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Anglija Klaipėdos Klausimu

Kaip žinome, Anglija y- 
ra viena iš keturių valsty
bių, kuri pasirašė konven
ciją, atiduodant Klaipėdos 
kraštą Lietuvai.

Kada Vokietija pareika
lavo Klaipėdos krašto iš 
Lietuvos, tai ne tik Angli
ja, bet nei kitos valstybės 
neužsistojo Lietuvos. Lie
tuva buvo priversta pasi
duoti likimui.

Klaipėdos kraštą atplė
šus nuo Lietuvos, Anglijos 
valdžia pasiuntė Lietuvos 
valdžiai užuojautą.

Lietuvos Laivai 
Lenkijos Uoste?

Gdynia, Lenkija — Lie
tuvos prekybiniai laivai 
“Kaunas” “Utena” ir “Ni
da”, Vokietijai užėmus 
Klaipėdą, nuplaukė į len
ku uostą Gdynią.

Kodėl į Gdynią, o ne į ki
tą kurios nors draugingos 
valstybės uostą?

Suprantama, kad laivai į 
Klaipėdos uostą negalėjo 
"laukti tuo laiku, kada vo
kiečiai įėjo į Klaipėdą.

v —

Perkeliamos Klaipėdoje 
Buvusios Lietuvos Įstaigos

Klaipėda, kovo 24 d., ry- 
šyj su pastaraisiais įvy
kiais Klaipėdoje suimta 
per 150 lietuvių.

VVashington, D. C., kovo 
27 d.
pabaigoje, Jung. Valstybių 
atstovų būtas dauguma 
balsų priėmė bilių prieš 
svetimšalius, kurie siekia 
nuversti arba pakeisti šios 
šalies tvarką arba kursto 
gyventojus prieš teisėtą 
šalies vyriausybę.

Bilių pasiuntė Senatui.

Klaipėda, kovo 27 d. — 
Pedagoginis Institutas 
perkeltas į Panevėžį, o 
Valstybinis Teatras — į 
Šiaulius. Lietuvos Konsu
latas iš Tilžės perkeltas į 
Klaipėdą. Pasirašiusi su
tartį, Lietuvos delegacija 
iš Berlyno grįžo kovo 24 d.

Ūkininkų Sąjungos Byla 
Apeleciniuose Rimuose
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8 Asmenys Žuvo Orlaiviui 
Užsidegus

Oklahoma City, Okla.,— 
Kovo 27 d. — Vakar Bra- 
niff Airways transportinis 
orlaivis, bekildamas susi
mušė ir sudegė. Aštuoni 
žmonės sudegė, o keturi 
sužeisti ir apdegė.

Nebus Leidžiama Ilgiau 
Pasilikti Lietuvoje
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Jung. Valstybės Nepripažįsta
Klaipėdos Vokietijai

Klaipėdoje Jau Trūksta 
Maisto

Klaipėda, kovo 27 d. — 
Užėmus vokiečiams Klai
pėdą prasidėjo įstaigų per
davimas. Iš Lietuvos pusės 
perdavimą vykdo lietuvių 
komisaru paskirtas U. R. 
M. Ekonominio Dep-to Di
rektorius Norkaitis, o iš 
vokiečių — Bertulaitis. 
Vokietininkai džiaugsmo 
dėl užėmimo nerodo, nes 
jau dabar Klaipėdoje pri
trūko maisto.

Chamberlain Nebenori 
Tartis Su Hitleriu

EXTRA
Kaunas, Lietuva, 
kovo 27 - Lietuvos 
Ministru Kabinę-

C

tas atsistatydino.

Kaunas — Apeliaciniuo
se Rūmuose jau paskirta 
nagrinėti š. m. balandžio 3 
d. buv. Ūkininkų Sąjun
gos, Centralinio Ūkininkų 
Banko ir kitų baudžiamoji 
byla.

Kauno Apygardos Teis
mas šią bylą nagrinėjo 
prieš trejus metus dau
giau kaip 3 mėnesius. Ta
da iš 48 asmenų patrauk
tų kaltinamaisiais apie 
pusė kaltinamųjų liko iš
teisinti.

Apeliaciniuose Rūmuose 
šiai bylai spręsti paskirti 
šie Teisėjai: p. Kazlauskas 
(pirmininku) ir nariais p. 
p. Sasnauskas ir Šarka, 
pastarasis bylos referentu. 
Prokuroru paskirtas p. Mi
kaila.

Kaltinamuosius gins 
daugumoje tie advokatai, 
kurie juos gynė ir Apygar
dos Teisme, būtent: Tumė
nas, Stankevičius, Naujo
kas, Raulinaitis, Rantenas 
ir kt.

• w

Svetimšaliams, kurie bu
vo atvykę Lietuvon tik 
trumpam laikui ir čia il
giau užtruko, dabar prane
šta, kad jie turi išvykti iš 
Lietuvos, nes leidimai gy
venti Lietuvoje jiems dau
giau nebus pratęsiami.

Daugumas šitokių sve
timšalių iš Lietuvos išvy
ko kovo mėn. 1 d. Vieni iš 
jų emigravo į užjūrio vals
tybes, o kiti gavo vizas į 
Angliją ir kt. kraštus, kur 
jiems leidžiama laikinai 
pasilikti.

Menka Žiema Sutrukdė 
Darbus Lietuvos Miškuose

Šiemet Lietuvoje buvo 
labai menka žiema. Rogių 
geras kelias buvo tiktai a- 
pie 3—4 savaites. Dėl to 
susitrukdė darbai miškuo
se. Nors pramonei ir ūki
ninkų reikalams pavyko 
prikirsti pakankamai miš
ko medžiagos, bet tiktai 
dalis jos iš miškų išvežta 
prie geležinkelių stočių ir 
plukdomųjų upių. Taigi 
dabar tenka laukti, kol iš
džius miškai ir keliai ir 
teks miško medžiagą vežti 
ratais.

Studentų Draugijos Lietu
vos Universitete

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

\J^ PATARNAVIMAI

VVashington, D. C., kovo 
27 — Lietuvos pasiuntinys 
Amerikai, pulk. P. Žadei- 
kis oficialiai pranešė šios 
šalies valstybės depart- 
mentui, kad Klaipėdos 
kraštas jau nėra Lietuvos 
dalis, nes prijungtas “tei
sėtu konstituciniu” keliu 
prie Vokieti jos.

Jung. Valstybių vyriau
sybė, gavus tokį pareiški
mą, atsisakė pripažinti 
Klaipėdos krašto prijun
gimą prie Vokieti jos. Vals
tybės departmentas pa
reiškė, kad Klaipėdos 
kraštas, kaip Čekija, Slo
vakija ir Užkarpatų Uk
raina. užgrobtas vien gra
sinimu.

Jung. Valstybių oficia
liuose dokumentuose ir to
liau bus žymima, kad Klai
pėdos kraštas yra ne Vo
kietijos, bet Lietuvos teri
torija ir Lietuvai priklau- 

įso.

Londonas, Anglija, kovo 
27 — Premieras Chamber- 

Įlain pareiškė parliamente. 
kad jis nemanąs, jog būtų 
galima “atsiekti kokį nors 
naudingą tikslą” asmeniu 
pasikalbėjimu su Hitleriu 
šiuo momentu.

Bet Anglija užginčija, 
kad ji griebtųsi boikoto 
sustabdvti nacius.

Chamberlain, kalbėda-

Pirmos žinios, kad Bar- 
celonos vyskupas liko gy
vas, dabar yra užginčija
mos Ispanijos nacionalis
tu. Raudonieji nužudė šį 
dvyliktą vyskupą. Šie visi 
vyskupai tapo lojalistų 
nužudyti: Barcelonos, Al- 
merijos, Cuenca, Guadis, 
Jaen, Leridos, Segrobe, Si- mas apie Vokietijos - Ru-

Prancūzija Nusilenkė Mussoliniui
____________ 0--------------------------- "—

Roma, Italija, kovo 27 d. Lenkija Atsisakė Tartis
— Vakar premieras Mus- - —
solini pasakė karingą kal
bą. Jis viešai pareiškė, kad 
Italijos koloni jų klausimas 
ir tai reikalavimas, kad 
Prancūzija pripažintų Ita
lijos teises Tunisijoj, Dži- 
bouti ir Suez kanale. Apie kur jis turėjęs-pasitarimą kankintas mirė iš jo pabė-j jo ekonominės nepriklau- 
tai Italija yra įteikusi su Vokietijos užsienių rei- ges. Isomybės”.
Prancūzijai notą pereitą 
gruodžio 17 d.

Italija laikosi ašies su 
Vokietija, ir jeigu demo
kratinės valstvbės sudarys 
koaliciją prieš diktatūri
nes valstybes, tai ji tokią 
koalicija puls ginklu.

“Italija, tikėdama, kad 
jėga palaiko tarptautinius 
santykius, turi pati gin- nors laikinai aprims, 
kluotis su daugiau ginklų, 
laivų ir orlaivių”, sako Mu
ssolini.

Po Mussolini kalbos Vo
kietijos diktatorius Hitle
ris pasiuntė Mussoliniui 
sveikinimo telegramą.

Prancūzijos ministerių 
kabineto pirmininkas Da- 
ladier pareiškė, kad kabi- 
netaas susirinks studijuo
ti Mussolini kalbą. Pran
cūzija sutinka pradėti de- kaimuose — 
rybas su Italija.

Prancūzija rodo nuolai-'palūkanas ūžtas skolas —
durną. 20%.

Dancigo Klausimu

I

Varšuva, Lenkija, kovo guenza, Teruel, BarbastuoJ munijos sutartį, pareiškė, 
27 — Pranešama, kad Len- Taragona, Ciudad Real, į kad Rumunija, pasirašy- 
kijos ambasadorius Lip- Valladolid ir Minorkos. Šis dama ekonominę sutartį 
ski, atvykęs iš Berlyno, paskutinis kalė jime nu-į su Vokietija, “neišsižadė-

kalu ministru Joachim von 
Ribbentrop, pasiūlęs Len- ‘ 
kijos vyriausybei pradėti 
derybas Dancigo klausi
mu.

Lenkijos valdžia manda
giai atsisakiusi derėtis.

Lenku politikos sluoks
niuose sakoma, kad Vokie
tijos naciai dėl Dancigo

Įsiskolinusiems Ūkininkams 
Dovanojama Dalis Skolų

Kaunas, kovo 22 d. vy
riausybė nutarė visas Že
mės Banko iki gruodžio 31 
d. išduotas paskolas suma
žinti 20 . išperkamuosius
mokesčius už gautą žemę 

50%, melio- 
■ racijos skolas — 30% ir 
I ----------- - . .

20%.

ANGLIJA NESUDARĖ BLOKO 
PRIEŠ HITLERĮ

Isomvbes”.

Lietuva Galės Naudotis Uostu
(Kablegrama iš Kauno) .atskyrimo ūkiškų finansi- 

----------- nių pilietybės klausimų, 
Kaunas, kovo 27 d. Perei- bus susitarta vėliau;

tą savaitę Lietuvos delega
tai pasirašė Berlyne sutar
tį (Pereitame “Darb.” nu
mery tilpo sutarties teks
tas) pagal kurią:

1. Klaipėdos Kraštas pri
jungiamas prie Reicho; 

i 2. Ginkluotos pajėgos 
tuoj apleidžia Klaipėdos 
Kraštą;

3. Dėl išplaukiančių iš

i
i

4. Lietuvai bus įtaisyta 
uoste laisva zona;

5. Lietuva, Vokietija pa
sižada nevartoti jėgos vie
na prieš kitą.

Priedelyj nustaty tos 
bendros linijos dėl laisvos 
uosto zonos įtaisymo, bū-J 
tent: Vokiečių uosto val
dyba išnuomos 99 metams 
uosto bendrovei reikalin- 

, . _ „ _ gus žemės ir vandens plo-;
Didžiuojasi Žmogžudyste- tus, gi uosto bendrovė bus 

sudaryta Lietuvos Vokieti
jos susitarimu su domi
nuojančiu Lietuvos kapi- 

-------- ---------, _------ talu; nuoma bus laikoma 
redaktorius Paryžiaus lai- apmokėta Lietuvos pada- 
kraščio La Croix, lankvda- rytomis investicijomis; 
mas Ispanus pabėgėlius Lietuvos susisiekime su 

laisva zona leidžiamas lai- 
kad randasi jų tarpe tokių, svas nuo muito prekių per-

mis

Jean Guirand. vyriausias

mas Ispanus pabėgėlius 
Prancūzijoje sužinojęs,

Franco Puola Madridą

Lietuvos Vytauto Didžio
jo universitete dabar yra 
apie 3.500 studentų. Jie 

■lavinimosi ir kitokiais tik
slais yra sudarę daug kor
poracijų . bei draugijų. 
Naujasis universiteto sta
tutas reikalauja, kad kor
poracijoje ar draugijoje 
būtų ne mažiau kaip 25 
nariai. Todėl kai kurios 
smulkutės draugijėlės tu
rėjo likviduotis ar susi
jungti. Tačiau ir dabar dar 
universitete yra 69 stu
dentų korporacijos bei 
draugijos.

Londonas, Anglija, kovo Į 
27 — Anglijos valdžia dė
jo visas pastangas įtrauk
ti Rusiją, Lenkiją ir kitas 
valstybes į Europos vals
tybių bloką prieš Vokieti
ją arba, kaip sakoma, — 
“Sustabdyti Hitlerį”.

Rusija nepasitikėjo Ang
lijai ir Prancūzijai, o Len
kija bijosi Hitlerio. Lenki
ja norėjo, kad Anglija už
tikrintų. kad gins ginklu 
Lenkijos interesus. Angli
ja atsisakė. Blokas nesu- 
lindytas. Anglija dilemoj.

Yra gandų, kad Vokieti
ja pažadėjusi Lenkijai ne
liesti jos interesų, jeigu ji 
neprisidės prie Anglijos 
bloko. Bet tik gandai.

Neįtikėtina, kad Hitleris 
būtų davęs Lenkijai bet

kokius pažadėjimus, nes 
jai nėra jokio reikalo duo
ti tokius pažadėjimus.

Gen. Nagius Organizuoja 
Afrikos Lietuvius

kurie tiesiog įžeidžia vie- vežimas, 
nuoles prancūzes, kurios - 
gvdo jų žaizdas. Vienas 
pabėgėlis kareivis, di
džiuodamasis pasigyręs 
vienuolei, kad jis savo ne
sveika ranka nužudęs pen
kias vienuoles.

Hendaye, Prancūzija, ko
vo 27 d. — Gen. Franco, 
deryboms su Madrido loja- 

1 listu tarybos atstovais nu
trukus, pradėjo smarkią 
ofensyva. Gen. Franco ko- 
riuomenė puola Madridą. 
Didelio pasipriešinimo gal 
ir nebus, nes Madrido gv- 
ventojai išbadė ie ir tik 
laukia gen. Franco, kad 
juos išgelbėtu.

Madrido taip vadinama 
dilimo taryba norėjo iš
siderėti. kad Franco val
džia nebaustu Ispaniios 
radikalu - lojalistų vadu, 
bet Franco valdžia pakar
tojo. kad besąlygniai pasi
duotu.

Gen. Franco kariuomenė 
iau toli nusivarė pirmam 
Madrido. Toledo ir Cordo- 
ba frontuose.

Kaikurios žinios paduo
da. kad Franco kariuome
nė įeis į Madridą šiandien.

—————

Gen. Nagiaus - Nagevi
čiaus sumanvmu Pietų A-! 
frikoj. kur jis dabar vieši,, 
įsteigta Lietuvos bičiulių 
draugija. Tuo reikalu Jo- 
hanesburge įvyko steigia-i 
masis susirinkimas. Pietų 
Afrikoj vra per 100 lietu
vių šeimynų.

Kaunas, kovo 27 d. 
Lietuvos organizacijos nu
tarė nuo kovo 30 iki balan- • 

savivaldybė tiesia džio 2 dienos visoie Lietu- 
vajų

— Marijamnolės apskri
ties 
nlentą tarp Marijamnolės voje suruošti platų 
i ir Prienų. i Ginklų Fondui paremti.

Organizacijos Remia 
Ginklų Fondą

Lietuvoje Paskelbta Sustip
rintos Apsaugos Stovis
Kaunas, kovo 22 d. viso

je Lietuvoje paskelbtas su
stiprintos apsaugos stovis.

ti.II
Europos Krepšinio Pir

menybių ženklo projektas.

Mirė Sesuo M. Viktorija

Chicago, III. — Po ilgos 
gos ligos kovo 23 d., 2 vai. 
no pietų, mirė Sesuo M. 
Viktorija (Bučinskaitė), 
kazimierietė. A. a. Sesuo 
Viktori ja gimė 1896 m. Mt. 
Carmel, Pa. Velionė Šv. 
Kazimiero vienuolyne iš
buvo 28 metus.

Paliko dideliame nuliū
dime: Šv. Kazimiero Sese
ris, savo mylimą tėvelį A- 
doma, Bučinską, sesutes — 
Šv. Kazimiero Seserį M. 
Karmelą, Adeliną. Terese; 
brolius
Edvardą ir kitas ^iminės.

Laidotuvės ivvko pirma
dienį. kovo 27 d. Palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse. 
Reiškiame Šv. Kazimiero 

; Seserims ir velionės gimi- 
i nėms gilią užuojautą.

Pranciškų ir
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
NAUJOS ANGLIJOS FEDERA 

CIJOS APSKRIČIO SUVA
ŽIAVIMAS

Sckmadienį, kovo 26 d.,Į pažadėjo moralę ir mate- 
1:30 vai. po pietų įvyko N.) riale paramą Lietuvos ne- 
A. A. L. R. K. Federacijos priklausomybės gynė- 
apskričio metinis Suvažia- jams, ypač katalikiškai vi- 
vimas N. Prasidėjimo P. suomenei ir jos vadams, ir 
Švč. lietuvių par. svetainė
je. Cambridge.

Pirm. A. Zaveckas atida
rė posėdį įžangine kalbele 
ir pakvietė vietinį kleboną 
kun. P. Juškaitį sukalbėti 
maldą.

Po maldos, suvažiavimas 
vienbalsiai išrinko apskri
čio valdybą vesti posėdį, 
būtent: pirm. A. Zaveckąj 
rašt. B. Jakutį. Rezoliuci
jų ir mandatų komisiją su
darė šie: pp. St. Bugnaitis. 
p. Mažuknaitė. adv. A. J. 
Jankauskas (Youn?), V. 
Kudirka ir A. F. Kneižys.

Suvažiavimą nuoširdžiai 
sveikino ir iškėlė keletą 
sumanymų svarstymui 
kleb. kun. P. Juškaitis. 
Taipgi pasakė sveikinimo 
kalbeles adv. A. Jankaus
kas ir A. F. Kneižys.

Referatą "Katalikai ir
Federacija” skaitė p. S. ta ta pati, būtent: pirm. — 
Bugnaitis. Reikia pasaky- A. Zaveckas; vice-pirm. — 
ti. kad p. Bugnaitis labai 
sumaniai parašė savo pas
kaitą. Ji iššaukė nemažai 
kalbų. Iškelti klausimai iš
siaiškino. ir suvažiavimas 
padarė pasiryžimą 
ti Federacijos veiklą kolo
nijose.

Kadangi kleb. kun. P. 
Juškaitis savo kalboje iš
kėlė Klaipėdos užgrobimo 
ir Lietuvos nepriklauso
mybės klausimus, tai su-_______ -
važiavimas rimtai svarstė vi. ribose sudegė Polekėlės 
Klaipėdos likimą. Atstovai bažnyčia. ' Nuostolių apie 
reiškė užuojautą Klaipė- oO.OOO Lt. Priežastis tiria- 
dos krašto lietuviams irimą.

priėmė šią rezoliuciją:
"N. A. Federacijos aps

kritis nutaria, kad skyriai, 
katalikiškos draugijos ir 
organizacijos Lietuvos ne
priklausomybės gynimo ir 
visuose tautinio veikimo 
reikaluose laikytųsi A. L. 
R. K. Federacijos Centro 
vadovybės ir jos autorite- 
to .

Iškilus mūsų išeivijoje 
naujiems sumanymams, 
nesidėti į jokius bendrus 
frontus ar tarvbas. neskir
ti aukų be Federacijos 
Centro pritarimo.

Apskritis ir šiais metais 
rengia Lietuvių Dieną, Iže
nos 4, Marianapolio Kole
gijoj ir pelną skiria Maria
napolio Kolegijai ir laik
raščiui "Darbininkui”.

Federacijos apskričio 
valdyba vienbalsiai išrink-

J. Kumpa: rašt. — B. Ja
kutis; ižd. — A. Pinelis: 
iždo globėjai: J. Svirskas ir 
p. Mažuknaitė.

Suvažiavimas užsibaigė 
išplės- pakilusioje nuotaikoje.

Dalyvis.

Laisvamaniai Nubausti Už 
Kryžiaus Išvertimą Ir 

Niekinimą

Lietuvos Knygos Pasaulinė 
je Parodoje

Dar Bus Papildyta Bainyti- ' 
ni Meno Paroda

meno parodą. Ant penkių 
metrų aukščio kolonos bus 
pastatyta iš vienos bažny
čios atvežta 2 su puse me
trų madonos stovyla.

Važiuoiant I Siūba Išira

Kaunas — Eažnytinio 
Meno Muziejaus dir. dail. 
Valeška painformavo 
spaudos atstovus apie šiuo 
metu vykstančios bažnyti
nio meno parodos ateityje 
numatomą papildymą nau
jais eksponatais.

Žymesni papildymai bus 
padaryti ateinantį rudenį. 
Lietuviškosios bažnytinės 
tapybos skyrius tuo bus į- 
domus, kad jo lankytojas 
galės pamatyti jos augi
mą. Be to, numatoma pra
plėsti bažnytinės archi
tektūros skyrių. Viso baž
nytinio meno parodą bus 
galima papildyti apie 200 
naujų eksponatų.

Taip pat ir kituose sky
riuose kai kurie ekspona
tai numatomi pakeisti 
naujais. Dar yra dalis su
rinktųjų eksponatų į Kau
ną neatgabentų. Jų yra 
paliktų Tytuvėnuose, Rie
tave (čia ypač įdomių 
piaustmių durys) ir kt. motina jr giminės> kuric 
Visi surinktieji CKspona- didžiausią skanda
lą* numatoma pavasari lą Mat kad tur.

įtingas jaunikis turėjo ki-

Bažnytinio meno paroda, ouvo sutartos vestuvės. 
Nepavykus bizniui, jauni- 

----------- -------------- , ;į kis turėjo grąžinti pinigus 
vęs aktyvus pavasariniu- ki 1940 m. vasaros. 1 ai■ įr važiuoti į namus be žmo
nas. kuris dėl neaiškių ■ daroma dėlto, kad ta*snos su gėda. Jaunoji likusi 
priežasčių apskr. viršinin-; metais per Lietuvą vykstą • na ;sldėjo nuometą į ki- 

— - - antru į turistai į Suomijoje ivyk-(šenę ir iiūdna namo.

Kaunas, kovo 27 d. — 
Šiomis dienomis išsiųsta 
keli tūkstančiai lietuviškų 
knygų pardavinėti New 
Yorko Pasaulinėje Parodo
je Lietuvos Skyriuje.

Dvarininkas Pardavė Miško 
Už 17.000 Lity

Skiemonys, Utenos aps. 
Neseniai vienas šios apy
linkės dvarininkas Kauno 
pirkliams pardavė savo 
miško už 17,000 litų. Ka
dangi visa miško medžia
ga yra tinkama eksportui, 
tai dalis miško medžiagos 
sunkvežimiais vežama į 
Utenos geležinkelio stotį, 
iš ten perkrauti Į vagonus 
bus vežami iki Klaipėdos 
ir iš ten bus eksportuoja
ma į Angliją. Dabar neblo
gai uždirbą vietos darbi
ninkai; uždirbama per die
ną po 4—5 litus. I

Važiuojant Į Sliubą Iširo 
Vestuvės

Kiaukliai — B. kaime gy
vena pasiturinti mergina, 
kuri savo apylinkėje nega
li susirasti tinkamo vyro. 
Prieš kiek laiko pasipiršo 
iš tolimos Balninkų para
pijos turtingas jaunikis, 
kuris patiko merginai ir 
tėvams. Tuojau sutartu
vės, o ryt ir vestuvės. Bet 
vestuvės tuoj neįvyko. Pa
galiau prieš pat užgavėnes 
išsirūpino indultą, nes taip 
moderniškiau ir nutarė žūt 
būt susituokti. Sutartą 
dieną jaunikis iš pat ryto 
atvažiavo pas jaunąją, ga
vo, pasogos kelius tūks
tančius ir skubiai išvažia
vo į Kiauklius pas kunigą 
paimti šliūbo. Viskas taip 
ir baigtųsi, jeigu nebūtų 
prisiviję kitos jaunosios 
motina ir giminės, kurie

t

i !

Kada Patvirtins Seniūną
Sintautai

niūnijos seniūno rinkimai į Perkelti į Kauną ir būdin-. 
vyko du kartus ir ; 
kartus seniūnas netvirti
namas. Pirmą kartą buvo J4 papildžius naujais eks- 
išrinktas J. Liudžius, bu- penatais, bus atidaryta i-

Kuodžių se- I tai numatoma

kad Greičius tyčia ėmė 
versti kryžių, sakydamas, 
kad norįs kriaušių pasi- 
purtyti. Petraitis jam mie
lai padėjo ir išvertę abu 
mindžiojo mūką, laužė 
kryžiavonę.

Patraukti atsakomybėn 
aiškinosi, kad jie tyčia 
kryžiaus nevertę, sakė bu
vo palinkęs ir jie norėjo 
pataisyti; bet betaisydami 
išvertė ir paskui vienas 
antram vertė kaltę. Teis
mo posėdy jie jautėsi labai 
drąsiai ir vienas iš jų pa
klaustas kokios tikybos e- 
sąs, drąsiai atkerta:

— Laisvamanis.
Paklausti, kodėl jie min

džiojo mūką ir tyčia tai da
rė, aiškinasi patys nežiną 
dėl ko mindžiojo.

Kauno Apygardos Teis
mas praeitą savaitę Rasei
niuose išvažiuojamoje se
sijoje abu teisiamuosius 
pripažino kaltais ir nubau
dė Petrą Greičių šešiais 
mėnesiais ir Joną Petraitį 
trims mėnesiais kalėjimo.

Iš šios bylos matome, ko
kiais darbais užsiima lais
vamaniai ir kuo jie turi pa
sididžiuoti.

abudu gesniais papildyti parodą. |tą paną, su kuria taip pat

Aukštašlynio k. Raseinių 
vaisė. Jono Kaunecko so
dybą praeitų metų rugsė
jo mėn. atėjo įsigėrę Pet
ras Greičius ir Jonas Pet
raitis ir išvertė ten stovė
jusį medinį kryžių, suardė 
kryžavonę ir mindžiojo ko
jomis Kristaus Kančią. 
Matę žmonės pasakojo.I

Kovom. 2d. apie pusę .. .
dešimtos dieną, Šiaulėnų Kiek RlISljoje BolseVIKU?

Sudegė Polekėlės Bažnyčia

Tiesioginė Ekskursija į 
Klaipėdą 

Švedu Amerikos Linijos Laivu 

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

pradėkite ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos 
piliečiai turėtų iš anksto rūpintis kelionės reika-

I

ko nepatvirtintas, ;
kartu išrinktas seniūnu, siančią olimpiadą galėtų 
netvirtinamas dėl permažo aplankyti šią retą parodą, j 
mokslo.

I

i

Numatytas išleisti platus i 
■ katalogas su daug iliustra-1 
I ei jų ir žymiausių ekspo-! 
: natų apibūdinimais.

Kryžių sodelis numaty-i

Iii
l

1I 
I
l

9t
"4 lais. nes jiems reikalinga atlikti daug formalumų; 
| kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku

mentai). Lietuvos pasas, išpildyti Inccme taxai ir 
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 geres
nius kambarius už tą pačią kainą.

Besiruošiant į suvažiavi
mą, patikrinti bolševikų 
partijos narių sąrašai. Š. 
m. sausio mėn. 1 d. sąra
šuose buvo įtraukta apie 2 
milijonu narių, o visoje 
Rusijoje yra gyventojų a- 
pie 140 milijonų. Vadinas, 
iš 70 žmonių tik vienas y- 
ra bolševikas.

BROLIAI MOTOZAI RO
DYS ANTRA DALI SAVO 

FILMU

t i 
ii

■ >

.*

‘•Darbininko” Laiva- "į, 
korčių Skyriaus vedė- >*■ 
jas yra A. Peldžius, j 
kuris yra patyręs šioje | 
biznio srityje per dau- | 
gelį metų. Visais ke- | 
lionės reikalais kreip- | 
kitės:

Darbininko" Laivakorčių 
Agentūra

366 W .Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2680

šį penktadienį, kovo 31 d.. 
Lietuvių salėje E St.. So. Bos
ton. Mass.. broliai Motuzai ro
dys savo gražių spalvuotų fil
mų antrą dalį. South Bostone 
praeitą savaitę virš 600 žmonių 
matė brolių Motuzų pirmąją fil
mų dali ir visi buvo sužavėti 
gražiais spalvuotais vaizdais iš 
Lietuvos gyvenimo ir prašė ro
dyti ir antrąją dalį. Todėl šį 
penktadienį ir bus rodoma ant
roji dalis, kuri bus. anot pačių 
Motuzų, dar įdomesnė ir vaiz- 
dingesnė. Bus parodyta Lietu- 

; vos skautų stovyklavimas, spor- 
[jto olimpiada. Vas. 16 d. iškil- 
; mės. arklių lenktynės ant ledo, 
i zuikių medžioklė, lapių medžio- 
: klė. žuvavimas po ledu, rudens 
i laukų darbai ir vaizdai iš įvai- 
! rių Lietuvos dalių, taip pat pa- 
•1 matysite kaip Lietuva atrodo j 
! žiemos metu po baltu sniegu ir 

jos gyvenimo vaizdus rudenį ir 
žiemą, ko paprastai netenka 
matyti. Be to pamatysite vaiz
dus ir iš savo gimtinių apylin
kių ir daug kitų įvairių įspū
dingų dalykų. Paveikslų rody
mas užtruks 21... vai. Visi jie 
100''/ spalvuoti. Už 35c. turėsi
te įdomią ir linksmą ‘•kelionę” 

i po visą Lietuvą. Todėl, ne tik 
patys atvykite bet atsiveskite ir 
savo jaunimą. įžanga vaikams

i 15c. Paveikslų rodymą ruošia 
IVVS Bostono skyrius. Todėl, 
nepamirškite šį penktadienį 8 

j vai. vakare. Lietuviu salėje.
(Skelbimas > Rengėjai.

Jau 18 Ūkių Augina Kailinius 
Žvėris

Sulaikė Platinant “Žygi”
Skuode policija sulaikė 

atvykusį iš Mažeikių pilie- tas įrengti prie Bažnytinio 
tį Tadą Jonušą, kuris pla- Meno Muziejaus, prieš šv.į 
tino nelegalų, Klaipėdoje Trejybės bažnyčią. Lietu-i 
leidžiamą "Bendrą Žygį”, voje jau baigia nykti se-Į 
Pas Jonušą rasta per 50 nieji kryžiai su skulptūrė-i 
“Žygių”, ir dar tiek jis pri- lėmis. Čia norima jų dalis 
sipažinęs išplatinęs, dary
damas iš to biznį, nes im- lo stogu numatoma išsta- 
davęs už jį įvairias kainas.

išgelbeti ateičiai. Po stik-i

Po Sliūbo Į Karstą

i
i

-

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ, PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai 

$11 .50 už toną 
Kodėl neužsisakyti šiandien!

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

0175'00 pilnai įrengtas

Maži mėnesiniai išsimokejimai 
Galite pradėti mokėti Spalių 1 d. 

Klauskite mus apie 5 metų 
Service Plan

tyti patys būdingiausieji 
Lietuvos koplvtėlinio tipo; 

Ikryžiai. Kryžių sodeliui) 
Ijau numatyta dešimt bū-i 

Lukšiai — Vasario mėn. ■ dingų eksponatų, kurie te-
21 d. Jurbūdžių k. senukas į reikia perkelti į Kauną.) 
(apie 70 mt. amžiaus) Ka-)Toks kryžių sodelis, jei 
zimieras Mažeika priėmęs;bus surastos reikiamos lė-Į 
moterystės sakramentą i šos, numatomas įrengti 
važiavo su žmona namo, ; dar šią vasarą.
Bet kelyje staiga mirė.! Stovyla, kuri primins 
T>31 staisrins: mirtips vpHs-! meno parodą.

Kauno Miesto Savivaldy
bei leidus, šiuo metu Lais- 

— Jau dešimt metų, kai vės alėjos bulvare prie Į- 
aš verdu, kepu viską tvar- gulos bažnyčios ruošiama 
kau, — skundžiasi ji. O ką pastatyti didžiulė stovyla. 
iš to viso turiu?

Stovyla,
Dėl staigios mirties veda- bažnytinio 
ma kvota.

Lietuvoje jau 18 ūkių 
pradėjo auginti kailinius 
žvėris. Toki ūkiai jau yra 
Obelynėje, Jesioje, Pajėsy, 
Jurbarke, Raseiniuose, Že
maitkiemy, Telšiuose, Pa
nevėžy, Mosėdy. Maironiš- 
kiuose, Žemalės, Kupiškio, 
Plikių, Prienų, Viešintų 
valsčiuose ir k. Šie ūkiai 
juodsidabrinių lapių užau
gino jau 700 štukų, audi
nių — 600, nutrijų — kiek 
mažiau, be to, nemažai 
mėlynųjų lapių ir k. kaili- 
i ' “ ...................

j

nių žvėrių. Vietoje augina
mos lapės turi gero pasise
kimo ir plečiant jų augini
mą ateity galima bus ap
sieiti be įvežamų iš užsie
nio kailių. Lietuvoje buvo 
pradėta auginti ir meškė
nus, tačiau šitokie kailiai 
dabar nemadoje ir nuo to 
atsisakyta.
— Su Sov. Rusija Lietu

va pasirašė naują preky
bos sutartį. Derybos il
giau užtruko, nes Sov. Ru
sija stengėsi išsiderėti sa
vo prekėms žymiai aukš
tesnes kainas.

IJ
i
i
I

STETSON FUEL
CORPORATION 

Tel. SOUth Boston 1540

kuri primins bažnytinio

Užsisakyte anglis per

Darbininkas
366 W. Broadvvay, So. Boston. 

Tel. SOUth 2680

I

Septyni Kristaus Žodžiai
Nuo Kryžiaus

-----IR------STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juškaitis

S

i

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
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. g

—|U QLI JuJ Į
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Pijus XII Lankėsi Mūšy Šalyj 1936 m
Mūsų Garbė Ir Pasididžiavimasi

<»UU ......................... nuivunujc Juciams ..................... <rt , . . . . . . ..
eetic once per week yearly $2.00 Vien^ kart savaitėje metams $2.00; Sty bes, kuriam teKO taip kytl Ameriką, 
ign yearly ........... .............. $5 00 Užsieny metams ... .   $■■>00 arti «nsinuginti su šios ša- iaiins ir naian

Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

Kunigas Juozapas Krasnickas
v —

i

Kelionė Žeme

inoms pasilsėt.
akys krypsta j Lietuvos vyriausybę — kas gi kitas at

Kelionė Orlaiviu

K.

Prolenkiška Politika Vėžys
I

su savo naciška propaganda. Jei tautininkų vyriausy
bė turėtų savo užnugary visą tautą, Hitleris nebūtų 
taip drąsiai ėjęs į Klaipėdą.

once per week yearly $2.50
DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ....................  S4.CC |

kalbėta dar iki šiai 
yra paslaptis. Vi- 
įkyriųjų laikrašti- 
paklausimams kar-

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

pas savo draugą — vysku
pą Spellman. Sekančią die
ną lankėsi pas Boston’o 
kardinolą ir sekančią die-

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by---------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
itered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
:ceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

tmestlc yearly .....  $4.00
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fonu.
Kard. Pacelli pas mus Į

t

Welfare 
Pietums

Pijus XII, kardinolas riką, kard. Pacelli yra at- 
Eugenijus Pacelli, tai pir- sakęs: “mes matome tiek 
masis popiežius, kuris ap- daug amerikiečių, kad tai 

i lankė Jung. Amerikos Vai- mane verčia norėt aplan- 
Amerika 

arti susipažinti su šios ša- jauna ir pažangi. Ameri- 
lies gyvenimu, žmonėmis ka ir amerikiečiai turi su 
ir jų problemomis. Tą arti- savim jaunystę, kurią mes 
mą pažintį jis gavo pas pamėgom”. Nors labai 
mus besilankydamas 36- sunku buvo atsitraukti 
tais metais. Tuo laiku jis nuo pareigų ir nors trum- 

• aplankė visą mūsų šalį pam laikui apleisti Vatika- 
1 nuo Atlantiko iki Pacifiko, ną, visgi kard. Pacelli, pa
gavo akimis matė kodėl ties Pijaus XI raginamas, 
Amerika yra pramonės ir nusprendė aplankyti mūsų 
pažangos šalis, savo pasi- šalį. Per šį visą laikotarpį 
kalbėjimais susipažino su kardinolas kasdien susi- 
visa Bažnyčios hierarkija, siekdavo su Šv. Tėvu tele- 
su civilinės valdžios žmo
nėmis, net su prezidentu
Roosevelt’u. žodžiu jam viešėjosi mėnesį laiko, at- 
teko asmeniškai susipažin
ti su Jung. Valstybėmis ir 
su jų žmonėmis.

Mūsų veteranų - pijonierių skaičius vis mažėja. 
Šio mėnesio pradžioje pasimirė mūsų išeivijoj žino
mas kun. Juozapas Krasnickas, palaidotas savo gim
toj Miroslavo bei Slabados parapijoj. Velionis atvyko 
į Ameriką bene 1906 m. ir darbavosi Erie, Pa., Roches- 
ter, N. Y. ir kitose vietose. Bet stambiausi jo darbuo
tės vaisiai paliko Cambridge, Mass., Nek. Pras. Pan. 
Švenčiausios lietuvių parapijoj. Atvykęs čia gruodžio 
mėn. 1909 m., nieko nerado, tik gerus žmonių norus 
įsisteigti savo parapiją. Tie jų norai veikiai buvo įgy
vendinti. Kun. Krasnickas, dar jaunas (tuomet turėjo 
vos 31 m.), energingas, iškalbus, greit subūrė neper- 
skaitlingiausius Cambridge’io lietuvius į vieningą bū
rį ir pradėjo rinkti aukas bažnyčiai statyti. Cambridge 
katalikai aukų nesigailėjo, ir bežiūrint iškilo didinga 
bažnyčia su keletu mokyklos kambarių. Kilo klausi
mas dėl bažnyčios vardo. Daugelis buvo palinkę prie 
Šv. Juozapo, dėlto, kad jau buvo susiorganizavusi 
skaitlinga Šv. Juozapo Draugija ir pats klebonas buvo 
Juozapas vardu. Bet įvykus visatiniam parapijonų bal
savimui, didžiuma nubalsavo pakrikštyti parapiją Ne
kalto Prasidėjimo Švenč. Panelės vardu. 1911 m. įvyko 
iškilmingas bažnyčios pašventinimas, ir parapija įsto
jo į normalų gyvenimą, kurį nuodugniai aprašinėti ne
įeina į šio straipsnio uždavinį. Perilga tai būtų istorija.

Kun. Krasnickas išbuvo Cambridge’iuje iki 1919 
m., vadinasi, 10 metų. Visą tą laiką jo darbuotė ėjo 
dvejopa kryptimi: sustiprinti - sukonsoliduoti naujai 
suorganizuotą parapiją ir ginti ją nuo priešų pasikė
sinimų. Tiesą pasakius, tai kiekvieno klebono - gany
tojo pareiga. Ypatingai apsigynimo atžvilgiu kun. 
Krasnickui teko energingai padirbėti. Buvo tai smar- sakingas už politiką, kuri privedė kraštą prie tokio 
kių socialistinių užsimojimų laikai. Įvykęs 1911 m.‘skaudaus krizio? Daryti griežtą apkaltinimo aktą 
Lawrence IWW streikas buvo grynai revoliucinio po- mums, esantiems toli nuo Europos įvykių, būtų netik- 
būdžio. Tai buvo ne tiek industrialinis streikas, kiek į siu. Tačiau iš tilpusio “D-ke” straipsnio “Politinės vėt- 
socialinė revoliucija. Agitatoriai kurstė žmones ne ros Lietuvos Rytuose ir Vakaruose”, kurs atėjo iš Lie- 
tiek prieš darbdavius, kiek prieš Katalikų Bažnyčią, tuvos ir bešališkai nušviečia vyriausybės politiką, ga- 
Ta raudonųjų agitacija palietė visas lietuvių kolonijas. I Įima daryti kai kurias apčiuopiamas išvadas. Stam- 
Nors tais laikais formalaus bolševikų vardo dar ne
buvo, bet IWW veikla buvo grynai bolševikiška. Vi
siems katalikų dvasios vadams teko su ta bedieviška 
kryptimi kovoti ir kartais visas jėgas įtempti, kad be
dievybės banga nenušluotų mūsų parapijų ir katali
kiškų organizacijų. Kun. Krasnickas šiuo atžvilgiu y- 
pač pasižymėjo drąsa, uolumu ir sumanumu. Kovojo 
kaip tikras karys teikdamas smūgius ir pats jų gau- • yra pasiteisinimo, kad prieš Hitlerį nieks negali atsi- 
damas. Dabar laikai pasikeitė. Kovoti tenka ir dabar, laikyti. Bet yra į tai ir atsakymas, kad Hitleris grie- 
bet priešų taktika jau nebe ta. Ir gyvenimo sąlygos bia tik tas valstybes, kuriose nėra tvarkos, susiklau- 
daug pakitėjo. Daug kas iš praeities jau pamiršta, bet symo ir vienybės. Jis nesikėsina imti Olandijos, Dani- 
energinga kun. Krasnicko asmenybė ilgai pasiliks jos, Belgijos ir Šveicarijos. Jo agentai žino, kuriose 
žmonių atminty. Ir ne vienas nuoširdžiai pasimels už! valstybėse tauta nesutaria su valdžia, ir ten briaunasi 
jo vėlės ramybę. K. f”’

Pirmiausia pažymėtina, 
kad Pijus XII tai didelis 
keliauninkas. Jam teko ap
lankyti daug šalių, asme
niškai susipažinti su dau
gelio šalių žmonėmis bei 
jų būklėmis. Tai ypač pa
geidavo mylimasis Pijus 
XI, kuris globojo ir rengė 
kardinolą Pacelli būsimie- 
siems, sunkiesiems dar
bams, lyg nujausdamas, 
kad šiam kardinolui teks 
kada nors valdyti visą 
Bažnyčią. Vienas kardino
lo artimasis yra išsitaręs, 
kad kartą jam patarus 
kardinolui aplankyti Ame-

vykdamas spalių 8 d., ir 
išvykdamas lapkričio 7 d. 
Per tą laiką jis apkeliavo 
apie 8000 mylių, aplankė 
didesniuosius miestus ir 
ypač pažymėtina, kad per
tą trumpą laiką asmeniš
kai kalbėjosi su 79 vysku
pais. Pažymėtina, kad tai 
pirmąs mūsų šalį lankęs 
žymus asmuo, kuris tiek 
kelio apkeliavo, tokią mil
žinišką lankymosi tvarką 
sau susistatė ir su skais
čia šypsena pilnai išpildė.

Padalinsime kard. Pacel
li kelionę per mūsų šalį į 
dvi dali: į kelionę žeme, 
kurią atliko traukiniu ir 
automobiliu ir į kelionę o- 
ru — orlaiviu.

ną atlankė Boston’o arki- 
diecezijos seminariją, da
lyvavo jaunųjų kunigų 
konferencijoj, kalbėjo ku
nigams ir seminaristams 
ir buvo iškilmingai priim
tas Jėzuitų Boston Kolegi
jos personale.

tų Ordenui). Kard. Pacelli 
pirmasis viešas pasirody
mas buvo New York’o ka
tedroj, kurioj jis dalyvavo 

• pamaldose minint kated
ros 26 m. konsekracijos 

‘ sukaktį.
Tą savaitę kard. Pacelli 

lankė Naująją Angliją. 
New Haven’e atlankė 
Knights of Columbus cen
trinį namą, Hartford’e kal- 

i bejosi su vyskupu ir lankė 
Šv. Juozapo Kolegiją. Tos

Ji mirė pereitais dienos vakare apsistojo 
Jos savastis, ku-

Kardinolas Pacelli vyko 
Amerikon kaipo svečias 
ponios Nikolas Brady, ku
rios graži gyvenamoji vie
ta “Inisfada”, už New 
York’o, buvo jo apsistoji
mo vieta. (Ponia Brady tai 
buvo žymi katalikiškojo 
veikimo vedėja; kuri di
desnį savo turtų dalį pa
aukojo Katalikų Bažny
čios labui. Ji buvo net Pi
jaus XI aukščiausia mote
rims teikiama garbe apdo
vanota, 
metais.
rioj apsistojo kard. Pacel
li, buvo padovanota Jėzui-

reįkšmė Amerikos piliečių 
gyvenime” buvo net per
duota per Columbia radio 
tinklą. Šioj garbingoj 
mokslo įstaigoj susirinku
sieji 10,000 minia, kurios 
priešakyje buvo vyskupai 

į ir kitų aukštų mokslo į- 
! staigų vedėjai, tikrai šau
niai pagerbė žymų moksli
ninką kardinolą Pacelli.

Tą savaitę svečias lankė, 
kiek laikas leido, žymes
niąsias mokslo įstaigas, 
kuriose dažnai sakė kal
bas.

Kitas žymus šio apsilan
kymo įvykis įvyko lapkri- 

1 čio 4 d. vakare, New Yor
k’o gražiausioj VValdorf 
viešbučio salėj kurios vi
sas vietas užėmė New 
York’o ir apylinkės žy
miausieji asmens. Šia pro
ga kardinolas Hayes savo 
iškalbingumu apibūdino 

, kokia tai palaima yra tikė
jimo laisvė ir kokia ištiki
mybę Amerikos katalikai 
jaučia ir rodo Šventajam 

■ Sostui. Kard. Pacelli gi a- 
! pibūdino savo kelionės į- 
igytuosius įspūdžius ir at- 

virš; skleidė kelius bruožus iš 
jis kalbėjo ruošiamojo raporto Vati-

Spalių 20 d., kardinolas 
svečias jau buvo pas Phi- 
ladelphijos kardinolą Dou- 
gherty. Ten dalyvavo vys- 

• kupų, kunigų konferenci
jose ir atlankė miesto įdo- 

1 mybės. Spalių 21 d., jau 
i buvo pas arkivyskupą Cur- 
ley su kuriuom kartu buvo 

i Šventojo Sosto delegato 
svečiai Washington’e. Se
kanti diena gal buvo įspū
dingiausia ir sunkiausia 
garbingajam svečiui. Ryte 
Katalikų Universitete pri
ėmė Teisės Daktaratą ir 
pasakė įspūdingą kalbą 
“Religija ir Mokslas”. Vė
liau tą patį rytą aplankė 
Kongreso knygyną ir Na- 
tional Catholic 
Council centrą, 
kardinolas buvo pakvies
tas Laikraštininkų Klubo. 
Ten susirinkusiems 
400 nariams, 
taikos tema. Popiet aplan- kanui apie savo istorišką 
kė Jurgio Washington’o kelionę.
tėviškę Mt. Vernon. Iš ten Sekantį rytą įvyko isto- 
grįžo Georgetown Univer- rinis įvykis, būtent kardi- 
sitetan kur jis buvo vėl iš- nolo apsilankymas ir pasi- 
kilmingai inteligentijos ir .tarimas su prezidentu 
studentijos labai šiltai pri-. Roosevelt’u. Kas įvyko, a- 
imtas. Gavo kitą daktara- pie ką 

dienai 
siems

tą ir savo nuoširdžia kalba 
davė susirinkusiems pa
žint, kad jis yra gerai susi- ninku 
pažinęs su Jung. Valst. j dinolas Pacelli atsakydavo 
pirmųjų įsikūrimo dienų šypsena.
istorija. Tą vakarą grįžo --------------
New York’an kelioms die- yįsį Nuoširdžiai

biausios yra dvi: vyriausybės nepalankumas vokie
čiams ir palankumas lenkams. Pirmoji kryptis suerzi
no vokiečius, antroji įdrąsino lenkus, kurie padarė Lie
tuvą savo tautinės propagandos dirva. Rezultatai to
kie, kad nebetekome Klaipėdos, į kurią buvo įdėta tiek nes didelė minia, fotogra- 
mūsų vilčių, energijos ir kapitalo. Viskas nuėjo nie- fai ir laikraštininkai tie- 
kais, ir vokiečiams teko stambus laimikis. Čia, žinoma, siog užstojo orlaiviui ke

lią. Bet policijai pasisekė 
i po valandos padaryt kelią 
ir orlaivis pasikėlė ir nusi-; 
suko vakarų link.

Pažymėtina, kad kiekvie
nas orlaivio nusileidimas, 
nors vien tik pasiimti ga
zolino, buvo išnaudotas 

- 1 J . T . . - ■ : pasikalbėjimams su vietosPataikavimas lenkų propagandai Lietuvoje yra k is visu au laukė
ne tik numanomai neskanus, bet gali atnešti ir pasi- -u . jr at)jki_
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nėjo savo pasitarimus.
Notre Dame Universite-

Pamylo
žodžiu, kardinolas atliko 

Antrąją savo kelionės gliškai ir, žinoma, tai pa-: kurią
J f - dar iki šiol nei vienas auk-’ ' t

■ ■ ■ štas svečias lankęs Jung. 
Prie Pacifiko, Los Ange-! Valst. nebuvo atlikęs. Čia 

les ir San Francisco arki-^nt kiekvieno kardinolo 
tuoniolikai keleivių oriai- ‘ vyskupai ir apylinkės vys-;^n^m®J*®1® ® 
vis. Šiam mekanizuotam kupai taipgi tarėsi ir rodi- Į 5^^ 
paukščiui buvo sunku pa- neJ° 
sikelti ir pradėt kelionę,

I

I
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dalį garbingasis kardino- | likdavo neišdildomą įspū- 
las pradėjo sekmadienį dį. 
spalių 25 d. Buvo pasam
dytas specialus didelis aš-

;dimi savųjų vyskupų, bet 
ir aukštieji civilinės val- 

■ džios atstovai. Nevienas 
valdininkas po kardinolo 
Pacelli išvykimo viešai 
reiškė savo įgytuosius ma
lonius įspūdžius bei pagar
bą, kuri priklauso garbin
gam ir Bažnyčiai pilnai 

1 pasiaukojusiam asmeniui.
Pamylo jį laikraštininkai 

ir fotografai, o tai retas 
įvykis. Jis maloniai davėsi 

, fotografuoti, maloniai at- 
į sakinėjo kiek galėjo įvai-

Netekus Klaipėdos, kaip ir po kiekvieno skau
daus sukrėtimo, pirmuoju momentu mintis kritiškai 
neveikia. Toks jau likimas... ką bedarysi... prieš jėgą 
reikia nusileisti — tokios maž daug trafaretiškos min
tys muša į galvą, ir žmogus jautiesi tarsi apsvaigęs 
nuo kieto smūgio. Tačiau pirmiesiems įspūdžiams at
slūgus, mintis pradeda veikti normaliau ir natūraliai 
ieško katastrofos priežasties. Ne tam, kad pataisytų 
nepataisomą jau situaciją, bet daugiau dėl įgimto 
smalsumo. Ir ne vien tik dėl smalsumo. Iš praeities 
klaidų mėginame pasimokyti, gi pamoka labai čia rei
kalinga, nes dar nežinia, ar su nustojimu Klaipėdos 
mūsų tautos tragedija užsibaigs. Hitlerio pareiškimai 
kažkaip neaiškiai keičiasi. Vokiečių spauda įterpė į jo 
kalbą vieną pataisą, kuri verčia mus susirūpinti. Kal
bėdamas į klaipėdiečius, Hitleris būk tai pasakęs: “jūs 
jauniausieji Reicho piliečiai”. Ką tai reiškia? Klaipė
da, vokiečių pažiūriu, juk tai senas vokiškas kraštas. 
Kas gi būtų tie “jauniausieji Reicho piliečiai"? Ar čia 
ine koks naujas užsimojimas? Ncbereikalo Lietuvoj 
.■skelbiama mobilizacija...

Paprastai pirmu užsimojimu ieškoma kaltininko. 
Šiuo atveju kaltas, žinoma, Hitleris. Ant to stambaus 
avino galima sukrauti savas ir svetimas kaltes. Tik 
gaila, kad to avino nieks negali paskandyti. Bet šalia 
Hitlerio ar jau nebėra daugiau kaltininkų? čia visų

" ' ► svečiui įdomesnias; 
to krašto vietas. Beje, ten 
net palaimino didelį San 
Francisco - Oakland tiltą, 
kuris tikrai yra šių dienų 
vienas didžiausių inžineri
jos pastatų.

Kardinolas lankė platųjį 
vakarų kraštą ir karts nuo i 
karto iš anksto nustaty
tose vietose orlaivis nusi
leisdavo ir kardinolas tar
davosi su laukiamaisiais 
vyskupais.

Per šią orlaivio kelionę; riausiems paklausimams. 
, taipgi garbingam svečiui Pamylo garbingą kardino- 
i buvo rodomi Jung. Valsty- ■ lą ir visi patarnautojai, 
bių įdomybės. Matė jis iš kuriems teko garbė kuo- 

i New York’ą, j mi nors šiam aukštam sve- 
i Boulder Dam — tvenkinį, čiui patarnauti. Nekartą 

tas, gavo kitą daktaratą ir į Niagara Falls ir t. p. kardinolas užklausdavo

baisėtinas pasėkas. Lenkai gauna visus pliusus, mes 
visus minusus ir tai skaudžius minusus. Jie panaikino 
mūų švietimo įstaigas Vilnijoj, uždarė spaudą, pa-! 
krikdė organizacijas, o patys reikalauja daugiau len- e a.r<^" ace^b buvo ltos 
kiškų gimnazijų Lietuvoj ir užplukdo mūsų kioskus Sausing°s minios prnm- 
tūkstančiais lenkiškų knygų ir laikraščių; uždarydino Grįžo New York’an šeš-; darbininką apie jo darbą.
Vilniaus Vadavimo Sąjungą - mat ji primenanti mu-. P udienį iet h 31 d suteikdav0 paiaiminimą ir
sų teisę prie Vilniaus ir amžiną lenkų tautos nešlovę— Sekmadienį Sv Ignaco dovanų.
Vilniaus smurtai gi dabar reikalauja išformuoti bei is-. mintinai išmoksta bažnyčioj, New York’e, su- Pamylo šį garbingą kar-
ardyti Šaulių Sąjungą, su kuo užuita tautininkų vy- so ir atmintinai lsmoKsta- - ----- ‘ 1 dlll-vlu u
riausybė be abejo sutiks. Šiuo Hitlerio šėlimo momen- i 

i tu lenkai, nors patys alpsta iš baimės, bet gi turėjo 
! atkaklumo pareikšti visam pasauliui, kad jie turi Lie-

II CLLilllll LzXllCLX lkjill Vyli kj LCl • i c •
Dėlto ir nekartą jo rašo- sirinkusiems didžiojo mie- dinolą visi be išimties. Dėl 
mosios mašinėlės bildesiai sto vienuoliams ir vienuo- to ir taip džiugi buvo žinia, 
orlaivio tylą maloniai per-1 lems kardinolas svečias at- kad sis kardinolas Pacelli 
traukdavo. j laikė iškilmingas Mišias ir1 buvo išrinktas popiežium.

tuyoj daug gyvybinių interesų, ir kas kėsintųsi juos Į kardino|o sve. pasakė pamokslų. Po piet Pamylo kardinolas Pace-
užkliudyti, tas turės reikalo su baltuoju aru. Jei ju a- ]aukė pats kardinolas iis buvo vaišinamas ir ger- Ui mus ir mūsų šalį, bet 
ras buvo kada panašus , vistą, tai šiuo momentu dau- SundeK gausus kun“ darnas Katalikių Moterų,;mes jį daugiau pamylom. 
giausiai: pats kaip apuses lapas dreba prieš Hitlerį, u °

turi TYinlnnans nnsitpnkinimo kad ir nripš ii kas ir tikinčiųjų skaičius. __ ___ , ..............bet turi malonaus pasitenkinimo, kad ir prieš ii kas 
nors dreba: tai tautininkiška Lietuvos vyriausybė.

Mūsų išeivija be galo susijaudinusi ir pasipiktinu
si dėl Klaipėdos užgrobimo. Kalbama apie milžiniškus 
mitingus, protestus, demonstracijas. Tokie pasireiški
mai lietuvių tautos įširdimo Klaipėdos iš Hitlerio ne- 
beatims, bet jie gali kiek prisidėti prie sulaikymo to- 

■ lesnių pasikėsinimų ant Lietuvos nepriklausomybės. 
Kas ten bebūtų daroma, bet šio dalyko būtinai nerei- 

, kia pamiršti: daryt spaudimo į lietuvių vyriausybę, 
į kad ji liautųsi tupčiojusi prieš lenkų šeimininkavimą 
I Lietuvoj. K.

i
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Sekė: pietūs, nakvynė. To sekmadienio popieti Aš skelbiu visur opti-UvIaU. p>J.V liuli v * Į ■

konferencijos, lankymasis 1^° vienas įspūdingiau- mizmą, ir šito optimizmo 
siu apsilankymo įvykių, pasisemiu tyriame šv. 

ir vėf kelionė i St. būtent, priėmimas Teisės Pranciškaus dvasios šalti- 
* 'r-s. v . • — • • i . m. w • a •

arkidiecezijos seminari- 
jon, i. . ______ .
Paul, kur net dešimts su- Daktaratą, priėmimas į- 
sirinkusių vvskupų laukė vairiausių pagarbos pa- 
svečio. i reiškimų, išklausimas į-

Kur galėdavo kardinolas spūdingų ir turiningų kal- 
laikvdavo viešas šv. mi- bW Fordham’o Umversite- 
šias katedrose ir prabilda- te. šiuo atveju pasakyta 
vo j susirinkusiuosius ti- kardinolo kalba “Katali- 
kinčiuosius. Kalbėdavo an-i kiškas auklėjimas ir jo

i

tyriame šv.

nyje... Dažnai esu sakęs, ir 
nepaliausiu niekuomet 
kartojęs: pasaulio išgany
mui yra būtinai reikalin
gas supratimas ir papliti
mas pranciškoniško idea
lo’’.
Kard. Verdicr, Paryžiaus Arkiv.

iri • *

"ta.
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Kam Tų Kunigy Reikia?
(J. Bružiko S. J., Laiškas)

Šalin kunigai! Taip šau
kia šių dienų bedieviai, bet 
prie jų prisideda, deja, ir 
daugelis buvusių, arba net 
esančių ir praktikuojančių • 
katalikų. Jau nekalbu a-. 
pie tuos kraštus, kaip Ru
siją. Ispaniją ir Meksiką, 
kur bedievių ne tik rankos, 
bet ir nasrai raudoni nuo 
kunigienos. Ten, tai jau 
tikrai, kunigų skerdyklos! 
Bet jau ir katalikiškiau
siose šalyse, kaip. Lietu
voj, kuri nedovanai užsi
pelnė Šventosios Lietuvos, 
arba Šventosios Žemaiti
jos vardą, šiandien jau ne 
vienam lietuviui katalikui 
kunigo asmuo ir vardas 
pasidarė lyg tas raudonas 
skuduras, kuriuo įerzina
mi Ispanijos jaučiai!

Dėl ko taip darosi? Ži
noma. kunigų priešai tuo
jau užgriaudžios: Kunigai 
kalti! Jie dykaduoniai, ne
naudėliai, lupikai, vargšų 
skriaudėjai, vargšo žmo
gaus neužjaučia, šalin su 
jais, kam mums jų reik ir 
taip toliau.

Bet atsiminkime. Ger
biamieji, kad mes taip pat 
turime labai teisingą pa
tarlę: Kas veža, tą ir pla
ka! Aš čia neturiu tikslo 
kunigus ginti ir jų viso-: 
kias kaip jie vadina “šuny
bes“ paslėpti. Visai ne! Aš 
tik noriu būti atviras ir 
teisingas! Aš aiškiai ir at
virai pasakysiu, ir jūs pa
tys nevienas žinote, kad y- 
ra ir blogų kunigų. Bet ar 
visi tokie, ir dėl ko mes ne
paklausiame, iš kur tie 
blogi kunigai yra kilę? 
Gal jie nuo mėnulio, ar 
nuo saulės, ar nuo kokios 
kitos planetos atsikraustė. 
Visai ne! Jie yra tų pačių 
tėvų vaikai, ką ir visi žmo
nės. O irgi labai teisinga 
lietuviška patarlė: Kokie 
tėvai, tokie ir vaikai! Ar 
dabar aišku? Nors yra iš
imčių, vienok dažniausiai 

Bet 
Ko-
ma-
Ką 

ir bekalbėti?! Gal iš 20 šei
mų viena išlaiko moterys
tės šventumą, o atsiminki
te. kad ir moterystė yra 
Sakramentas ir tai ne bet 
koks, bet didis! Kaip sako 
šv. Povilas, ir stovi tarp 
septynių Sakramentų ša
lia Kunigystės. O betgi ar 
tu labai daug rasi šeimų, 
kuriose vaikai nematytų 
tėvų girtuokliaujančių, ne
dorai prie vaikų pliauš
kiančių. kitus skriaudžian
čių ir t. t.

Ir tu dabar iš tokių tėvų 
gauk šventą kunigą. Tik-

vaikai paseka tėvais, 
kokie šių laikų tėvai?! 
kios šeimos?! Ką mato 
ži vaikeliai augdami?

rai. Dievas turi daryti ste-j 
buklą, kad kunigais šiais 
laikais būtų geri. Ir tas 
stebuklas yra, nes nors 
matome tokį bendrą doros 

! pakrikimą visame pasau
ly, vienok mūsų kunigai 

‘ kildami iš tokio pasaulio 
daugumoj yra geri, pasi
šventę, uolūs; atlieka 
jiems uždėtas sunkias pa
reigas rūpestingai ir, jei
gu reikia, kaip šimtai ir 
tūkstančiai pavyzdžių ro
do Ispanijoj, Meksikoj ir 
Rusijoj, atiduoda už Kris-! 
tų savo gyvybę! Tai ko 
daugiau mes norime?! O 
jeigu atsiranda iš 100 koks 
atpuolėlis, lyg iš 12 antras 
Judas, ar tai turime ant 
visų likusių kunigų mesti 
jo nuodėmes? Ir visą kuni-j 
go luomą šmeižti?! Ar kiti 
apaštalai verti paniekini
mo ir bausmės, kad Judas 
pasidarė neištikimas? 
šimtus kartų geriau pada
rysime, jeigu už tokį nelai
mingą kunigą pasimelsi
me, kad ir jis taip nebaig
tų savo gyvenimo kaip Ju
das, bet kaip šv. ! 
apsipylęs ašaromis, gaiiė- se kuo uoliausiai dalyvau
tu si savo kaltės. Už tat kime, priimdami kunigų 
šv. Tėvas Pijus XI palai- Intencija šv. Komuniją, iš- 
m.no pamaldumą uz kum- ■ dami < juo’s .v Miši^ 
gus, ypač vadinamus Ku- kalbėdamį prie kunigų 
nigų šeštadienius, t. y.'Motinos, Švenč. Panelės, 
pirmus kiekvieno mėnesio !šv. Rožančių.

Tautinių drabužių propagandos baliuje, Kaune. Dabar tautiniai lietuviški 
drabužiai labiau plinta miestuose, negu sodžiuose. VDV.

šeštadienius, kad tikintie
ji kuo daugiausiai melstų
si už esančius, o ypač už 
būsimus kunigus, kurie 
ruošiasi seminarijose. Bet 
taip pat, kad Dievas suža
dintų naujų pašaukimų, o 
tie kurie pražudė savo 

I aukštą garbę, kad grįžtų 
prįe Gero Ganytojo. Dėl to 

Petras, ū* mes tuose šeštadieniuo-

Kas Yra Kunigas?

t

ant nusidėjėlio galvos, o 
lūpos kartojo: “Aš tave iš
rišu, vardan Dievo Tėvo ir 
Sūnaus ir šventosios Dva
sios Amen“, vien Amerikoj 
apie 13,000 kartų, o kiek 
Lietuvoj? Vienas senelis 
vyskupas sakėsi jau iš
klausęs savo gyvenime mi
lijoną išpažinčių! O juk 
vienas išrišimas yra dides
nis stebuklas, negu viso

1

Nežiūrėdami į kunigo y- tekęs. Tik tuomet žmoge- 
das, ar kai tais į nuodėmes, lis pulsis prie kunigo ran- 

. kokias jis turi, už kurias 
mes neatsakysime, tik jis 
pats duos apyskaitą prieš 
savo Sutvėrėją, vienok 

‘mes turime visi vienu bal- 
su pasakyti, kad kunigas, 
koks jis nebūtų, yra ir pa
siliks tarpininkas tarp 
Dievo ir žmonių; kokios jo 
rankos nebūtų, šventos ar 
nuodėmingos, vis vien jis 
turi teisę tave išrišti iš 
tavo nuodėmių, aukoti ne
kruviną šv. Mišių auką, 
paduoti tau Komuniją, ap
krikštyti tavo kūdikį, su
teikti Paskutinį Patepimą, 
surišti 
ryšiais ir atlikti kitas ku-jgas atlaikys su stikliniu 
nigystės sakramento pa
reigas.

Mes turime neapsakomai! 
būti dėkingi kunigui nors 
ir už mažiausią patarnavi
mą, nes tas patarnavimas 
yra daromas Bažnyčios ir 
ypač Kristaus vardu. Die
vo Teisme tu gal nė vieno 
prieteliaus jau nebeturėsi, 
visi nuo tavęs atsitrauks, 
bet tik vienas prietelis at
sistos šalia tavęs ir pasa
kys: A. tave, vaikeli, išri- 
šau iš tavo nuodėmių, o 
žiūrėk, kur tu būtum pa-

I

pasaulio sutvėrimas, nes 
visą pasaulį Dievas sutvė
rė vienu žodžiu, o išpažintį 
įsteigė visu savo gyveni
mu ir mirtimi ant kry
žiaus, kada ištarė paskuti- 

Įnį žodį: “Išsipildė“! Kas 
(“išsipildė”? Aišku, atpir
kimas! Dabar tik eikite 
pas mano pastatytus ku
nigus, o gausite išrišimą 
iš jūsų nuodėmių!I

O Mišios!
Šventas Pranciškus Asi- bę ant sutvertų daiktų, bet 

žietis net nedrįso šventin- nė vienas neturi ant paties 
tis į kunigus vien dėl šv. 
Mišių aukos jis pasitenki
no pasilikti visą gyvenimą 
diakonu, ir tai tarnavo šv. 
Mišių aukai su baime, o 
užklaustas apie kunigą, 
atsakydavo: “Jeigu susi
rikčiau varteliuose kunigą

gustinas (Conc. 2 in Ps. nas lašelis yra brangea 
už milijonus pasaulių!

Visas žmogus sudreba, Taigi, kaip matote, ne[ 
visa žemė sujuda,visas baigtume .’ apie tąįdaly 
dangus nustemba, kai ant niekada kalbėti, tik 
altoriaus kunigo rankose mirties ir tai gal nepili 
Kristus, Gyvojo Dievo Sū- tesuprasime, 
nūs, atsiranda. O nuostabi gus buvo mums kunį 
didybė! O neapsakoma ver-1 
tybė! O nuolanki aukšty
bė, kad Viešpats, viso pa
saulio Dievas ir Dievo Sū
nus, taip save pažemina...” 
atsiliepia šv. Pranciškus 
(I Epist. 12).

Dėl to jeigu kunigas be 
priežasties apleistų nors 
vienerias šv. Mišias, dau
giau nuostolių padarytų 
Bažnyčiai ir daugiau a- 
timtų Dievui garbės, negu 
atimdamas ir didžiausią 
kurį šventąjį iš Bažnyčios, 
sakysim, šv. Steponą, nes 
per amžius vienas šventa
sis negali tiek duoti Die- 
yuį garbės, o Bažnyčia tiek 
gauti malonių ir padidinti 
savo iždą, kaip per viene
rias šy. Mišias! (plg. M- 
Cochem “Meduką Missae” 
244-5 psl.).

Dar einama toliau ir 
klausiama, kur būtų gar
bingesnė pareiga ir dides
nė galybė, jeigu Dievas 
duotų žmogui pasirinkti: 
Būk viso pasaulio valdo
vas, dar daugiau! — duodu 
tau galybę sutverti dar 
naują pasaulį su milijonais Į 
naujų žvaigždžių, arba ! 
štai, — būk mapo tarnas-' 
kunigas, eik ir atlaikyk 
šv. Mišias?! Aišku, kad ku
nigo galybė ir privilegija! 
yra didesnė ir garbinges
nė! Nes per Mišias kunigas 
gauna galią ant Kristaus 
Kūno ir Kraujo, kurio vie-

37).
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koks br;

1 per kurį mes gavome Kr 
štą, Išpažintį, Komuni 
Mišias ir kitas Dievo ma 
nes.

Dėl to neseniai miręs j 
Tėvas, Pijus XI, švęs< 
mas savo kunigystės 
metų jubiliejų, 1935 i 
padarė net Šventuos! 
Metus visai Bažnyčiai 
išleido atskirą Ęnciklįl 
kad patiems kunigams 
pasauliui priminus, k( 
brangų turtą mes turi] 
ir už tat neniekinkime, l 
saugokime ir ginkime i 
vo kunigus. Bet ir ši; 
metais tik ką prieš mū 
Šy. Tėvas paskyrė tam ti 
slui visą kovo mėnesį ir i 
gino siųsti į Aukščiausis 
savo maldas, kad Jis suž 
dintų doruose jaunuoliu 
se kunigystės pašaukim 
o jau esančius kunigus si 
printų savo malone, 
tuos nelaiminguosius, k 
rie nesuprato kunigyst 
brangumo ir ją pamyn 
nelyginant, kaip Judas, v 
grąžintų prie doros keli 
nes kunigas visados pas 

j liks kunigas, ar jis bi 
į danguje ar pragare. Ypž 
! pradėkime praktikuot 
kaip viršuj minėjau, Kun 
gų šeštadienius. Būčia 
nepaprastai dėkingas, je 
gu ir už mane atsidūsėti 
mėtė. Ačiū!

Jūsų Kristuje,
Kun. J. B r ūži kas, S.,

'Sutvėrėjo, o kunigas turi, 
! jis kada nori, paršaukia iš 
dangaus Angelų Karalių.

Kunigo galybė dar di
desnė ir už Marijos, nes 
Marija tik sutikimą davė 
būti Dievo Motina, bet šv. 
Dvasia atliko Įsikūnijimo 
stebuklą, gi kunigas kon
sekruodamas Ostiją pats 
aktyviai dalyvauja. Ego 
.volo celebrare' missam et 
conficere corpus et san- 

iguinem Domini Nostri Je- 
su Christi. Aš noriu laiky
ti Mišias ir (kartu su Die
vu ) pagaminti Kristaus 
mūsų Viešpaties Kūną ir 

(Kraują. Vadinasi vykdinti 
darbą, kuris tik pačiam 
Dievui priklauso. Kunigas 

1 4- A Iv o 4- c, Tžr A 11 rv
į tėvas. Kunigas ir už šv. 
Juozapą galingesnis, nes 
išv. Juozapas buvo tik Glo- 
I ------- .

j

kos ir ją dėkingai pabu
čiuos, nes tik Dievo Teis-!ir angelą, tai pirmiau pra-1 
me pilnai supras, koks ge-i leisčiau kunigą, o paskui 
radaris yra kunigas, kurį angelą!” Ir jis kartais par

puolęs bučiuodavo kunigo 
pėdsakus, jei kunigas pra
eidavo. (Pasakyk šių die
nų laisvamaniams apie 
Ui!)

Štai ką sako Šv. Bona
ventūra apie Šv. Mišių au
ką. “Mišios taip yra pilnos 

' paslapčių, kaip jūros lašų, 
' kaip saulė kibirkščių, kaip _ 
padangė žvaigždžių, kaip ęampa Įyg antras Kristaus 
dangus angelų” ir kunigas ■ 
turi galę jas laikyti... An-I 
gėlai ir šventieji nors iš-Į 
kilmingiausiai tarnauja ir 
Aukščiausiam Viešpačiui 
didžiausią teikia garbę ir 
šlovę, bet palyginus su ta 
garbe, kurią kunigas duo
da Dievui, aukodamas šv.

me pilnai supras, koks ge- leisčiau kunigą,

gal gyvendamas niekino, 
šmeižė ir ypač net tą, ku
ris ne kartą jam suteikė; 
išrišimą, atlaikė šv. mišias I 
ir į buvusio šmeižiko lū-| 
pas įdėjo Švenčiausiąjį. 

Taigi, nežiūrėk, kokios 
rankos tave išriša, ar su-! 
teikia tau Komuniją, bet! 
žiūrėk, ką tu gauni per tas! 
rankas. Ar mes nelygiai 
gerbiame medinį kryžių su 
auksiniu? Ar daug Mišios 

tave moterystės pasikeis, kad vienas kuni-

Klausimai ir Atsakymai
lijo Laito ttto Pastotos jmink, kad imigrantas i 

| anksto arba prieš atvaži;
vimą neturi turėti dari

' kontrakto.
į

i
I
I
I

Namų Savininkas Turi ta 
Šilumos Žiemos Laiku

Federal I j

Klausimas — Aš nuori 
ju apartmentą New Yor 
mieste. Neturiu jokio ko 
trakto su namo savinink 
tik gyvenu nuo vieno m 
nėšio iki kito. Neseniai 1 
bai šaltose dienose sav 
ninkas nedavė mums ši! 
mos. Turiu kelis nta# 
vaikučius šeimynoje. 1 
galima priversti jį due 
mums užtektinai šilumo;l

Atsakymas — Pagal S 
nitariškumo Kodeksą Ne

Klausimas — Suprantu, 
jog Federal Housing Ad- 
minįstration skolina pini
gų tiesiog ūkininkams ir 
žmonėms, kurie ketina 
pirkti ūkį. Kur žmogus ga
li prašyti tokios paskolos?

Atsakymas
Housing Administration 
neskolina pinigų pačiam ū- 
kininkui ar norinčiam bū
ti ūkininkui. Bet apsaugo
ja privatiškas paskolų į- 
staigas prieš nuostolius 
paskolų ūkininkams, tokiu 
būdu yra lengviaus ūki
ninkams gauti paskolas.

bėjas, nešiotojas, o kuni
gas’.... Tai kunigo galybė 
tam tikroj prasmėj neri
bota. nes jis turi galią patį 
Dievo Sūnų paršaukti ant 
altoriaus, turi galybę pra-

' kieliku, o kitas su deiman
tiniu, o Solovkų salose bol
ševikų kalėjimuose su pa
prasta konservų dėžute? 
Visos Mišios bus lygios 
vertės. Tas pat ir su kuni
gu. Gal kunigas ir ne ver
čiausias būtų prie alto
riaus, gal jis už tai eis į 
pragarą, nes būdamas 
sunkioj nuodėmėj laiko 
Mišias šventvagiškai, bet 
pačios Mišios per tai nė 
kiek nepasikeitė. Eik ir 
klausyk. Eik prie Dievo 
Stalo ir klaupkis, nes ku
nigas atneša tau Švenčiau
siąjį. Dėl to aš kartais per 
misijas įsikarščiavęs šau
kiu žmonėms: “O jeigu tau 
ir su šakėmis paduotų 
Švenčiausiąjį, tai ir tos ša
kės pasidarytų tau bran
gios, panašiai, kaip vienas 
karalius nedrįso iš pagar
bos daugiau vartoti savo 
arklio, kurį kunigui davė 
kad perjotų per upę su 
Švenčiausiuoju!”

Aš kartais iš pagarbos ir 
džiaugsmo pats bučiuoju 
savo rankas ir tuos pirš
tus, kurie jau šimtus tūk
stančių išdalino Komuni
jų, apie 6 tūkstančius kar
tų aukojo šv. Mišių auką,

I

Mišias, beveik kaip niekas šalinti duonos esybę, o jos

Jus keliausite greitai ir patogiai mūsų 
populiariais laivais:

BREMEN • EUROPA
COLUMEUS

NEW YORK • HAMBURG
HANSA • DEUTSCHLAND 
Patogus geležinkeliais susisiekimas is t>remen 

ar Hamburgo

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant 
iš Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 .ir 
nuo birželio 26 iki liepos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.

Informacijų klauskite pas vietinį agenta arba 
252 Boylston St., Boston, Mass.

^BAMBUBG-AMEBICAM UBE 
riįMOBTB 6EBMAM IE0TD

atrodo, sako teologas Mo
lina.

Jokis kitas dalykas nėra 
tiek šventas ir dieviškas, 
kaip ši išgąstinga šv. mi
šių auka, kurioje ta gyvo
ji Ostija, per kurią kartą 
ant kryžiaus su Dievu Tė
vu buvome sutaikinti, 
šiandien ant altoriaus per 
kunigus yra aukojama. Už 
tat jeigu kunigas galėtų 
visų šventųjų ir gerų žmo
nių dievotumą išreikšti ir 
viso pasaulio aukas sudė
tų, nieko nereiškia sulygi
nant su vienerių šy. mišių 
auka. Net Švenčiausios 
Panelės Marijos dorybės 
ir nuopelnai ir visų kanki-

vieton apgyvendinti Jėzų 
iš dangaus. Kiti šventieji 
skina vaisius nuo medžio 
ir dalina žmonėms (su
prask malones), o kunigas 
patį medį ir vaisius gami
na, daugina, sodina, lais
to, persodina į žmonių šir
dis...

Kunigystės nors ant že
mės vartojama, bet ji turė
tų priklausyti prie dangiš
kų privilegijų. Baisu net 
pamanyti, ką kunigas ad
ministruoja! Jam yra su
teikta tokia galybė, kokios 
Dievas, kaip matėme, ne
suteikė nei angelams, nei 
arkangelams, nei šv. Juo

nių kraujas yra tik atspin-Į Savo Motinai
dys paties Kristaus, nes iš Je.gu kasjs.giim-
Jo. per Jį ir Jame tie da- lt’»- kokl“ P“laPūs k™- 
lykai gauna savo šventu-Jas atlieka, suprastų, ko
mo, o šv. Mišių auka juk:kl« Pagarbą, vertę ir ma- 
vra nats Kristus lonę Sv" Dvasia davc kum'

Kunigas laike Mišių da- ir kai? jj išaukštino, 
ro didesnį stebuklą negu :SaKo Sv Jonas Knzosto- 
šventieji, kurių maldomis jmas <Ub' 3 de sacerd>' 
ligoniai pagyja, numirėliai “O kokia kunigo vertė, 

o kiek kartų toji dešinė į keliasi, aklieji praregi. An- j kurio rankose įsikūnija 
ranka pakilo klausykloje' gėlai irgi turi didelę galy-i Kristus!“ šaukia šv. Au-

I

Leidimas Agrikulturisty

Klausimas — Turiu ūkįjY0rko> namų savininka 
Naujoj Anglijoj ir gražiai kur yra .centralinis a, 
gyvenu su savo šeimyna, gydymas, priverstinai tu. 
Noriu parsitraukti vedusią pristatyti šilumos gyvet 
giminę, su diplomą iš agri- tojams ’ ’
kultūriškos mokyklos Eu
ropoje. Ar tas duoda jam 
kokią pirmenybę?

Atsakymas — Imigraci
jos Įstatymas iš 1924 m. 
pareiškia, kad prityrę a- 
grikultūristai jų žmonos 
ir vaikai po 18 metų gauna 
pirmenybę kvotoje (seka 
tėvus ir vyrus Amerikos 
piliečių), bet šitas įstaty
mo aprūpinimas dabarti
niu laiku ne labai pagelbs
ti aplikantams, kurie yra 
prityrę ;

kuomet laul 
temperatūra nupuola ž 
miaus 55 laispnių Fahre 
heit. Kad tamsta neU 
sutarties, tai nieko nercj 
kia. Įstatymas reikalaų; 
kad kiekvienas užįmt 
kambaris apartmento p 
valo būti apšildytas m 
žiausiai iki 68 laipsnių F 
brenheit, nuo 6-tos vąla 
dos ryte iki 10 vai. vakai 

Jeigu tavo namų sa1 
ninkas neduos šilumos š; 
toje dienoje, tai paras;

agrikuitūristai. iaįštą arba užtelefonu 
Kaip tamsta gerai žinai, Sanitary
čia dabar daugiau ūkio 
darbininkų nereikia, ir dėl
to, jie turi prisiekti, kad 
netaps visuomeniškoms 
sunkenybėms atvykę.

Pasiųsk afidavitą tavo 
giminei, užrašyk kiek pini
gų turi, ir kad stengsis 
jam gauti darbą. Atsi-

Bureau of tr
New York City Health D 
partment. FLL

Girtuokliavimas, kūni 
koji meilė, pavydas ir vt 
nias — visi lygūs tarp s— 
vęs. Ką jie užvaldo, to pr«r 
tą pražudo.

___ Šv.Grigaliut

■J
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Antanas Skirius

Kuo Buvo Klaipėda Lietuvai
1939 m. vasario 22 d. per 

viso pasaulio radio ir spau
dą nuaidėjo liūdna lietuvių 
tautai žinia, kad Hitleris 
Klaipėdos kraštą prijun
gia prie Vokietijos, kad 
per keletą dienų lietuvių 
įstaigos turi būti užleistos 
vokiečiams. Šiame straip
snyje neliesiu tautininkų 
vedamos politikos, nesiim
siu jos nei kaltinti nei tei
sinti, nes manau, kad bus 
kitų, kurie šj klausimą pla- ™62Z802 t."”1936 m.“1371! 
ciau nusvies. Man, įsgyve- 
nūs Klaipėdoj apie ketve
rius metus ir studijavus 
jos pramonės, prekybos ir 
uosto liečiančius klausi
mus, norisi čia iškelti kuo 
mums buvo Kiaipėdo eko
nominiu atžvilgiu.

vos, ji iš buvusio mažo 
žvejų ir medžių uosto iš
augo į didžiulį prekybos 
uostą. Štai keletą skaičių 
to smarkaus augimo —

1909 m. įplaukė į Klaipė
dos uostą 742 laivai, talpos 
244.097 tonų; 1913 m. 799 
laivai — 310.360 tonų; 1924 

j m. 694 laivai — 266.777 t. ;
1930 m. 960 laivai — 499. 

'792 t.; 1932 m. 1113 1. — 
519.728 t.; 1934 m. 1030 1.<

UOSTAS. Klaipėda buvo 
vienintelis Lietuvos pre
kybinis ir keleivinis uos
tas, vienintelis betarpinis 
mūsų išėjimas į platųjį 
pasaulį. Todėl Lietuva,
gavusi Klaipėdos uostą, i 
visą savo prekybinį judėji-. 
mą nukreipė per jį, ėmėsi 
stropaus uosto fartvaterio 
(laivų kelio), krantinių, 
kranų ir sandelių tobulini
mo ir statymo. Uosto ats
tatymui vyriausybė per 
1923 — 1936 m. išleido 
35.600.000 litų, o iš jo pa
jamų gavo tiktai 8.900.000 
litų, turint mintyje, kad 
dar per 1937 ir 1938 m. 
naujų krantinių ir kranų 
statymui išleista apie 
5.000.000 litų, viso turėsi
me investuota iš Lietuvos 
isco apie 42.000.000 litų, 
lurjuos būtume atgavę tik 
pr dešimtmečius ir gal 
n<t šimtmečius. Tik atsi-, 
žvigdama } tas dideles in- 
vetuotas sumas, Vokieti
ja bidžia Lietuvai naudo
tis zisais uosto įrengimais 
be pkių mokesčių, laisvo 
uos o teisėmis, per 99 me
tus (toks paprastai juri
dišku imamas skaičius, 
kai valstybė nenori visiš
kai sr parduoti ar atiduoti 
savo turtų, bet visuome
niškas ar ekonominiais 
sumetimais yra būtinas 
reikahs atiduoti, parduoti 
ar bent išnuomuoti).

Per paskutiniuosius me- 
tus per Klaipėdos uostą ė- 
jo 75 G visos Lietuvos pre
kybos su užsieniais (imant 
svorio atžvilgiu). Klaipė
dai prisijungus prie Lietu-

— 788.496 t.; 1937 ir 
1938 m. 1500 laivai — 900. 
000 t.

Paskutinių dviejų metų 
davinius imu apytikrius ir 

j apibendrinęs. Iš lentelės 
i matome, kad uostan įveži- 
; mas padidėjo tris kart.

O kaip su išvežimu?
Prieš Didįjį karą per 

■Klaipėdą Rusija išveždavo 
tik ąžuolų kamienus ir li
nus. Pav. 1913 m. išvežta 
179.000 ąžuolų kamienų ir 
27.100 kvintatų linų. O jau 
1924 — 1936 m. eksportas 
žymiai pasikeičia: 1924 m. 
išplaukė 707 laivai 266.550 
Reg. To.; 1930 m. — 960 1. 
— 500.007 Reg. To.; 1936; 
m- — 1395 laivai — 790. 
098 Reg. To.

Ko daugiausia išvežė Lie- Į 
tuva į užsienį ir už kiek Ii- j 
tų matysime iš šių 1938 
metų davinių: Kiaulių 153. 
129 tonų už 21.257.300 Lt., 
grūdų 132.389 tonų už 21. 
702.500 Lt, kiauliena, be
konas, 10.483 tonų už 25. 

,132.300 Lt; sviesto 17.412 
tonų už 48.458.700 Lt; linų 
10.226 tonų už 14.392.100 
Lt; popiermalkių 49.939,7 

j tonų už 12,737.200 Lt; vir
vių (tow) 8.553 tonų už 
8.258.200 Lt; šviežios mė
sos 4.447 tonų už 6.080.200 
Lt; arklių 11.864 tonų už 
4.933.000 Lt; lentų 34.676,7 
tonų už 4.064.100 Lt; kiau- 

Įšinių 4.788,8 tonų už 7.832. 
1400 Lt; įvairių medžių 62, 
1581. — tonų už 6.518.200
Lt. —

Be to, dar išveža sėmenų 
ir dobilų sėklų už Lt. 4.793. 
200; dešrų ir paukštienos 
už Lt. 4.983.300; odų — už 
Lt. 4.743.500; taukų ir sū
rio — už Lt. 3,276.000; ir 
kitų smulkesnių žemės ū- 
kio gaminių. Viso šito ek
sporto, ypač maisto pro
duktų ir medžio rūšys, 
virš 80 5* buvo išvežama

I
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Small Radio with 
B!G Performance. 
1939 PHILCO

Governor “

Officially openinu the galės of the World's Fair of the We»t 
on Treasure Island. Governor Culbert L. Olson of California uses 
a $35,0(M> key of jewels in a cereroonj the firat day of the great 
Evposition on San Francisco Bay. The crowd waa jammed against 
the gale, waiting to get through.

Svarbiu Reikalu

I

i

'tai tiesiausias ir Leisiu-! ją yjlmečiams Remtį. Ga- LAIŠKŲ DĖŽUTĖ 
------- •--» -- --- ——‘į'iėtų tokia draugiją turėti ________
vilniečius, jų kultūrinius ■ savo centrą, galėtų turėti 1 0^.^^ -Darbininko”

Vadovybė: —

giausias kelias, tai remti

skyrius, galėtų turėti ry-reikalus, popujeriųs Ame-'
rikoje Vilniaus našlaičius, šius tarp savęs ir su kitais, 
kurių nemažai ten rasime, 
skurdas ten didelis. Tik 
jai mes remsime vilnie
čius Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos vardu, supran
tama mūsų aukos nebus 
ten įleidžiamos, nes vada
vimo organizacija ten bus 
laikoma politine organiza
cija. Mes gi ten jokios po
litikos nevarome ir ne ne
manome varyti. Mes tik turėtų būti patys Vilniaus jungą, 
norime paremti savo bro- krašto lietuviai, gyvenan- organizuoti į Sąjungą gali mo
lius jų skurde, mes tik no- tieji išeivijoje. Galėtų čia kytis. šviesus ir siekti geresnio 
rime kelti jų tautišką-lie- ir įvairių vietų vardais va- būvių. Linkiu "Darbininkui 
tuvišką kultūrą, mes ne- dintis tos draugijos sky- »eriausios^k^>tįes ir »ausios be
manome eiti ten ir dirbti rįai. Sakysime, kur dau- 
nelegalų darbą. Amerikie
tis visuomet atviras, tie
siakalbis, tai reiktų jam ir 
orgai)įz.acįją turėti tokią, 
kuri atitiktų jo siekiamus 
tikslus.

Vilniečius remia ir rems 
didžiuma Amerikos lietu
vių. Nei vienais geras lje-1 
tuvis nuo in neatsisako, ‘ vos ką kitą, gal kas atras 
daug aukų ten nuplaukė ką nors naujesnio, gyvos 
per įvairius tarpininkus, 
tai ar negeriau dabar 
mums remti vilniečius tie
siog ir sudaryti Amerikoje 
ir visoje išeivijoje Draugi-

Mums išeiviams pažįsta
ma Kaune veikianti orga
nizacija Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti, kodėl 
negalėtume mes čia turėti 
Draugiją Vilniečiams 
Remti? Galime ir privalo
me panašią organizaciją 
turėti.

Šios organizacijos akty
viausieji veikėjai, ypač, vimą į Lietuvių Darbininkų Są- 

. Darbininkai tik būdami

Su šiuo laišku siunčiu $3JN! 
už “Darbininką”. Gaila, kad dėl 
nepatogių aplinkybių su kuopa 
reikia skirtis, bet su "Darbinin
ku” neįmanoma, nes "Darbinin
kas” yra man prie širdies. (Jei
gu taip galima sakyti: yra ma
no širdis). "Darbininkas” stovi 
už tuos idealus, kurie yra man 
brangūs: 1. už tikybą, tautą,
mokslą ir darbininkų organiza-

giau gyvena švenčioniškių 
— galėtų būti Švenčionių ' 
Draugija ar komitetas 
kur daugiau seiniečių 
galėtu būti Komitetas ar 
Draugija Seinams remti.

Metu čia palaidas mintis, 
leidžiu jas diskusiniu 
straipsniu. Gal kas sugal- 

i

tuvių prenumeratorių šeimos.
Pranas Gumbele viėius.

Hartford. Conn.
- _________________________________________________

__ čiams laiku jų reikalus už
mirštume, jei jų neparem- 
tųme. Chicagietis.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

nio. bet viena yra aiškų, j 
kad veikti reikia. Prasi- ia
kaistame prieš lietuvių ’ tinkamai 
tautos istoriją, jei meistruota — 
sunkiu broliams ; ’

I Ką tik gavome iš Lietu-
1 vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 

i ir p-ražiai įlius- 
. — atvaizduota pa- 

vilnie- veikslais. Kaina tik 25c.

LRKSA 1938 Metais Padarė

Push-Button 
Tuning! 

HcrcV a radio your cniirc 
housrhold will enjoy! Dr- 
spiteJis compaet si«e, thts 
ncw 7T Philco brings you 
a worl<( of powcr. fine 
tone and the thrilling 
eonvenienee of Elcctric 
Push-Botton Taning. And 
it's cvery inch a Philco 
in nnalitv, _ __
voHunanship .50 
8JM1 VA1UC • ■

Pay a* Httle as $1.00 a week!

UNION ELECTRHJAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

ii

ir pagalvojus atsakyti.
Lenkai Lietuvoje laimė

jo negeruoju, bet pries
pauda. Lenkai ten laimėjo 
jėga ir tik diplomatiškai. 
Lietuvos visuomenė žino, 
kas jai yra Vilnius ir Vil
niaus kraštas ir atsisa
kiusi nuo VVS-gos — ji 
širdyje neatsisakė ir neat
sisakys nuo savo teisių į

B

X

Didelę Pažangą
VISI NARIAI BOKITE ORGANIZATORIAIS, TRAUKITE 

1 SAVO KUOPAS NAUJUS NARIUS!

APSIDRAUDIMAS PIGUS — PROTEKCIJA DIDELĖ

Lenkams spaudžiant Lie
tuvoje, uždaryta Vilniui 
Vaduoti Sąjunga, kuri vei
kė nuo 1925 metų, berods, 

i balandžio mėnesio pabai
gos. Per tą laiką ji buvo 
išaugusi į milžinišką orga
nizaciją. Jos skyriais buvo 
nusėta ne tik visa Nepri-i 
klausomoji Lietuva, bet ir 
lietuvių kolonijos užsie
niuose. Jos organas “Mūsų Į sostinę ir brolius lietuvius. 
Vilnius” buvo skaitomas Lietuvos visuomenės krū- 
ne tik VVS narių, bet ir 
šiaip atskirų lietuvių visa
me pasaulyje.

Suprantama tat, kad lik
vidavus organizaciją, už
darius plačiai skaitomą 
žurnalą, ne vienas galvo
ja: kas bus toliau? Ar mes, 
Amerikoje, ir kitur gyve
nantieji turime taip pat 
likviduoti turimus VVS 
skyrius? Ar mes turime 
burtis į centrus, kuriuos 
mums rekomenduoja bu
vusieji VVS pirmininkai ir 
veikėjai ?

Čia reikia kiek stabtelti

J
Ivy

-į-
I
I

LRKSA užbaigė 1938 metus su naujais pirmynžangos re
kordais. Turtas padidėjo, narių skaičius paaugo, mirtingumo 
rata sumažėjo. Pavyzdin, 1935 m. mirtingumo rata siekė 
165.1 G, o 1938 m. tik 133.2' <.

Finansinis Stovis Gruodžio 31. 1938
PAJAMOS IR IŠLAIDOS (Income and Disbursements I :
Totai Premium Income
Investment Income
Ali Other Income
Claims Paid
TURTAS (Assets):
Real JEstate. book vaJue
Mortgage Loans
Bonds and Stocks
Liens on Certificates of members
Cash in Office and Banks
Ali Other Assets

-

8

$

Gross Assets
Non-admitted assets deducted

168.155.95
55.094.93

4.542.52
134.215.59

116.815.08
102.114.58

1.075.635.85
299.62

135.142.64 
34.028.78

$1.464.036.55
283.218.69

laivais per Klaipėdos uos- 
t4-

Be virš minėtų valstybės 
investuotų uoste 42.000. 
000 litų dar lietuvių didžio
sios bendrovės 1937 ir 1938 
m. išleido milžiniškas su
mas sandėlių statymui. 
Štai 1938 m. išaugo gra
žūs, moderniški “Lietū
kio” (atsiėjo apie 2.000.000 
litų), uosto muitinės, 
“Sandėlio” bendrovės, Lie-: 
tuvos Banko ir kiti sandė
liai. Jie dauguma statyti 
centrinių ir valstybinių 

| Lietuvos bankų pinigais. 
' Jei šituos milžiniškus san- 
idėiius, viso kainavusius li- 
i gi 8.000.000 litų, priskirtų 
prie laisvo uosto teritori
jos būtų gerai. Atsižvel
giant į sąlygas ir vietą tu
rėtų tie sandėliai būti pri
skirti prie Lietuvos Klai
pėdos laisvojo uosto teri
torijos (jeigu jis tokia pla
čia prasme bus duotas).

Apie Klaipėdos krašto
švietimą, pramonę ir gy- Nepriklausomoje Lietuvo- 
ventojus duosiu davinių je.
kitame numeryje. Lieka vienas kelias, ir

l

tinėje paliko stipri Vil
niaus laisvės organizacija, 
kurios jokie lenkų spaudi
mai negali panaikinti, kaip 

! nepanaikino rusų žandarai 
didžiojo laisvės troškimo 

' — siekiant nepriklauso
mybės.

Mes Amerikoje esame 
lietuvių tautos dalis, ku
rios lenkų spaudimas čia 
nepasiekia, mes čia galė
tume ir galime turėti Vil
niaus Vadavimo Sąjungą, 
tik ar ji, kaip tokia, nau
dinga patiems vilniečiams 
ir Vilniaus - Seinų - Suval
kų kraštui?

Vilniaus vadavimas gali
mas buvo tiesiog iš Nepri-

. klausomos Lietuvos ir 
ten tiko tokia organizaci
ja. kuri būrė talkininkus, 
vaduotojus. Mes, ameri- 

. kiečiai, buvome tos orga
nizacijos rėmėjai, mes tu
rėjome čia skyrius ir pa
laikėme ryšius su centru, 
Kaune.

Sakoma dabar reiktų su
daryti VVS Centrą Ameri
koje. Su Nepriklausoma 
Lietuva tokis centras ry
šių palaikyti negalės, nes 
ten tokia organizacija ne
egzistuoja. Mes kaip VVS 
rėmėjai Laisvoje Lietuvo
je nesame reikalingi, o 
Vilniaus reikalas palieka 
gyvas visai lietuvių tautai. 

■ palieka ypač gyvi vilnie
čių rėmimo reikalai. Tuos 
reikalus, kaip žinoma, an- 

1 ksčiau rėmė uždarytoji 
VVS, o mes. kaip jau sa
kyta, rėmėme vilniečius 
per savo centrą, per VVS

i

a

r

Z

Totai Admitted Assets
ATSAKOMYBĖ (Liabilities) :
Claims in process of settlement
Certificate Reserves
Ali other accrued liabilities 
Surplus ....................................

$1.180.817.86

$ 16.175.00
928.383.49

9.016.38
227.242.9!)Totai $1.180.817.86

Solvency 108.2' <

SiJSIViESfYMO NĄRIŲ STOVIS:
Pilnamečių

10.418
202

Sausio 1938 m. narių buvo 
Padaugėjo

Sausio 1. 1939 na. narni buvo 10.620

Jaunamečių
470

75

Viso
10.888 \

277

545 11.165

Pasistengkime 1939 metais padaryt dar didesnę pažangą. 
Visi stpfcijne ĮSysivienymo auginimo darban!

.Šiais laikais daugiau, negu kuomet nors anksčiau, reika
linga frateraaiiziao dvasia ir saugus apsidraudimas. Susivie- 
nymas tam geriausia atsako.

šusivienymas yra tvirta, pažangi, fraternališka organi
zacija. Visi ljetųyįai, praktikuojantys katalikai, iki 55 metų, 
gali tapti nariais.

LIETUVIŲ R. K. SUSIVIENYMAS 
AMERIKOJ

73 E. SQUTH $T.. (P. O. Bok 32), WI|_KE.S-BARRE, PA.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

CLEVELAND, OHIO
Iš ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Kovo 19 d., bažnytinis choras 
suvaidino 3-jų veiksmų dramą: 
“Šv. Pranciškus".

šis gražus veikalas buvo su
vaidintas taip vykusiai, kad pa
sibaigus tikrai žmonės nenorėjo 
skirstytis. 12-to šimtmečio kos
tiumai. tų laikų dekoracija ir 
atsakantis vaidinimas žmones 
sužavėjo.

"Pranciškui" besimeldžiant, 
už scenos giedojo bažn. choras 
Pater Noster (Vinco Greičiaus, 
jaunojo muzika t. šis vaizdas 
buvo įspūdingiausias. Sceną pa
gražino pirmą kartą vartotos 
scenos užlaidos, labai gražios, 
gintarinės spalvos. Tarpe veiks
mų giedojo solo Pranas Nova- 
kas baritonas. Stasė Greičiūtė ir 
duetas — Ona Mačiutienė ir Pe
tronė Urbšaitė. Trumpai kalbėjo 
kun. V. Vilkutaitis apie Šv. 
Pranciškaus gyvenimą.

Žmonių Į vakarą atsilankė 
daug ir parapijai liks gražaus 
pelno.

Tuojaus po Velykų, bažn. cho
ras rengia kitą vakarą, kuris 
žada būti linksmo pobūdžio. 
Bus vaidinimas, dainos ir Įvai
rūs pamarginimai. Apie tai bus 
pranešta vėliaus.

Tuojaus po Velykų, bažn. cho
ras rengia kitą vakarą, kuris 
žada būti linksmo pobūdžio. Bus 
vaidinimas, dainos ir Įvairūs 
pamarginimai. Apie tai bus pra
nešta vėliaus.

Katalikiškoji spauda platina
ma. Mūsų bažnyčios prieangy
je. sekmadieniais po kiekvienų 
mišių (laikoma per.kerios mi
šios! yra pardavinėjami tris 
katalikiški laikraščiai, 
vietinis — ‘‘Lietuvių žinios". 
Catholic Bulletin ir “Darbinin
kas". Žmonės laikraščius nusi
pirkę. juos skaito ir kitiems pa
duoda.

Kovo 19 d.. Clevelando Dailės 
Muziejuje, muzikos programoje 
grojo smuikininkas V. Greičius. 
Publika susidėjo išimtinai 
muzikos mėgėjų, 
buvo labai gražus, 
kas grojo sunkius 
Brahams. Pagoniui. 
Bacho.

is
Programas
Smuikinin- 

kūrinius 
Mozarto ir

Nežiūrint, kaip būtų geriausi kiti produk
tai, bet Jūs visuomet sugrįšite prie

PICKV/ICK dėlei tikro
pasitenkinimo!

Buteliuose

(12 0NCŲ IR PILNOSE KVORTOSE)

IŠ KRANO — PARODYK KRANĄ

.-i bv HAFFENREFFEP & CO . INC. Boston. MOss BREWERS SiNCE ’b/'O

i

Sekmadienį, parapijos svetai
nėje buvo rodomi judami pa
veikslai apie Kristaus Kančią.

Art. Kaskas koncertas Įvyks 
balandžio 21 d. miesto auditori
joj. K< ncerte dalyvaus smuiki- 

Greičius. Visi bilietai
jau. rodos, yra išparduoti, 
lietai po $1.50c parduoti 
savaitės laike: kiti buvo 
75c. 50c. Dabar žmonės

ninkas V.
Bi-

v ienos 
$1.00. 
laukia

koncerto.

Bažnytinis choras rengiasi 
prie Verbų sekmadienio. Kuo
met kunigas tam tikrą dali pa
maldų atlieka už bažnyčios du
rų. tuo laiku su kunigu giedos 
vien choristai vyrai, o po to 
bažnyčioje visas choras.

m t 
lis

Jau penktas metas kaip pas 
us prigijo labai gražus papro- 
; budėti - melstis ir laukti pri

sikėlimo Velykų rytą. 6 valan
dos. Žmonės iš vakaro atlieka 
išpažintį, 
karstą, eina 
vidurnakčio.

aplanko Viešpaties 
stacijas ir taip iki 
Tuo laiku susiren

ka vyrai ir moterys, kurie va
dovauja giedojime. Tai nuo vi
durnakčio žmonės gieda Įvairias 
giesmes, kalba rožančių, karts 
nuo karto atlieka meditaciją. Ir 
taip maldininkai praleidžia nak
tį bažnyčioje iki sulaukia di
džiojo džiaugsmo Prisikėlimo 
Velykų ryto. 6 valandą. Tą gra
žų paprotį mūsų bažnyčioje įve- 

vargonininkas V. Greičius.
Gintarė.

dė

HARTFORD, CONN. 
TRILYPĖS GEGUŽINĖS 

REIKALU
Kovo 21. Lietuvių Mokyklos 

kambary įvyko trijų kuopų val-
būtent:' dybos susirinkimas Trilypės 

Gegužinės reikalu, kuri Įvyks 
liepos 16 d.. Sea Cliff Inn. New 
Haven. Conn. Dalyvavo šios 
valdybos: LRKSA 89 kuopos. 
ALRK Moterų Sąjungos 17 kuo
pos ir LDS 6 kuopos. Tam dar
bui išrinkta valdyba: Pirm. V. 
Petraitienė: vice - pirm. — K. 
Tamošiūnas: rašt. — A. Patec- 
kis; ižd. — P. Ambrasienė: ra- 
porteris — A. J. Kaunietis. Nu
tarta kviesti parapijos chorą ir 

■ chorui nuvežti parūpinti busą. 
Chorai pakviesti pavesta p. J. 

, Mončiūnui. Nutarta rengti kor-

Įtarimo vakarą, kad pasidaryti 
I finansų. Programai skelbimus 
jrinkti išrinkta šie: A. Mazaias.
Jr.: P. Manikienė. O. Navickie
nė. K. Tamošiūnas. Hartfordas 
pasirengęs dalyvauti, ir dės pa
stangas daugiausia surinkti 
skelbimų i programą.

LDS 6 KP. SUSIRINKIMAS
Tą pati vakarą, kovo 21. Įvyko 

LDS 6 kp. mėnesinis susirinki
mas. Dalyvavo visa valdyba, 
išskyrus ižd. A. Mazalą, kuris 
yra išvykęs.

Susirinkimas išrinko naują 
iždininką. Išrinkta p. P. Mani- 
kienė. Revizijos Komisija išda
vė raportą. 1938 metais pasiųsta 
Centrui narių mokesnių $161.25. 
Kuopa yra paaukavus Įvairiems 
geriems reikalams iš savo iždo 
$95.49. Kuopos ižde liko tik 
$14.00. ir Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonas $50.00.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
DRAUGIJA

šv. Ev. draugijos revizija yra 
daroma trys mėnesiai. Sausio, 
vasario ir kovo mėn. 1939 m. 
turėjo pajamų $1268.50: išmo
kėta per tą laiką $941.26. Ban- 
koj yra $14.332.70: pas iždinin
ką randasi $402.44: Viso pinigi
nis turtas siekia $14.735.14, ne
skaitant kitų investmentų.

Negaliu praleisti nepažymėjęs, 
kad pagal naujos konstitucijos 
patvarkymą daug jaunuolių 
pradėjo rašytis, nes mėnesinė 
mokestis tik $1.00. o gauna pa
šalpos $8.00 savaitėje ir mirus 
$300.00. Iki 25 metų amžiaus 
nėra Įstojimo mokesnio jaunuo
liams. ir pas gvdvtoją nereikia 
eiti. * * A.J.K.

WORCESTER, MASS
Antradienį, kovo 21-mą. Auš

ros Vartų par. aupitorijoje. Mo
terų Klubas surengė "penny sa
le". kur už vieną varinį centą 
pirko gražius rankų darbo išdir
binius ir kitokius dalykėlius.

Vakaras puikiai pavyko, va
dovystėje p. Onos McGovern’ie- 
nės. Jos pagelbininkės buvo: p. 
Elena Savage. p. Elzbieta La- 
Baire. p. Pranė Puzarienė. Mar- 
gareta Beauchimin. Marė Juod- 
snukienė, Katrina Podžiūnienė 
ir Anelė Sinkevičienė.

Pirmą Įžangos dovaną laimė
jo p. Stella Walsh‘ienė — ban
ką. dain. M. Čižauskienė dova
notą.

p. Greicaitienė laimėjo “sham- 
poo ir fingerwave". dovanojo 
Nell’s Beauty Shop. 123 Mill- 
bury gatvės.

DARBININKAS

* RENGĖJAI.

Pirmutiniai Po Velykų

ĮŠOKTAI
Rengia Lietuvos Vičių 17-ta Algirdo Kuopa

Penktadienį Balandžio April 14 d. 1939
Municipal Bldg. Salejė

East Broadway So. Boston, Mass

GROS LONGIN BUINIS ORKESTRĄ

Visas pelnas skiriamas naujos "Darbininko" intertypos Fondui. Visi kviečiami dalyvauti ir parem 
ti gražu tikslą

ATOSTOGOS LIETUVOJE
(Sako: "Būtų gerai dar pa-Į 
dirbėti su amerikiečiais.! 
bet čia Lietuvoje galybė 
darbo, net nėra laiko ato- 

j stogoms”. Gerb. Kanau
ninkas kaip pirmiau Ame
rikoje, taip ir dabar Lietu
voje yra brangus ir reika
lingas žmogus. įžymus 
švietėjas ir kultūros darbi
ninkas.

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Kan. Prof. Kemėšis mane; 

nusivedė į antrąją klasą ir, 
sako, kad jei konduktorius 
reikalaus primokėti, tai jis 
man “užfundysiąs”. Ir an
troje klasoje vos gavome 
vietą atsisėsti. Kondukto
rius iš amerikiečio nerei
kalavo primokėti, tai ir 
gerai.

Kan. prof. F. Kemėšis 
važiavo Į Linkėnus gydy
tis nuo reumatizmo. Kan. 
prof. Kemėšis sudiktėjęs, 
bet nesijaučia gerai kojo
mis, reumatas kankina. 
Paklausiau, ar nemano ka
da nors į Ameriką vykti ?

p. Macionienė laimėjo — lem
pą. p. M. Čižauskienės dovanotą.

Širdingai dėkuojame visoms 
narėms, kurios prisidėjo auko
mis ir visiems už skaitlingą at
silankymą.

A. M. V aškelevičienė, 
Koresp.

Boston Mutual Auga
The Boston Mutual Life

Insurance Co. per 1938 m. ma; niekur nesimato kal- 
padarė didelę pažangą, pa- nelio. Už Šiaulių apie Rau- 
didindama turtą ir narių 
skaičių. Ši kompanija savo 
Trisdešimts devintame 
metiniame raporte per sa
vo prezidentą Jay R. Ben- 
ton praneša, kad užaugo 
886,260,311.00. Turtas sie
kia $13,305,691.46; ir per
viršius $704,242.47.

Visas turtas
$687,614.83.

donia akmenuoti laukai. 
Iš Triškių matosi Šatrijos j 
kalnas, kur, kaip pasakoja, 
pagonys degino raganas. 
Didelių miškų nėra, tai 
jauni medeliai auga. Tel
šiai turi gražią bažnyčią ir 
gimnaziją. Lieplaukėje yra 
maža bažnytėlė. Tos para- 

padidėjo pijos klebonu yra ameri- 
Procentais kietis kun. V. K. Taškūnas, 

dalijant kompanijos turtas LDS Garbės Narys. Plun- 
yra padalytas sekamai: U. 
S. Government bonds 29. 
0%, kiti bondsai — 33.0' <, 
stocks 1.3%, mortgičiai 
10.3' '<■, real estate 12.9' r, 
paskoloms policyhoders 9. 
lr>, cash bankose 3.1 G ir 
kitų įvairių investmentų 
1.3%.

Atsakomybė siekia $12, 
601,448, iš kurių $12,016, 
764 susideda Policy Reser- 
vers.

Ši kompanija labai grei
tai išmoka pomirtines be 
jokių trugdymų. Taigi ver
tėtų nevienam prie šios ap- 
draudos kompanijos prisi
rašyti. (Gras.)

i

Šiauliuose išsiskyrėme. 
Aš turėjau mainytis į pa-, 
prastą traukinį, kuris dar 
tur būti nuo rusų laikų y- 
ra užsilikęs. Tuo trauki-1 
niu kol nuvažiavau į Kre-i i 
tingą, tai stojo gal 10 vie
tų. Nusibodo ir važiuoti.! 
Važiuodamas mačiau Kur-i 
šėnų gražią bažnyčią. But
kus prie Ventos, Paven
čius, kur yra cukraus fa
brikas ir graži stotis. Nau
jos stotys Lietuvoje gra
žios, bet užsilikusių nuo 
rusų laikų nei netaiso, ir 
jos prastai atrodo. Nuo 
Šiaulių iki Klaipėdos per 
Kretingą yra naujas gele
žinkelis. Žemaičiai labai 
juo džiaugiasi.

Šiaulių apylinkėje lygu- 

gėje yra graži nauja gele
žinkelio stotis. Iki Kretin
gos labai akmenuoti lau-Į 
kai. Iš Kretingos iki Pa
langos tik 18 kilometrų. 
Susisiekimas autobusais 
geras.

Štai ir Palanga. Man 
kun. J. Bakšys rašė, kad 
Palangoje yra gera vila 
Gintaras apsistojimui, bet 
aš apsistojau viloje Švitu- 
rys, arčiau prie vandens. 
Vėliau sužinojau, kad Švi- 
turys esąs Kauno Kunigų 
seminarijos savastis. Ten 
buvo apsistoję kanaunin
kai Penkauskas ir Byla ir 
kiti kunigai.

IBuvau Palangos bažny
čioje. Šv. mišios atnašau
jamos nuo 6 vai. iki 9 vai. 

, rytais prie visų trijų alto- 
' rių be pertraukos. Palan
gos šventoriuje mačiau 
kapą ir paminklą a. a. kan. 
Kazimiero Prapuolenio. 
Paminkle yra įdėtas jo pa
veikslas. Tai buvo kovoto
jas už lietuvybę. Palangos 
ir Birštono bažnyčios labai 
panašios. Man labai pati
ko. Pastatytos iš raudonų 
piytų-

Pirmą dieną maudžiausi į
Palangos vandenyne, nors j man teko kartu su juoJar- 
ir buvo šalta. Labai gražus buotis. Bus daigiau

I 
Į Visų Dainininkų, Muzikų, Vai 

dintojų, Šokėjų Dėmesiui!

Draugijų Valdybų Adresai

Balandžio 30 d., 7 vai. vakare, Šv. Jurgio pa’, sve
tainėje, Norvvood, Mass. įvyks mėgėjų vakaras Amą- 

įteur Night). Rengia Federacijos skyrius. Reigėjai 
kviečia iš visos apylinkės mėgėjų dainininkų-lių, šo
kėjų, muzikų, vaidintojų tuojau užsiregistruoti į to 
vakaro programos dalyvius. Užsiregistruoti galima 
Norvvoode pas muziką varg. Anicetą Šlapelį, 1136 Wa- 
shington St.; vaistininką Antaną Mickūną, 1140 Wa- 
shington St.; p. Petrą Rakauską, 48 TremontSt.; 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.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę. 

I

pajūris ir smiltynai. Bet 
vanduo ne sūrus.

Trečiadienį, liepos 6 d. 
susitarėme važiuoti į Klai
pėdą pas mano gerą pažįs
tamą, gyvenusi Hartforde, 
būtent, pas p. Kastantą 
Kručką, kuris jau 10 meti 
kaip gyvena Lietuvoje 
Klaipėdoje jis dirba vals 
tybinės degtinės įstaigoji 
Geras darbas, ir gyveri 
neblogai. Kada jis gyve’O 
Hartforde per 17 metų, ai 
darbavosi įvairiose kata
likiškose draugijose, ir

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

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 Thomas Pk„ So. Boston. Mass. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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prirengė ir mergaites procesi
jai, kuri sekė šv. mišias. Palmas 
skolino graborius S. Barasevi
čius ir gėlininkas A. Žardeckas. 
Procesijoje ir litanijos giedoji
me dalyvavo kun. K. Urbonavi
čius ir kun. P. A. Virmauskis. 
Visi penki kunigai klausė išpa
žinčių šeštadienį po pietų, vaka-

ŽINUTĖS

Atlaidai
Šv.

są tai vykdintų iš anksto. Tada 
yra galima jų gerus darbus 
skelbti ir tinkamai padėk u ot i. 
Jau yra geradarių užsiregistra
vusių. Tuojau prasidės vieši jų 

> skelbimai.Į " ■ 1 -

Įsigijo Royal Type writerį

Kovo 26 d., 11 vai. rytą,
Petro lietuvių par. bažnyčioje 
prasidėjo 40 valandų Atlaidai. 
Šv. mišių auką atnašavo kun.
dr. Jonas Starkus. Pamokslą re įj- sekmadienio rytą. Sekma- 
pasakė kun. dr. Juozapas Pau- 1 dienį po pietų ir vakare daugiau 
likonis. MIC. Ceremonistu buvo kunigų klausė išpažinčių. Vaka- 
kun. K. Jenkus. Seselės Jėzaus re mišparus laikė kun. P. V. 
Nukryžiuoto išpuošė altorius Strakauskas, su asista, kurioje 
gėlėmis palmomis ir žvilgan-; diakonu buvo kun. K. Krušniau- 
čiais audeklais. Jos puošniai skas, subdiakonu

I

RUOŠIASI — Kiek teko nu
girsti, jaunimas jau pradėjo 
sparčiai ruoštis prie rengiamų 
L. V. 17-tos kuopos po Velykų 
pirmųjų šokių, kurie įvyks bal. 
14 d., Municipal Bldg. salėje, 
E. Broadway, So. Bostone. Ža
da jaunimo ir senesniųjų atsi
lankyti net iš tolimesnių apy
linkių.

I

Studentė Virginia 
Glineckytė

Įdomu, kurios merginos sulai
kė “Johnuie” ir “Benny” nuo 
dalyvavimo L. Vyčių kuopos su
sirinkime? Sužinosiu ir parašy
siu.

Broadvvay 300.

P. “Rocky” susirūpinęs ren
giamu amatorių vakaru, balan
džio 30 d. š. m., Sv. Jurgio par. 
salėje, Norwoode. Jis nori žino
ti ar jau yra užsiregistravę dai
nininkų arba dainininkių gru
pės, kurios galėtų “subytyti ’ jo 
vadovaujamą dainininkių gru
pę? Dial Norvvood į tą klausimą 
negali atsakyti. Yra užsiregis
travusių dainininkų-ių, bet ar

!jie “subytys” Tamstos grupę, 
tai rasime atsakymą balandžio 
30 d.

I I

S

DAKTARAI
t

nuo

Lietuvis Dantistas
i L Kapočius

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. dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų

(pagal sutartį)

kun. J. 
Paulikonis. MIC, Ph. D. Pamok
slą pasakė kun. J. Starkus, J. C. 
D. Apart minėtų kunigų, išpa- 
činčių padėjo klausyti šie sve
čiai kunigai: kun. P. Juškaitis, 
kun. A. Petraitis, kun. J. Ska- 
landis ir kun. A. Baltrušiūnas.

Pirmadienio rytą įvyko pen- 
kerios šv. mišios. Po paskutinių 
Šv. mišių pasakė pamokslą ku
nigas S. Kneižis. Išpažintys bu
vo klausomos rytą, po pietų, ir 
vakarą. Pamaldas laikė kun. P.
Juškaitis. Diakonu buvo kun., 
J. Bucevičius ir subdiakonu —: 
kun. J. Petrauskas. Pamokslą ; 
pasakė kun. dr. Pijus Liutkus, j 
M. S.

SVEIKSTA — Pereitą savaitę 
gripu buvo susirgusios p. F. ir 
M. Tuleikių dukterys. Ona, Ma
rijona ir Paulina. Jau baigia 
pasveikti. Jos žada atsilankyti 
į Lietuvos Vyčių šokius, bal. 14 
d., Municipal Bldg. Buvo susir- 

' gęs Vincas Paplauskas, jau pa
sveiko ir pradėjo dirbti.

I ĮSIGIJO NAUJĄ
- MOUTH — “Darbininko”
ja p. Valerija Palonis įsigijo 
naują PLYMOUTH. Geros klo- 

ities važinėjant.

PLY- 
rėmė-

Vir-

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 1-mos kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 

Antradienio rytą pamokslą kovo 30 d., š. m., 7:30 vai. va- 
pasakė kun. J. Bakanas. Vakare;kare, Šv. Petro par. salėje, 492 
baigos pamaldas atlaikė kun. J.' E. 7th St.. So. Boston, Mass. 
Valantiejus. Diakonu buvo kun. Visi nariai kviečiami dalyvau- 
J. Vaitekūnas, subdiakonu —jti. Valdyba.
kun. A. Baltrušiūnas. Pamokslą -----------------
pasakė kun. K. Krušniauskas. DAmiAMA idpmrti

Pereitą savaitę studentė 
ginia Glineckytė iš “Darbinin
ko” administracijos pirko naują 
puikią rašomąją Royal mašinė
lę. Geriausio pasisekimo!

P-lė Virginia lanko South Bos- Į 
ton High School, kurią baigs a- 
teinančiais metais. Baigusi šią 
mokyklą ji stos į universitetą 
studijuoti aukštųjų komercijos 
mokslų. P-lė V. Glineckytė nors 
dar visai jaunutė, bet yra veik
li Sodalicijos ir Studentų kuo-1 
poje.

Virginia yra duktė Jono ir So
fijos Glineckų. Jonas Glineckis 
yra buvęs LDS Centro iždinin
kas ir dabar yra nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas ir LDS 
1-mos kp. narys. Taipgi jis yra 
didžiausios Šv. Jono Ev. Paš. 
dr-jos sekretorius per daugelį 
metų. Pp. Glineckiai augina 
tris dukteris: Virginią. Eleono
rą ir Eugeniją.

Dial Norvvood.

p. Jonas Jasionis (Norwoo- 
dietis), apdraudos kompanijos 
viršininkas, kuris yra vedęs p. 

Į Savilionytę (Southbostonictę). 
į ir dabar gyvena 427 E. 7th St., 
So. Bostone, džiaugiasi susilau
kęs pirmojo sūnaus.

Pereitą savaitę p. Jasionis už- 
j ėjo pas p. Praną Razvadauską 
i ir sako: “Pranai, turiu sūnų ir 
Inaują karą, štai cigaras!” Pra- 
, nas pasveikino laimingą tėvą ir 
i palinkėjo visai šeimai sveikatos.

Broadway 300 taip pat sveiki
na pp. Jasionius ir naujagimį 
sūnų.

skiriamas sergančiam kun. Jo-Į 
nui Ęlevukui paremti. Laiškas 
priimtas. Kadangi draugijos 
konstitucija nepavelina iš iždo 
pinigų aukoti, tai pirmininkas 
prašė visus narius koncerte da
lyvauti ir tuomi paremsime ser
gantį kunigą Plevoką.

Skaitytas laiškas nuo Latvin- 
skienė su padėka draugijai, lai
ke jos vyro Antano ligos ir m ir- i 
ties valandoje. Laiškas priim
tas.

Pirmininkas pranešė nariams, 
kad jubiliejinės vakarienės, ku
ri įvyks gegužės 7 d., tikietai 
jau atspausdinti, ragino narius 
tikietus įsigyti, nes vakarienė 
bus viena iš iškilmingiausių.

Apart draugijos veteranų or
ganizatorių, bus kviečiamas dr- 
jos daktaras P. J. Jakimavičius, | 
Lietuvos konsulato atstovas iš 
New Yorko ir daugelis kitų.

Visi vakarienės dalyviai bus 
nufotografuoti. Todėl prašau 
visus narius kogreičiausiai įsi- i 
gyti tikietus, nes pirmiausiai 
bus parduodama draugijos na
riams ir jų žmonoms. Jeigu na
riai visų tikietų neišpirks, tuo
met bus parduodama visuome
nei. Tas yra daroma dėl stokos 
vietos, nes salėje daugiau nepa- į 
reina kaip 300 žmonių.

A. P. Neviera, sekretorius.

į

GRABORIAI

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 Dorehester Avė- 
Tel. COLumbia 3637.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

GRAŽI JUBILIEJAUS 
PRADŽIA

GRAŽIAUSIOS VELY
KOMS DOVANOS PAS 

JUOZĄ DILIŲ

PARSIDUODA lietuviška bu- 
černė geriausioje gatvėje, Cam
bridge. Mass. Biznis išdirbtas 
per daugeli metų. Biznio vieta 
įrengta puikiausiai. Kas šią vie
tą paims, turės geriausį biznį. 
Atsišaukite: Tel. Eliot 9290.

(28-31-3)

I

Kovo 25 d. tapo pakrikštyta 
Margareta, duktė Petro - Mari
jonas (Bendalevičiūtės) Miza- 
rų. Krikštatėvais buvo Juozapas 
Mizaras ir Margareta Kelly.

BAIGIAMA ĮRENGTI 
"DARBININKO" SALĖ KAS, KUR?

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)

Bažnytinio koncerto, įvyks
tančio Palmių sekmadienį, va
kare, kun. J. Plevoko naudai, 
komisija praneša, kad koncerto 
ruoša eina sėkmingais keliais. 
Rengimo komisijoje daug vei

kia šie asmenys: kun. K. Jen- 
i kus, muz. R. Juška, choras. Ple- 
vokų šeima. Kasparų šeima, 
Antanėlių šeima ir kiti. Norin- 

į tieji turėti ką nors su labdary
bei rengiamu koncertu kreipki
tės prie virš minėtų asmenų.

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 Dorehester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

Kaip buvo pirmiau pranešta, 
! kad Darbininkas savo reika
lams įsitaisė salę, kuriai dar 

Į trūko grindų. Kun. Pr. M. Juro 
ir A. Peldžiaus pastangomis 
gauta grindims medis už skelbi
mus. Pereitą savaitę suėjo nuo
širdūs “Darbininko” prieteliai 
į talką — p. Januškevičius, p. 

' Kontrimas ir p. V. T. Savickas. 
Talkininkai dirbo išsijuosę ke- 

. lėtą dienų. Nuoširdžiai dėkoja- 
I me gerb. talkininkams už jų ne
nuilstantį darbą ir trūsą.

Sveikiname p. Aleną Drobavi- 
čiūtę ir p. Vincą Zarembą. Tik i 
nepamirškite pakviesti į vestu
ves Broadway 300 ir bendrinin
kų, tarp kurių jau yra užsire
gistravę Broadway 600. Broad- 
way 301 ir Dial Norvvood.

Birželio 4 ne taip jau labai to
li. Mes “in corpore”, gavę kvie
timą, dalyvausime. Sudėkite 
skaitlines ir žinosite mūsų skai
čių.

Sus. Liet. Šv. Kazimiero dr- 
jos jubiliejinių metų mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 26 d., 
Lietuvių salėj, kampas E ir Sil-. 
ver g-vių. Susirinkimą pradėjo' 
dr-jos pirmininkas Jonas Palai-; 
ma kviesdamas narius sustoti 
ir atiduoti paskutinį patarnavi
mą A. A. įnirusiems nariams: 
Povilui Kviesliui, Simonui Pet
kevičiui ir Andriui Pašakarniui. 
Sekretorius A. P. Neviera pers
kaitė jų biografijas.

Pirmininkas suteikė priesaiką 
šiems naujiems nariams: Pet
rui Tamošiūnui, Juozui Rudžiui. 
Vincui Stakučiui, Vaclovui Jo
niui ir Juozui Visotskiui. šiais 
metais jau prisirašė 12 naujų

I

“Darbininko” reporteriui teko I 
sužinoti, kad seniausia So. Bos-' 
tone laikrodininkas ir auksorius 
Juozas Dilis. 366 W. Broadvvay. 
So. Bostone (Darbininko name 
ant 3-čių lubų) besiartinančių 
Velykų proga. papildė savo 
krautuvę įvairių - įvairiausiais 
auksiniais bei auksuotais daly- 

i kais, kaip tai: kryžiukais, rete-

I

i
i
!

i

žėliais, bronzalietais. laikrodė
liais ir kitokiais dalykais, kurie 
labai tinkami velykinėms do
vanoms. Pas Juozą Dilį pirkda
mi sutaupysite daug pinigų.

Kas norite nupirkti dovanų 
mergaitėms ar berniukams, ei
nantiems prie Pirmos Šv. Ko
munijos. tai pas J. Dili pilniau
sias pasirinkimas.

r
i

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORVOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

566 WEST BROADVVAV
So. Boston, Mass

IMEDUSDažnai matome Alenutę G. su t narių. Graži pradžia, tik nerei- 
vienu vaikinu. Kas jis toks? ketų tuom pasitenkinti, nes at- 
Kiek laiko atgal mačiau abu siminkime, kad užsibrėžta buvo 
Sharaffs. I100 naujų narių.

Broadvvay 301. i
_________

L. Vyčių šokiuose “Darby”

Grynas bičių medus, ku- i 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me- 

Skaitytas laiškas nuo Mass. <įžių yra tikras vaistas, 
sveikatos departmento komisi- Taigi, įsigyk kvortą me- į 
jonieriaus Dr. Paul J. Jakimavi- daus įr gerfc jį su arbata 

Intertype fondo naudai yra pa- čiaus su padėka draugijai už pa-; ar kava vietoje cukraus.: 
1—Siųstą sveikinimo telegramą,, Kas vartoja medų — te 

laike jo paskyrimo. Laiškas pri- slogos nevargina. Kvorta 
imtas. Skaitytas laiškas nuo kainuoja tik 75c. Jo galite 
kun. K. Jenkaus su prašymu, gauti “Darbininko” adm. 
kad draugija kokiu nors būdu 366 W. Broadway, So. Bos- Į 
prisidėtų prie rengiamo bažny-• ton, Mass.
tinio koncerto, kurs įvyks atei-Į “DARBININKAS” 
nantį sekmadienį (Verbų sek-j 366 W. Broadway,
madienį). Koncerto pelnas yra So. Boston, Mass.

PeterP.PIevack
(Plevokas)

Stogų dengė jas ir taisytojas 

Taiso ir stato kaminus.
Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ P.LTYRI3L) 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dyKai

MIRĖ
Kovo Ž6 d. mirė savo namuo

se. 761 Columbia Road. Andrie
jus Pašakamis, 83 metų, sirgęs 
du metu. Paėjo Vabalninku pa- 

i rapijos. Amerikoje pragyveno 
: 40 metų. Paliko žmoną Pauliną 
i (Šireikaitę), dukterį mokytoją 
i Oną ir 4 sūnus. Laidojamas iš 
šv. Petro par. bažnyčios kovo 29 
d.. 9 vai. ryte, senosios Kalvari
jos kapuose su iškilmingomis 
sv. mišiomis. Melksimės už mi
rusius.

I

Kovo 24 d., panelė artistė Ona 
Katkauskaitė žavingai dainavo 
Bostone operoje “Thais”. Tie, 
kurie girdėjo mūsų tautietę dai
nuojant. gėrėjosi jos stipriu ir 
gražiu balsu. Įžangos tikietai iš 
anksto buvo išparduoti, netilpo 
nė stovinti.

Kovo 26 d., tapo pakrikštyta 
Marijona - Ona duktė Aleksan
dro — Marijonos Stygų. Kūmai 
buvo Bernardas Kraučiūnas ir 
Anelė Stygaitė. |i 

I
Šv. Petro lietuvių par. bažny-. 

čioje kunigai ragino draugijas, 
veikėjus, profesionalus, ūkinin
kus, biznierius ir žmonių gru
pes, kurie nori ar mano ką da
ryti. surengti ar aukoti parapi-

PAVYKO

skelbta kontestas — old fashion 
polka ir waltz. Kas geriausiai 
pašoks, tas gaus populiarišku- 
mo vardą ir dovanas. Pradėki
me jau dabar rinkti poras, ku
rios yra papuliariškiausios mū
sų apylinkėje. Jeigu kas žinote 
populiarų vaikiną ar merginą, 
tai praneškite Broadvvay 300.

Pechell Shoe Store
■UOZAS PEČIULIS. Savininką*

447 Broadway, So. BostonKovo 19 d. įvyko Šv. Kazi
miero Vienuolyno Rėmėjų va
karas pp. Mineikių namuose, 21 
Hinckley St., Dorehester. Ren
gėjos buvo: pp. Mineikienė ir 
Vasiliauskienė. Stambesnes do
vanas aukavo pp. Čaplikienė ir 

Į Dilienė.
Rėmėjų skyrius nuoširdžiai 

dėkuoja aukuotojams ir daly- 
, viams.I Taipgi dėkuoja p. S. Barasevi- 
jčiui už paskolinimą kėdžių.

Rėmėjos.

>

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterj

Parduodu Overglobe ir kitų tšdir 
oyščių če ve rykus: vyrams 

moterims ir vaikam*

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

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

--.y , ■ ■■ ,

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE,
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HILL AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

A. A. POVILAS PETRO
NIS

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

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

Visi skelbkite* “Darbininke”.

NIEKUOMET MANĖ DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINĖJĘ. M ANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

• ' AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA
PALENGVINIMUI TU MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS*6ERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

Jonas Petronis iš So. Bostono 
į gavo liūdną žinią iš Lietuvos, 
į kad mirė jo brolis Povilas Pet- 
; ronis, Natiškių kaime, Vabal
ninku par., Biržų apskr.. kovo 

ji d., ir palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis kovo 4 d.

A. a. Povilas Petronis yra gy- 
i venęs Amerikoje ir į Lietuvą 
, grįžo 1914 m. Velionis tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje. Mirda
mas paliko nuliūdusią žmoną ir 

' du sūnų, brolį Joną, seseris An
taniną Stanaitienę. Oną Matu- 

' konienę ir Pauliną Grigaliūnie- 
, nę. Lietuvoje.

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.

ti

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St..
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Petcr Pilvinis, Sav

OueenAnn Laundry, Ine.
7—9 Ellery St., ;!

So. Boston, Mass. !;
Tel. ŠOU 2939 !

Jei norite, kad Jūsų drabužiai J
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

* -t
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Antradienis. Kovu 28 d.. 1939

Kaip Gyvena Lietuviai Pietų Amerikoje
Vasario mėn. 10 dieną į 

Kauną sugrįžo Užsienio 
Lietuviams Remti Draugi
jos pirmininkas adv. R. 
Skipitis, kuris apie pusę 
metų lankė Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijas, su
sipažindamas su lietuvių 
išeivių gyvenimu tuose gi 
kraštuose. Tik iš trauki
nio išlipęs, R. Skipitis mu. 
“Lietuvos Aido” bendra
darbiui papasakojo žiups
nelį įspūdžių:
— Aplankiau per tą laiką 

Anglijos, Škotijos. Brazili
jos. Argentinos, Urugva
jaus ir Paragvajaus lietu
vių kolonijas. Daugiausia, 
žinoma, buvau P. Ameri
koje. į kur specialiai važia
vau ir tyrinėjau lietuvių 
kolonijų gyvenimą.

Viso ten (P. Amerikoje) 
lietuvių gyvena apie 75, 
000. Apie tiek pat yra ir ki
tų iš Lietuvos nuvykusių 
žmonių. Ypač daug yra 
žydų, kurių vienoje Argen
tinoje iš Lietuvos atvyku
sių priskaitoma iki 50,000. 
Kokia gi ten esančių lietu
vių padėtis? Trumpai ga
liu pasakyti:

“Padėtis bloga, bendrai 
vertinant, žemiau, mano 
ištyrimu, nei vidutinė, jei 
ne visiškai bloga.

Kolonija, tiesa, dar nese
na. Vidutiniškai 12—13 
metų amžiaus. Tačiau ma
no apskaičiavimais per vi
są savo amžių ji dar nėra 
tiek uždirbusi, kiek yra iš- 
sivežusi iš Lietuvos. Tą vi
sa esu gana tiksliai aps
kaičiavęs. Viso lietuviai,

A --v) 1 - ~

mažiau 
O jei į 

reikėtų

padėtį esant. Ūkiuose ne-! 
pasisekė rasti nė vieno lie
tuvio visoje P. Amerikoje 
bent kiek žmoniškiau Įsi
taisiusio.

Lietuvių ūkininkų P. 
merikoje gyvenimo negali
ma lyginti nė su pačio blo
giausiai Lietuvoje gyve
nančio ūkininko gyveni-

skaičiuoju. į P 
Lietuvos išvežė ne 
kaip 150 rail. litų, 
šiandien koloniją 
likviduoti, tai. smarkiai a-
bejoju, ar iš viso jos turto 
susidarytų iki 100 mik litų.

Be abejo, yra vienas ki
tas lietuvis kiek ir prasi
mušęs. tačiau apskritai, 
lietuviai P. Amerikoje gy
vena nepaprastai vargin
gai. Kaune būnant buvo 
sunku ir įsivaizduoti tokią

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir N ak t

602 V/ashington Blvd.
BALTINIORE, Md.

Jų g’ įčios be grindų ir be 
lubų. Vietoje langų papra
stos skylės, kurios užden
giamos lentomis. Daug yra 
lietuvių, kurie, atrodo, nie
ko daugiau savo gyvenime 
nenorėtų, kaip tik atgal 
grįžti i Lietuvą. Tačiau 
grįžti negali, r.es negali 
užsidirbti kelionei. Džiau
giasi jei bent uždirba savo 
ir savo šeimos narių gyvy
bės palaikymui. Dėl to rei
kia. galvoju, nieko nelau-1 
kiant, stengtis Lietuvo je Į 
sudaryti specialų fondą 
padėti grįžti bent daliai, 
tokių žmonių.

Ypatingai blogon pade-Į 
tin yra patekę ir patenka 
tie, kurie važiuoja į Parag
vajų ir iš ten tikisi lengvai, 

iperbridę upeli pereiti į ki
tas valstybes, kuriose ra
sią darbo. Tačiau tas "upe
lis” siauriausioje vietoje, 
kur reikėtų pereiti, yra 3 
klm. pločio Paronos upė. 
Tai antroji dydžiu upė po 
Amazonės. Tos Paronos 
dugne ir randa daugumas 
sau prieglobstį. Paragva
jus lengvai svetimšalius į- 
sileidžia. nes viename kva
dratiniame kilometre pas 
juos tegyvena vos pora 

į iš žmonių. Tačiau jame išsi
versti ypatingai sunku, 
nes visas gyvenimas yra 
pats primityviškiausias.

Daugumas lietuvių į P. 
Amerikos valstybes, kaip! 
pasirodo, vyko labai maža 
žinodami, kur jie važiuoja. 
Nežinojo tų kraštų vardų, 
nežinojo darbo sąlygų, ne
žinojo pačios gamtos. Dau
gelį gąsdino gyvatės, kro
kodilai. tačiau, kaio pasi
rodo. ten daugiau žmones 
kankina paprastos muse
lės bei įvairūs kiti vabz
džiai. Yra tokių vabaliuku 
karapatų. kurie lenda kam 

; erkės į odą ir negalima jų 
! nustumti, reikia iš kūne 
! išpiauti. (Vieno tokio vab- 
; zdžio padarytos žaizdos! 

liekanas R. Skipitis ir į 
Kauną parsivežė). Y’ra

i
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LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS
■
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(Ištraukos) 
Brangioji Motinėlė:

Ilgai laukti svečiai iš A- 
merikos, Tėvai Marijonai, 
jau atvyko. Kaip malonu 
buvo juos sutikti. Laukė
me jų ilgai, nes traukinys 
dvi valandas pavėlavo. Pu
siau antros po piet jie at
vyko į Vilią Zelina, kur 
mes laukėme su pietais. 
Jie įteikė mums jūsų siųs
tas dovanėles ir linkėji
mus. Sako, kad Brazilija 
jiems patinka, tik jos trau
kiniai ne, ir patarė mums 
tuo traukiniu, kuriuo jie

Žiemos sportas Lietuvoje. Pastaraisiais laikais Lietuvoje labai plinta ir žie-j važiavo niekad nevažiuoti, 
mos sportas. Nors čia nėra didelių kalnų, bet yra daug kalvų bei kalnelių, kur tik-1 

ras malonumas pašliūžininkams ir be rizikos nusisukti sprandą... Vaizdelyje ma
tome atkakliuosius pašliūžininkus, uoliai išnaudojančius sniegingą laikotarpį.

Okupuotoje Lietuvoje

vangelistos yra dar dvi 
brazdės mokytojos. Dar 
dvi Seselės lanko kitas lie
tuviškas mokyklas su ti
kybos pamokomis. Čia 
svetimšaliai mokytojai tu
ri išduoti egzaminus por
tugalų kalboj. Mūsų mo
kyklos inspektorius su
tvarkė, kad mes galime ir 
mokykloje darbuotis ir 
rengtis prie egzaminų, ku
riuos atliksime Birželio 
mėnesyje. Už registraci
jos formalumą turėjome 
užmokėti jam $25.

Praslinko penkių dienų 
laikotarpis, o laiškutis dar 
neužbaigtas. (Mother, I 
need a secretary). Kalbant 
apie mokyklą, štai ir šian
dien kitas nuotikis. Ins
pektorius pareikalavo, kad 
Seselė M. Marcelina, mu
zikantė, ir S. M. Karolina 
būtų užregistruotos. (A- 
nother $10 on the wing.) 
Laimė, kad joms nereikės 
eiti sveikatos tikrinti, kaip 
mums reikėjo. Klausėte 
fotografijų. Pasiunčiau 
atskirą siuntinį pereitą 
mėnesį, ir mažą ryšulėlį 
kavos. Šiandie gavau kny
gą “Paul, Hero and Saint”, 
ir giesmynėlius. Ačiū. Už 
knygas nereikėjo mokėti 
muito. Už įvairius nieknie
kius vieną kartą turėjau 
sumokėti $5.00 ir dar tu
rėjom važinėti tris dienas 
Į paštą, kol viską atidavė. 
Einame nuo A prie K ir vi
sur mokame...

Visos Seselės siunčia 
Jums gerų linkėjimų. 

Su gilia pagarba,
Sesuo M. Julija.

Per mokyklos vaikučius ir i 
per laikraštį pagarsinome, 
kad gerbiamieji svečiai 
bus mokyklos kambariuo
se 8-tą valandą vakare. 
Susirinko daug žmonių. A- 
merikiečiai visuomet ma
lonūs svečiai! Moterys 
anksti iš darbo grįžo, pa
rinko gėlių, puikiausiai 
apkaišė svečių kėdes ir 
sceną, ir paruošė gėlių bu
kietus, kuriuos mergaitės 
įteikė kiekvienam svečiui. 
Visi trys misionieriai pra
kalbėjo į susirinkusią mi
nią. Tėvas Provincijolas 
ilgai kalbėjo, ragindamas 
visus būti ištikimais Die
vui ir Tėvynei. Manau, kad 
jo žodžiai ilgai pasiliks 
klausytojų mintyse. Pc 
kalbų, Bendruomenės Cho
ras užtraukė daineles., 
šeštadienį kunigėliai atlai
kė Šv. Mišias mūsų bažny
tėlėje. Po pusryčių aplan
kė mokyklą. Grįžęs į Ame
riką gerb. Provincijolas 
galės papasakoti Jums sa
vo įspūdžius. Tą pačią die
ną po pietų atsisveikinome 
ir jie išvažiavo automobi
liu į Santos, iš kur laivu 
toliau tęs savo kelionę. La
bai, labai ačiū už dovanė
les, ypatingai už “Religion 
Chart”. Padarysim jam 
kojeles, kad galėtume tuoj 
pradėti vartoti.

Man, rodos,.kad tik prieš 
savaitę kaip aš jums laiš
kelį rašiau, bet kai pažiū
rėjau į dienyną pasirodo 
kad jau mėnuo praslinko. 
Tikrai, Motinėle, dienos 
taip greitai bėga. Gailiuos, 
kad aš neįstengiu savo pa
žadėjimo išpildyti, bet 
kaip Šv. Bernardas sako: 
“Every day is a new be- 
ginning”, darysiu pastan
gų, kad daugiau taip 
būtų.

Mokykla jau gražiai 
sitvarkiusi. Turime 
skyrių, o šimtą mokinių 
Be manęs ir Sesers M. Iš

teko džiaugtis, nes vasario 
17 d. Pranė Krūminytė ga
vo iš Švenčionių mokyklų 
inspektoriaus raštą (Nr. 
3509 39), kuriame prane
šama, kad atimama jai tei
sė dėstyti tikybą. Kodėl 
draudžiama dėstyti tiky-» 
bą, rašte nėra pranešta.

Žmonės tuo yra labai su
sirūpinę ir ketina kreiptis 
į mokyklų kuratoriją, nes 
katachetė Pr. Krūminytė 
savo pareigas pildė sąži
ningai, buvo mėgiama tė
vų ir mokinių.

— Vilniaus lietuvių snau- Į los mokytojas B. Purvinis
-------buvo sušaukęs vaikų tėvų į 

susirinkimą. Jis siūlė, kadi 
tėvai pasirašytų deklara
cijas, kuriose reikalauja
ma Reškutėnų mokykloje 
viską dėstyti lenkų kalba. 
Be to, aiškino, kad anks
čiau pasirašytos deklara
cijos, kuriose reikalauja
ma viską dėstyti lietuvių 
kalba, esanti nesąmonė. 
Jis pareiškė, kad nieko iš 
to nebūsią, nes nesą lietu
viškų vadovėlių, o Vilniu
je išleisti liet. kai. vadovė
liai esą netikę. Pasak jo, Į 
jeigu tėvai nepasirašysią 
lenkiškų deklaracijų, tai 
visai neturėsią mokyklos.

Tėvai tokių mokyt. Pur
vinio 
klausė ir deklaracijų nepa
sirašė. Panašiai buvo įkal
binėjami ir kitų kaimų tė
vai, bet ir tenai niekas mo
kytojo Purvinio nepaklau
sė.

Vasario 17 dieną daugu
ma Reškutėnų, Vaiciukiš- 
kės, Rėkučių, Murnų, Ly
gumų ir Perveniškės tėvų 
buvo pakviesti į Kaltinėnų 
valsčiaus įstaigą. Ten bu
vo kiekvienas atvirai ra
ginamas pasirašyti lenkiš
kas deklaracijas ir kartu 
tardomas, kodėl pasirašė 
deklaracijas, kuriose rei
kalaujama viską dėstyti 
lietuvių kalba. Tardė vals
čiaus viršaitis, sekretorius 
ir policijos komendantas. 
Tačiau, tėvai, išskyrus vie
ną Veršelį, deklaracijų ne
pasirašė. Pagaliau teko 
girdėti, kad ir Veršelis sa
vo parašą ketina atšaukti. 

Netrukus po šitų tardy
mų du Reškutėnų gyven
tojai gavo pabaudos po 2 
auks. už tai, kad savo vai- 

j kų nebuvo įrašę į valsčiaus 
i gyventojų sąrašą. Tokias 
* pat pabaudas gavo ir kitų 
kaimų (Perveniškės, Vai- 
ciukiškės, Rėkučių ir ga
minių) keturi gyventojai.

i .

da praneša, kad valdžios 
skirtas kuratorius labai 
nigiai pardavė miesto sa- 
vivaldvbei uždarytos lietu
vių labdarybės draugijos 
namus ir žemės sklypą.

Reškutėnai
Deklaracijos ir pabaudos

Švenčionių apsk., Kalta
nėnų vaisė. Šių metų vasa
rio 15 d. valdinės mokvk-

iI
i l
< l -
J muselių, kurios lenda po

Telephone Plaza 8595 
Limosinai dč-l visokių reikalų.

nagais, į akis. Yra ir tokių, i 
kurios lenda po žmogaus 
oda ir. jei nepastebi, palie
ka savo gemalus, iš kurių 
netrukus atsiranda kirmė
lės. kurioms išimti reikia 
kreiptis pas gydytoją.

Dėl ko gi tiek suplaukė į 
ten lietuvių? Tyrinėjau tą 
klausimą ir suradau net 
tokių atsitikimų: atskiri 
laivininkystės biurai duo
davo lietuviui bedarbiui 
keletą pensų, kad jis rašy
tų pažįstamiems į Lietuvą 
gerai gyvenąs, daug uždir
bąs ir pan. Bedarbis, netu- 

: rėdamas ko valgyti, sutik
davo su pasiūlymu...

— O kaip su mokyklomis, 
su visuomeniniu lietuvių 
gyvenimu ?
— Mano apskaičiavimais, 

’ietuviai mokyklų turi ne
daugiau kaip dešimtadalį 
to. kiek reikėtų. Apie vi
suomeninį gyvenimą bijau 
taip greitomis kalbėti. 
Kiekvieną žodį vėliau P. 
Amerikos lietuviai gali iš
siaiškinti ne taip, kaip bū- 

; čiau iš tikro galvojęs paša-1 
kvti. Tačiau galiu trumpai 
aptarti: visuomeninis P. 
Amerikos lietuvių gyveni
mas. mano supratimu, dar Į 
nėra reikiamai išsikristali
zavęs. Ir per daug atskirų 
lietuvių organizacijų, ir 
nėr daug laikraščių ir tt.

Ir keliauti po tuos kraš
tus ne tain lengva. Nori, 
ovz.. iš vienos valstybės 
nuvažiuoti i kitą, niekur 
nedali tiksliau sužinoti, 
kai n patogiau į ten patek
ti. Bandžiau keliauti nasrai 
viena na u irusią atlaša, ta-i 
Čiau ansirikau. Jame buvo i 
nubrėžtas iš vienos valsty-Į 
K's į kita geležinkelis, o į 
kai privažiavau, ionera-i 
dau. pasirodo, jis dar... tik 
būsiąs Ir vėl grįžk, tam 
su^aišd^mas keletą dienu.

Iš kelionės R. Skipitis 
nars’vežė daug medžiagos 
kuria tikisi sunaudosiąs. 

I, švd n mas laikraščiuosna 
Ijdarvdamas organizaci- 
r I joms pranešimus.

t

Pelegrinda
MIRĖ SUSIPRATĖS 

LIETUVIS
i

!
Povilo parapijoj.

Pa. Suvažiavime

Švenčionys

Gervėčių vals. Pelegrin- 
įdoje, vasario 15 dieną čia 

įkalbinėjimų nepa- mirė pavyzdingas ūkinin
kas, susipratęs lietuvis 
Andrius Augulis. Mirė tu
rėdamas 42 metus am
žiaus.

Velionis, turėdamas žmo
nėse pasitikėjimo, buvo 
renkamas į valsčiaus tary
bą, į bažnytinį komitetą ir

i į visokias delegacijas, kai 
■ reikėdavo ginti lietuvių 
tautiniai reikalai.

Švietimo valdžiai užda
rius Pelegrindoje “Ryto” 
mokyklą, velionis daug 
stengėsi vėl ją atgaivinti.

Paskutiniais metais jau 
; sirguliuodamas surinkda
vo pas save kaimynus, pa- 

i skaitydavo jiems lietuviš
kų laikraščių, knygų ir pa
pasakodavo apie bendrus 
lietuvių visuomenės reika
lus. Velionis palaidotas va
sario 16 d. Jo laidotuvėse 
dalyvavo visų apylinkės 
lietuviškų sodžių atstovai 
ir buvę “Ryto” skaityklų 
vedėjai.

I

ne-

šū
du

Marianapolio Kolegijos Studentų Vaidinimas

DRAMA 
‘UŽ TĖVYNĖS LAISVE” 

MUZIKA — KALBOS — DAINOS
Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse:

Balandžio 2 d., 7:30 vai. vakare — Hartford, Conn. Lie- sėdžiavimo, 
tuvių mokyklos svetainėje.

Balandžio 15 d., 7:30 vai. vakare — Parapijos svetainė
je, Newark, N. J.

Balandžio 16, 7:30 vai. vakare — BROOKLYN, N. Y., 
McCadden Hali.

Balandžio 17, 7:30 vai. vakare — MASPETH, N. Y., At
simainymo parapijos svetainėje.

Balandžio 23, 7:30 vai. vakare — NEW BRITAIN,
CONN., Šv. Andriejaus parapijos svetainėje. v

Balandžio 30 d. 7:30 vai. vakare parapijos svetainėje, vieno Tataliko 
j Athol, Mass.

Iš Pittsburgh'o Apylinkės
LRKSF., Pitsburgh’o apskri

čio metinis suvažiavimas įvyko, 
kovo 19 d., 3 vai. po pietų, Šv. 
Petro ir 
Homestead.
dalyvavo parapijų, katalikiškų 
organizacijų atstovai ir svečiai.

Suvažiavimas prasidėjo su 
bažnytinėmis pamaldomis. Baž
nyčioje pamaldas atlaikė South 
Side’s parapijos klebonas kun. 
M. Kazėnas. Prieš pamaldas pa
sakė atatinkamą pamokslą.

Po bažnytinių pamaldų, para
pijos salėje buvo svarstoma su
sivienijimo ir svarbiausi šių 
dienų katalikų reikalai. Be kit
ko buvo iškelta šie svarbūs 
klausimai:— Katalikiškos spau
dos platinimas; Jaunųjų organi
zavimas ir įtraukimas jų į kata- 
’ikišką veikimą; Lietuviško-ka- 
talikiško radio pusvalandžio, 
(kurio senai jau reikėjo turėti 
katalikams) ir kiti klausimai, 
kurie liečia šių dienų katalikus 
ir katalikišką veikimą.

Visais tais klausimais buvo 
daug svarstoma ir diskusuota, 
kol prieita prie išvadų. Visų 
svarbiausia, kad jau greitu lai
ku Pittsburgh’o apylinkės lietu
viai - katalikai galės klausytis 
katalikiško radio pusvalandžio, 
nes per šį suvažiavimą, padėjo 
tvirtą pagrindą, tam darbui to
liau varyti.

j Po dviejų valandų su virš, po-
, atstovai ir svečiai 

išsiskirstė į savo kolonijas, kur 
dabar po įvairių nutarimų visi 
parsivežė naujos energijos, nu
sistatė savo kelius ir naujoms 
gairėmis varys pirmyn katali
kišką - tautišką susipratimą 
tarne visų katalikų!

Tad katalikai - veikėjai! Gana 
1 mums laukti, kad kas kitas ei

tų ir dirbtų už mus. Juk kiek- 
____ ______ > yra pareiga a- 
paštalauti. Tad visi po šio su-

! darbą — pasaulietišką apašta- 
Dalyvis.

Atimta teisė dėstyti 
tikybą

Šių mokslo metų pra
džioje buvo leista katache- 
tei Pranei Krūminytei mo
kyti lietuvių kalba tikybą 
šiose valdinėse mokyklo
se: Miežionyse, Jacūnuose 
ir Modžiūnuose. Kadangi 
kalbamuose kaimuose gy
vena vieni lietuviai, tad 
gyventojais džiaugėsi, kad Gegužės 7 dieną, 7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio parapijos važiavimo stokime i katalikišką 
nors tikyba dėstoma gim
tąja kalba. Tačiau neilgai

svetainėje, Norwood, Mass.
N. B. Vaidinimai kitose vietose bus paskelbti vėliau, lavimą!
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