išva-

•?

M arianapolio Kolegijos Studentu Vaidinimas

DRAMA
‘UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ”

MUZIKA — KALBOS — DAINOS 
Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse:

klausimas eitų ir dėl jų te
ritorijos artimiausios atei
ties.

Prileidus,
siu atveju niekas nepaju
dės, kad visa Europa pri- Balandžio 17, 7:30 vai. vakare — MASPETH, N. Y., At
ims vokiečių karišką žygį, 
kaip įvykusį faktą, tai vis

simainymo parapijos svetainėje.
N. B. Vaidinimai kitose vietose bus paskelbti vėliau

’uJčĘ; * 1 JSP ■’Sl

Septyni Kristaus Žodžiai
Nuo Kryžiaus

-----IK -------STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juskaitis

žo-Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai 
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston. Mass. |
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ!
KOLONIJOSE |

ia. Bronė Kraučiūnaitė. — Cy- 
' liną. Julijona Klimašiauskiūtę.
— Rakienė. Genovaitė Zenevi- 
čiūtė — Teta. Elena Jareckaitė 
— Valkata. Juozapina Kazmo- 
čiūtė 
kas -

LAVREHCE, MASS.

šv. Pranciškaus parapijos vai
kučiai. vadovaujant mokyto
joms Seselėms suvaidino penkių 
aktų dramą “Dolores". Vaidini
mas visiems labai patiko. Pelno 
davė apie $40. Vaidinime daly
vavo: Julijona Andruškevičiūtė 
— Dolores. Claudia Žukaitė — 
Viktorija. Augustina — Frieda 
Padvaiskaitė. Marijona Griške- 
vičiūtė — jų motina. Elzbieta 
Nevereckaitė — tarnaitė. Rožė 
Miliauskaitė. Julijona Stanavi- 
ėiūtė. Marijona Jauraitė. Ona 
Balčiūtė — giminaitės. Adelė 
Padvaiskaitė — Elzbieta. Ma
rijona Nevereckiūtę — Gabrie-

Liudvika, ir V. Jesins- 
Policijantas.

MISIJOS
Pirmadienio vakarą, šv. Pran

ciškaus parapijos bažnyčioje 
prasidėjo misijos kurios baigsis 
kovo 26 dieną. Joms vadovauja 
Tėvas J. Kidykas. S. J. Žmonių 
lankėsi labai daug, ypač jauni
mo.

Sykes 8 Sykes į
P A. SYKES ir B. G. SYKES į 
LIETUVIAI ADVOKATAI į

Ofisas: Sanbora Block Į>
Washington St.. Norvvood. Mass. *>

Tel. Norvvood 0330 <[

Gyvenimo Vieta: ‘ i
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Noru'ood 1020 !’

Verbų sekmadienio vakarą, 
šv. Pranciškaus parapijos cho- 
rasą rengia bažnytinį koncertą. 
Choras uoliai lankosi į praty
bas. kuriam vadovauja muz. P. 
Sakas.

Penktadienio vakarą, po pa
maldų. kovo 24 dieną. Sodalie
tės. vadovaujant tėveliui J. Ska- 
landžiui. ruošia “bakery sale". 
Pelnas eis draugijos naudai.

.4 ušrelė.

MONTREAL, CANADA

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
1VORCESTER MASS

275 Main St., Webster. Mass.

Vilnių Vaduoti Sąjungos Mon- 
trealo skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyksta kovo 26 dieną, 
paraiios salėje. 2 vai. po pietų. 
Nariai ir prijaučiantieji prašo
mi dalyvauti. Turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
įteiksime narių pažimėjimo 
knygutes.

Kviečia visus.
T. V. Sąjungos Valdyba.

CLEARANCE SALE

B. Koraitis

I. J. Fox, Ine., didžiausia moteriškų kailinių firma 
Amerikoje skelbia CLEARANCE SALE — DIDELĮ LI
KUSIŲ KALINIŲ IŠPARDAVIMĄ, kuriame kailinių 
kainos labai sumažintos. Ši krautuvė nori likusius kai
linius išparduoti už tai labai sumažino jų kainas. Kas 
pirks kailinius dabar, tai ateinančiai žiemai bus duoda
ma storage uždyką.

Pirkimo sąlygos labai geros — su mažu įmokėji- 
mu galite įsigyti naujausios Paryžiaus mados kaili
nius, o likusį balansą išsimokėti mažais išsimokėjimais 
kas mėnesį.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite p. Bernardo Koraičio, ku
ris yra lietuvis atstovas šios firmos. Jis yra kailinių ekspertas ir moka 
tinkamai pritaikinti kailinius pagal figūrą ir skonį. Per jį pirkdamos kai
linius sutaupysite 10 nuošimčių nuolaidos. Taigi, pasinaudokite šia siūlo
ma proga.

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios Į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

Šv. Petro Parapija

kun.Pereitą savaitę lankėsi 
Vilkutaitis. Clevelando lietuvių 
par. klebonas, pas kleb. kun. 
Masevičių. Reikalas sėkmingai 
atliktas ir ateityj apie tai bus 
pranešta. Kun. Masevičius savo

411 washington sireet
Boston, Mass.

• vardu ir vardu tų asmenų, apie 
kuriuos tas dalykas ėjo. nuo
širdžiai kun. Vilkutaičiui padė
kojo už jo gerą darbą. Malonu 
toki svečią priimti. Dėkų 
Vilkutaičiui.

kun. ii

mirė

ATOSTOGOS LIETUVOJE

Smetoną 
kas būtų 
bet apie

susipaži-

pirmiau susitarti, ir lenkai 
būtų davę plačią autono
miją Vilniaus kraštui. Vil
niaus lietuviams nereikėtų 
kęst persekiojimus. Toliau 
bus dar blogiau, nes len
kas įkėlęs koją į Kauną 
nenurims”.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SHENANDOAH, PA.
MONTELLO, MASS

NAUJAS FOTOGRAFAS

! Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
tVORCESTER. MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Keturdešimties Valandų Atlai
dų metu buvo gabių pamoksli
ninkų. Pamokslininkais buvo: 
sekmadienio vakarą kun. Kle- 
vinskas iš Minersville: pirma
dienio rytą kun. Laumakis iš 
St. Clair: pirmadienio vakarą 
kun. Mockus iš Coaldale: antra
dienio rytą kun. Alauskas iš 
Reading: o antradienio vakarą, 
baigiant atlaidus — kun. Gar
mus iš Easton.

Sekmadienio rytą per 9 vai. 
mišias mokyklos vaikučiai at
giedojo didesnę dalį mišių gre- 
gorianiškai. Didelį įspūdį pada
rė į klausytojus.

Didysis choras visus tris va
karus giedojo gražius Steams' 

į Mišparus. E nė.

Šio mėnesio pradžioje
Veronika B. Janušauskienė. 
Denver. Col. (po pirmuoju vyru 
Brazienė). Dominiko Brazio. 
Detroito lietuvio graboriaus. 
motina.

Velionės kūnas parvežtas į E. 
St. Louis. kur ji palaidota iš

Ibuvo viena didžiausių šioje pa
rapijoje. Tas parodo, kad mūsų 
žmonės turi geras širdis, ir nors 
mažai dirba ir patys jaučia var
gą. bet ir kitus užjaučia.

Lietuviai yra ne kartą ištiesę; 
pagalbos ranką Lietuvai, ir da
bar daug gelbėtų, kad tik ten 
vyriausybė duotų katalikams 
laisvę.

Labai malonu būti klebonu to
kios parapijos, kur žmonės yra 
duosnūs ir jautrūs. Klebonas 
dėkuoja visiems Šv. Petro para
pijos žmonėms, kad užjautė 
vargšus.

Rašo 
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Apie prez. A. 

negirdėjau, kad 
blogai atsiliepęs, 
kitus, tai daug.

Važiuodamas
nau su vienu profesijona- 
lu, aukšto mokslo žmo
gum, kurio pavardės neno
riu skelbti, kad jam nepa
kenkus. didelis Lietuvos 
patriotas, kuris taip pat 
pareiškė, kad tautininkų! 
valdžia “ponams” greičiau 
duoda darbus, negu sa-i 
viems broliams lietuviams. 
Štai esą Londonan pasiųs
tas Lancevičius, tikras 
lenkas, o ar ne buvo lietu
vio pasiųsti į tą vietą. Šis 
profesionalas pareiškė, 
kad jis nepaisąs kas val
džioje, o tik kad teisingai 
elgtųsi. Jis pareiškė griež
tą nepasitenkinimą dabar
tinės valdžios politika su 
lenkais praeitą kovo (ko
vo 17 — 19 dd., 1938 m.), 
kada lenkai įteikė Lietu
vai ultimatumą. Tai buvu
si komedija. Dabar lenkai 
diktuoja kaip lietuviai tu
ri valdytis, ką užgirt, ko 
neleisti. Aš jam sakau, tai 
koks gyvenimas su kaimy
nu, kada neturi santykių, 
o Vilniaus lenkai vistiek 
neatiduos. Jis man atsakė: 
“Dabar taip, bet galėjo

i

t
I minėtas 

man pasa- 
jiems neti-

važiuoti j

Jonas Vaičaitis. Šv. Ro
ko parapijos vargoninin- lietuvių par. bažnyčios, 
kas nevien yra geras muzi
kas ir korjanelistas (varpų vių laidotuvės tame mieste, nes 
muzikas, kurių tėra du Braziai yra ten seni gyventojai 
Jungtinėse Valstybėse), ir plačiai pažįstami.
bet jis yra ir geras foto- Sūnus Domininkas buvo nu- 
grafas. Jonas Vaičaitis y- v>'kęs iš Detroito dalyvauti sa- * w y-v y^^ « 1 w y-4 v v v r. 1 vilrrzra baigęs fotografavimo į 
studijas pas garsų Bosto-i 
no fotografą Ralph Os- 
bourne. Kas norite įsigyti 
gerą savo fotografiją ir

Tai buvo didžiausios iš lietu-

vo motinos laidotuvėse. Grįžo! 
nuliūdęs. Detroito lietuviai jam 
giliai užjaučia, o jo a. a. moti
nėlei prašo Dievo amžino atilsio.

Pereitą sekmadienį klebonas 
atnašavo šv. mišias 6 vai. ryte. 
Antras ir trečias šv. mišias at
našavo kun. Petrey. Sumą atna- 
avo kun. Pokrifka.

Trečiadienio vakare pamokslą 
pasakė misionierius Pasionis- 
tas iš St. Louis. Kun. Prince 
atkalbėjo rožančių ir suteikė 
palaiminimą.

I 
i

Pereitą sekmadienį Detroito
nebrangiai, kreipkitės pas katalikų bažnyčiose buvo rink- 
p. \ aičaitj — JONAS STU- liava Vokietijos persekioja-

tiškai atlieka, ir geriausias 
sportininkas yra tas. kuris pir-» 
miausia remia savuosius.

Išrodo, kad tas profesio
nalas sakė tiesą, nes už 
poros mėnesių po pasikal
bėjimo su juo, Lietuvos 
valdžia uždarė VVS. Tai 
buvo lenkų įsakymas tą 
padaryti.

Turėjau pasikalbėjimų 
ir su kitais profesijonalais 
ir aukšto mokslo žmonė
mis, ir veik visi patvirtino 
ką ir aukščiau 
profesijonalas 
kojo, ir rodos, 
keti negalima.

Pasiryžome
Palangą. Važiuojam liepos 
5 d. Kaune perku geležin
kelio bilietus į Kretingą. 
Bilietų pardavėja klausia 
manęs: “Ar ponas važiavai 
pirmuoju traukiniu į Vil
nių?” Sakau, taip. Tai par
davėja, nežiūrint, kad 
daug žmonių laukia pirkti 
bilietų, manęs klausinėja 
apie Vilnių ir Vilniaus lie
tuvius. Pasakiau, kad lie
tuviams blogai, persekio
jami ir tt. O gi žiūriu, mo
teris net apsiverkė.

Sėdome į tarptautinį 
traukinį, kuris eina iš 
Kauno per Šiaulius į Rygą. 
Važiavo labai daug žmo
nių. Įėjęs į traukinį, pama
čiau, kad ir Kan. Prof. F. 
Kemėšis, LDS organizaci
jos įsteigėjas, Garbės Na
rys, eina į traukinį. Trau- 
kinyj nėra kur sėstis. Ma
no bilietas trečios klasos,

I

Gavėnios laiku trečiadieniais 
laike pamaldų gieda Sodalicijos 
choras, o penktadieniais Didysis 
choras. Abu chorai gražiai pa
sirodo pamaldose, ir jiems pri
klauso padėka nuo žmonių ir|o jo antros, 
klebono. Ačiū chorams. * (Bus daugiau)

Sekmadieni Susivienymo kuo
pos nariai. 8 vai. ryte, “in cor- 
pore” priims Šv. Komuniją. Bus 
giedotos šv. mišios. Kitos drau
gijos taipgi pasiskirs sau laiką.

j

DIO. 31 Sterling Rd.. miems ir pabėgusiems nuo per-j 
Brockton, Mass. TelefO- sekiojimų žmonėms. Esą apie 
nas 7673-M. ' 500.000 katalikų. Toji kolekta

Pirmutiniai Po Velykų

Penktadienį Balandžio - April 14 d. 1939
Municipal Bldg. Salejė

So. Boston, MassEast Broadway

GROS LONGIN BUINIS ORKESTRĄ

ŠOKIAI
Rengia Lietuvos Vičių 17-ta Algirdo Kuopa

Visas pelnas skiriamas naujos "Darbininko" Intertypos Fondui. Visi kviečiami dalyvauti ir parem
ti gražų tikslą. RENGĖJAI

Antradienio vakare Šv. Vardo 
draugija turėjo specialų susirin
kimą sporto reikalais dėl šios 

; parapijos jaunimo ir katalikiš- 
, kos visuomenės. Nariai labai en- 
j tuziastingi ir nori labai daug 
' nuveikti.

Nutarta paremti vieną base- 
ballininkų ir kitą soft bąli rate
lius. Taipgi nori suvaidinti ke
lius veikalus.

Kas link sporto, jeigu kurie 
jauni vyrai katalikai nori prisi
dėti prie Petrinių ratelių, tai 
gali kreiptis pas A. Jasaitį arba 
kleboną.

Geras dalykas kada jaunimas 
interesuotas sportu parapijose. 
Sportas palaiko jaunimą, ir daž
nai palaiko tikėjime ir dorybėse. 
Visur yra ir taip vadinamų tau
tininkų draugijų, kurios per 
sportą traukia jaunimą, nors 
dažnai tie organizatoriai, kurie 
kalba apie sportą, turi pirštus 
kaip grėblius. Jie žino, kad A 
merikos jaunimas myli sportą, 
tai sportu juos ir traukia.

Tas katalikas vyrukas, k iris 
apleidžia savo parapijos spor
tiškus ratelius ir nueina pas ki
tus nekatalikus. yra savo tikė
jimo išdavikas. Nors dažnai sau 
įsikalba, kad jis ten pr'klauso 
tik dėl sDorto. tai netiesa. Ko 

i gabesnis vyrukas sporte, to jis 
! daugiau turėtų glaustis prie sa- 
'vųjų ir savo gabumais paremti 
kitus, juos išlavinti.

Todėl visi lietuviai, katalikai1 
sportininkai glauskitės prie sa
vo katalikiškų ratelių. Geras 
sportininkas viską gerai spor-

Į

Visų Dainininkų, Muzikų, Vai 
dintojų, Šokėjų Dėmesiui!
Balandžio 30 d., 7 vai. vakare, Šv. Jurgio par. sve

tainėje, Norwood, Mass. įvyks mėgėjų vakaras (Ama- 
teur Night). Rengia Federacijos skyrius. Rengėjai 
kviečia iš visos apylinkės mėgėjų dainininkų-kių, šo
kėjų, muzikų, vaidintojų tuojau užsiregistruoti į to 
vakaro programos dalyvius. Užsiregistruoti galima 
Norwoode pas muziką varg. Anicetą Šlapelį, 1136 Wa- 
shington St.; vaistininką Antaną Mickūną, 1140 Wa- 
shington St.; p. Petrą Rakauską, 48 Tremont St.; An
taną Kneižį. 50 Cottage St.; p. Vincą Kudirką, 37 
Franklin St., arba So. Boston — “Darbininko” admi
nistracijoj, 366 Broadway.

Visi, kurie gali dainuoti, groti kokiu nors instru
mentu, šokti arba vaidinti turi gerą progą pasirodyti 
viešai ir laimėti dovaną. Bus trys dovanos. Be to, ge
riausia pasirodę toje programoje, turės progą daly
vauti radio programoje.

Visais to vakaro programos reikalais kreipkitės 
pas Antaną F. Kneižį, 50 Cottage St., Norwood, Mass. 
arba “Darbininko” adresu, 366 W. Broadway, So. Bos
ton. Mass.

Prie Federacijos skyriaus priklauso visos katali
kiškos draugijos, taigi ir tas vakaras rengiamas Fede
racijos skyriaus vardu visų draugijų. Pelnas skiria
mas “Darbininko” Intertype Fondui.

Draugijų Valdybų Adresai

i
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LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

564 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

4115 VVashington St.. Roslindale, 
Tel. Parkway 0558-W

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų rsStininkę,

I
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ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINĖS
DRAUGIJOS VALDY8A

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

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thornas Pk., So. Boston. Mass.

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio. 
2 va), po pietų. Parapijos salėj. 492 
E 71h St., So Boston, Mfuii
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40 Valandų Adoravimo atlai
dams gauti išpažintys bus klau
somos kovo 25 d., 3:20 vai. p.p. 
Tuomet jau bus atvažiavusių 
svečių kunigų. Žinoma, išpa
žintys bus klausomos ir vakare 
tą dieną nuo 7:30 valandos. Di
džioji išpažinčių klausymo tal
ka bus pirmadienį, kovo 27 d., 
4 vai. p.p., ir vakare. Suvažiuos 
kunigai iš 5 diecezijų.

—-—--"-O............-................................

| tikrai geras laikas ir proga tin
kamai baigti Gavėnią ir laukti 
linksmų Velykų.

Kovo 27 d. ir kovo 28 d. Šv. 
mišios bus laikomos, Šv. Petro 
par. bažnyčioje valandomis 5, 
6, 7, 8 ir 9. Po paskutinių 
Mišių pamokslas. Vakarais 
maldos bus 7:30 valandą.

Šv.
pa-

va-

they sent to me at the time of 
my appointment as Commissio
ner. Will you, as Secretary, 
please express my appreciation 
to the members of the Society. 
I am sorry to have deiayed so 
long in acknowledging their 
kindness, būt pressure of work 
has kept me from attending to 
these matters before.

Sincerely yours,
Paul J. Jakmauh, M. D. j 

Commissioner of Public Health

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusj balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 Į savaitę.

GRABORIAI

Kovo 26 d., 11 valandą rytą, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, įvyks 
pamaldos pradžios 40 valandų 
Adoravimo Atlaidų. Tenebando 
visi žmonės sutilpti bažnyčioje 
per šias vienas vėlybas mišias. 
Tepasiskirsto mišioms.

Per sekančias tris dienas mi
nios lietuvių katalikų lankys 
Viešpatį Švenčiausiame Sakra
mente išstatytą ir karštai mel
sis prie savo Išganytojo. Priė- 
musiems šv. komuniją Bažnyčia 
teikia visuotinus atlaidus, ir da
linius už kiekvieną bažnyčion 
atsilankymą, pasimeldimą,* pa
mokslą išklausymą ir kitas mal
das bei gerus darbus.

Kančios savaitė ir 40-tė yra

Verbų sekmadienį, 7 vai. 
kare, Šv. Petro par. bažnyčioje 
choras išpildys bažnytinę prog
ramą kun. J. Plevoko naudai. 
Fondas kun. ligoniui susidės iš 
įžangos tikietų ir iš rėmėjų 
(sponsors) dovanų. Įžanga 50c. 
Rėmėjai susideda iš asmenų ir 
draugijų kun. Plevokui priete- 
lingų. Daromas Rėmėjų Garbės 
sąrašas.

Norintieji prisidėti prie šio 
labdaringo darbo gali kreiptis 
pas kun. Jenkų, Plevokų šeimą, 
K. Šidlauską, E. Marksienę, A. 
Majauskaitę ir kitus suintere
suotus asmenis.

Tai pirmas Dr. Povilo Jakima
vičiaus (Jakmauh) oficialus 
laiškas kaipo Massachusetts 
Valstybės Sveikatos Depart- 
mento Komisijonieriaus, telpąs 
“Darbininke”. Dr. Jakmauh dė- 
kuoja Šv. Jono Ev. BĮ. Pašaipū
nei draugijai, didžiausiai So. 
Bostone, už sveikinimus ir lin
kėjimus.

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

DAKTARAI

Kovo 22 d., mirė, miesto ligo
ninėje, dešimts savaičių sirgęs, 
Simonas Petkevičius, 63 metų, 
gyv. 170 W. 5th St., So. Boston. 
Jis paėjo Panevėžio parapijos. 
Amerikoje pragyveno 35 metus. 
Buvo nuo tikėjimo nukrypęs, 
bet prieš mirtį pasišaukė kuni
gą ir sugrįžo Bažnyčion. Jis lai
dojamas iš Šv. Petro par. bažny
čios, kovo 24 d., 9 vai. r.

LDS 1-mos kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
kovo 30 d., š. m., 7:30 vai. va
kare, Šv. Petro par. salėje, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Valdyba.

KAS, KUR?

KOVA DĖL “MIKADO”

nuo

Lietuvis Dantistas
A.LKapoaus

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)
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Kovo 24 d., vakare, po Staci
jų. bus Tretininkų Tarybos mė
nesinis susirinkimas ir Šv. Vin
cento Pauliečio labdaringos dr- 
jos susirinkimas.

SUSIRGO

Tel. TROwbrkige 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
iviesą tinkamu laiku.

J. L Pasakantis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Jutus B. Gdlius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

317 E St. (Kampas Broadvvay) 
South Boston, Mass.

John 1 Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thornas Pk., Tel. S. B. 1043

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAS:

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

NAMŲ:
101 Baxter St., So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4673

Žinomų įvairiose organizaci
jose veikėjų Prano ir Marijonos 
Tuleikių susirgo gripu dvi duk
teris — Ona ir Paulina. Linki
me greitai įsveikti. P-lės Tulei- 
kaitės visuomet darbuojasi Dar
bininko parengimuose.

Prieš savaitę laiko buvo su
sirgusi p. Juozafina Savickienė, 
bet jau išsveiko. P-nas V. T. 
Savickas yra LDS 1-mos kp. vi- 
ce-pirmininkas ir nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas.

Naujos Anglijos Vyčių Aps
kričio šokiai galutinai nutarta 
įvykdyti gegužės 19-tą dieną. 
Prašome kitų draugijų ir kuopų 
tą dieną nedaryti kitų parengi
mų.

•Adv. S. Šalnienė po virš mėne
sio atostogavimo Floridoje, grį
žo į Bostoną.

Kovo 16 d. įvyko So. Bostono 
Piliečių klubo susirinkimas. To 
klubo direktoriai 6 balsais buvo 
nutarę kviesti parapijos chorą 
išpildyti operetę “Mikado”. Pir
mininkas T. Grevis pranešė su
sirinkimui, kad choras pakvies
tas ir sutikęs išpildyti, svetainė 
— Jordan Hali paimta ir duota 
$40.00 rankpinigių, ir tik reikia 
formalio nutarimo. Kilo ginčas.

Prieš direktorių nutarimą ir 
prieš pirmininką smarkiausiai 
išėjo p. S. Minkus. Jis pareiškė 
tarp kitko štai ką: “Jeigu susi
rinkimas nubalsuotų rengti “Mi
kado”, tai katalikų balsai užtik
rintų Greviui pirmininkavimą 
dešimčiai metų”.

įdomu, ko p. Minkus taip bi- 
1 josi: ar p. Grevio pirmininkavi- 
| mo. ar katalikų ?

p. Minkus, išsikarščiavęs tren
kė knygas (jis yra klubo finan- 

' sų raštininku) ir pareiškė savo 
! rezignaciją.

Kilo netvarka. Susirinkimo 
1 vedimą paėmė vice-pirm. Povi
las Zasimavičius.

Susirinkimas 29 balsais prieš 
26 atmetė 6 direktorių ir pirmi
ninko sumanymą. (Direktorių 
yra 14, bet susirinkime dalyva
vo 12 ir balsuojant už “Mika
do", 6 balsavo už, o kiti 6 susi
laikę nuo balsavimo).

I
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Komisijonieriaus Dr. Jak- 
mauh Laiškas Draugijai

The Commonwealth of 
Massachusetts 

Department of Public Health 
Statė House, Boston.

Paul J. Jakmauh. M. D.
Commissioner

February 24, 1939

Benderių Dėmesiui! Visai ne
patiko. kada Vyčių merginų 
bowling ratelis laimėjo žaidimą 
su “Five Aces”. Kas pasidarė 
Angel ? Perdaug nesigirkite, kad 
ir vėl kas neatsitiktų.

Broadvvay 300.

Šokių Rengimo Veikėjų 
Susirinkimas

Mr. John Glineckis, Secretary 
St. John the Evangelist Society, 
5 Thornas Park
South Boston. Mass.
Dear Mr. Glineckis:

i
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I want to thank the Society 
for the kind telegram of congra- 
tulations and good wishes which

Trečiadienį, kovo 22 d., 7:30 
vai. vakare. “Darbininko” salė
je įvyko L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
ir veikėjų, “Darbininko” Naujos 
Mašinos fondui šokių rengimo 
komisijos susirinkimas. Susirin
kimas buvo gyvas ir įdomus. Y- 
pač metėsi į akis čia augusio 
jaunimo nuoširdumas katalikiš- 

• kai lietuviškai spaudai. Jie labai

VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurte 

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

Povilas Budimams
4 8 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Marke)
POVILAS BALTRUŠICNAS. Sav 

490 Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga — Įsigykite typvvriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir Į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

rd
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DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Lietuvybė Vilnijos 
Kaimuose

rašo,“Vilniaus Žodis” 
kad per išgyventus dvide
šimts vienerius metus Vil
niaus kraštas susilaukęs

susirūpinę, kad šie šokiai būtų: 
sėkmingi ir pelningi. Iš tikro į 
girtina, ir džiugu matant mūsų 
jaunąją kartą susirūpinusius sa
vo tėvų sukurtus darbus išlai
kyti. Valio mūsų jaunimėlis ir 
mūsų nuoširdūs rėmėjai.

Šokiai kaip žinoma įvyks po 
Velykų pirmą penktadienio va
karą, balandžio 14, Municipal gausaus inteligentų būrio. 
Building salėje, Broadway, So. Iš kitos pusės per tą laiką 
Bostone. Kviečiami ir kitų kolo- Vilniaus krašto lietuviai 
nijų mūsų prieteliai ir rėmėjai turėję daugybę kliūčių bei 

.. smūgįy, tad jų darbas jo-
RcP- kįu būdu negalėjęs duoti 

į vaisių, kurių norėtųsi.
! Vilniaus krašto ir kitų 
sričių lietuvių gyvenimas 
ėjęs skirtingomis vago- 

Kovo 18, mirė Petras Plans- mis. Nusvėrę čia ekonomi
kas, gyvenęs 205 Elm St. Iškil- niai ir kiti veiksniai, 
mingai palaidotas iš Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčios, šv. 
Juozapo kapuose kovo 21. Ve
lionis buvo geras praktikuojan
tis katalikas. Paliko nemažą 
šeimą. Visi jau suaugę. Jo žmo
na mirė kovo 13. 1925.

Nuliūdęs.

bendrai pasilinksminti šiuose 
šokiuose.

CAMBRIDGE, MASS
MIRĖ

MISIJŲ ATBALSIAI
Kovo 12, užsibaigė antroji 

misijų savaitė. Misijas davė Tė
vas A. Jagminas, MIC. Visi, 
kaip moteris taip ir vyrai džiau
gėsi gražiais, pavyzdingais mi
sijų pamokslais. Prie Šv. Sakra
mentų labai daug žmonių ėjo.

Talkon. — išpažinčių klausy
me buvo atvykę iš So. Bostono 
kunigai. Sekėjas.

2 Asmeniškai Lydimos

NEWYORK-KLAIPĖDA
HA GOTHENBUMąJvEDUĄ 

Pirmoji Gegužės-May 31 d.
(nepersėdant iki Klaipėdos)
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins
kas. švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas. 
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM” į 
Klaipėdą.

Ii

sirodymas lietuvybės gy
venime patikrinąs, kad, 
Vilniaus krašto lietuvišku-1 
mas bus išlaikytas, o jo 
kultūros lygis kils aukš
tyn. Visi, kam šio krašto 
lietuvių reikalai rūpi, ge
rai žiną, kad ne vien visų 
lietuvių srovių kelias ve-, 
dąs į kaimą, bet ir Vilniaus 
krašto lietuvių likimo ke-‘ 
lias taip pat einąs per kai
mą.

JOS PASKUTINIAI 
ŽODŽIAI

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei

dinį •‘Turtinio žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

GRIPSHOLM kovo 30, geg. 4 
DROTTNINGHOLM bal. 15 geg.13 
KUNGSHOLM biri. 3, rugp. 19

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 

Tel. ŠOU 3120 i tai verti skaitytojų paramos.
• Visi skelbkitės “Darbininke”.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Joston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.  I

losephW. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS • < 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Residence; 198 M St., So. Boston 

Tel SOL Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

r
ĮVAIRUS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas— Tai tave, sakai, žmona 

pametė?
— Taip.
— Ir ką ji pasakė išeida

ma?
— Jau stovėdama tarp

dury, ji man paskutinį 
kartą šitaip kalbėjo: “Pa
žiūrėk, Simai, ar gerai ma
no kepuraitė stovi”..

.____________________ Kai
1883 m. Suvalkuose, Kau
ne ir Žemaičiuose “Aušra” 
patekėjusi, Vilniaus kraš
tą vidurnaktis dar tebe
gaubęs. Kitose Lietuvos 
srityse paplitusios knygos, 
laikraščiai, o Vilniaus kra
šte rytas dar tebeaušęs. 
Tik po karo, kai atsirado 
daugiau ar mažiau įgudu
sių liaudies švietėjų, pra
sidėjęs Vilniaus krašto at
gimimas. Tai tų liaudies 
švietėjų nuopelnas esąs, 
kad dabar jau Vilniaus lie
tuvių laikraščiai tūkstan
čiais spausdinami, kad lie
tuviška knyga čia gaudyte 
gaudoma, o valstietis norįs 
būti sąmoningas lietuvis 
ir žmogus. Liaudies švie
tėjų darbo jokiu būdu ne
galima esą pamiršti.

Tuo metu, kada švaistę- 
sis po visą kraštą žiaurus 
vėjas, kada lietuvybės pio
nierių jėgos ėjusios silp
nyn, kada ištisos lietuvy
bės sargybos buvusios 
šluote nušluojamos, išėju
sios lietuvybės darbo dirb
ti naujos pajėgos — vals
tiečiai. Jie sustiprinę nu
silpusias pozicijas ir užė
mę paliktąsias. Jie pastvė
rę sugrubusiomis nuo dar
bo rankomis lietuviško są
jūdžio vėliavą, aukštai ją 
iškėlę ir atkakliai gynę. 
Su ta vėliava valstiečiai 
garbingai išėję per savi
valdybių rinkimų ir dekla
racijų teikimo metą, o taip 
pat ir kitomis progomis 
puikiai pasirodę. Šimtai 
laikraščių platintojų ir ko
respondentų, paskaitų or
ganizatoriai, organizacijų 
steigėjai, lietuviškų savi
valdybių propaguotojai ro
dą kryptį, kuria sujudęs' 
eiti Vilniaus krašto kai
mas. Toksai valstiečių pa-.

I
Į ĮVAIRUS SKELBIMAI

I

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Kreipkitės j savo vietinį agentą, ar

S wedish American Line
154 Boytaton St., Boston, Mass-

PARSIDUODA 9 kambarių 
namas, West Roxbury. Moder
niški plumbingai, aliejum auto
matiškai apšildomas, tris fire- 
places. kieto medžio grindis. 
Atsišaukite: James V. McCorri- 
son, 85 Old Harbor St. So. Bos
ton. Telefonuokite po 5 vai. va
kare. Tel. ŠOU 3951. (24-28-31)

Peter P. Plevadc 
(Plevokas) 

Stogų dengėjai ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos 
TURI 25 METŲ PATYRIMU 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419 

Apskaitliavimai tr patarimai dyKa>

PechelIShoe Store

I

IŠSIRENDUOJA poolroom 
30 X 70 pėdų tinkama šiam biz
niui, ping pong stalas. Taipgi 
krautuvė tinkama likerių štorui, 
restoranui ar kitokiam bizniui. 
Atsišaukite — Millers krautuvė
je, 261 W. Broadway, So. Bos
ton. (5-5)

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

•UOZAS PEČIULIS. Savinlnka.

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe tr kitų tAdir 

nyščių čeverykus vyrama 
moterims ir vaikams

Peter's Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Station

119 Boston St.. 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296.
Namų

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus

Col. 9057

BayViewMotor Serviee
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką-
Savininkai.

Petcr Pilvinis, Sav

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.



Penktadienis. Kovo 24 d. 1939

NEW BRiTA'N, CONN.
LDS 36 KP. PRAKALBOS

GRAŽIAI PAVYKO

“Dievas užlaikė mane iki šiol 
užlaikys ir toliau be tavo 5 cen
tų”. Randasi tokių žmonių ir 
mūsų tarpe.

Albertas Snapkauskas. 
metų amžiaus, yra priverstas 
teismo mokėti $6.00 į savaitę 
savo žmonai kaipo pragyveni
mą.

Juozas Bubulis. 21 metų am
žiaus. užsimokėjo $50.00 pa
baudos ir teismo kaštus už ne
dorą pasikėsinimą ant jaunos 
moters, einančios gatve.

8

Kovo 19 d., šv. Andriejaus: 
parapijos salėje įvyko LDS 36 
kuopos prakalbos. Klausytojų 
susirinko gan skaitlingas būre
lis. Klebonas kun. A. Vaškelis 
pasveikino atsilankiusius, ir 
perstatė kalbėti kun. J. Vaite
kūną iš Providence lietuvių pa
rapijos kleboną. Kalbėtojas, 
pirmą kartą atsilankęs į mūsų 
koloniją, nuoširdžiai pasveiki
no atsilankiusias. Jis vaizdingai 
apibudino lietuvišką katalikiš
ką spaudą ir patyrimus iš dar
bininkų gyvenimo. Ragino visus 
būti organizuotais. Pasakė ir 
keletą juokelių.

Po kalbos išplatinta daug 
knygelių "Tiesos Žodis apie Is
paniją".

LDS 36 kp. nariai nuoširdžiai 
J. Vaitekūnui 
gražią kalbą, 
savo klebonui 
už malonų pri-

ŠIS TAS
Kovo 12 d. iškrito apie 13 co

lių sniego. Daugiau negu kada 
nors šį metą. Jau daugiau snie
go gal ir nebus šią žiemą. Perei
tą savaitę pastebėta būrys lau
kinių žąsų, skrendant pro Wa- 
terbury šiaurės link.

Kuršių marių pakrantės kampelis ties Juodkrante, Klaipėdos krašte. VDV.
yra dėkingi kun. 
už atvykimą ir 
Taip pat dėkingi 
kun. A. Vaškeliui 
tarimą.

ATVYKS DAINOS LIETUVIŠ
KA ŽVAIGŽDĖ

Balandžio 14-tą. pirmą penk
tadienį po Velykų, atvyksta į 
mūsų koloniją garsioji Metro
politan Operos žvaigždė, panelė 
O. Katkauskaitė. (Kaskasi. Ji 
dainuos New Britain aukštosios 
mokyklos puošnioje salėje, šį 
koncertą rengia iš Berlin. Conn. 
choro draugija. Lietuviai, norin
tieji šiame koncerte dalyvauti, 
bilietus galite gauti pas panelę 
M. Karlonaitę. kun. P. P. Kar
ione sesutę. • T. M.

LDS 5 KP. SUSIRINKIMAS
Nariai ir narės šiuomi prane

šu. kad kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks 26 d. šio mėne
sio. pirmą vai. po pietų. Šv. Juo
zapo senos mokyklos kamba
riuose.

Didžiuma narių, jau. pilnai 
yra apsimokėję už organą "Dar
bininką". Kurie dar nesate apsi
mokėję. galėsite apsimokėti 
šiame susirinkime. Ateikite į 
susirinkimą ir tie. kurie norite 
užsisakyti "Darbininką” arba 
apsimokėti už prenumeratą. 
Taipgi, kurie norėtute užsakyti 
“Darbininką” į Lietuvą ateikite 
į susirinkimą ir matykite rašti
ninką.

u/ATn>p::pv rniiM

IR PAVARGĖLIUI PRI
TRŪKO KANTRYBĖS '
Kartą pavargėlis. atsiklaupęs 

lauke prie bažnyčios durų, mal
davo almužnos nuo praeivių.

Prisiartinęs vienas žmogus iš- ; 
didžiai įspaudė 5 centus į pavar
gėlio ranką. “Ačiū, ačiū ponuli", 
pavargėlis nusilenkęs iki žemės 
jam padėkojo.

Žmogus, paėjęs truputį toliau, 
apsigrįžo ir vėl prisiartinęs prie 
pavargėlio tarė:

“Juk aš tau daviau 5 centus?”
“Taip ponuli — ačiū labai". 

P<> valandėlės jis vėl eidamas 
pro šalį pavargėliui tarė:

“Aš tau daviau 5 centus".
“Davei ponuli — ačiū širdin

gai". Žmogus, grįždamas atgal 
vėl priminė pavargėliui, kad jis ■ 
davęs jam 5 centus. Pagaliau 
pavargėliui pritrūko kantrybės. ‘ 
jis metė 5 centus tam žmogui 
atgal, sakydamas:

I

Dambrauskas 146 172 154
Lenorth 139 159 157
A. Savickas* 175 170 180

814 779 774
F. v.

J. T atilos, 
Kp. Raštininkas.

NEWARK, N. J
29 kp.Kovo 19 d. L. Vyčių 

bowling ratelis žaidė su Linden 
Greens (L. Vyčių 113 kp.) ra
teliu Newarke. Ne\varkiečiai 
laimėjo du žaidimu iš trijų. Iš 
Lindeniečių geriausiai žaidė A. 
Savickas: iš Newarkiečių — V. 
Barkauskas ir V. Daukšvs.

Sekmadienį, kovo 26 d. Eliza- 
betho L. Vyčių 52 kp. ratelis 
No. 1 žais su mūsų rateliu New- 
arke. Taipgi žais ir merginų ra
teliai.

Kovo 19 d. žaidimo rezultatai:
NE1VARK
Laukžemis 147 171 135
Banis 150 132 172
J. Montvydas 127 143
Grimalauskas 147
Barkauskas 149 182 214
Daukšvs 204 171 159

777 799 827
LINDEN GREENS
Matulonis 192 132 148
V. Kruze 162 146 135

BROCKERTS ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

VAJAUS PABAIGA
Mažojo ir Didžiojo choro va

jus baigėsi iškilmingai sekma
dienio vakare, kovo 19 d. para
pijos salėje su milžinišku “bin- 
go”. Vakaro pelnas buvo skiria
mas naujoms uniformoms ma
žajam chorui.

Bingo buvo sėkmingas žmonių 
buvo veik pilna salė. Dovanas 
sunešė patys choristai ir jų 
draugai.

Vakarą pradėjo ir padėjo ves
ti misijonierius kun. A. Paulė- 
kas V. S. S. R., kuris puikiai

Persitvarko Klaipėdos Krašto Lietuvių Organizacijos
I ■ ■■ ■■■■■
I

Klaipėdoje įvyko vasario 
26 d. Visuomenės Sąjun
gos skyrių atstovų suva
žiavimas, kuriame dau
giausia buvo aptartas lie
tuvių organizacijų per
tvarkymo bei sujungimo 
reikalas. Sąjungos pirmi
ninkas savo pranešime nu
rodė, kad Klaipėdos kraš
to lietuviams šiuo laiku la
biausiai rūpi jų santykiai 
su vietos vokiečiais ir savo 
veiklos suderinimas su 
naujomis aplinkybėmis. 
Nacionalsocializmas 
vokiškas reikalas, 
sistema vokiečių
tvarkyti. Klaipėda yra tai 

kur nacionalsocia- su pritarė idėjai
- - - - i - -

vokiečiai nuėjo vienu fron 
tu, ir lietuviams tenka ei 
ti į vieną bendrą frontą 
Dar neseniai lietuviai išei
davo į krašto ar mieste 
seimelio rinkimus su 10-lf 
kandidatų sąraše, 
to neturi būti, 
viai, kuriems 
tautos ateitis, 
dien vienytis.

Klaipėdos lietuvių 
solidavimui pradžia jai 
daroma. Yra sudaryta or 
ganizacijų atstovų komi 
sija, kuri ruošia bendra 
lietuvių organizacijai įsta

Visi 
tiktai 
turi

Toliai 
lietu- 
rūpi 

šian-

kon

esąs
jis yra . _ _ _
tautai tus.

Suvažiavimas vienu bal-; 
vieta, kur nacionalsocia-' su pritarė idėjai visiems] 
lizinas susiduria su kita ■ lietuviams sudaryti vienn 
tauta (lietuviais), ir čia bendrą organizaciją, 
kyla santykių neaiškumų. Suvažiavime buvo iškel- 
Nėra aiškaus rodiklio, kas ta eilė reiškinių iš nacio- 
yra lietuvis, kas vokietis. • nalsocialistinės veiklos, 
Hitleris yra pasakęs, kad •kurie nėra suderinami nei 
tautybę nusveria ne valia, j su valstybės konstitucija, 
bet kraujas. Jeigu tauty-; nei su krašto autonomijos 
bę atsvertų valia, tai rei-j statutu. Tuo reikalu nu-' 
kia manyti, visi Vokietijos} tarta įteikti memorandu-j 
žydai pasiskelbtų esą vo- mą gubernatoriui ir kraš- 
kiečiai. Tačiau lietuviams 
taikomas kitas mastas.
Čia sakoma, kad tas yra buvo baigtas Tautos him- 
vokietis ar lietuvis, nusve- nu. 
ria valia. Todėl ir matome, 
kad daugelis grynų lietu- j Klaipėdą nėra abejonės, kad ir] 
vių, įvairiais išskaičiavi- ši 
mais, skelbia save vokie
čiais, ir jie priimami į na
cionalsocialistų eiles. To
kioje makalinėje pasireiš
kia “zuikiai” bei išgamos. 
Jų ir negaila. Iš tokių jo
kios naudos nei vienam, 
nei antram frontui. Kai—
kas vieną nekatalikes. Girdėjau, 

i kad dabartiniu laiku abudu mo
kina apie 10. kuriuos mano pri
imti į Katalikų Bažnyčią prieš nė. 
Velykas. Vis daugiau ir daugiau , 
protestantų įdomauja Katalikų 
Bažnyčios mokslu.

Velykų balius kaip kitais me
tais. taip ir šįmet įvyks antrą j 
Velykų dieną, pirmadienį, bal.I
10 d. Kun. dr. Mendelio parū- Į 
pintas orchestras susidės net iš į
11 asmenų. Įžanga tik 40 centų, j
Manoma, kad parapijos jauni-. 
mas pasinaudos šia gražia pra
moga. B.S.K. I

AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK 
VIEŠPATIE

Magdalenai Mikolaitienei 
Virginijai Šumskienei 

Ir vėl nepageidaujamas sve
čias apsilankė mūsų kolonijoj. 
Šį kartą iš mūsų tarpo išskyrė 
motinas dviejų šeimų, būtent, 
Mikolaičių ir Šumskių. Abi buvo

lietuviškai ir anglų kalboje ve- aprūpintos paskutiniais bažny- 
dė Noveną prie Šv. Juozapo. Po čios sakramentais ir palaidotos 
žaidimų gerb. vargonininkas A. iš šv. Alfonso bažnyčios. Miko- 
Giedraitis padėkojo choristų laitienės laidotuvės įvyko šeš- 
tėvams už dovanas ir svečiams tadienį, kovo 18 d., o Šumskie- 
už atsilankymą. Dovanas išdali
nus ir pavaišinus arbata ir py
ragaičiais. visi išsiskirstė namo.

Šie nariai prisirašė prie tos 
garbingos organizacijos — cho
ro : prie didžiojo choro — V. Bi
tinas. K. Gegužis. J. Kranaus- 
kas. J. Stočkus. J. Rapolevičius, 
A. Paldūnas, J. Jankauskas. K. 
Kalvaitis. A. Telblis. E. Lauk
žemis. V. Bambrauskas ir M. 
Kasakevičiūtė. Prie Mažojo 
choro prisirašė: — A. Kaspe- 
raitis. J. Balukas. B. Bitinas. E. 
Tamošiūnas. A. Soškus. A. Si- 
monavičiūtė. D. Arbašanskaitė, 
J. Palivadytė. L. Palivadvtė. J. 
Peldūnas. W. Jankauskaitė ir E. 
Kazikevičiūtė.

nes kūnas buvo nulydėtas į ka
pus pirmadienį, kovo 20 d. Abie
jų šeimų liūdintiems nariams 
reiškiame gilią užuojautą. Lai 
gerasis Dievas juos suramina jų 
skausmo valandoje, o už miru
sias likusieji Baltimoriečiai lie
tuviai turėtų tarti dievobaimin
gą amžinąjį atilsį!

Didysis choras ruošiasi prie 
bažnytinio koncerto Verbų sek
madienį. Išpildys Dubois — 
“Septyni Kristaus žodžiai nuo 
Kryžiaus”. Kristaus
žodžiai bus dramatizuojami sce
noje. Tai yra retas reginys ir 
tik antrą kartą taip išpildomas, 
— pirmą kartą Providence, R. 
I. Tikietai jau pardavinėjami. 
Prašome įsigyti. Gaidukas.

ROCHESTER, N.Y.
SĖKMINGOS MISIJOS

to direktorijai. Apsvars
čius eilę kitų klausimų,

VDV.I
PASTABA. Naciam užgrobus]

I

eG ElPn-orth St. 
Worcester. Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

šie mūsų tautiečių pasiryžimai 
bei nutarimai neturės reikšmės.jos susirinkimas įvyko penkta

dienį, kovo 17 d. Tarp įvairių 
svarstymų buvo nutarta paau
koti iš dr-jos iždo $25.00 Didžio
sios Savaitės ir Velykų iškil
mių gėlėms. Taipgi išrinkta vy
rai nešti baldakimą: Didžiam 
Ketvirtadieniui, Juozas Kvede- 
ra, sūnus, Leonardas Budelis. 
Leonardas Kulokas ir Vincas 
Mačys; Velykų rytui, Kazimie- 

Iras Pugevičius, Juozas Maka- 
'rauskas. Jonas Jonča ir Jurgis 
Pabedinskas. Jonas Letkauskas 
apsiėmė nešti Velykinę žvaką ir 
Juozas Kvedera, tęvas, neš atsi- 
kėlusio Kristaus stovylėlę. An
tanas Strazdauskas. dr-jos raš
tininkas tris mėnesius su kitų 
parapijų draugijų pirmininkais 
sudarė naujų narių vajaus ko
misiją ir kad jam teko atlanky
ti įvairias parapijas, tačiau nie
kur nepastebėjo geresnios tvar
kos, nei nerado gražesnios nuo
taikos, kaip kad turim mūsų 
parapijoj. O tas tai yra nuopel
nas dr-jos dvasios vado kun. 
Antano Dubinsko ir valdybos 
narių. Mūsų draugija gal nėra 
nei didžiausia nei veikliausia, 
tačiau tas būrys vyrų, kurs su
daro mūsų kuopą pavyzdingai 
atlieka savo priedermes ir yra 
tikra parapijos pažvba. Dieve 
laimink mūsų vyrus ir jų gražų 
darbą!

I

ŠŠ. VARDO DRAUGIJA 
Prieš-velykinis ŠŠ. Vardo dr-

Tėvui Gabrieliui C. P. už jo tu
riningus pamokslus. Tegul ge
rasis Dievas suteikia sveikatą 
ir ištvermę gabiam savo tarnui, 
kad jis dar ilgai galėtų darbuo
tis Jo vynuogyne, skelbdamas 
Jo mokslą.

A. t A.
Laike misijų, kovo 8 d., atsis

kyrė iš mūsų tarpo Marijona 
Septyni i Stanienė. Paliko nuliūdime savo 

vyrą Vincentą V. ir sūnų Vin- 
centg de Paul, Tėvą Antaną Ba
ranauską. brolį Stanislovą Lie
tuvoje ir seserį Ceciliją Yuodie- 
nę Argentinoje. Velionė labai 
sunkiai ir ilgai sirgo. Palaido
ta iš Šv. Jurgio bažnyčios su 
trejomis šventomis Mišiomis. 
Velionė yra daug pasidarbavusi 
parapijai. Jos laidotuvių laiku 
bažnyčia buvo pilna žmonių ir 
daug lydėjo į kapines. Pasiliku- 
siems vyrui ir sūnui reiškiame 
gilią užuojautą, o iš mūsų tarpo 
atsiskyrusiai vėlei meldžiame 
Amžino atsiilsėjimo Dievo ka
ralystėje.

NUOTRUPOS

I

MOTERŲ VAISTINĖ

— Tamsta sakei, kad! 
tamstos žmona serga ir 
vakar buvo pas gydytoją.] 
Šiandien gi aš ją mačiau] 
madų salione. Kaip 
aiškinti ?
— Matai, tamsta, 

galionas — moterų

tai iš-

madų! 
vaisti-l

Juozas Kasinskas
; Ine. !
I Laidotuvių Direktorius ;
> Patarnavimas Dieną ir Naktį Į

: 602 Washington Blvd. :
; BALTIMORE, Md. <
; Telephone Plaza 8595 I
1 Limosinai dčl visokių reikalų. ’

BOSTON MUTUAL LIFE 
INSURANCE COMPANY

Pasionistas Tėvas Gabrielius 
C. P. skelbė misijas Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje, pradedant sek
madienio vakare, kovo 5 d. su 
Kryžiaus procesija ir baigiant 
sekmadienio vakare, kovo 12 d. 
su atnaujinimu Krikšto įžadų ir 
Šv. Tėvo palaiminimu.

Misijas galima vadinti tikrai 
sėkmingomis, nes nors ir blo
gam orui esant, per visą savai
tę žmonės skaitlingai lankėsi į 
misijas. Net anksti rytais daug 
žmonių ateidavo į bažnyčią, o 
vakarais bažnyčia buvo perpil
dyta. Visi pasinaudojo gausio
mis Dievo malonėmis. Paskuti
nį sekmadienį visa bažnyčia ė- 
jo prie Dievo stalo. Ilgai pasi
eks tos misijos atmintyje ir už 
tai esame dėkingi savo klebo-1 žinoję Dievo karalystėje, 

s* nui už jo triūsą ir misionieriui

GRAŽUS PAPROTYS
Paskutiniais laikais pasireiš

kia gražus paprotys tarpe šio 
miesto lietuvių, tai kaimynams 
ar dirbtuvės draugams užpra
šyti mišias už mirusio vėlę. Gė
lės greitai suvysta ir neatneša 
jokios naudos mirusiam, nors 
gal yra gražu pasitikusiems, bet 
Mišių auka, toji nevystanti gė
lė atneša naudą vėlei, kuri tos 
aukos niekuomet nepamirš ir 
melsis už savo geradarius Am-

Vyturys.

Kun. Vincas Andriuška, MIC., 
Tėvų Marijonų misijonierius. 
vykstąs pas kun. Zimblį, šv. 
Jurgio parapijos kleboną, Phi- 
ladelphijoj, vadovauti misijoms, 
buvo porai dienų apsistojęs pas 
mūsų kunigus. Tėvas Vincas 
turi brolį Jurgį šv. Marijos se
minarijoje, kurs bus įšventintas 
kunigu birželio mėn. Kun. An- 
driuškai ypač patiko mūsų di
dinga bažnyčia ir Stebuklingo 
Medalikėlio laikomos pamaldos. 
Apleido Baltimore pereitą pir
madienį.

Pirmadienį, kovo 20 d. moky
klos vaikučiai turėjo vienos die
nos atostogas, šventė jie Šv. 
Juozapo iškilmę. Mūsų Klebo
nas tokiu būdu atsilygino jiems 
jž jų maldas, dovanas ir prog- 
ramėlį, kurį jie išpildė sekma
dienį, po Šv. mišių 8:30 vai. ry
te.

Elena Sakevičienė, žmona a.a. 
Juozo Sakevičiaus per ilgus me
tus buvusio Šv. Alfonso bažny
čios kolektoriaus, randasi pavo
jingam padėjime miesto ligoni
nėje. Linkime ligonei veikiai pa
sveikti.

Pereitą savaitę kun. Mendelis 
pakrikštino dvi. o kun. Duhins
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NEW HIGHS
The Company presents the folloming 
measures o f its .progress during 1938: 
Insurance-in-Force inereased to $86,260,311. 
a gain of S3,181,781 during the year. Policyholders 
number 270.142, a gain of 8.168.
Assets now totai $13.305,691, a gain for the year 
of $687.614.
Liabilities totai $12,601,448. the greater part of 
which is the Policy Reserve amounting to 
$12,016,764 for the fulfillment of the policy 
guarantees. This fund was inereased in 1938 by 
$507.592.
The Income of the Company in 1938 was 
$4,025,867.39 and exceeded disbursements 
by $694.136.16.
Surplus: $132,313.42 was added to surplus, in- 
creasing this item to $704.242.47.
Payments to Policyholders and Benefidaries in
1938 were S1.803.546.52. Living Policyholders re- 
ceived SI.180,738.96. Since organization, the com
pany has paid $29,814,163 to policyholders and 
beneficiaries.
On December 31, 1933, the company held 
$3,862,584 in United Statės Government bonds 
and for further liquidity had cash hank balances of 
$421,611.
Dividends to be distributed to policyholders in
1939 will be on the šame liberal basis as in 1938.
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