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Šiomis dienomis gavome 
mūsų specialaus korespon
dento žinių iš Lietuvos iš 
kovo 24 d., š. m. Rašo:

Jau būsite girdėję, kad 
Klaipėdoje šeimininkauja 
vokiečiai. Rubežius nusta
tytas Bajoruose, kurie su
sijungia su Kretingos mie
sto dalimi (Kretingso- 
džiu). Pilna Kretinga pa
bėgėlių. Būtų stoka. Daik
tais, iš Klaipėdos atvež
tais, užkrauta. Nuotaika 
prislėgta. Judėjimas labai 
didelis. Traukiniai perpil
dyti stačiais.

Kariuomenė
Klaipėdoje pradėjo tuštin
ti 21 dienos (kovo) rytą. 
Vežė sunkvežimiais ir kro
vė Kretingoje. Dirbo dieną 
ir naktį, baigė tik 22 die
nos vakare. Temstant at
vežė motorizuotus pabūk
lus ir didžiuosius tankus 
tik nakties laike (22). Ka
riuomenė iš Klaipėdos iš
žygiavo 23 dienos 3 valan
dą ryto ir visa persikėlė į 
Kretingą.

Žydai bėgo “galvotruk- 
čiomis” ir ką suspėdami 
vežė į Kretingą ir į Palan
gą. Lietuvių šeimos skubo
tai kraustėsi. Daiktus ga
beno: sunkvežimiais, auto
mobiliais, kiek galėjo va
gonais, arkliais ir galiau
siai, negalėdami gauti ve
žimų, nešėsi savo pečiais. 
Už sunkvežimį, tik vienam 
kartui nuvažiuoti į Klaipė
dą ir sukrovus daiktus at
vežti į Kretingą, mokėję 
po 200 — 300 litų. Už veži
mą porinių arklių mokėję 
180 — 200 litų, ir tai nega
lėjo gauti. Daug daiktų pa
liko neišvežtų. Vakar ir 
šiandien (23 ir 24 dd., ko
vo), kurie pasiliko Klaipė
doje, dalis jų areštuoti.

Kretingoje kariuomenės 
daug. Provincijolas Tėvas 
Augustinas parodė dideli 
nuoširdumą ir sugebėjimą, 
kad taip kritiškame mo
mente surado galimybę 
parengti mūsų kariuome
nei tinkamas patalpas. Šv. 
Antano nameliuose, nors 
namelių gyventojai veik 
visi pasiliko savo vietose, 
įkurdino kariuomenės šta
bą ir apgyvendino dalį ka
rininkų. Vienuolyne, tuš
čiuose kambariuose ir sve
tainėse, apgyvendinti auk
štieji karininkai. Gimnazi
ja ir kolegija užleista ka
riams; o mokslas nutrauk
tas iki Velykų trečios die
nos. Gimnazijos sporto 
aikštėje sustatyti tankai ir 
kiti motorizuotieji pabūk
lai. Vienuolyno kieme sus
tatytos pulko virtuvės ir 
ten visiems kariams ir 
Šiauliams verda maistą. 
Kitos kariuomenės dalys 
patalpintos mokyklose, sa
lėse ir kitose didesnėse pa
talpose.

Rubežius saugomas ka
rių ir Šiaulių. Bajoruose 
vokiečių kariuomenės dar 
nėra. Tvarką palaiko poli
cija. Įvažiavimas nebelei
džiamas. Muitinę atstatė 
(atkėlė) šiandien nuo ryto 
ir savo telefoną įsijungė.

Telefonais pasikalbėji
mas su Klaipėda nutrauk
tas. Kretingos pašte jau 
kelinta diena privatus te
lefoninis pasikalbėjimas 
nebegalimas ir telegramos 
tepriimamos tik ekstra.
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Pastatyti Paminklai 
Pijui XI

Londonas, bal. 13, — An
glijoje katalikai jau turi 
pastatę du paminklus am
žinos atminties Popiežiui 
Pijui XI. Vienas yra pasta
tytas Šv. Marijos bažny
čioje, Cornwall, o kitas Šv. 
Barnabo Bažnyčioje Not- 
tinghame.

Žydai Kovoja Prieš 
Kun. Coughlinį

I

I

Cincinnati, Ohio, bal. 13, 
— Žydų rabinas Wohl 

; smerkia kun. Coughliną,, 
žinomą radio kalbėtoją ir j 

įsako, kad jis esąs Hitlerio! 
agentas. Žydas pasisako,’ 

į kad jis “neturįs jokių gin
čų su sovietų Rusija”. Ki
tas žydas Ferdinand M. Is- 
serman ragina Amerikos 
žydus veikti ir iškelti “kun. 
Coughlino planus prieš de
mokratiją”. Rabinas My- 
ron Meyer, pasakė, kad 
jam geriau patinka Rusi
jos komunizmas negu fa
šizmas Vokietijoje”. Žydai 
dažnai sakosi, kad jie ko
munistams nepritaria, bet; 
iš jų vadų kalbų aišku, kad 
jie yra visai atsidavę ko
munizmo tikslui, žinoma 
nevisi žydai.

i

i

i
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I

Saulės rūmai Kaune, statyti dar rusų viešpatavimo laikais. Tada tie rūmai 
buvo tikra lietuvių tautos švietimo tvirtovė. Jie pastatyti visuomenės aukomis. 
Saulės rūmų statybą parėmė gausiomis aukomis amerikiečiai lietuviai. Prieš ka
rą šie rūmai buvo puošniausias pastatas Kaune. Dabar juose yra kazimieriečių 

į vienuolių laikoma mergaičių gimnazija. VDV.

Eucharistinis Kongresas 
Bus Ispanijoje

Trys- Mirė Ligoninės ViršininkėLondonas, bal. 13—' 
dešimts šeštas tarptauti
nis Eucharistinis Kongre
sas 1942 m. įvyks Ispani
joje. Kuriame mieste dar 
tikrai nenutarta.

NUBAUDĖ LAISVAMANIŲ
REDAKTORIŲ

Brussels, Belgija, bal. 13,1 
— Laisvamanių laikraš
čio redaktorius, Modest 
Terwagne nubaustas teis
mo $1,000 dolerių pinigine 
bausme už šmeižtą krikš
čioniškos meilės vienuolių.

Albanijos Karūną Pasiūlė 
Italijai

Darbininkai Aukština 
Pijų XI

Chicago. III. bal. 13 — A- 
merikos Darbo Federaci
jos unijos laikraštis “The 
Butchers Workman”, ve
damajame straipsnyje au
kština amžinos atminties 
Popiežių Pijų XI ir sako: 
“kad jis buvo drąsus dar
bininkų teisių gynėjas ir 
užtarėjas”.

Lenkija Nesiskaito Su Vokietija
Piliečius Ragina Grįžti Į Namus

Lenkija Didina Kariuomenę
Karui Prieš Vokietiją

Varšuva. Lenkija, bal. 13. 
— Lenkijos užsienių rei
kalų ministerija įsakė sa
vo ambasados viršinin
kams ir konsulams Berly
ne, kad jie savo šeimas 
grąžintų į Lenkiją.

Kaip pranešama. Lenki
ja ignoruojanti Vokietijos 
spaudimą laikytis nuoša
liai Anglijos ir Prancūzi
jos.

Lenkai, matyt, labai pa
sitiki Anglijai. Ji griebiasi 
net. kaip sako, provokaci
jų. Iš važiuojančio trauki
nio Dancige išmetė lape
lių, kur kursto gyventojus 
dėtis prie Lenkijos.

|rės užtektinai vargo ginti 
tik savo valstybės ribas.

j Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybės tariasi kaip 
išvengus karo. Jie mano, 
kad Vokietijos ir Italijos 
gyventojai pasipriešins sa
vo vadų žygiams. Graikija 
ir Lenkija pareiškė, kad 
jos kovos už savo nepri
klausomybės išlaikymą, 
bet ar jos kariaus?

i 
i Vokietija Spaudžia Lenkiją 

Paskelbti Reikalavimus

Telegrama "Darbininkui"
I

Lietuvos Generalinis 
Konsulas pulk. p. J. Bud
rys, ketvirtadienį, bal. 13 
d., pranešė “Darbininkui” 
telegrama štai ką:

NEW YORK

13 — 10:28 A. M.

Varšuva, bal. 13. — Len-
Vienuole

Berlynas, Vokietija, bal. 
13 — Vokietijos valdžia 
reikalauja, kad Lenkija 
paskelbtų viešai Vokietijos 
pasiūlymą susitarti dėl

Rochester, Minn. bal. 13, 
Mayo ligoninė yra žinoma 
visame pasauly. Ji pagar
sėjo turėdama žymius gy- 

jdytojus Dr. Mayo. Tikras 
tos ligoninės vardas yrai 
Šv. Mari jos ligoninė. Ji yra 
Seserų vienuoliu priežiū
roje. Jos viršininkė Sesuo 

(Marija mirė sulaukus 82 
j metų amžiaus.

' Italija Ištrauks Kariuomenę ZSĮS,’ 
iš Ispanijos

I
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kijos vyriausybė sušaukė,Dancig0 ir koridoriaus, 
visus atsargos karininkus; Vokiečiai labai pasipikti- 
į kariuomenę. Jie giriasi. no ienku pareiškimu, kad 
kad dabar turį vieną mili- būk vokiečiai reikalavę a- 

• joną kareivių. Yra mano- ,tiduoti Dancigą įr korido- 
ma Londone,, kad Hitleris rjy jokiy sąlygų. Jie sa-

ŽINIA APIE ČERNIAUS, SKUČO 

ATSISTATYDINIMĄ NETEISINGA. 

BUDRYS.

Itali jos valdžia, pašalinus 
tarptautines komplikaci
jas ir galutinai susitarus 
su albanų valdžia, žada iš-1 
traukti savo kariuomenę iš 

' Ispanijos.
!

I
I

RUSIJA LAUKIA “KAPITALIS
TINIŲ” KRAŠTŲ KARO

—

Roma, Italija, bal. 13 — 
Albanų steigiamasis sei- 

į mas susirinko savo sosti
nėje Tirana ir nutarė savo 
krašto karališką karūną a- 
tiduoti Italijos karaliui ir 
jį skaityti savo valdovu. Maskva, bal. 13 — Sovie- kovoti prieš užpuolikus ir 
Suprantama, kada Italija - -- - -
ginklu užgrobė Albaniją, 
tai albanams neliko kitos 
išeities kaip pasirinkti sa
vo karalium Italijos kara
lių.

Albanų steigiamasis sei
mas taip pat nutarė pasi
likti pusiau nepriklauso- 

I ma valstybe, sudarant sa- 
Įvo valdžią be karo minis- 
’tro.

Karo ministrą skiria Ita
lija, nes Albanija savo ka- 

į riuomenės neturės.
Albanai tikisi susitarti 

įsu Italija taip, kad jiems 
į būtų palikta savarankiškai 
tvarkyti savo reikalus.

i

TINIŲ” KRAŠTŲ KARO

statysiąs Lenkijai paskuti- ko, tokio reikalavimo 
nius reikalavimus, o ji yra j nestatę ir todėl reikalau- 
pasirengus kovoti, tik ta įa kad lenkai viešai tą rei- 

i pažadėta Anglijos ir Pran-. kalavimą paskelbtų, 
cuzijos jiems pagalba nela- Vokiečiai nori įrodyti pa- 
bai aiški. Sakoma, kad An- sauiįuį? kad jų reikaląvi- 
glija ir Prancūzija^ ragina mas pradėti pasitarimus 
lenkus tartis su Vokietija d£] Dancigo neišėjęs iš ri- 
ir daryti nuolaidas. Tas, bu 
žinoma, padrąsina Hitlerį __________

į siekti savo nusistatymo.
i Anglija nori sudaryti 
sutartį su Turki ja ir jai 
pažada Dagalbą ir apsau
ga nuo Hitlerio ar Mussoli- 
nio užpuolimo. Bet dauge
lis abejoja ar Anglija ^alės į statyta 41.000.000 išlavin
tą pagalbą duoti, nes ji tu- tų jaunuolių karui.

Žinia apie Lietuvos pre- 
miero gen. Černiaus ir vi- 
__________ r ............... » gen. 
Skučo atsistatydinimą pa
skelbė Associated Press 
veik visuose anglu kalboje 
leidžiamuose laikraščiuo
se. Nebuvo pagrindo neti
kėti.

Toli žinia paskelbta ba
landžio 8 d. š. m. Nesu- 

i prantama. kodėl Lietuvos 
: oficialios ištaigos tik bal. 
13 d. skelbia tą žinią “ne
teisinga”?

Štai kaip A. P. žinia pa
skelbė “Boston Herald”: 
“GENERALS QUIT

LITHUANIA CABINET
KAUNAS. Lithuania. April 8 

(AP) — Prime Minister Gen. 
Jonas Černius and Home Minis
ter Gen. Kazys Skučas resigned 
today in order that the new 
Lithuanian government, formed 
March 28. should not have a mi- 

ilitary character.
The semi-military Černius go- 

jvemment succeeded the natio- 
;nalist union cabinet of Vladas 
Mironas. which had resigned 
after agreeing to Germany’s ab- 

■sorption of the Memel territo- 

j ----------------

Žiema Vakaruose Ir Naujoje 
Anglijoje

41 Milijonas Jaunuolių 
Paruošta Karui

Baisus dalykas. Kaip 
praneša. Europoje jau iš-

MIESTAS UŽLAIKO VIEŠAS 
IR PARAPIJOS MOKYKLAS

|skirtos sumos pinigų už
laikymui parapijų mokyk
lų. Juk visi katalikai lygiai 
yra piliečiai ir moka uždė
tus mokesčius.

St. Bernard. Ohio. bal. 13 
— Viešosios ir parapijinės 
mokyklos šiame 7.800 gy
ventojų miestely, yra ly
giai užlaikomos visų su
mokėtais miestui mokes
čiais. Apie 65 nuošimtis 
gyventoju yra katalikai ir 
jų įtekmė viešame gyveni
me vra labai žymi. Dievo 
Kūno šventėie. katalikai 
sudaro miestelio gatvėmis 
iškilmingą procesija su 
Šv. Sakramentu ir trijose 
vietose miestelv pataiso 
tam tikslui altorius nuo 
kurių suteikiama palaimi
nimas Šv. Sakramentu. 
Katalikai turi dvi aukštes
nes mokyklas, tačiau tas 
jie savo aukomis turi išlai
kyki. Nėra abejonės, kad ir 
kitose vietose katalikai 
vieningai veikdami galėtų 
išreikalauti iš valdžios

tu Rusijos laikraščiai taip prirengtu dirvą Rusi- 
Pravda ir Izvestia įdėjo jos komunizmui.
Litvinovo atsakymą Vokie-, Rusija 1aučiasi išskirta 

tautį. Beveik visų di- 
džiuju tautu konsulatai 
Maskvoje uždaryti. Ir taip 
dabar tikrų žinių iš sovietų 
gauti negalima. Net ir tu- 

į ristams uždrausta įvažiuo
ti. Kitos tautos žino, kad 

i sovietu Rusija yra nusis
tačius platinti komunizmą. 
Ju laikraštis Pravda rašo: 

' “Mūsų prisirengimai kovai 
vra pasaulinei revoliucijai, 
nugalėjimui vyriausybių ir 
užvedimui diktatūros". Į- 
domu, kodėl mūsų komu
nistai kalba anie demokra- 

•tiia. o iš Maskvos visada 
kalbama apie diktatūrą?

Kodėl Rusija taip šaltai 
atsineša į Hitlerio žygius? 
Ar tik nesitiki susidėti su 
Vokietija? Faktas yra, kad 
dabar Vokietija perka ir 

i parduoda Rusijai įvairių 
i daiktu kelius sykius dau
giau. kaip kokiai kitai tau
tai. Faktas vra, kad 1927, 

11928 ir 1929 m. Vokietijos 
bankininkai išstatė ir tvar
kė Rusijoje didžiausius ka
ro ginklu fabrikus. Tiesa, 
kaikurie iš ™ buvo žydai 
nrisidenge Vokietijos vė- 

'liava.

I 
I

I

šė, kad naciai užėmė Čeko
slovakiją. Atsakymas la
bai atsargiai sudarytas. 
Jame tik pasakyta, kad 
Čekoslovakijos preziden
tas neturėjo teisės susitar
ti su Vokietijos vyriausy
be neatsiklauses savo tau
tos atstovų. Jis taip pat 

i pareiškė, kad Hitlerio žy- 
i giai kenkia pasaulio taikai, 
i Rusija nežada, negali ir bi- 
| jo naminės revoliucijos. 
! ginti mažųjų tautu, tik ti- 
jkisi ir laukia, kad “kapita- 
1 listinės” valstybės pradėtų

i

I
I

Naciai Naikina Katalikiškus 
Laikrascius

Bažnyčia Reikalauja Naujos

Philadelphia, Pa. bal. 13, 
— Kun. R. McGowan, kal
bėdamas darbininkų susi
rinkime pasakė: “Katalikų 
Bažnyčia reikalau ja nau
jos socialinės santvarkos. 
Kapitalas neteisingai 
spaudžia ir kovoja prieš 
darbininkus. Turtingieji, 
neturėdami krikščioniškos

meilės, neatjaučia betur
čių darbininkų vargų. To
kią kovą Bažnyčia pa
smerkia. Nedidelis skai
čius turtuolių turi visą ga
lybę ir valdžią savo ranko
se ir jie piktanaudoja tur
tus ir gerybes, kurios Die
vo yra skirtos visiems ly
giai naudotis”.

Vakarų viduriniose vals
tybėse, bal. 11d. kilo šaltis 
ir prisnigo nemažai sniego. 
Chicagoje buvo 21 laips
nis; Clevelande 21: Detroi
te 22; Wisconsin, Minneso- 
ta ir South Dakota nupuo
lė net iki 8 lainsnių.

Nau joje Anglijoje, ypač 
centralinėie Vermont pris
nigo net iki 4 colių sniego. 
Ncw Hampshire taip pat 
prisnigo gana daug. Bos
tone ir apylinkėje snigo, 
bet mažai liko — sutirpo.

Vienna. Austrija, bal. 13. 
Vokietijos naciai, užgrobė 
Austriją, smarkiai pradėjo 
naikinti katalikiškus laik
raščius. Salzburge vienas 
žymiausiu katalikiškas lai
kraštis Katholische Kir- 
chenzeitung”. šiomis die
nomis buvo nacių įsakvmu 
likviduotas. Taip pat Inns- 
bruecke uždrausta leisti 
katalikams dienraštį “Ti- 
roler Anzeiger”, o visas 
spaustuvės mašinas ir didį 
knygyną naciai pasisavino.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, balandžio 15 d.. 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų radio programa. Programą išpildys daini
ninkė Ona Skirkevičienė, jos sūnus armonistas ir pia
nistė iš Nashua, N. H. Taipgi dainuos dainininkas Jo
nas Varnas iš So. Bostono.

Prašome pasukti radio rodyklę ant 1120 kilocyc- 
les 2 vai. po pietų ir klausytis lietuviškos programos iš 
VVCOP stoties Boston, Mass.
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ĮVAIRIOS žinios Vokietija Savinas! Antarktį- 
ko Teritoriją

KATALIKIŠKA DVASIA
SUVIENIJO ISPANIJĄ

i
i
i

Meksikos Katalikai Reika
lauja Bažnyčios AtidarymoLa Coruna. Ispanija, bal. 

13. — “Katalikiška dvasia 
suvienijo Ispaniją”, sako 
vidaus . reikalų ministras 
Ramon Suner. Ispanija 
nuo senų laikų yra pasižy
mėjus katalikiška dvasia. 
Ir kada komunistai su Ma
skvos direktyva norėjo į- 
vesti joje Stalino rėžimą, 
ispanai ir juos išvarė iš sa
vo šalies. Buvęs Rusijos 
raudonosios armijos gene
rolas Krivitsky, žurnale 
Saturday Evening Post,
bal. 15 d. 1939 m. Įsakmiai, 
nurodo, kad Stalinas slap
tai planavo užgrobti Ispa
niją. kad suimti tos šalies} 
turtus, ir kad valdydamas 
Ispaniją galėtų priversti 
Angliją ir Prancūziją su
daryti militarines sutartis 
su Rusija. Ispanai labai ne
kentė Maskvos Įsteigtų i 
OGPU. Stalinas gavo iš Is
panijos šimtus milijonų 
dolerių aukso, kad prista- 
tvtų kariškus ginklus. Vy
riausias Stalino atstovas 
radikalų Ispanijoje buve 
Staševsky. lenkas. Ir kada 
jau Stalinas rodos, turėjo 
pasisekimą Ispanijoje, tuo- 
tarpu Japonija puolė Kini
ja. Kinijos vyriausybė tu
rėjo sudarius sutarti su 
Rusija ir reikalavo Stalino 
pagalbos, gi čia vėl toli
muose rvtuose Rusijai grę- 
sė pavojus nuo Japonų. Ir 
taip Stalinas nebegalėjo 
duoti Ispanijos radika
lams visuotinos pagalbos. 
Stalinui nepasisekė. Pran
cūzijos Blumas buvo pri
verstas iš valdžios pasi
traukti. Anglijos ministras 
Eden atsistatydino; Pran
cūzija ir Anglija pasirodė 
prietelingos Franco val
džiai. ir Rusija pasiliko 
viena, atskirta nuo kitų 
tautų. Stalinas iš Ispanijos 
karo gavo gerokai aukso.

Du range. Meksika, bal. 
13 — Katalikai reikalauja, 
kad valdžia leistų jiems! 
naudotis savo katalikiška į 
bažnyčia, kuri jau senai; 
valdžios Įsakymu yra už-! 
daryta. Apskričio viršinin-j 
Kas jiems užtikrino, kad. 
nedarysiąs jokių kliūčių, 
bet turis gauti leidimą iš 
aukštesnės vyriausybės.’ 
Katalikai jau pradėjo da
ryti Įvairias reikalingas 
pataisas apie bažnyčią ir

Berlynas. Vokietija, bal.' 
15 — Vokietijos spauda 
plačiai rašo, kad valdžia 
turėtu užimti pirmą kolo-1 
niją už Europos ribų, bū-1 
tent, paimtų į savo kontro
lę 230.000 ketvirtainių my
lių plotą žemės Antarkti- 
ke. kaip žinoma iš žemla- 
pio Crown Princes Maerta 
teritoriją, kurią pereitą 
sausio mėn. nusavino Nor
vegija.

Vokiečiai sako, kad tai 
jų atrasta žemė.

Sudarė Dešimties Metų 
Sutartį

2

Butų (traukta į Europos 
Karą

durnaktį, gaisro prošvais
tė ties Naujamiesčio mies
teliu parodė, kad darbas 
jau atliktas. Sudegę gyv. 
namas ir beveik viskas, j 
kas jame buvo. Atlikusi šį 
darbą A. prisipažino. Pa- 
talpina kalėjimam

Šakiai — Šakių pašto į- 
staiga dabar randasi mies
to pakrašty prie Striūpų 
tilto. Neperseniai pirko že
mės sklypą, irgi miesto 
pakrašty ir mokėjo apie 
12,000 litų. Kadangi minė
tam sklype yra didelis 
griovis, tai statant namus 
jis reikia užpilti ir tas 
skiną dar pabrangins.

Domisi L. Vyčių Ekskursija
Kadaagi pereitų metų L. Vy

čių ekskursija buvo labai sėk
minga. nes visi keleiviai buvo 
nepaprastai patenkinti moder- 

: niuoju laivu Nieuw Amsterdam. 
greita kelione ir ekskursijos iš- 

i kilmingu Lietuvoje sutikimu, 
tad ir šių metų L. Vyčių eks
kursija yra didelis susidomėji- 

| mas.
Šių metų L. Vyčių ekskursija 

■ į Lietuvą išplauks iš New Yor- 
; ko gegužės 23 d. gražiuoju 36, 
287 tonų Holland-America Line 
laivu Nieuvv Amsterdam. Laivas 
pasieks Olandiją gegužės 30 d., 
gi sekančią dieną ji jau bus Lic- 

i tuvoje.
j Neatsižvelgiant, kad iki šiol 
laikai Europoje ir buvo nera
mūs. vienok jau gražus skaičius 
keleivių užsiregistravo važiuoti 
su šia ekskursija. Reikia tikėtis, 
kad dabar prisidės prie šios ek
skursijos ir tie. kurie ketino, bet 
abejojo, ar šią vasarą važiuoti 
į Lietuvą.

1 Iki ekskursijos išvykimo laiko 
liko jau nedaug. Taigi, visi tie. 
kurie norėtų pasinaudoti šia ge
ra proga prisidėti prie jaunimo 
vadovaujamos ekskursijos, kvie
čiami kreiptis į ekskursijos ve
dėją A. J. Mažeiką, 145 Taylor 
St.. Brooklyn. N. Y. arba į Dar
bininko Laivakorčių Skyrių. 366 
W. Broadvvay. So. Boston, Mass.

Maskva, bal. 13 — Sovie
tu Rusijos bolševikai di
džiuojasi, kad Amerikos 
vyriausybė tikrai sudaro 
sutartis su Europos vals
tybėmis ir pažada joms 
duoti pagalbą karo metu. 
Amerikos komunistai ne 
tik tikisi, kad Amerika bus 
įvelta į Europos karą, bet, 
kad ji vaidins svarbiausią 
rolę. Žinoma, tada komu
nistai šioje šalyje turės di
desnę laisvę varyti savo 
propagandą ir rengtis prie 
užgrobimo valdžios. Jie 
dabar nebesivadina komu
nistais, bet “demokratais”, i 

, Bet nė Leninas, nė Stalinas 
jokių demokratų nepripa
žįsta, tai kaip jie gali to
kiais būti? Reikia tikėtis, 
kad Jungtinių Amerikos 
valstybių vadovybė neįsi
maišys į Europos reikalus. 
Kodėl Amerikos vvriausy- 
bė turėtų kištis į Europos 
valstybių sudarymo tvar-Į 
ką sunku suprasti. Juk tie, 
kurie dabar sako, kad A-j 
merika turės prisidėti prie j 
Europos karo, patys jame- 
nedalyvaus, bet varys tūk
stančius darbininkų į ugnį. 
ir mirtį. Kodėl Amerika, 
vietoje išdalinti tūkstan
čius dolerių bedarbiams, į 
vietoje pastatyti darbinin-į 
kams žmoniškus gvveni-; 
mui namus, vietoje 
žinti našlaičių 
vargus, išleis 
dolerių karo 
ginti svetimas

I

i

Lisbon, Portugalija, bal.
13. — Portugalijos vyriau-

nekantriai laukia tos die-isybė sudarė dešimties me
nes kada galės ; 
binti Dievą. ____

suėję gar.- tu sutarti su Ispanijos val- 
! džia.

GEGUŽINES RENGĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Trečiadieni. balandžio i Propagandos reikalus 
12. 7:30 vai. vak. š. m., šv. tvarkyti palikta J. Kumpai 
Roko par. svetainėje. Mon- ir J. Smilgiui. P-nas Smil- 
tello. Mass. Įvyko LDS N. gis. Cambridge Bottling 
A. Apskričio atstovų ir Šv. kompanijos, minkštųjų gė- 
Roko par. Montello, veikė- rimų išdirbėjas, nuoširdus 
jų susirinkimas. Susirinki- LDS organizacijai veikė- 
mo tikslas — išrinkti ge
gužės 30-sios GEGUŽINES 
rengimo vaidybą ir komi-

• sijas.

Susirinkimas vienbalsiai 
išrinko GEGUŽINES pir
mininku Mykolą Grigą, 
jauną sportininką ir gabų 
organizatorių ir jam pali
ko teisę kviestis Į pagelba 
reikalingus darbininkus.

Generaliu patarėju ir iž-f 
do prižiūrėtoju apsiėmė 
kun. Juozapas Petrauskas. 
Jis per kelis metus jau va
dovauja mūsų apskričio iš
važiavimui Romuvos par
ke. taigi ir dabar bus tėve- 

jlis vienas iš tame suvažia- 
* vime — Gegužinėje 
miausis autoritetas.

Žinios Iš Lietuvos
Lietuviškos Knygos į 

Ameriką
Šv. Kazimiero D-ja, pasi
naudodamas šiais metais 
N. Yorke ruošiama paroda 
iškėlė minti, kad Lietuvos 
pavilijone lietuviškos kny- 

’ gos būtų prieinamomis są- 
i lygomis pardavinėjamos.

eivis lankydamas parodą 
■ turėtų progos ir be jokių 

’ i sunkumų susipažintų su 
i s 

j knygomis ir reikalingų

jas visuomet padeda su at
vira širdimi, kad tik būtų 
pasekmės. (Susirinkime, 
kad ir blogam orui esant 
dalyvavo ir p-nia Smilgie- 
nė ir jos sesers dukrelė iš 
Maspeth’o p-lė Mary’ Ska- 
binskaitė).

Numatyti darbininkai į 
kitus departmentus: B. Ta
mulevičius. A. Česnauskas, 
K. Grigas, J. Jeskelevičius,

■ K. Pileckas ir k.
Sporto reikalus tvarkyti 

apsiėmė Vladas Česnaus
kas. Jis jaunas sportinin
kas su pagelba pirmininko 
M. Grigo ir patarėjų rūpin
sis ir muzikos reikalais.

Sekantis susirinkimas 
Gegužinės reikalais įvyks 
gegužės 1 d. š. m. ten pat 
ir tuo pat laiku. Rap.

I

ator buy
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• There's a vast difference in refrig- 
e»ators ... not much difference in 
pri». Give your pocketbook a break. 
Measure the value of all refrigera- 
tors before you buy. Compare their 
features and vaiue with trose of the 
new 1939 Hotpoint Electric Refrig- 
eraftrs. See for vourself why “By 
Every Yardstick Hotpoint is a Great 
Refrigeratos Buy.”

Corrte today and check Hot- 
point's 36 important features.

ELECTRIC REFRICERATOR
Hotpoist Vaiue Yardstick shows36out>tanding refrigerator feateres: 
6-Way Cold Storage Compartment. Pop-Ice Trays. 16-poiat tempera- 
ture control. Atįustab'p interier. AdjustabJe-height gliding shelres. 
Seai-automatic detrosting. New dessert tray. Vacuum sealed Thrift- 
master mrch*»ism. Fruit and vegetable stotage dravers. Automatic 
lnterior bght. All-«teel cabiaet. Food safety gauge. And 24 more.

z a
ž
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A
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Amerikoje gyvenančių 
i lietuvių tautiškumui iri 
kultūriniam bendradarbia- į _ . lygvuiio įjaiuanucjaiuvo,

miliinnuį^mu^ SU savo tėvyne stip- ^a(į kiekvienas lietuvis iš- 
• vi°nUS lal°ai daug galėtų pa- 

J3/113’' dėti knyga. Tik. deja, labai j 
kuilį ovcviiiAao valstybes. i • i • t • 4. -xEuropos šalys subankruti-'mazas kiekts Lietuvoje s- _______, ___ _____
jo besiginkluodamos įr| leidžiam j knygų tepatenka Lietuvoje leidžiam o m i
gudriai vilioja Ameriką į Į ^Ameriką ir taip pat musų ’Knygomįs įr 
savo tinklą. Nėra absoliu- išeivija mažai jų tereika- ■ knygų įsigyti.

I

ma- 
ir senelių

čiai jokios priežasties 
Jungtinių Amerikos vals-į 
tybei šokti mirties šokį i 
Europoje ir didinti vargą • 
ir skurdą šioje šalyje. Visų; 
pirma Amerikai reikia sa-l 
vo šalies reikalus geriau 
sutvarkyti, pagerinti dar-į 

ibininkų gyvenimą, o ne j 
i varyti juos mirti už Angli
ją, Prancūzių ar Japoniją.!

1

Rooseveltas Pažada Anglijai 
Ir Prancūzijai Pagalbą

Kiek Pasaulyje Yra Kalbų

!

VVashington. D. C., bal.
— Jungtinių Amerikos 

valstybių prezidentas Roo
seveltas pareiškė, kad A- 
merika tikrai bus įvelta į 
Europos karą, ir kad ji 
stos už Angliją ir Prancū
ziją prieš nacius - fašistus. 
Tačiau reikia tikėtis, kad 
iškilus karui Europoje. A- 
merikos piliečiai ir kongre
sas neduos prezidentui ga
lės įvelti šią šalį į svetimų

Prancūzijos Mokslo Aka
demija. bendradarbiauda
ma su kitų šalių moksli-

i? valstybių ginčus.
1i
į
XX
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SVEIKATA—TURTAS

UNiON ELEGTRICAL SUPPLY 09. INC.
9? STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN. Prez. ir Kasininkas 
Telefonas Liberty 2337

“/■/'‘■.iNNVY’j 4>4« 'a “>’*‘*“**“*4‘*Z4

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatų, ir jų brangini, tai 
prižiūrėk jų. Jausdamas skausmus.

1 kaip tai: reumatizmų, rankų kojų gė
limų. nikstelėjimų. nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimų, dieglius, tuojaus

i reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
. MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin- 
! gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų.

1 šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šiluma, ši’dydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dck- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM. kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini- 

! gus gruzinam.
Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
Apiaikom šimtus laiškų su padėka- 

> ' vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų. 
■ kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
j taip DEKENS OINTMENT.
•; PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti- 
‘ krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa 
i sėkmės, tai visada klausk taip: DE- 
* KEN'S OINTMENT ir neklausykite 
Z nei jokių kitų pasiūlijimų. kad kas ir 
p > siūlytų.
’ Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
p DEKEN S OINTMEN’T. tai tik tada 
r į aplankysite tikrąją Deksnio Galingą 

M ošti. Parsiduoda visur.
DEKEN’S OINTMENT CO.,

>. Hartford, Conn.
Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

?Į (28-28)

lauja.
Kad plačiau būtų supa

žindinta išeivija su knyga. 
Lietuvos knygų leidyklos: 
Dirva, Pažangos A. B., Sa- zuoti knygų platinimą sa
kalas, Spaudos Fondas ir vo jėgomis.

Keletas tūkstančių kny
gų jau yra pasiųsta ir jei 

! būtų pareikalavimas, bus 
[pasiųsta daugiau.

Tai leidyklų minčiai N. 
Yorke parodai ruošti Lie
tuvių Komitetas karštai 
'pritarė ir apsiėmė organi-

kūnija. net ir daug žalos prida-Į 
re

Taipgi mano sūnus dėkoja už 
pašto ženklelius, kuriuo atsiun-; 
tei. Prašau parašyk kaip viskas; 
pas jumis nes jau senokai ga- j 

■vau nuo jūsų laiškelį.
Taip nieko ypatingo pas mus. 

Apie politiką nerašau, nes visa 
žinai iš laikraščių.

Tuom kartu visi tariame su-

Padegimas Iš Keršto, Kad 
Atmušė Joną

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

ninkais, pasistengė nusta-' <*iev-lik sveikas, mūsų aplanky-: 
tyli, kiek dabar pasauly y- įtas- 
ra gyvų ir mirusių (kurio-i 
mis nekalbama) kalbų. Su
rinkti duomenys rodo, kad 
per visą žmonijos istorijos 
žinomą laikotarpį žmonės 
vartoja ligi šiol 6.760 kalbų 
ir tarmių, iš kurių dabar 
yra gyvos tik 2,796 kalbos

i ir tarmės.
Tarp baltosios rasės la

biausiai išsiplatinusios 
šios kalbos: anglų, vokie
čių. rusų, ispanų, portuga
lų, prancūzų ir italų. Tarp 
spalvuotųjų žemės gyven
tojų populiariausios: kinų, 
japonų, arabų, indostano 
ir persų._________

Jūsų brolis, Pov. Miliauskas.

Paskutiniai Paveikslai

laiškas Iš Argentinos

y. f, 
U 

i

i i

J
I
i
I 
I 
i i

Naujamiestis — “Vistiek 
aš jai atkeršisiu, aš ją su- 
degisiu”. Taip kalbėjo A.1 
K. savo kokurentei V. K.,' 
kam ji nuo manęs pavilio-. 
jo Joną. Tokių minčių pa-! 
veikta K. kelias dienas! __ ____
slankiojo miestelio gatvė- Ti.L.JDBCfTCn 2680.
mis, o kovo mėn. 2 d. vi-'

~\v
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Apie pabaigą šio mėnesio bro- 
I liai Motuzai išvyksta Kanadon 
j ir paskutinį kartą Naujoj Angli
joj rodo savo judamus paveiks
lus šiose vietose:

GARDNER. MASS. 
dalis) Balandžio 14 d. 7:30 val.lv 
vak. Lenkų Piliečių klube, 294! V 
Pleasant St.

i 1
lis) Balandžio 15 d. ..— —

' vak. Liet. Piliečių klube. 17
School St.

NASHUA. N. H. (pirma da-į| 
1 lis Balandžio 16 d. 7:30 vai. va
kare, O’Donell Hall. 20 High St.

NORVVOOD. MASS. (antra
Idalis) Balandžio 17 d. 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Svetainėje, 13 St. 
George Avė.

W. LYNN. MASS. (pirma da- 
’lis) Balandžio 18 d. 7:30 vai. 
ivak. Lith. Nat. Club Salėj. 25 S 
Camden St.

BRIDGEVVATER. MASS. — | 
(pirma dalis) Balandžio 19 d. " 
7:30 vai. vak. Piliečių klube. 60 L 
Hale St.

HARTFORD. CONN. (pirma b 
dalis) Balandžio 21 d. 7:30 va.l.’|| 
vak. Parapijos Mokyklos salėj, j 
Capitol Avė. j I

THOMPSONVILLE. CONN. į 
Balandžio 22 d. 7:30 vai. vak.lij 
Enfield High School. Enfield St.

S k f 1 biru as.'. .

♦
H

L 
(antra i T

I

Sveikas gyvas brolau. Jonai, 
kaip gyvuoji, kas pas jus gero? 
Mes visa šeima dar taip pat gy-i 
vuojame. Labai dėkuoju už pri-; 
siunčiamus laikraščius taip 
naudingus, kaip: “Darbininką". 
“Ameriką’’. “Lietuvos Žinias’’. 
“Mūsų Laikrašti’’, ir kitus. Aš 
atsimokėdamas siunčiu visus iš 
Argentinos. Brazilijos ir kitur. 
Pas mus vasara labai karšta, 
kai kur išdegė laukai nuo kait
ros. Per Kalėdas siekė 45 laips
nius C.- Argentinoje, tai nepa
menama kada buvo taip karšta 
ir lietaus nebuvo. Dabar 6 d. 
sausio pradėjo lyti, audra, per-

4'

1939 Nauji Nash Automobiliai
HUDSON. MASS. (pirma da- | 
;) Balandžio 15 d. 7:30 vai. M

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

i
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DARBININKAS
(THE WORKER)

PuNished every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston. 

Mass. under the Act of Man h 3. 1870
Acceptance for mailing at specia! rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8. 1917, authonzed on July 12, 1918
SUESCRIPT1ON KATES:

Domestic yearly ............................
Lx>mt*>tic once per week yearly 
Koreign yearly .................................
h'oreign once j>er week yearly

Netekus
| siekdavo 20 milijonų litų
i per metus. Klaipėdos kraš
to netekus, Lietuva tegali 

; naudotis žaliava, kurią ši 
i pramonė ligi šiol perdirb- 
I davo. Tuo būdu nuostolis, 
kyląs dėl to, kad ši žaliava 
nebegali būti perdirbama 

per metus, t. y. lygiai tiek, j Lietuvoje, irgi sudarys a- 
kiek gamina per metus Di- Pie mil1JęnU htŲ- Taigi 
tižiosios Lietuvos tekstilių vlen s,os d" pramonės sa- 
pramonė. Skirtumas tėra kos> atsirasdamos anapus 
tas, kad Didž. Lietuvos mult« sien,os’ duoa Liet“’ 
tekstilių pramonė daugu- val nuost°lių apie 20 mili- 
moje gamina vilnos audi-Pon«.Utlį- C,a Pr‘s,deda ir 
mus, kad Klaipėdos krašto 
pramonės ganjyba yra pa
grįsta medvilnės dirbi
niais. Taigi, netekusi Klai
pėdos krašto, Lietuva tu
rės pirktis medvilnės audi
nių užsienyje, o ligi šiol ji

AUKSAS

Ar yra žmonių, kurie ne
būtų matę, nebūtų turėję 
arba bent nebūtų norėję 
turėti aukso?! Jaunas ir 
senas, vyras ir moteris — 
visi stengiasi jo įsigyti pi
nigo arba papuošalo pavi
dalu. Tačiau ne visiems ži-| 
noma, kokie šaltiniai auk
są slepia, kokiu būdu jis 
atsiranda žmonėse. Nors 
jis yra daug brangesnis 
negu kiti metalai, f 
jo naudingumas atsilieka ■ 200 kg. aukso. Kadangi 
x„i: o x: auĮjSas randamas dažniau

sia su priemaiša, jo gamy
bai ir atskyrimui nuo kitų 
nereikalingų, dalių varto
jami įvairūs būdai. Taip u- 
pės smėlio auksui išskirti 
vartoja plannamą procesą. 

Plaunant vandens srovės 
nuneša lengvesnes mišinio 
dalis, palikdama auksą 
kaip sunkesnę medžiagą 
indo dugne. Kai kur, su- 
grūdę visą upės smėlio me
džiagą, sijoja ją. Kitu ke
liu gaunamam auksui ga
minti vartojami amalga- 
mo ir cianido metodai. Ne 
pro šalį bus žinoti, kad nuo 
Amerikos atradimo iki 
1924 atrasta iš viso 32,800 
tonų aukso. 1925 m. aukso 
kiekis buvo — 593 tonos, 
kurių daugiau negu pusę 
davė Transvalis ir Rodezi- 
ja (Afrikoje). XIX amž. 
buvo rasta daug naujų 
aukso kasyklų: Kaliforni
joje 1848 m., Australijoje 
1851 m., Transvalyje 1885 
ir Aliaskoje 1895 m., Tran
svalyje randama 
sias aukso kiekis 
so pas. aukso).

kurioje Anglijos kolonija 
Transvalis (1902 m. nuo 
būrų atimtas) didžiausius 
kiekius tiekia. Greta Tran- 
svalio reikia paminėti Au
stralija, Kongo, Aliaska, 
Kalifornija, Kolorado, Pe
ru, Brazilija, Sibiras ir 
Mandžiūrija. Daug upių 
smėlio aukso įplaunama 
į jūrą. Sakoma, kad iš Vo
kietijos Reino upės kasmet 

tačiau ! vanduo nuneša į jūrą per 
_ * 1 * _ 1 . _ ' i i w -r i •

Kovo mėn. 22 diena liks 
reikšminga ir liūdna data 
Lietuvos istorijoje. Tą die
ną Berlyne pasirašyta su
tartis, pagal kurią Lietuva 
perduoda Vokietijai Klai
pėdos kraštą, gaudama 
Klaipėdos uoste tiktai lais
vą zoną savo jūrinei pre
kybai. Vokietija ir Lietuva 
pasižadėjo nebevartoti sa
vitarpio santykiavime jė
gos ir nedalyvauti kombi
nacijose, kurios būtų nu
kreiptos prieš vieną iš jų.

Lietuva, nesitikėdama iš 
niekur paramos, buvo pri
versta pasiduoti vokiečių j 
spaudimui, kuris siekė dvi
gubą tikslą: parodyti pa
sauliui, kad Vokietija nesi
duoda įbauginama demo
kratinių valstybių pastan-į 
gų priešvokiškai koalicijai 
sudaryti, paruošti tinka
mas sąlygas vokiečių poli
tinei ir ūkinei įtakai tai
kingai įsibrauti į Pabaltįjį.'

Kiek tai liečia pirmąjį 
tikslą, tai jis, kiek jau da
bar galima spręsti, buvo 
pasiektas. Vokietijos vi
suomenė, pradėjusi jau ne
rimauti dėl bekylančios vi
same pasaulyje priešvokiš- 
kosios nuotaikos, nurimo, 
lyg gavusi įsitikinti, kad 
Reicho vyriausybės politi
ka tikrai neturi pagrindo 
bijoti rimto pasipriešini
mo iš demokratinių valsty
bių pusės. Klaipėdos at- 
plėšimu siektas įspūdis vo
kiečiams visiškai pasisekė. 
Žinoma, tas įspūdis tegalė
jo būti pereinamojo pobū
džio. Gal jo savaitės — ki
tos jis jau bus pamirštas, 
kaip ir daugelis dalykų 
mūsų greitai gyvenamam 
laikotarpyje.

Dėl antrojo vokiečių 
siektojo tikslo, reikia pa
sakyti, kad jo įgyvendini
mas toli gražu dar nėra 
permatomas. Vokiečiams 
rūpi, Lietuvos išėjimą į jū
rą bekontroliuojant, ]— 
dėti vykdyti Lietuvos už
sienio prekybos priežiūrą. 
Todėl jie ir sutiko suteikti 
Lietuvai palankių sąlygų 
Klaipėdos uoste, įsteigiant 
jame laisvą zoną ir iš viso 
rodant tariamą Lietuvos 
gyvybinių interesų supra
timą. Suteikdama Lietuvai 
palankias sąlygas Klaipė
dos uoste, vokiečiai nori 
Lietuvą paveikti, kad ji 
neieškotų išėjimo į jūrą 
per kitus uostus. Pavyz
džiui, per Liepojaus uostą, 
kuris, prekes siunčiant ge
ležinkeliais iš Didž. Lietu
vos. lygiai taip pat greitai 
ir patogiai pasiekiamas, 
kaip Klaipėda.

Klaipėdos krašte per pa
starąjį dešimtmetį buvo 
susitelkusi gana didelė 
pramonė, kuri užėmė reik
šmingą vietą bendroje Lie
tuvos pramonės gamyboje. 
Bendra Klaipėdos pramo
nės gamybos vertė siekda-

Į

1 'RENI' M KRATOS KAINA:
Amerikoje metams .........   $4.0!.
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ............................ $5.00
Užsieiiyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

3GC West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Diktatūra Ir Demokratija
Pasaulinis karas, paskelbęs kovą “dėl laisvės ir 

demokratijos”, neatsiekė savo tikslo. Dabar žmonija, 
atsipeikėjus nuo karo baisenybių ir pamačius, kad kai 
kurios valstybės (ypač Anglija) iš to idealingo šūkio 
ištraukė sau ko daugiausiai medžiaginės naudos, blai
viau žiūri į karo iškabas ir teigia, kad verčiau reikėjo 
skelbtis, jog buvo kariaujama ne dėl kokio idealo, bet 
dėl dolerio. Ir patsai gyvenimas tą veidmainystę pa
smerkė, nes vieton įsigalėjimo demokratijos, susilauk
ta kaip tik priešingo dalyko — diktatūros. Dabar dik
tatoriai terorizuoja pasaulį, o demokratija ne tik kad 
nepajėgia jų sustabdyti, bet ii- pati dreba dėl savo gy
vybės. Ne vienam eiliniam stebėtojui skverbiasi gal
von abejonė: o gal iš tiesų demokratija jau atgyveno 
savo dienas ir bus nušluota nuo žemės paviršiaus? At
rodyt tai taip atrodo, bet žmonijos istorija visai ką ki
tą pasakoja. Istorija įrodo, kad diktatūra greit išsise
mia. Po smarkių žygių ji pagaliau susmunka.

Yra buvę visokių diktatūrų. Diktatorių būta stam
bių ir smulkių. Šiuo atveju tik stambieji patraukia 
mūsų dėmesį. Kai kurie diktatoriai - karžygiai, ar tai 
išmokslinti genijai, kaip Aleksandras Didysis, Cezaris, 
Napoleonas I, ar tiesiog barbarai, bet gabūs kovotojai, 
kaip Atilla, Alarikas, Tamerlanas, buvo tik grynai as
meninės ambicijos nešini ir jų žygiai užsibaigė su jų 
gyvenimu. Istorija ypatingai pabrėžia, kad gabūs dik
tatoriai - užkariautojai nepaliko tinkamų įpėdinių, ku
rie bent iš tolo būtų jiems panašūs. Jų diktatūra buvo 
tik laikinė, tarsi koks ant dangaus pasirodęs meteoras. 
Yra buvę ir valstybinių diktatūrų, kaip antai r usų im
perija. Ta išsilaikė keletą šimtmečių, bet ir ji galiau
siai turėjo sugriūti, aptamsinusi savo piliečius ir pali
kusi priruoštą dirvą bolševikų diktatūrai. Kaip mato
me, bet kokia diktatūra žmonijai laimės bei gerbūvio 
neatnešė. Ji tik būna sėkminga kokio laikinio krizio 
metu. Kriziui atslūgus, diktatūra palieka nebreikalin- 
ga, ir prasideda normalus tautos gyvenimas. Pastovi 
diktatūra gali išsilaikyti tik nekultūiingose šalyse. 
Naujausiosios rūšies diktatūra — nacių ir fašistų iš
sirutuliavo iš proletariato diktatūros bei komunizmo. 
Ji griežtai paneigia demokratiją ir iš jos tyčiojasi, nes 
atrodo, kad fašistų bei nacių žygiai yra kur kas sek- 
mingesni už demokratijos pastangas.

Taip iš tiesų atrodo — kol kas. Priežastis yra ta. 
kad diktatorių žygiai yra greitesni ir ryžtingesni. Jie 
valdo valstybę militarinėmis priemonėmis. Tauta pa
verčiama kariuomene. Diktatoriai visados pasirenge 
kariauti. Jie tarsi plėšrieji vanagai turi ką nors pulti. 
Karas tai jų normalus gyvenimas, taika — tik trum
pas poilsio laikotarpis. Jie grobia svetimas žemes, pri
dirba triukšmo ir įneša kiek militarinės garbės į tau
tos istoriją. Bet esamoji jų valdžioj tauta neturi nor
malaus gyvenimo. Diktatūrai išnykus, tautai reikia iš 
naujo persitvarkyti. Didžiausia laimė, jei diktatoriai 
neįtraukia tautą į tokią padėtį, kad jai reikia paskui 
už jų darbus atkentėti. Bet tai retai atsitinka. Dažniau
siai diktatoriai pridirba tautai žalos ir nuostolių, už 
kuriuos jų nupelnyta tariamoji garbė toli gražu neuž
moka.

Demokratija visai kas kita. Ji nepaslanki, kartais 
net gramozdiška, staigių užsimojimų nedaro, bet sykį 
išjudinta, ji sugeba savo teises apginti. Bet svarbiau
sias demokratijos uždavinys — ramiai tvarkytis ir pa
tikrinti piliečiams laisvę ir normalų gyvenimą. Iš to 
pigu suprasti, kad ilgesnėj gyvenimo eigoj demokra
tija turi nugalėti diktatūrą. Tad dabartinėse varžyti
nėse Hitleris ir Mussolini turėtų gerai apsižiūrėti, kad L 
neišprovokuotų pačių rimtųjų demokratijos pajėgų.1 
Juodu vis dėlto tai supranta. Juoktis iš “supuvusios” 
demokratijos tai neva juokiasi, bet drauge ir prisibijo. 
Nesutramdomas vokiečių spaudos pykčius geriausiai 
tai įrodo. K.

Dr. Vydūno 71 m. Sukaktuvės

Kovo 22 d. žymiausiajam 1 blogėjo. Jis gydosi Berly-
__ t _________ ___I______Mažosios Lietuvos veikė-'ne. 

jui, rašytojui dr. Vydūnui 
suėjo 71 metų amžiaus. 
Klaipėdos “Aukuro” drau
gija tautos kultūrai kelti 
suruošė Klaipėdoje to vei
kėjo 71 m. amžiaus minėji
mą. Paskutiniu laiku dr. 
Vydūno sveikata kiek pa-

— Vilniaus universitetas 
pakvietė Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorių prof. 
Roemerį skaityti kelias pa
skaitas apie Lietuvos kul
tūrą ir universiteto dar- 
■ bus.

darbėmių ir gamindavo 
prekių už 25 milijonus litų

tos išlaidos, mokamos už 
perkrovimą prekių uoste. 
Ankščiau šios išlaidos lik
davo Lietuvoje. Dabar gi 
jos liks Vokietijoje. Lietu
vos prekių judėjimas per 
Klaipėdos uostą buvo be- 

piAdavosi't'ikžaliavos',“ku- lekiąs 1 mil. tonų; tai šis 
, ri Klaipėdos krašto fabri- nut»stolis sudarys apie 5 
Ikuose buvo perdirbama.l”2h.K"“®J^L.m,et±t.??' 
Apytikriai skaičiuojant,! 
Lietuvai dėlto bus nuosto
lių apie 10 milijonų litų per 

■ metus. Panašiai atrodo da
lykai ir medžio pramonėje. 
Ši pramonės šaka Klaipė
dos krašte irgi duodavo 
darbo arti 3 tūkstančiams 

1 darbėmių. Jos eksportas

l

. Žo
džiu, Klaipėdos krašto at- 
plėšimas atsieis Lietuvos 
mokamajam balansui bent 
25 milijonus litų per me
tus.

Nėra reikalo įrodinėti, 
kad smūgis Lietuvos ūkio 
gyvenimui yra be galo di
delis. VDV.

Popiežius Pijus XII Ir Lietuva
Visų kraštų katalikai su lietuvių akis yra nukreip

ypatinga pagarba mini bu- tos į Vatikaną, dabartinį
* • * • • 1 1 ■ Ivusį popiežių ir lenkia savo popiežių Pijų XII, nes 

galvas prie jo karsto. Su w. . .
degančiomis širdimis visi Lietuvą pažįsta ir jos 
sutiko naują popiežių. Ir kalai jam yra artimi.

Ką Pasakoja Buvęs Lietuvos Pasiuntinys Apie Popiežių
V. Sidzikauskas, buvęs 

Lietuvos ministeris Berly
ne, apie dabartinį popiežių 
taip atsiliepia:

— Jei neklystu, — pasa
koja p. Sidzikauskas, — 
pirmą kartą susitikau su 
monsinjoru Pacelli 1922 
m., kada jis, kaip Apašta
liškojo Sosto nuncijus Vo
kietijai, nuolat gyveno 
Miunchene ir iš Miunche
no dažnai atvažiuodavo į 
Berlyną. Čia ir teko su juo

i susitikti pirmą kartą. Vė- 
P^’iliau, kai tarp Vatikano ir 

Vokietijos buvo pasirašy- 
| ta konkordatas monsinjo- 
i ras Pacelli persikėlė į Ber
lyną ir buvo diplomatinio 

i korpuso dekanas. Tada jau 
mums tekdavo įvairiomis 
progomis ir tarnybiniais 
reikalais susitikti dažniau. 
Turiu pasakyti, kad tai bu
vo diplomatinio korpuso 
pažiba, kokios mūsiškiam 
galėjo pavydėti bet kurio
je kitoje valstybėje rezi
duojąs diplomatinis kor
pusas. Monsinjoras Pacel-

I
i

i

jis 
rei-

I toli nuo geležies. Sugreti
nus abu tuos metalus, gali
ma net sakyti, kad auksas 
yra dažnu atveju žalingas. 
Ar nežymus žmonių skai
čius dėl aukso žudosi, ar 
nekyla ir nekils ilgainiui 
karai dėl aukso?

Auksas yra brangus dėl
to, kad jo netaip daug ran
dama, kaip kitų metalų. 
Grynas auksas beveik ne
maž nevartotinas, nes jis 
perminkštas. Bet su prie
maiša sidabro, vario, nike
lio ir pan. auksas naudoja
mas monetoms, papuoša
lams kaldinti ir dirbti
niams dantims, kurie dėl 
aukso švarumo higienos 
labai įvertinami. Atskiri 
aukso gabalai retai teran
dami; dažniausia jis pasi
rodo kvarco padermių gys
lose, paskui su priemaiša 
sulfidinių rūdžių. Neretai 
pasitaiko auksas upių 
smėlyje, dulkių arba grū
delių pavidalu. Yra rasta 
čia mechaniško slėgimo 
poveikių smėlio ir didesnių 
gabalų keleto kilogr. svo
rio. Naujaisiais laikais au
ksas pasirodo Afrikoje,

•9

Ii buvo aukštos kultūros, 
plačios erudicijos, didelio 
politinio teisingumo, di
džios sielos polėkio ir ne
paprasto takto vyras. Jo 
kalbos, kurias, kaip diplo- 
pasakydavo priėmimuose 
matinio korpuso dekanas, 
pas Vokietijos respublikos 
prezidentą, būdavo per
sunktos gilia išmintimi ir 
kilniu nuoširdumu. Kiek 
buvo taktiškas ir nuošir
dus monsinjoras Pacelli, 
galima spręsti iš to, kad jis 
sugebėjo nepaprastai ge
ruose santykiuose sugy
venti su Vokietijos prezi
dentu Ebertu ir feldmar-; 
šąlu von Hindenburgu, ir 
su įvairiomis tuolaikinė
mis Vokietijos vyriausybė
mis.

—Lietuva su visu katali
kiškuoju pasauliu turi 
džiaugtis, kad į Švento 
Petro sostą atsisėdo Kar
dinolas Pacelli — Pijus 
XII, nes šitam kilniam vy
rui nesvetimi ir Lietuvos 
reikalai, — su džiaugsmu 
pastebi p. V. Sidzikauskas.

I
I

Buvusio Mokytojo Žodžiai Apie Popiežių

didžiau-
(55' < vi-

“ū.-v.ž.”

nepasižymėjo). Galop man 
pasidarė labai drovu, kai 
Ekscelencija padavė man 
bekešą ir padėjo apsivilkti.

Kokios pasėkos buvo to 
mano vizito ir mano me
morandumo, nesiimu sprę
sti. Žinau, kad tais reika-

mo. Audiencija truko dau
giau kaip valandą.

Atsisveikinant mane pa
laimino ir aš nepaprastai; 
nustebau, kad nepaisant;

i šalto oro, nes tuomet buvo 
labai šalta žiema, buvo 
šalta ir Miunchene, mane;
išlydėjo lyg artimą draugą' lais ir daugiau buvo kla- 
laiptais į apačią, kur kabo- benta ir galų gale tų metų 

Jo mano bekeša (kuri, rudenį mes vis dėlto susi- 
skliausteliuose pasakius,' laukėme Vilniuje vyskupo 
dideliu reprezentaciškumu i J. Matulevičiaus”.

I
Ateities Pranašavimai

teities pranašavimas Pa- 
celliui. Tai pirmiausia bu
vę jam pranašauta dar 
naujagimiui, tuoj po krik
što.

Kovo m. 2 d. Šv. Petro mano, o jis su pasididžiavi- 
aikštėje susitelkusi milijo- mu pastebi apie savo auk- 

j ninė minia, jų tarpe naujo 
! popiežiaus sesuo ir buvęs 
jo mokytojas A. Neviani 
(buvęs Viskonti gimnazi

jos mokytojas). Žurnalis- 
! tai apstoja buvusį popie-

, Ižiaus mokytoją A. Neviani vo darbštus, inteligentiš-
vo 120 milijonų litų perjr j° tik klausia ką tik iš- kas ir labai mandagus”, 
metus. Iš tos sumos vien! -------------------
tiktai tekstilių (audinių), 
skanėsių ir medžio pramo
nė gamindavo prekių už a- 
pie 80 milijonų litų per me
tus. Svarbiausios pramo
nės gamybos šakos, kurios dienomis teko mūsų vals- 
turėjo didelės reikšmės vi- tybės atstatymo reikalais 

lankytis Miunchene pas 
nuncijų Pacellį (dabartinį 
popiežių), kad jis Lietuvos žadėjo mūsų reikalus pa- 
reikalus užtartų pas popie-! remti. Apskritai, rodė 
žiu Benediktą. Nuncijus mums labai daug palanku-

sam Lietuvos ūkiui, tai 
tekstilių ir medžio pramo
nė. Tekstilių pramonė 

i Klaipėdos krašte davė dar- 
jbo arti 3 tūkstančiams

lėtinį Pacellį:

Atsimenu kaip šiandien: 
jis sėdėjo antrame suole. 

Jo liekna, didinga išvaizda, 
jo kiek pabalęs veidas. Bu-

Buvusio Prezidento Įspūdžiai Apie Dabartinį Popiežių
Buvusiam Liet, preziden

tui Stulginskiui 1918 metų 
gruodžio m. paskutiniomis

Pacelli priėmė. A. Stulgin
skis apie šį atsilankymą 
pas Pacellį sako:

“Nuncijus mane labai a- 
tidžiai išklausė, priėmė iš 
manęs memorandumą, ža
dėjo persiųsti Šv. Sostui,

Po naujojo popiežiaus 
Pijaus XII išrinkimo Ro
moje pasirodė knygelė, pa
vadinta: Naujojo popie
žiaus Pijaus XII gyveni
mas.

Toje knygelėje rašoma, 
kad buvęs kardinolas Pa- 
cellis išrinktas popiežiumi 
pagal mirusiojo popiežiaus 
Pijaus XI norą. Pijus XI 
nekartą nurodęs į kardino
lą Pacellį kaip į savo įpė-! tokratų rūmuose. Po kelių 
dinį. Ypatingai aiškiai tai dienų buvo nešamas į baž- 
padaręs 1937 m. gruodžio: nyčią krikštyti. Jo tėvų 
16 d. | namuose, kaip tai yra įpra-

Tą dieną Pijus XI įteikė sta visoje Italijoje, susi- 
purpurines skrybėles pen-; rinko labai daug giminių 
kiems naujiems kardino- ir pažįstamų. Buvo taip 
lams. Tose iškilmėse daly-' pat atsilankęs senas aukš- 
vavo ir kardinolas Pacellis. Į ta dora pasižymėjęs kuni- 
Kalbėdamasis su naujai- j gas Jacobacci, kurį žmonės 
siais kardinolais Pijus XIj laikė tiesiog šventuoju, 
įsakmiai pareiškęs, kad Kai parnešė pakrikštytą 
vienas čia esančiųjų tikrai mažąjį Eugenio iš bažny- 
būsiąs jo įpėdinis. Tai sa
kydamas popiežius Pijus 
XI buvęs savo žvilgsnį nu
kreipęs į Pacellį. Ir iš tik
ro popiežiaus Pijaus XI 
pranašavimas išsipildė — 
vienas iš šešių tuomet su 
Pijumi XI buvusių kardi
nolų, būtent, kardinolas 
Pacellis ir tikrai tapo Pi
jaus XI įpėdiniu. Tai esą 
ne vienintelis popiežiaus a-j 63 metų.

Eugenio Pacelli ypatingu 
' sutapimu buvo išrinktas 
popiežiumi kaip tik savo 
gimimo dieną. Būtent, jis 
gimė 1876 m. kovo 2 d. vie
nuose senuose Romos aris- I _

i WXXXCXVl£ X x \j rxx.xxix

I

Į čios, kun. Jacobaccis paė- 
■ męs berniuką ant rankų, 
, peržengnojęs Jį, pakėlęs 
■aukštai prie lango, pro ku
rį buvo matyti Šv. Petro 
bazilikos kupolas, ir labai 
susijaudinęs pasakęs: “Už 
šešiasdešimt trijų metų 
visi krikščionys sveikins šį 
kūdikį šv. Petro baziliko
je!” Ir tikrai taip įvvko po 

“M. L ”
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Klaipėdos Kraštą Perleidus Vokietijai
(Oficialus Pranešimas Iš tikusį skaudų smūgį, ku

riuo yra Klaipėdos krašto 
ir uosto netekimas. Čia pa
tiekiama Klaipėdos krašto 
paskutinių įvykių santrau
ka.

Lietuvos)

Užsienių lietuvių spauda 
jau iš telegrafinių prane
šimų žino apie Lietuvą iš-

I. Vokietijos Reikalavimai Lietuvai
Kovo mėn. 20 dieną Ber

lyne įvyko apie valandą 
laiko užtrukęs pasitari
mas, kuriame dalyvavo 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministras Ribbentropas, 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministras Urbšys ir Lietu
vos įgaliotas ministras Vo
kietijai Škirpa. Buvo tar
tasi dėl Lietuvos ir Vokie
tijos glaudesnių santykių.

Ministras Ribbentropas 
pasitarimo metu Vokieti
jos vyriausybės vardu pa
teikė Lietuvai reikalavi
mą grąžinti Klaipėdos 
kraštą Vokietijai. Tą rei
kalavimą Vokietijos vy
riausybė rėmė tautų apsi
sprendimo principu, nes 
Klaipėdos kraštas esąs vo
kiškas ir reiškiąs noro 
grįžti prie Reicho. Minis
tras Ribbentropas pažy
mėjo. kad jeigu kraštas 
bus grąžintas geruoju, su
sitarimo keliu, tai Vokieti
ja plačiai atsižvelgs į Lie
tuvos ūkinius interesus 
Klaipėdos uoste, ir toks 
reikalo sutvarkymas pasi
tarnaus būsimiems ge
riems abiejų kaimyninių 
valstybių santykiams. Bet

II. Kaip Lietuva Su Vokietija Susitarė Dėl Klaipėdos

III. Kaip Krašto Seimelis 
Palaidojo Autonomiją

DARBININKAS

Ta vienintelė dr. Neu- 
mano pasakyta trumpa 
kalba buvo palydėta Vokie- 
jai nesugebėjo ta autono
mija tinkamai naudotis ir 
taip lengvai jos išsižadėjo. 
Daugelis vėliau su pasige- 

• rėjimu minės taip lengva
pėdiškai palaidotos laisvės

4

Motinėlės Draugijos - Stipen 
dininkės

ir sunkiausiais laikais ir 
sunkiausius tarpusavio 
klausimus mokame su
tvarkyti ramiai ir vieni ki
tus gerbdami. Mūsų rami 
ir garbinga laikysena tik 
padės Lietuvos ir Vokieti
jos vyriausybėms lengviau 
išspręsti Klaipėdos krašto 
likimo klausimą.

Kiekvienas, valdininkai 
ir tarnautojai, turi pasilik
ti savo vietose ir eiti savo 
pareigas. Vedamose su Vo
kietija derybose bus atsi
žvelgta į visų gyventojų, 
valdininkų ir tarnautojų 
padėtį ir teises.

Abi vyriausybės, Lietu
vos ir Vokietijos, kreipiasi 
į jus, Klaipėdos krašto gy
ventojai, ir prašo išlaikyti 
visišką ramybę ir rimtį.

Viktoras Gailius,
Ministras-Gubernatorius”.

ruošiamės egzaminams iš litera
tūros, istorijos ir kalbos dalykų. 
Geografijos ir tautosakos egza
minus jau išlaikėme.

“Turėjome progos ir praktiš
kai susipažinti su Lietuvos gy
venimu. Aplankėme gimines, ir 
šiaip kur buvome. Pamatėme, 

i kaip gyvena žmonės. Pereitą va
sarą praleidome Palangoje, kur 
lankėme DULR specialiai užsie
niečiams surengtus kursus. Prie 
progos padarėme ekskursiją į 
Nidą. Plaukdamos laivu susiža- 

! vėjome gražiomis lietuviškomis 
j dainomis, kurias dainavo eks- 
į kursantai. Po kursų DULR su- 
i ruošė keturių dienų ekskursiją
■ po rytinę Lietuvos dalį iki Zara-
• sų, ekskursija mums labai pati-
• ko. nes matėme gražios gamtos, 
sutikome daug žmonių ir jautė- 

■mės. kad visa tai mums labai
■ artima. Šios kelionės Įspūdžiai 
pasiliks mumyse laikui.

“Tuoj teks grįžti namo ir sto
ti Į darbą. Pasirūpinome Įvairių 
vadovėlių, skaitymo knygų, vai
dinimų. dainų, kuriomis tikimės, 
kad jaunimas domėsis”.

Nario mokeščius ir au
kas malonėkite siųsti “Mo
tinėlės” Draugijos Kasi
ninkui: Re v. N. Pakalnis, 
259 N. 5th St., Brooklyn, 
New York. Gerbiamas 
Kun. Pakalnis už kiekvie
ną auką ir nario mokestį, 

i su padėka, prisiunčia pa
kvitavimą.

Visiems draugijos na
triams ir geradariams iš 
'širdies linkiu Linksmų 
■Šventų Velykų.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
“Motinėlės” draugijos Pirm.

Kovo 22 d. 9 vai. vakare 
buvo susirinkęs Klaipėdos laikus! 
krašto Seimelis. Iš lietuvių ——— --- --- - —-
dalyvavo tik vienas atsto- Seimelio pirmasis ir pas- 
vas dr. Pajaujis. Seimelio 
posėdyje kalbėjo dr. Neu- 
manas. Jis pasakė, kad 
Klaipėdos kraštas atski
riamas nuo Lietuvos ir 
grįžta prie Reicho. Pasiūlė 
pasiųsti telegramą Hitle
riui. Neumanas dar pažy
mėjo, kad 
metu buvo 
pramoninės 
skirtas prie 
krašto, o tai kenkę Klaipė
dos krašto interesams ir 
sunkinę jo gyvenimą.

tijos himnu. Tai buvo šio

kutinis posėdis. Posėdyje 
ūpo pakilimo nesijautė. 
Seimelio nariai buvo susi
kaupę, susirūpinę. Gal 
bent kai kurie jų suprato, 
kad jie čia eina krašto au
tonomijos laidotuvininkų 
pareigą.

Klaipėdos kraštas niekad 
neturėjo tokių laisvės lai
kų, kaip būdamas nepri
klausomos Lietuvos ribo
se. Niekad jis neturėjo ir 
jokios autonomijos. Gal 
būt todėl krašto gyvento-

jeigu Lietuva tokio reika
lavimo nepriimtų, tai Vo
kietija pati spręs Klaipė- 

. dos krašto sugrįžimo klau- 
! simą, pavartojusi tam rei
kalingas priemones. Su
prantama, kad ginkluoto 
susirėmimo atveju, nebūtų 

, jokio tikrumo ar karo 
veiksmai apsiribotų vien 
Klaipėdos kraštu. Vadinas, 
grėstų dideliu pavojumi 
Lietuvos nepriklausomy
bei.

Lietuvos Ministrų Tary
ba. išklausiusi ministro 
Urbšio pranešimą, ilgai ir 
nuodugniai svarstė susida
riusią padėtį. Ministrų Ta
ryba. painformavusi apie 
padėtį Seimo narius ir at
sižvelgdama į Vokietijos 
reikalavimą dėl Klaipėdos 
krašto perleidimo priimti.

Jau kovo 22 d. lėktuvu iš
skrido į Berlyną Lietuvos 
vyriausybės delegacija, 
užsienių reikalų ministro 
Urbšio vadovaujama, susi
tarti dėl Klaipėdos krašto 
perleidimo Vokietijai. Tą 
pat dieną nuo 7 vai. vaka
ro vyko pasitarimai ir apie 
12 vai. nakties buvo pasi- 

1 rašvta sutartis.
I

I

I

1
I

Pagal Lietuvos ir Vokie-' 
tijos sudarytą sutartį, nuo . 
kovo 23 dienos Versalio su
tartimi nuo Vokietijos ats
kirtas Klaipėdos kraštas 
vėl sujungiamas su Vokie
tijos Reichu. Iš Klaipėdos 
krašto, pagal sutartį, tuo
jau evakuojamos Lietuvos 
karinės ir policinės pajė
gos. Lietuvos vyriausybė 
rūpinsis, kad kraštas būtų 
paliktas tvarkingoje padė
tyje. Abi šalys paskirs ko
misarus. kurie turės įvyk
dyti perdavimą tų žinybų, 
kurios nepriklauso Klaipė
dos krašto autonominėms 
įstaigoms. Ūkiniams Lie
tuvos interesams apsaugo
ti Lietuvai Klaipėdoje bus 
įsteigta laisva zora, dėl 
kurios smulkiau bus susi
tarta vėliau. Lietuvos ir 
Vokietijos draugiškiems

kraštas anuo 
atskirtas nuo 
šalies ir pri- 
žemės ūkio

IV. Kaip Vokiečiai Užėmė Klaipėdos Kraštą

tarpe

Katalikų apšvietos drau
gija — “Motinėlė” duoda 
stipendijas studentams- 
(ėms) aukštiems moks
lams eiti Universitetuose. 
Pastaraisiais laikais Drau
gija suteikė stipendijas 
Seserims Kazimierietėms, 
Pranciškietėms, ir Nukry
žiuoto Jėzaus Seselėms ei
ti aukštus mokslus Lietu
vos universitete Kaune.

Pranciškietės ir Kazimie- 
rietės Seserys stipendinin
kės, baigusios mokslus 
jau grįžo atgal į Ameriką 
ir pasekmingai darbuojasi 
katalikų - lietuvių 
apšvietos srityje.

Nukryžiuoto Jėzaus dvi 
Seselės dar tebetęsia stu
dijas Lietuvos Universite
te: ten jos darbuojasi su 
dideliu pasišventimu, kaip 
ir kitos Seselės, ir, apsišar
vojusios mokslo žiniomis 
grįš šią vasarą į Ameriką.

Kad Motinėlės Draugijos 
nariai ir prieteliai turėtų 
progos susipažinti su mū
sų draugijos tikslais ir 
veikla čia paduodu Nukry
žiuoto Jėzaus Seselių laiš
ko ištrauką:

“Žinodamos, kaip svarbu yra 
dabartiniu metu palaikyti lietu
vybę. mūsų išeivijos tarpe, de
dame visas pastangas susipažin
ti su Lietuvos praeitimi ir da
bartiniais siekimais, kad sugri- 
žusios galėtume perduoti savo 
žinias lietuviškam jaunimui.

“Jau pusantri metai, kai klau
somės paskaitų apie Lietuvos is
toriją, literatūrą ir kalbą. Mok
slas sekasi gana gerai. Dabar I

Organizaciją Atsišaukimas 
Į Lietuvos Visuomenę

Ryšium su Klaipėdos 
krašto perdavimu Vokieti
jai, Lietuvos organizacijų 
pirmininkai bei vadai kovo 
22 d. per radiją ir spaudo
je paskelbė šitokį atsišau
kimą:

Lietuvos visuomenė!
Iš protėvių paveldėję 

tvirtą būdą ir susivaldy
mą, kad ir kritiškiausiais 
momentais šaltai svarstyti 
nors ir sunkiausius klausi
mus. Šiandien ypatingai 
sunkią pareigą ir atsako

mi savo 
tėvynę ir busimąsias kar
tas.

Išmokę didžiausiose au
drose ir nelaimėse kieta 
valia ir pasiryžimu vienin- 

igai spręsti savo likimą, šią

i Kovo 22 dieną, kai pas-1 smogikų ar karių sargy- 
klido žinia, kad Lietuva: bos. Jurbarke, Tauragėje, 
priima Vokietijos reikalą-! Tauragės Naumiestyje ir 
vimus, Klaipėdos mieste ir i Kretingoje steigiamos 
krašte buvo iškeltos vo- muitinės, o kitose vietose 

j kiškos vėliavos. Tuojau į sienos pereinamieji punk- 
smogikai ir krašto policija tai.
pradėjo statyti savo sargy- Iki šiol buvęs Tilžėje 
bas paštuose, muitinėje, Lietuvos konsulas perkel- 
uoste, radiofone ir kitose tas į Klaipėdą. Lietuvos 
centro valdžios įstaigose, komisaru perduoti vokie- 
Gubernatorius paliepė vai- čių įstaigoms perduotinas 
dininkams toliau eiti savo 

s pareigas. Nuotaika mieste 
buvo labai pakilusi, nepa- 

ū prastai didelis judėjimas, i
Daugelis žmonių stengėsi 
tuojau apleisti Klaipėdos 
kraštą. Išsikraustymą la
bai trukdė susisiekimo 
priemonių trūkumas, nes 
traukiniai buvo perpildyti, 
o sunkvežimių ir automo
bilių beveik neįmanoma 
buvo pasisamdyti dėl jų 
brangumo ir trūkumo.

Smogikai ir policija iš 
kai kurių šaulių būrių atė-

žinybas paskirtas direkto
rius Norkaitis; vokiečių 
komisaras — Bertulaitis,

; buv. paskutinės direktori- i nešam prieš
I

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

jos pirmininkas.
Kovo mėn. 23 dieną jau 

visame Klaipėdos krašte, 
mieste ir uoste šeiminin
kavo vokiečiai. Tą dieną a- 
pie 10 vai. į Klaipėdą at-1 rimtą, valandą parodykime 

-vyko Vokietijos kancleris! momentu i reikalingą susi- 
Hitleris. Jis atplaukė karo “
laivu “Deutschland”, dar 
kelių karo laivų lydimas.

■ Vokiečių organizacijos ir 
visuomenė Hitlerį iškil
mingai sutiko. Teatro aik
štėje jis priėmė kariuome
nės dalinių paradą ir čia 
susirinkusiai visuomenei 
pasakė trumpą kalbą: pasi
džiaugė, kad Klaipėdos 
kraštas parodė didelę savo 
ištikimybę Vokietijai. Po

i to, su daugeliu palydovų, 
1 Hitleris pervažiavo per 
miestą ir grįžo į laivą. Apie 

■16 vai. Hitleris laivu “Leo- 
nard” išvažiavo iš Klaipė-1 
dos, paviešėjęs iš viso tik
tai apie 6 valandas.

Kovo 22 dieną buvo Klai
pėdoje ir krašte padaryta

■ kratų pas pasižymėjusius 
lietuvius ir daug jų suim
ta. Žymi jų dalis tuojau 
buvo paleista. Susitarimu 
su Lietuva, Vokietija pasi-

*l°s I žadėjo nepersekioti lietu-
.__i___ ___ x ___ ____ 1:1.:

palikdamos mažus būre-į nę veiklą bei įsitikinimus.
Lietuvos visuomenė žinią 

apie Vokietijos reikalavi
mus, tų reikalavimų priė
mimą bei Klaipėdos krašto 
Vokietijai perleidimą pri
ėmėme su dideliu skaus
mu, bet ir su rimtimi bei 
drausmingumu.

kariuomenei. Ka
riuomenės pulkas, su vi
sais ginklais ir turtu ap
leido kareivines ir žygia
vo Didž. Lietuvos link. Ka
riai buvo prislėgti lietuvių 
tautą ištikto smūgio, bet 
parodė didelį drausmingu
mą. Todėl jokių nesusipra
timų neįvyko. Klaipėdoje 
paliko tiktai įgulos atsto
vai, kurie turėjo perduoti:

santykiams sustiprinti abi 
šalys Įsipareigoja nesiimti 
jėgos viena prieš kitą ir 
neremti bet kurio iš trečio
sios pusės prieš vieną iš 
šalių kreipiamo jėgos pa
vartojimo. Tokiu būdu su
tartis įgyja ir savotiško
nepuolimo pakto prasmę, mę ginklus ir juos perdavė 
Sutartis įsigalioja ją pasi- mūsų 
rašius.

Prie sutarties yra prie-i 
das, kuriame nužymėti pa
grindiniai dėsniai, pagal 
kuriuos bus įsteigta Lietu
vai Klaipėdos uoste lais
voji zona. Laisvai zonai 
valdyti ir eksploatuoti bus 
įsteigta mišri Klaipėdos 
uosto bendrovė su vyrau
jančiu Lietuvos kapitalu.
Uosto zona perleidžiama kareivines ir krašto karinę 
Lietuvai 99 metams su pa- valdžią atvykusiai Vokieti- 
kankamu žemės ir vandens 
plotu bei Įrengimais. Nuo
ma už laisvąją zoną laiko
ma sumokėta iki šiolinė- 
mis Lietuvos investicijo
mis Klaipėdos uoste. Taip

1 pat bus patikrintas Lietu-, 
vai palengvintas susisieki- 

, mas geležinkeliu, vandens 
ir sausumos keliais į lais
vąją zoną.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
Price

PROTECTION PLAN
Dėl Skubaus Patarnavimo 

Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

496 First Street, So. Boston, Mass.
Tel. SOLHh Boston 1540

Vokiečiai Grąžinsią Lietuvai Klaipėdoje Paliktą Turtą

jos kariuomenės vadovy
bei.

Tą pačią dieną (III. 22) 
vakare per Tilžės tiltą į- 
žengė į Klaipėdos kraštą 
vokiečių kariuomenės pės
tininkų, motociklistų ir 
dviratininkų dalys.

i skubiai traukė į Klaipėdą, i vius už jų ikišiolinę politi- 
1 ’ ” ’------------" ‘ -....................................
liūs Pagėgiuose ir Šilutėje.

Lietuvos pasienio polici- 
Įja persikėlė ir užėmė sar- 
įgybas ties naująją Lietu- 
Įvos - Vokietijos siena, kur 
anksčiau buvo Vokietijos- 
Rusijos rubežius. Vokie
čių pusėje yra muitininkai, i

Klaipėdos Gubernatoriaus Atsišaukimas

VDV., Lietuvos valdžios 
! oficiali įstaiga, rašo:

“Klaipėdos perleidimo 
reikalams Lietuvos skirtas 
komisaras direktorius 
Norkaitis pranešė, kad vo
kiečiai nedarysią jokių 
kliūčių Klaipėdos krašte 
pasilikusiems Lietuvos 
valdininkams išvažiuoti į 
Lietuvą. Kiekvienam val
dininkui be leidimo leidžia- ■ 
ma išsivežti po 1000 litų ir i 
visą savo mantą. Didės-j 
nėms sumoms išsivežti rei- Į 
kės gauti leidimą.

“Vokiečių telegramų a- 
gentūra pranešė, kad Vo
kietija grąžinsianti Lietu
vai jos Klaipėdos krašte 
paliktą turtą. Lietuviškos 
įmonės, porai dienų buvu
sios uždarytos, vėl pradėjo 
darbą. Taip pat išeina ir 
lietuviški laikraščiai.

grūdų eksportui ir sukrau
ta labai daug iš užsienio į- 

I vežtų prekių (trąšų, ce
mento. mašinų, naftos ir 
kit.). Taigi Lietuvos turtas 
Klaipėdos krašte kuvo 23 
dieną galėjo būti skaičiuo
jamas dešimtimis milijonų 
litų”.

valdymą ir rimtį. Užmiršę 
visokius asmeniškus ir 
srovinius samprotavimus, 
rimtimi, tvarka ir pasiry
žimu parodykime vispu
sišką valstybės ir tautos 
reikalų supratimą; susi- 
burkime vienybėn, nes vi
si jaučiame ir suprantame 
pavojaus didumą.

Žinokime, kad kursty
mas ir tvarkos ardymas — 
yra ginklas, nukreiptas 
prieš visos Lietuvos nepri
klausomybę.

Rimti ir susikaupę že
miau pažymėtų organiza
cijų vadai šventai tiki, kad 
kiekvienas lietuvis šią 
rimtą valandą savo parei
gą tėvynei atliks.

Ats. pik. ltn. P. Gužas, 
Lietuvos Savanorių Sąjungos 

Pirmininkas
Pik. P. Saladžius,

Lietuvos Šaulių Sąjungos Vadas 
Dr. J. Pankauskas,

Katalikų Veikimo Centro 
Valdybos Pirmininkas 

A. Jurskis.
VDU Studentų Atstovybės 

Pirmininkas 
Dir. VI. Tiškus, 

Jaunųjų Ūkininkų Ratelių 
S-gos Vyr. Vadovas 

V. Augustauskas.
Kūno Kultūros Rūmų Direkt. 

Dr. P. Slavėnas.
Lietuvos Vakarų S-gos Pirm. 

Gyd. J. Alekna, 
Lietuvos Skautų Sąjungos 

Tarybos Pirmininkas 
Dr. J. Leimonas, 

“Pavasario” Federacijos Vadas 
Dir. M. Kviklys.

Lietuvių Tautininkų S-gos 
Generalinis Sekretorius 

Dr. D. Cesevičius.
Korp. “Neo-Lithuania" Filistrų 

S-gos Pirmininkas 
Pr. Šulaitis.

Darbo Rūmų Pirmininkas 
Adv. R. Skipitis,

I

i

*■ i

Telšiy Kunigų Seminarija 
Lietuvina Pavardes

Neseniai 24 Kunigų Se
minarijos auklėtiniai pa
davė prašymą Vidaus Rei
kalų Ministerijos Adminis
tracijos Departamentui 
pavardėms atlietuvinti. 
Tai pirmoji Lietuvos Se
minarija taip uoliai susi
rūpinusi savo pavardžių 
sutvarkymu. Linkėtina, 
kad šiuo keliu pasuktų ir 
kiti, kam sava kalba ir lie
tuviška dvasia brangi.“Tuo tarpu nežinia, koks 

Lietuvos turtas ir kaip bus 
grąžintas. Lietuva yra da
vusi Klaipėdos krašto pra-j 
monei ir žemės ūkiui kelio
lika milijonų litų paskolų, 
Žemės Bankas yra pasta
tęs ištisą darbininkų mies
telį, “Maistas” turi didžiu
les skerdyklas ir šaldytu
vus, kuriuose Klaipėdos 
perdavimo metu buvę už 2 
mil. litų mėsos gaminių. 
Be to, Žemės Bankas buvo 
nupirkęs porą didelių lent
pjūvių, kuriose buvo su-- 
vežta daug miško medžią-; 
gos. Lietūkis turi didelį e-l 
Ieva torių (grūdų sandėlį) j 
ir prekių sandėlius, ku
riuose buvo paruošta daug

Keliaukite i Lietuvą

HOLLAND-AMERICA LINE

S. S. Nieuw Amstcrdam
Flagship of the Holland-Amenca 

Line
Šiuo laivu išplauks iš Ncw Yorko

Klaipėdos gubernatorius 
V. Gailius kovo 22 d. išlei
do tokį atsišaukimą į gy
ventojus:

“Klaipėdos krašto gy
ventojai!

mas, kad lietuvių ir vokie
čių kaimyniniai santykiai 
visados būtų gražūs ir 
žmoniški, aš kviečiu visus 
krašto gyventojus laikytis 

„ 'ramiai, nepasiduoti jo-
Klaipėdos krašto gyveni-; kiems drumstimams ar 

mas yra įžengęs į naują gandams. Aš norėčiau, kad 
labai rimtą padėtį. Šian- šis mūsų sugyvenimo ban- 
dien sprendžiamas jo liki- dymo metas niekam nepa- 
mas. Tai turėdamas galvo- liktų kartumo, o priešin- 

ije ir nuoširdžiai geisda-gai— parodytų, kad mes

I

Užsienių Lietuviams Remti 
Draugijos Pirmininkas 

A. Kaulėnas.
“Jaunosios Lietuvos" S-gos

Vadas
VDV.

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

•ivoteerdamą į Lietuvą.

Kiti išplaukimai iš Ncw Yorko: 
VEENDAM
ZAANDAM 
STATENDAM 
NOORDAM 
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ENCIKLIKAAPIEBI'DIE VISKĄ 

KOMUNIZMĄ 
6. Kas Yra Visuomenė

Dievas taip pat yra skyręs žmogui gyventi ben
druomenėje, kaip reikalauja jo prigimtis. Pagal Kūrė
jo planą, bendruomenė yra natūrali priemonė, kuria 
žmogus gali ir turi pasinaudoti, kad pasiektų savo tik
slą, nes bendruomenė yra žmogui, bet ne žmogus ben
druomenei. Tai nereikia suprasti individualistinio li
beralizmo prasme, būtent, kad bendruomenė yra su
bordinuota egoistiškam individo išnaudojimui, bet tik 
ta prasme, kad organiškai susijungus į bendruomenę 
ir bendradarbiaujant individams savo tarpe, kiekvie
nas yra įsalinamas siekti tikros žemiškos laimės.

Be to, tuo dar norima pasakyti, kad bendruomenė
je išsiplėtoja visi individualiniai ir socialiniai žmogaus 
prigimty glūdį sugebėjmai, kurie, pakildami viršum 
betarpiškos momento naudos, atspindi bendruomenėje 
Dievo tobulumą, o tai būtų negalima, jei žmogus liktų 
gyventi atskirtas. Bet ir tas, paskutinis, bendruome
nės tikslas yra galų gale vėl palenktas žmogui, kad 
tas, pažindamas anų dieviškųjų tobulybių atspindį ii 
Jį garbindamas bei Jam melsdamasis, pakiltų prie sa
vų Kūrėjo. Tiktai žmogus, tiktai žmogiškoji asmeny
bė, o ne bendruomenė kaipo tokia yra apdovanotas 
protu ir moraliai laisva valia.

Žmogaus Pareigos Visuomenei
Todėl, kaip atskiras žmogus niekuomet negali iš

silenkti nuo Dievo jam uždėtų pareigų visuomenės at
žvilgiu, ir valstybinės valdžios nešėjai turi teisę, tuo 
atveju jei individas nori be pateisinimo pagrindo jų iš
vengti, priversti jį savo pareigas atlikti, lygiai taip ii 
visuomenė negali niekuomet atimti iš žmogaus jam 
paties Kūrėjo suteiktų teisių, kurių svarbiausias Mes 
aukščiau išvardinome, nei padaryti negalimą jų nau
dojimąsi. Todėl sutinka su protu ir jo reikalavimais, 
kad galų gale visi žemiškieji daiktai būtų palenkti 
žmogiškam asmeniui, ir šiam tarpininkaujant, galėtų 
grįžti į Dievą. Žmogui, žmogaus asmeniui, galima tai
kyti tai, ką tautų Apaštalas rašo Korintiečiams apie 
krikščionišką išganymo ekonomiją: ‘*Visa yra jūsų 
jūs gi — Kristaus, o Kristus — Dievo”. Tuo tarpu ka 
komunizmas, apversdamas žmogaus ir visuomenės 
santykių tvarką aukštyn kojomis, žmogaus asmenybę 
pažemina, — štai aukštumos, kur ją iškelia protas ii 
Apreiškimas.
Ekonomine Bei Socialinė Tvarka

Ekonominės bei socialinės tvarkos svarbiausius 
principus yra išdėjęs savo enciklikoje apie darbininki 
klausimą Leonas XIII; Mūsų enciklikoje apie sociali 
nės tvarkos atstatymą Mes juos pritaikėme šių laikę 
reikalavimams. Iš naujo pabrėždami seną Bažnyčios 
doktriną apie individualinį ir socialinį privatinės nuo
savybės būdą Mes įsakmiau precizavome darbo teisę 
ir vertę, o taip pat ir abipusišką paramą bei pagalbą 
kuri turi būti tarp kapitalo atstovų ir darbininkų; pa 
galiau pažymėjome ir teisingą atlyginimą, kurį darbi
ninkas turi gauti, kad išgyventų pats su savo šeima.

Toje pačioje enciklikoje Mes parodėme, kad prie 
monės dabartiniam pasauliui išgelbėti iš tos suirutės 
į kurią jį pagramzdino amoralinis liberalizmas, nėra 
nei klasių kova, nei teroras, o dar mažiau autokratiš 
kas valstybinės valdžios piktnaudojimas, bet yra įstei
gimas tokios ekonominės bei socialinės santvarkos 
kurią gaivintų socialinio teisingumo bei krikščioniš
kos meilės dvasia. Mes parodėme, kaip sveiką gerovę 
reikia statyti ant sveikų kooperatyvizmo principų 
kooperatyvizmo, kuris respektuoja būtiną socialinę 
vyriausybę, ir kaip visos kooperacijos turi susiorga
nizuoti į harmoningą vienybę, siekdamos bendrojo vi 
suomenės gėrio. Svarbiausia ir esmingiausia civilinės 
valdžios misija kaip tik ir yra vaisingas šitos harmoni 
jos skatinimas ir visų socialinių pajėgų bendrinimas.

Socialinė Vyriausybė Ir Valstybė
Norėdama patikrinti šitą organišką bendradar 

biavimą ir šitą ramią harmoniją, katalikiškoji doktri 
na pripažįsta valstybei vertę ir autoritetą budraus be; 
akylaus dieviškųjų ir žmogiškųjų teisių gynėjo, apie 
kurias taip dažnai kalba Šventas Raštas ir Bažnyčiom 
Tėvai. Klaidinga yra manyti, kad civilinėje bendruo 
menėje visi žmonės turi tas pačias teises ir kad nėra 
jokios teisėtos vyriausybės. Čia mes primename aukš 
čiau minėtas Leono XIII enciklikas, ypač enciklikas a- 
pie valstybės galią ir apie krikščionišką valstybės 
santvarką. Šitose enciklikose katalikas ras aiškiai iš
dėstytus proto ir tikėjimo principus, kurie padės jam 
apsišarvoti prieš bolševistinio valstybės supratime 
klaidas bei pavojus. Atėmimas iš žmogaus teisių ir j< 
pavergimas, paneigimas valstybės bei jos galios pir 
mykštės ir antgamtinės kilmės, baisus viešos valdžioj 
piktnaudojimas kolektyvistinio terorizmo naudai, vi 
sa tai yra absoliučiai priešinga tam, ko reikalauja gim 
toji dorovė ir Kūrėjo valia.

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra bendruomenės tikslas? Ar valstybė 

turi tarnauti žmogui?
2. Kodėl valstybė privalo ginti žmonių teises?

Lėlės vaidina “Lietuviškas vestuves”, Kaune.

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Rašo

Jonas Mončiūnas
(Tęsinys.)

Tuoj man davė jo adresą.

■ —. Į ■ .....................

Įtuviškai, rusiškai ir angliškai. 
Verta paremti lietuvį artistą.

šiitas oras artinasi. Parapija 
jau rengia didelį ir šaunų pik
niką. Piknikas bus priežiūroje 
parapijos komisijos. Šv. Vardo į 
ir jaunimo draugijos. Tikietaii 
jau parduodami. Prašome visų 
paimti nors po keletą tikietų ir 
juos parduoti savo pažįsta
miems. Petrinių piknikai visada 
būna linksmūs. Vėliau visos 
draugijos turės savo pikniką.

I
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Svarbus Lietuvių Dienos Reikalu 
SUSIRINKIMAS

(žuvimas stiprina lietuvius 
I budėti Tėvynės sargybo
je”.

“Petrui Kontautui.
_ . - būnie rami žemelėPasirodo, kad netoli gyve- krauju atpirkta-

z-. L" V V, > 1 z-J z-v Z"s **

Te-
tavo

na. Einame. Suradome. 
Kaip tik atidarėme duris, 
tai ir sušuko: “O gi va, Jo
nas ir Rozalija!” Šaukia 
savo žmoną Mortą ir sako: 
“Va Jonas ir Rozalija iš 
Amerikos”. Sveikinamės.
,,v . w v . ’-'V- AAV V M. V A VA. A AAV At^lVAAAV*

Jis ir žmona is džiaugsmo Tvarką palaikė Lietuvos 
verkia ir juokiasi, rodos, šauliai 
kad tai būtume artimiausi 
giminės, o Amerikoje tik 
buvome draugai.

Pasakoja, kad tokių lai- 
’ dotuvių nesą buvę kokios 

buvo laidojant a. a. Petrą 
1 Kontautą.

j
policiją tvarkai palaikyti, 
bet lietuviai neprisiėmė.

Vokiečiai norėjo duoti

Ant kapų yra pastatyta 
gražūs paminklai. Kai ku- 

Pirmiausia ėjome pasi- rie paminklai vokiečių ap
vaikščioti, kai ką nusipirk- daužyti. Kai kuriuos pa
ti. (Aš nusipirkau chalatą, minkius vokiečiai norėjo 
kuri dabar turi mano sū- visai išversti, bet pajutę 
nūs'Bostone). ;sargybą, pabijojo. (Dabar

Po šeštos valandos Vals- tą nekultūringą daužymo 
tybinę visai uždarė. Tada’darbą vokiečiai atliks, 
visi ėjome pasivaikščioti..Red.). Geda vokiečiams. 
Užėjome ir į kapines. To- Krautuvių yra įvairių ir 
kių gražių kapinių nesu' didelių, yra ir žydelių. Par- 
matęs nė Amerikoje nė davėjai, mokantieji lietu- 
Lietuvoje, taip gražiai su-! vių ir vokiečių kalbas, 
tvarkytų. Štai naujas lie-Į gauna aukštesnes algas.^ 
tuvio jaunuolio a. a. Petro; 
Kontauto, 16 m. amž., ka
pas, kurį vokietis polici
ninkas nužudė. Ant kapo 
arti šimtas vainikų su įvai
riais užrašais. Štai iš dau
gelio kelius paduosiu.

“Nekaltas kraujas teu
tonui sako: Gana”.

“Nekaltas žuvai.

Bai. 15 d.. 7 vai. vakare įvyks 
ALRK Moterų Sąjungos 54 kp.. 
20 metų sukaktuves paminėti, 
bankietaas ir šokiai. Furt Shel- 
by viešbuty. Tikietas $1.75. 
Kviečia visus dalyvauti.

Tikslas geras. Mūsų moterų 
kuopa verta paremti, bet. rodos, 
kad šiais nedarbo laikais per- 
brangūs tikietai. Yra i 
kurios norėtų dalyvauti, bet 
centas reikalingas gyvenimui. 
Kada tikietai brangūs, tai į pa
rengimus ateina tik biznieriai 
arba šiaip turtingesnieji žmonės.

Sąjungietės. rodos, turėtų at
sižiūrėti Ir į tas moteris, kurios 
pinigiškai silpnesnės.

Pasitaiko kartais ir taip, kad 
draugijos, rengdamos vakarėlį 
parapijos svetainėje, derisi dėl 
atlyginimo už svetainę, nors tik 

, keletą dolerių prašoma už švie
sas. bet viešbučiui nesigaili to
kio aukšto mokesnio. Mums lie
tuviams nėra jokios garbės, 
kad balius įvyksta viešbutyj. 
Dauguma mūsų žmonių neįpra
tę eiti į tokias vietas, ir nuėju
sieji jaučiasi nejaukiai. Profesi- 
jonalams ar biznieriams, tai kas 
kita, bet mūsų moterims tai 
daug smagiau savo paprastose 
vietose.

Mačiau ir tą vietą, kur į- 
: vyko muštynės. Kai kurie 
' man pasakojo, kad lietu- 
; viai vokiečiams nepasiduo- 
1 da. Jeigu kur susidaro 20 
vokiečių ir prieš juos 10 
lietuvių, tai vokiečiai bėga. 

' kaip padūkę, sako: 
tflukt žemots”.

Tavo. (Bus daugiau)

Detroito Žinios
Velykos praėjo labai puikiai 

šioje parapijoje. Altoriai buvo 
gražiai papuošti, chorai gražiai 
giedojo. Žmonių, ypač Prisikėli
mo šv. mišiose labai daug daly
vavo. Klebonas yra dėkingas vi
siems žmonėms, o ypač toms 
moterims, kurios apšvarino baž
nyčią ir svetainę. Štai šios mo
terys nuoširdžiai dirbo ir joms 
priklauso padėka: Laučienė. 
Brazinskienė. A. Zimnickienė. 
Bakienė. Sabaliauskienė, 
druškaitė ir Čikauskienė; 
Jonas Alkevičius. kuris 
sunkesnius darbus.

Priklauso padėka tom
moterim. kurios padovanojo 
puikų, rankomis mėgstą altoriui 
uždangą. Brangus daiktas, ir 
visa parapija gali džiaugtis.

An-
taipgi 
atliko

dviem

Praeitą savaitę išvyko p. P. 
Jankauskienė j VV'aterbury. Ct.. 
dalyvauti savo brolio a. a. Juozo 
Abromaičio laidotuvėse. A. a. 
Juozas buvo 47 m. amžiaus. Pa
liko žmoną ir du vaiku.

Petriniai bowleriai užbaigė se- 
ozną. Sezoną užbaigė žaidimu 
vedę vyrai su vaikinais. Vedu
sieji laimėjo. Vaikinai sako, kad 
vedusieji atėjo su savo žmono
mis ir todėl jiems pavyko lai
mėti. Abu rateliai gyvai žaidė, 
šie vedusieji žaidė: Litvaitis. 
Malinauskas. Bražinskas. Vasi
liauskas. Semetka. Jie padarė

“far-

2810 punktų. Vaikinai žaidė šie: 
Jasaitis. J. Zimnickas. V. Zim- 
nickas. Prasukąs ir klebonas. 
Viso jie padarė 2799 punktus.

Šią savaitę. Olvmpia stadiu- 
me įvyko C.Y.O. užbaigimo 
kumštynės už čempionatą. Bu
vo net 17 porų. Iš Šv. Petro par. 
buvo Pranas Janulis, sunkiojo 
svorio kumštininkas. Jis savo 
oponentą smarkiai apdaužė ir 
laimėjo. Dabar turime du čem
pionu iš šios parapijos, būtent. 
Petrą Zimnicką. lengvojo svo
rio. ir Janulį, sunkiojo svorio 
C. Y. O. čempioną. Valio, lietu
viams !

Kitą mėnesį šv. Petro parapi
joj jvyks Sutvirtinimo Sakra
mento teikimas. Suteiks pats 

' vyskupas. Šįmet tas Sakramen
tas bus teikiamas tik jaunimui. 
Jeigu kas iš suaugusių dar nėra 
priėmę Sutvirtinimo Sakramen
to. tai pasikalbėkite su klebonu. 
Kitose bažnyčiose taip pat ne- 

, priims suaugusiųjų.

Detroito žmonės turės progą 
dalyvauti art. Bronio Nekrašo 
koncerte. Detroit Institute of 
Arts. Woodward St., bai. 20 d. 
vakare. Įžanga 50 centų. Art. 
Nekrašui pagelbės p. Delbert 
Brown. pianistas ir p. M. An- 
derson. akompanistė. Art. Ne
krašas dainuos kelias dainas lie-j

Kaip kitais metais, taip ir šįmet, Liepos 1 dieną, 
Marianapolio Kolegijos Parke, Thompson. Conn. įvyks 
Lietuvių Diena. Sekmadienį, balandžio 23 d., 3 vai. p. 
pietų “Darbininko” salėje. 330 E St.. So. Boston, Mass. 
įvyks tam tikslui susirinkimas į kurį nuoširdžiai kvie
čiame visų kolonijų veikėjus - veikėjas ir tuos, kurie 
buvo išrinkti kaipo atstovai Federacijos Suvažiavime 
Cambridge, Mass. skaitlingai dalyvauti. Šiame susirin
kime bus išrinkta Lietuvių Dienos rengimo valdyba ir 
įvairios komisijos.

A. Zaveckas. Fed. Apskr. pirm.
B. Jakutis, sekr.

A. Pinelis, ižd.

noms ir Lėšų Fondan Centrui—j rios dar neprisirašė. 
$172.76. Iš viso aukų per 20 me
tų — $6.265.87.

moterų. I Moter1 Sąjunga 54 kp. 13-tą 
seimą surengė Detroite — rugp. 
mėn.. 1927.

Iš mūsų kuopos randasi dvi 
narės — Centro pirmininkės:—i 
1933 metais buvo išrinkta Art. 
Marijona Čižauskienė ir 1937 m. 
dabartinė Centro pirm. Elzbie
ta Paurazienė. ,

i rios dar neprisiraše. tai dabar 
kaip tik laikas prisirašyti. Kuo- 

i pa yra dėkinga darbščiai valdy- 
I bai ir pasiaukavusioms narėms.

Šių metų valdyba:
Dvasios vadas — kleb. kun.

J. Čižauskas; Pirm. — Ona Kra
ta vičienė: vice-pirm. —- Julė 
Medinienė: prot. rašt. — Mari
jona Vaičiūnaitė; fin. rašt. — 
Magdalena Stankienė; iždin. — 
Petronėlė Medonienė: iždo glo
bėjos — Antaneta Kaminskienė 
ir Ona Kremblienė: maršalka— 

j Kunigunda Dailidienė: indų glo
bėja — Marijona šaltienė; Dak-

Taipgi Michigano valstybės 
direktorėmis buvo šios: 1924-25 
Marijona Širvaitienė: 1926-27 
ir 1933-35 Elzbieta Paurazienė;
1935-37 ir 1937-39 Julė Medi- taras - kvotėjas — Dr. J. Joni- 
nienė; Centro iždo globėja — 
1931-33 Ir 1933-35 Elzbieta 
Paurazienė: Išrinkta garbės na
rė 1937 — Elzbieta Paurazienė: 
Centro Literatinės Komisijos 
narė — Julė Medinienė.

•
25 metų Jubiliejinės knygos 

komisijos pirmininkė — 1937 
m. seime išrinkta Julė Medinie
nė.

Naujų narių vajaus metu kuo
pa gavo jaunų narių. Jeigu, ku-

kaltis: Jaunamečių vedėja — 
Cecilija Stankiūtė: Jaunamečių 
globėja — Marijona Kasevičiū- 
tė.

I

‘ ILGIAUSIŲ METŲ...”
Sveikos sulaukę 20 metų Mo

terų Sąjungos 54 kuopos gyva
vimo! Linkime, kad Aukščiau
sias leistų sulaukti kitų 20 me
tų. ir kad sąjunga gyvuotų per 
ilgus metus.

Moterų Sąjungos 54 kuopa su
organizavo Kan. Prof. F. Kemė
šis. dabar gyvenantis Lietuvoj 
ir a. a. Pranciška Aleksienė, 
balandžio 1. 1919. Šv. Jurgio pa
rapijoj. Pirma valanda buvo: 
a. a. Pranciška Aleksienė. U. 
Matuzaitė. S. Šlikaitė. M. Stan- 
kienė ir O. Kasevičienė. Kuopos 
pradžia buvo nelengva. Tuo lai
ku darbais ir aukomis labai 
daug prisidėjo*Uršulė Matuzai
tė. dabar gyvenanti Dotnuvoj. 
Lietuvoj.

Pradžioj kuopoje narių skai
čius buvo mažas, bet per veik
lumą narių išaugo į vieną iš di
džiausių kuopų. Narių skaičius 
dabar yra 130. Taipgi randasi 
jaunamečių kuopa, kurią suor
ganizavo Elzbieta Paurazienė su 
pagelba M. (Kaminskienės) 
Lipskienės. vasario 27. 1927.
Jaunamečių kuopai susilpnėjus, 
ją vėl atgaivino art. Marijona 
Čižauskienė su pagelba B. Pet
kienės. gruodžio. 1930 m. Dabar 
jaunamečių kuopa gražiai gy
vuoja.

Iš pirmutinių narių dabar ran
dasi kuopoje tik keturios: — 
Magdalena Stankienė. Elzbieta 
Paurazienė. Bronė Drauškaus- 
kienė ir Ona Valiūnienė.

Mūsų kuopoje randasi daug 
gabių, energingų, suprantančių 
moterų, kurios kiekviename dar
be visa širdimi darbuojasi Baž-1 
nyčiai, tautai. labdarybei ir or
ganizacijos labui.

Per 20 metų gyvavimo kuopa 
surengė 134 vakarus: teatrus, 
šokius, bunco, vakarienes, pik
nikus ir tt.. kurie davė pelno 
kuopai $1.790.86.

Kuopa prie kiekvieno gražaus 
darbo prisidėjo aukomis, kaip 
tai: Šv. Jurgio parapijai auko
mis ir darbu parapijos bazaruo-1 
se ir vakarienėms paaukojo, 
.85.107,68: šv. Pranciškaus Se
serims — .8428.72; labdarybei 
•855.00: Vilniaus Vadavimui ir. 
Geležiniam Fondui .8170.00; Mi-j 
šių aukos .8110.00; Amžinai A- 
doracijai Lietuvoj $25.00: Kul-j 
tūriniam Darželiui. Cleveland. 
Ohio — $10.00. Įvairiems reika
lams dovanoms $492.71; Dova-

■
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Sulaukus 20 metų gyvavimo, 
mūsų kuopa šį jubiliejų pami
nėti ir pasidžiaugti rengia iškil
mingą bankietą. balandžio 15. 
1939. Fort Shelby Hntel. Det
roit. Michigan, vakare. Prašoma 

į visų atsilankyti.
O. Y. 54 kp. koresp.

METINIS
Marianapolio Kolegijos Studentu 

VAIDINIMAS
DRAMA

U z Tėvynės Laisvę”
MUZIKA — KALBOS - DAINOS
Bus vaidinama šiose lietuvių kolonijose:

ELIZABETH, N. J. — Balandžio 14d., 7:30 vai. vakare, 
— Parapijos svetainėje.

NEVVARK, N. J. — Balandžio 15 d.. 7:30 vai. vakare — 
Parapijos svetainėje.

BROOKLYN, N. Y. — Balandžio 16 d., 4:00 vai. po pie
tų — Labor Lyceum svetainėje, 947 VVilIough- 
by Avė.

NEW BRITAIN. CONN. — Balandžio 23 d., 7:30 vai. 
vakare — Parapijos svetainėje.

ATHOL, MASS. — Balandžio 30 d.. 7:30 vai. vakare — 
Parapijos svetainėje.

NORVVOOD. MASS. — Gegužės 7 d., 7:30 vai. vakare, 
— Parapijos svetainėje.

•J
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Seni ir Jauni Į Lietuvos Vyčių 17 tos Algirdo Kuopos “Darbininko” “Intertypos” Fondo
Rengiamus ŠOKIUS, ŠĮ Penktadieni Balandžio-April 14, Municipal Bldg. Salėje, So. Boston

įl
'KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

mų. visi artinosi priimti savo 
Viešpatį. Už gražią tvarką gar
bė priklauso ŠŠ. Vardo vyrų dr- 
jos valdybai, kaip tai Strazdau- 
skų broliams. Feliksui Rekui ir 
Feliksui Petkui. ŠŠ. Vardo vy
rai patarnavo taipgi procesijos Į 

' metu. Po mišių klebonas kun. 
Juozas Lietuvnikas suteikė pa
laiminimą visiems tretininkams.

■ Visos iškilmės praėjo gražiau
sioj nuotaikoj, palikdamos gra- 
j žiausių atsiminimų šios koloni
jos lietuvių širdyse.

A. A. MATAS ČIBIRKA 
Antradienį, bal. 11 d. su baž

nytinėmis apeigomis buvo palai
dotas Matas Čibirka. Velionis 
per visą laiką atrodė sveikas ir 
drūtas. Per pereitus 9 ar 10 me-

■ tų jis pagelbėjo bažnyčioje kai- 
i po kolektorius. Štai Didžiosios 
• Savaitės antradienį staiga apal- 
1 po namie. Nugabentas ligoni
nėn. Ten gydytojas pripažino, 
kad viena ar daugiau gislukių 
buvo trukę ant smegenų. Velio-

■ nis jau daugiau nebeatsigavo. 
Mirė Didžiajame Penktadienį. 
Kadangi buvo ŠŠ. Vardo dr-jos 
narys, tai vyrai antrą Velykų 
dieną susirinko pas graborių 
Juozą Kašinską. kur buvo pa
šarvotas. ir atkalbėjo rožan
čiaus dalį. Amžinąjį atilsį duok 
Mato vėlei Viešpatie. Matas bu
vo kuklus žmogus, per pastaruo
sius metus didesnę laiko dalį 
praleisdavo bažnyčioje. Lai bū
na lengva jam Amerikos žeme
lė!

dintojus užsiregistruoti ir daly- 
programoje. Užsiregis- 

A. Šla- 
1134 Washington St.: P. 

St.: A.
F. Kneižį. 50 Cottage St.

cs.v.

vauti 
truoti galima pas muz.

Velykų šventė šv. Jurgio pa- tx.]j 
praėjo iškilmingai. Rakauską. 46 Tremont 
parapijiečiai priėmė

Prisikėlimo pa-

rapijc je
Veik visi
šv. Komuniją. Prisikėlimo pa
maldose ir šv. mišiose dalyvavo 
labai daug žmonių.

Pirmas šv. mišias 6 vai. ir su
mą atnašavo kleb. kun. S. Knei- 
šis, o antras (S vai.) kun. J. 
Petrauskas iš Brockton.

Altoriai Didžiosios Savaitės 
paskutiniomis dienomis ir Ve
lytose buvo labai gražiai pa
puošti įvairiomis spalvomis ii 
gėlėmis.

Puošimo darbą atliko su dide
liu pasišventimu Sesutės 
nuolės iš Cambridge.

vie-

Velvkose. 2 vai. po pietų, vie
tinė L. Vyčių kuopa surengė pa
rapijos vaikeliams kiaušinių 
ieškojimo pramogėlę. Tai pagir
tinas darbas.

LA WRENCE, MASS.

L/ flft

vi j
1 / j
M JE

šiais metais Velykų šventės 
’ buvo baltos ir su sniegu. Di
džiajame ketvirtadienyj visą 
dieną lijo. todėl ir bažnyčias 
lankančių skaičius buvo mažes
nis. negu kitais metais. Spėja
ma. kad lankytojų skaičius bu
vo nuo penkiolikos iki dvide
šimts tūkstančių. Velykos buvo 
daugiau panašios į Kalėdas, nes 

. snigo.

1 Labai
Dievui.

Sekmadienį, bal. 16 d. vakare, 
parapijos svetainėje įvyks šv. 
Cecilijos choro koncertas. Dai
nuos choras ir solistai, muziko 
A. Šlapelio vadovybėje. Koncer
to rengimo komisija ir visas 
choras kviečia visus ateiti.

daug serga gripu. Ačių 
mirimu nėra.

; Pavasaris vėlyvas, todėl ir 
Palangos darbai gerokai suvė
luotas. Jos prižiūrėtojas, p. Raz- 
nauskas. su būriu laisvanorių 
darbuotojų pasiryžę, išdabinti 
parką.

i
t

Velykų atostogų metu pas 
mūsų kleboną, kun. P. M. Jurą 
lankėsi trys Marijonai kunigai: 
J. Jančius, J. Pauliukonis, ir A. 
Morkūnas.

—

Longin Buinis. Jr. Cavaliers Orchestra, kuri gros Lietu
vos Vyčių 17 Algirdo kuopos rengiamuose šokiuose, kurie j- 
vyks penktadienį, balandžio - April 14, 1939 m., 8 vai. vakare 
ligi 1 vai. nakties. Municipal Buildg. salėje So Boston, Mass. 
šokių pelnas skiriamas “Darbininko” naujos intertype ma
šinos fondui. Lietuviškoji visuomenė kviečiama dalyvauti pa
rengime ir tuo pačiu paremti gražų jaunimo užsimoi-

Šokiuose yra skinamos dovanos uz 
polkos ir tvaltzo. Taipgi bus duodamos &iHUkin Pas°kimą 
tiems, kurie turės laimingą skaitlinę. g°s dovanos
lektrikinis Laikrodis ir Lempa. as ^adio, E-

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Sekm.. bal. 30 d., vakare. į- 
vyks mėgėjų < amateur» vaka
ras. Federacijos skyriaus vado- Vaikučių draugija, balandžio 
vybėje. Rengėjai kviečia visus ,16 dieną, turi savo kermošių, 
dainininkus i es i. muzikus, vai- '3:30 vai.

Mūsų Šv. Alfonso bažnyčia 
jau nuo daugel metų Baltimorės 
svetimtaučiams yra žinoma kai
po gražiausia bažnyčia visam 
mieste, ypač didžiosios savaitės

Ao.šreZė. metu. Tūkstantinės minios kas-

Aplankykite Savo Tėvynę Lietuvą

GEGUŽĖS-MAY

GEGUŽĖS-MAY

LIEPOS-JULY 1. švedu Amerikos laivu GRIPSHOLM.

LIEPOS-JULY 13. Holiand-America linijos laivu STATEN

DAM.

BIRŽELIO-JUNE 22. Holiand-America linijos laivu STATEN

DAM. per Rotterdamą.

Manantieji vykti j Lietuvą, nelaukite ilgai — pradėkite 
ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos piliečiai turėtų iš anks
to rūpintis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga atlikti daug 
formalumų: kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai), Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir t. t. “Dar
bininko" Laivakorčių Agentūra parūpins savo keleiviams vi
sus reikalingus dokumentus dovanai. Prašome užsisakyti vie
tas dabar. Kurie iš anksto padaro rezervacijas tie gauna laive 
geresnius kambarius už tą pačią kainą.

Darbininko" Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2680

I

metą atlanko mūsų Repozitoriją 
ir Viešpaties Kapą. Bet iš at
balsių. kuriuos man teko nugir
sti šįmet, kaip R.epozitorijos. 
taip Viešpaties Kapo gražumas 
perviršijo visus kitus metus. 
Nors Didžiame Ketvirtadienį li
jo per visą dieną, tačiau tas ne
sulaikė 10.000 žmonių nuo at- 
lankymo mūsų šventovės. Di
džiame Penktadienį Kryžiaus 
Kelias buvo vaikščiojamas net 
tris kartus po pietų ir kiekvieną 
kartą bažnyčia buvo pilnutukė 
žmonių. Lamentacijos buvo gie
damos trečiadienį, ketvirtadienį 
ir penktadienį. Visi gėrėjosi šia 
Didžiosios Savaitės malda. Kaip

Pirmutinė po Velykų pramo-

Americ«n BroadctsH and

13. North German Lloyd. laivu EUROPA.

“Darbininko" Laivakorčių Skyriaus vedėjas yra A. Pel
džius. kuris yra patyręs šioje biznio srityje per daugelį metų. 
Visais kelionės reikalais kreipkitės:

31 d. Švedų Amerikos laivu “GRIPSHOLM 

iš New Yorbo be persėdimo i Klaipėdą.

Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

I

■4 .

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 „
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster. Mass.

13 Ellsvvorth St.,
VVORCESTER. MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Sykes & Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washington St.. Norvvood. Mass.

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 VAIATT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

1 rytinėse apeigose, taip dienos 
metu ir vakarais žymus garbin
tojų skaitlius matėsi bažnyčio
je. Už gražų išpuošimą Repozi- 
torijos ir Viešpaties Kapo ypa
tinga garbė priklauso mūsų 
vietinėms Sesutėms Kazimierie- 
tėms. Jos per naktis dirbo, kad 
žmonės turėtų kuo pasidžiaugti. 
Negalima praleisti nepaminėjus 
pasišventimo mūsų zakristijono 
Antano Ivoškos ir jo ypatingo 
padėjėjo Jono Letkausko. taip
gi Kazimiero Pugevičiaus. Pra- ga. tai buvo Jaunimo šokiai ant- 
no Razausko ir Jono Jončos pa- ra Velykų dieną. Orchestras net | 
gelbos per tas dienas. Gali visi iš 13 asmenų grojo nuo 9 vai. 
šiandien džiaugtis, kad jų pa- vak. iki 1 vai. ryte. Neseniai su- 
stangos atnešė tokius gražius sitvėrusio Jaunimo Klubo val- 
vaisius. Kaip katalikai, taip ne- dyba rūpinosi, kad viskas gra- 

i katalikai, protestantai atėję žiai nusisektų. Ypač rūpestin- 
mūsų bažnyčion per paskutinias , gai darbavosi Andrius Rėkus, 
tris Didžiosios Savaitės dienas ■ Melvinas Keidošius, 
stovėjo kaip nutirpę pamatę 
tiek meno, tiek grožybės. Garbė 
mūsų bažnyčiai, mūsų lietu-

, 1 *

viams. kurie tokius prakilnius 
dalykus gali atlikti.

Savaitės dienas Melvinas Keidošius, Albertas 
Matulionis. Juozas Kvedera. sū-

■ nūs. ir Zofija Maskevičiūtė. Šo- 
j kikų susirinko arti 500. Visi 
• gražiai linksminosi, kaip vienos 
šeimos nariai. Vyresnieji pagel-

I bėjo, kaip tai: Pugevičius Ka
zys tėvas ir sūnus su Pakalniš
kiu prie durių. Prie baro dirbo 
Jonas Jasaitis, tėvas. Jonas 
Letkauskas ir Vincas Čeplins- 
kas. Bar-čekius pardavinėjo 
Juozas Kvedera. tėvas, o virtu
vėje rūpinosi Ono Ivoškienė ir 
Stepone Šilanskienė. Valio mū
sų jaunimui ir jo vadams!

VELYKŲ IŠKILMĖS
Pirmą kart mūsų parapijos 

gyvavimo istorijoj Prisikėlimo 
apeigos prasidėjo 6 vai. ryte. 
Bažnyčia buvo kimšti prikimšta 
žmonių. Atsikėlimo procesija 
buvo tvarkinga. įspūdinga. Čia 
vėl Sesučių Kazimieriečių nuo
pelnas. Rezurekcijos mišias at-

1 našavo kun. dr. L. Mendelis. 
Jam pagelbėjo kun. Dubinskas 
ir tėvas Redemptoristas. kun. 
Patranek. Pamoksle celebrantas 
išdėstė dogmatinę reikšmę Vely
kų iškilmės. Bažnytinis choras, 
vadovybėje Gerardo Kaprišiū- 
no. sugiedojo didingai mišias. 
Šv. Komunijos metu beveik visa 
bažnyčia ėjo prie Dievo Stalo. 
Tai buvo gražus reginis, kaip 
tvarkingai, be jokių susikimši-

i 
I

i

j

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Į

I 
I
I

COMBINATION 
RADIO-AND-

PHONOGRAPH 
with "MIRACLE 

TONE CHAMBEK"
•

Model B M-242
5 Tubes (incl. Ballast Tube). AC — 
Standard American Broadcasts, Polica 
Calls • Elec+ro Dynamic Speaker • 
Automatic Overload Control • Full- 
Vision illuminated Dial • Built-in 
Antenna • Phonograph: Constant 
Speed Electric Motor for AC Operation
• Crystal Pick-up • Tone Control
• Plays all size records up to 12”. 
Hand-rubbed walnuf finish cabinet.

EASY TERMS
OTHER EMERSON MODELS.

$9.95 to $219.95

Union Electrical Suppiy 
Co.r Ine.

92 High St., Boston, Mass. 
Tel. Liberty 2337 

SAMUEL KAUFMA, Prezidentas 

ir Kasininkas

MĖGĖJŲ (AMATEUR) VAKARAS

William J.Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,
; PROVTDENCE. R. I.

Telephone:
Į Ofiso: Dexter 1952
J Namų: PI. 6286 /

I

I

Balandžio 30 d., 1939, šv. Jurgio par. Svetainėje, St. 
James Avė., Norvvood, Mass., 7:30 vai. vakare.

Rengia Federacijos Skyrius “Darbininko” Intertype 
Fondo naudai.

(Kiekvienas (a), kuris (i) gali dainuoti, šokti, groti arba 
vaidinti, prašomas išpildyti šią aplikaciją).

Mėgėjo Vardas Pavardė............................................................................

M

Adresas

Amžius Vedęs ar ne Užsiėmimas (Occupation)

Kuo gali pasirodyti programoje

Kiek užimsi laiko išpildyti savo dalį .....................................................
(Jeigu daugiau kaip vienas dalyvaus išpildyti tą dalį programos, tai 
prašome paduoti jų visų vardus ir pavardes).
Vardas ir Pavardė ..................................................................................

(šią aplikaciją išpildę prašome priduoti programos komisijai, muzi
kui A. Šlapeliui. 1134 VVashington St., Norwood; P. Rakauskui, 46 
Tremont St., Norwood. arba A. F. Kneižiui, 50 Cottage St., Noru’ood, 
Mass.)
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ĮVIETINES ŽINIOS
Šokiai "Darbininko" Naudai v
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Padėkos Žodis Prieteliams

Man būnant ligoninėje, 
įvairūs asmenys aplankė 
mane. Taipgi, gerųjų prie- 
telių atstovai siuntė linkė
jimus ir dovanas. Už kaž
kurias dovanas turėjau 
progą pirmiau padėkoti. 
Tačiau Velykų švenčių 
metu So. Bostono, Šv. Pet
ro parapija per atstovus į- 
teikė man stambią auką. 
Taip pat iš Cambridge ir 
Brightono man įteikė Ve
lykines dovanas.

Asmeniai negaliu kiek
vienam padėkuoti. Todėl 
šia proga viešai reiškiu 
nuoširdžiausius dėkingu
mo jausmus visiems, vpa- 
tingai dėkoju parapijų 
dvasiškiams, kan t a t o s 
rengėjams ir programos 
pildytojams ir rėmėjams.

Toki nuoširdi žmonių už
uojauta pridavė man ats
parumo ligai ir pragiedri
no tamsias valandas. Jau 
tiek pasveikau, kad karts 
nuo karto galiu atnašauti 
šv. mišias. Neužmirštu ir 
neužmiršiu kiek daug ge-

ro man ligoniui visi pada
rė. / ".............
maldomis ir per šv. mišias. 
Lai Gerasis Dievas visus 
laimina už gerą širdį.

Kun. Jonas P. Plevokas

Penktadienio vakare, | 
bal. 14 d., Municipal Bldg.

J svetainėje įvyks L. Vyčių > 
17 kn šokiai kuriu neina ▼17 kp. šokiai, kurių pelną " 
skiria “Darbininko” Inter- .Atsilyginti tik galiu t fonduL Kilnus ui jau. |
nimo darbas. Plačioji vi-! 
suomenė turėtų paremti | 
jaunimą gausiu atsilanky
mu į šokius. Jaunimas su- a 
pranta katalikiškos spau-.’ 
dos reikšmę mūsų gyveni-L 
me ir jis eina į talką. Su- I 

šeštadienį, bal. 15 d., Šv. praskime ir mes. Visi į jau- 
Petro par. bažnyčioje į- nimo parengimą — šokius.; f 
vyks šv. mišios šiuo laiku: 
7 vai., 7:30 ir 10 vai. ryte.

Prieš 10 vai. šv. mišias 
priims moterystės sakra
mentą p. S. Jeskevičius, p.

Šv. Mišios Šeštadienį

Kun. Plevokas Lankėsi

Ketvirtadienį, bal. 13 d., 
>” redakciją 

finansų rašt. sūnus, ir p. buvo užėjęs vietinis klebo- 
Suzana Žukauskaitė, pra- nas kun. P. Virmauskis ir 
eityje daug dirbusi LDS ir pasakojo, kad kun. J. Ple- 
kitose organizacijose. Tos • vokas kiek sustiprėjęs grį- 
šv. mišios bus atnašauja- žo iš ligoninės į namus, ir 
mos jaunavedžių intenci
jai.

J. Jeskevičiaus, LDS 1 kp. į “Darbininko

DAKTARAI

nuo

lietuvis Dantistas
A. 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. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

Jotai Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J.LPa$akanri$,O.D.
447 BROADWAY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Jotai J. Grigaiti
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. 1761 Room 3

k

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

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

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

Tel. ŠOU 4673

PAVASARINIAI ŠOKIAI
Ir Kortavimo Vakaras

Rengia Nekalto Pras. Švč, Par. Choras ir LDS 8 Kuopa

Pektadienį, Balandžio-April 15,1939
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JEFFERSON CLUB SALEJE
Cambridge, Mass.

Longino Buinio Orkestrą. Įžanga 40c.
Austin St.,

Nuoširdžiai Visus Kviečiame Dalyvauti RENGĖJAI

♦

♦

♦

♦

♦
*

♦

♦

♦

♦

♦

Muziku Susirinkimas

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester A ve. 
TeL COLumbia 2637.

JosephW. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

kad vykstąs dar patikrin
ti savo sveikatą į kitą ligo
ninę pas specialistus.

Klebonui išėjus, po kiek 
laiko į “Darbininko” re
dakciją atėjo kun. Jonas 

Kun. M. J. Murphy, šv. Myko-■ Plevokas ir atnešė padėkos 
lo parapijos klebonas, Hudson, žodį savo prieteliams įtal- 
Mass., rūpinasi čionykščių lietu-. pinti į ‘Darbininką’. Džiau- 
vių sielų gerove. Balandžio 16 gemės, kad kun. Plevokas 
d., jis kviečia kun. K. Jenkų iš tiek sustiprėjo, kad pats 
So. Bostono su misijomis. Kun. galėjo ateiti. Tikėkime, 
Jenkus nuo bal. 16 d., iki 21 d., kad su Dievo pagalba kun. 
rytais ir vakarais skelbs Dievo Plevokas tiek sustiprės, 
žodį Hudsoniečiams ir klausys kad galės darbuotis kilnia- 
išpažinčių. Visi jie, beabejo, pa- j me darbe. To mes jam nuo- 
sinaudos tokia gera proga šiuo' širdžiai linkime.
velykiniu laiku. N UOSIRD2IAI DĖKUOJA

IŠVYKO į NEW YORKĄ l pp. A. Razgevičiai, gyv. 251 E. 
"________ * j 8th St., nuoširdžiai dėkuoja vi-

p. E. Janušonienė, gyv. Co- Įsiems draugams ir pažįsta- 
lumbia Rd., jos sūnus Alfonsas; miems, kurie lankė jų sūnų Jo- 
ir p. Galbočienė išvyko pas gi- n4> 16 metų amžiaus, sunkiai 
minės į New Yorką. p. Janušo
nienė išvyko savo automobiliu, patingai dėkuoja Dr. Povilui 
Grįš šios savaitės pabaigoje.
Vietinės Žinutės

GERA NAUJIENA 
HUDSONO LIETUVIAMS

sergantį plaučių uždegimu. Y-

I

Bal. 13 d., Darbininko sa
lėje įvyko Naujos Angli
jos muzikų - vargonininkų 
susirinkimas Dainų šven
tės reikalu.

Muzikai nutarė kviesti 
art. Kiprą Petrauską ir 
Vytauto D. Universiteto 
chorą, kaip tik atvyks iš 
Lietuvos, koncertuoti Nau
jos Anglijos lietuvių kolo
nijose.

Cambridge, Mass.
Balandžio 15 d. š. m., vakare, i mokę savo roles. Žmonių buvo 

j Jefferson klubo svetainėje, 83 pilna svetainė. Visi buvo pil- 
; Austin St., įvyks Nekalto Pra- niausiai patenkinti. Buvęs. 
■ sidėjimo par. choro ir LDS 8: *-------------
I kp. šokiai ir kortavimas. Įžanga ■ APSIVEDĖ
40 centų. ! Benjaminas Zalezenas su

Rengimo komisija užtikrina Pranciška Migevičiūte bal. 12, 
visiems malonų laiką. Taigi visi,; surišti neatmezgamu ryšiu— 
kurie nori linksmai ir naudin- priėmė moterystės sakramentą, 
gai 
me

Girdėjome, kad į Bosto
ną buvo atvykusi p. Baro
naitė, kuri atvyko iš Lie
tuvos mokyti mūsų jauni
mą tautinių šokių.

Lietuvių įstaigose, nė 
laikraščių redakcijose ne
silankė.

Vajus Dar Tęsis Ilgiau

praleisti laiką, prašomi ta- _ , . , . ,.
vakarėlyje dalyvauti. , . . . . _ , .. . ~ ;... choristai J. Paul Remeika ir O- 

< ngejai. na Bingeiiūtė iškilmingai per 
šv. mišias priims moterystės j 
sakramentą. Iškilmes atliks 

parapi-, kleb kur p juškaitis. P. Re- i 
choras ■ meįjęa įr q Bingeiiūtė chore ii-į 

| gus metus darbavosi. Apsivedę 
i trumpai atostogai vyks į Ber-I 
mudą. Geriausios kloties nauja-,! 
me gyvenime.

I

i

i

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

Bal. 14 d.. 7:30 vai. vak., Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje 
įvyksta šv. valanda. Po pamal
dų bus Maldos Apaštalystės su
sirinkimas.

Bal. 15 d., 3 vai. p. p., bažny
tinėje salėje. W. 5th St. įvyksta 
Marijos Vaikelių Draugijos me
tinis velykinis parengimas. Se
selės mokytojos čia dažnai iš
moko mergaites ir berniukus 
lietuviškų teatrų.

i Jakimavičiui, kuris pagelbėjo 
jų sūnui pergyventi ligos krizę; 
kun. K. Jenkui ir muzikui R. 
Juškai, kurie lankė kasdien, ir 
dėkuoja už dovanas: p. Petkau- 
skienei, kuri patarnavo savo au
tomobiliu; p. K. Niauroniui, ku
ris lankė ir apdovanojo sergan
tį. Jonas nuo Velykų žymiai pa
gerėjo ir yra kelyje į sveikatą.

Sal-

OPERETĖ
Nekalto Prasidėjimo 

jos jaunųjų mergaičių 
rengia naują operetę — “Tetos
Liaumikienės Apsilankymas”. 
Operetė yra kupina įvairumo— 
dainų, kalbų, juokų ir šokių.

Ši pramoga įvyks sekmadienio 
vakare, balandžio 16. 7:30 vai. 
parapijos salėje.

Šios operetės vaidintojos vai
dina artistiškai, tad verta atei
ti ir pamatyti.

Kad dar daugiau patenkinti 
atsilankiusius, mergaitėms ateis 
į talką didysis parapijos choras

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

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

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS skelbimai

(VAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA greitai mūri-j 

nis namas. City Point apylinkė-Į 
je. 9 kambariai, visi įrengimai, 
namas gerame stovyje. Dėl in
formacijų telefonuokite SOUth 
Boston. 3794. (11-14-18)

i

Juozas M. Dih's
Laikrodininkas

I
i
«

Apvogė Lietuvių Krautuvę

PADĖKOS ŽODIS
į Skaudžiausioje ir liūdniausio
je valandoje pareiškusiems man 
užuojautos žodį, mano vyro Jo
no Jesulaičio mirties užkluptam

i momente, bal. 6 d. š. m., tariu 
širdingą padėkos žodį visiems 
mano geradėjams už mišias, gė
les ir už bet kokį prisidėjimąPereitą savaitę vagiliai,1 

nakties metu, įsilaužė į: prie sumažinimo mano skausmų 
John’s Hardware, 412 į liūdnoje valandoje, o ypač Šv. 
Broadway, lietuvio geleži- Petro liet. par. kunigams už su- 
nių daiktų krautuvę ir pa- teiktą paskutinį patarnavimą.— 
vogė $50.00 vertės įvairių 
daiktų.

Katrina Jesulaitienė,
702 E. 6th St., So. Boston, Mass.

L. R. Katalikų Pašalpinė 
džiausios Širdies Viešpaties Jė
zaus draugija per pereitus tris 
mėnesius davė jaunimui nuo 16 
iki 30 m. palengvinimą prisira
šyti prie šios draugijos be įsto
jimo mokesties. Šie nauji nariai — suvirs 50 balsų ir savotiškai 
tik turi užsimokėti mėnesines 
mokestis vyrai po 50c., o mote
rys po 25c. Šie nauji nariai gaus 
tą pačią pašaipą ir pomirtinę 
kaip ir visi seni nariai. Taipgi 
palengvinimas buvo duotas nuo 
30 iki 45 metų — jie yra prii
mami už pusę įstojimo.

Daugelis naujų narių prisira
šė prie šios draugijos per perei
tus 3 mėnesius ir ši draugija dar 
nutarė vajų pratęsti ir toliau, 
būtent per tris mėnesius: Ba
landį, gegužį ir birželį, kad da
vus progos prisirašyti tiems, as
menims, kurie dar neturėjo pro
gos ateiti į šios draugijos susi
rinkimus.

Per tuos tris mėnesius jauni ir 
seni galite prie mūsų draugijos
prisirašyti su virš paminėtais mėnesio, 7:30 vai.

padainuos ir pašoks.
Didysis choras turi narių, ku

rie gali klasiškai pašokti. Atei
kite ir ramioj, jaukioj nuotaikoj 
praleiskite mūsų tarpe vakarė
lį. Visas pelnas parapijai. Įžan
ga 25 centai.

CHOROspondentas.

I

MEDUS

Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

auk-

VAKARIENBUTIS
Bal. 2. parapijos svetainėje 

Seselėms, vadovaujant mokyk
los mokiniai ir alumnai perstatė 
gražų veikalą “VAKARIENBU- 
TĮ”. Vaidintojai gerai savo už
duotis atliko, tik nekurie matė
si. kad nepergeriausiai buvo iš-.

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

: džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 

j kainuoja tik 75c. Jo galite 
įgauti “Darbininko” adm.
366 W. Broadtvay, So. Bos
ton, Mass.

I

I

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

VALGOMOJI! DAIKTU 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”.

sirinkimuose. kurie yra laikomi 
kas antrą pirmadienį kiekvieno 

vakare, po- 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 

V aid yba.
palengvinimais. Nauji nariai
gali įstoti į šią draugiją jos su- So. Boston. Mass.

Povilas Budimams
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan 

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Kviečiame Užsiregistruoti

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Pechell Shoe Store
•UOZAS PEČIULIS. Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų tSdir 

oySčių čeverykus: vyrams 
moterims ir vaikams

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUSICNAS. Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON. MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramoniD 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
lai verti skaitytojų paramos.

| Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininke — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

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

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

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

Tel. Farkway 0558AV
Iždininkė — Ona Staniuliūtč,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I
i

SV. JONO EV. BL. PASALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winficld St„ So. Boston, Masu. 

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kic-kvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
E. 7th St.. So. Boston, Mass.

Šv. Petro lietuvių parapijos (South Bostono) metiniame iš
važiavime, birželio 18 d.. Rosiindale, Mass., yra ruošiama plati 
programa: Beno Koncertas, Mėgėjų (Amateur) Valanda, Vaike
lių Vaidinimai. Minios Koncertas, Choro Koncertas. Judomi Pa-, 
veikslai, ir kitokios įvairybės. Parapijos Veikimo Komisija pla- Į 
nuoja taip, kad nuo pradžios iki baigos išvažiavimo būtų kas nau-j 
jo matyti ir girdėti: vieną pusę valandos eis programa, antrą gi— J 
turgus, ir garsiakalbiais plokštelės.

Komisija kviečia dainininkus-es. muzikantus-es, juokda- 
rius-es ir visokius vaidintojus-es dalyvauti Mėgėjų Valandoje, ir 
tuojau užsiregistruoti: priduoti vardą, antrašą ir roles vardus, 
t. y., ką darysi.

Mėgėjų Valandoje gali dalyvauti asmenys, būriai, draugijos 
ir Lietuvos provincijos bei jų reprezentantai.

Užsiregistruoti yra galima asmeniškai ar laišku pas komisi-1 
jos pirmininką — Vincą Valatką, muz. R. Jušką, “Darbininko” 
administracijoje ir pamokose.

Už atsižymėjimus Mėgėjų Valandoje teisėjai priteis dovanas 
(taures, ir k.).

Prašome tiems patiems registruotojams priduoti ir kitų no-' 
rinčių mėgėjų vardus.

Pamokos, norintiems rengtis prie programos įvyks parapijos' 
salėje. 492 E. 7th St., kiekvieną penktadienį, vakare, 8:15 valan
dą. Pavieniai mėgėjai ar grupės, k. t.. Žemaičiai. Aukštaičiai. 
Kapsai, Dzūkai, Zanavikai. ir k., gali susirinkti tą vakarą pa- 
praktikuoti savo roles.

Jeį, birželio 18 d., lytų, visa programa įvyks parapijos salėje. 
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

REGISTRACIJOS LENTELĖ

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8thSt„
SOUTH BOSTON, MASS.

Joc. Kapočiūnas ir Peter Trečioką1
Savininkai.

GELBĖK

i

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 alyvuojam 

automobilius ir trokus.
rctcr Pilvinis, Sav.

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Pasiuskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER'S CO.

412 W. BROADVVAY,
SO BOSTON. MASS

OueenAnn Laundry, Ine
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 

būtų švariai išplauti, 

paveskite ši darbą mums.
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ROCHESTER, N. YRytinių Valstybių Žinios
GRAŽUS VAKARĖLIS

WATERBURY, CONH
MALONUS LAIKAS I

i

HARTFORD, CONN

F. V.

NEW BRITAIN, CONN

VELYKOS
, x. ii*- • iw iv- uaoi** > iv vuviao,vkti ir aplankyti savuosius. , . . . .. ... . ... , ... kuris su naujomis uniformomis!

2 Asmeniškai Lydimos

VAKARIENE
I

NEVARU, N. J
Vyturys.laimėjime.Mažoji Gėlelė.

BRIDGEPORT, CONN

ŠVENTĖMS PRAĖJUS

BROCKERT’S ALE

i

IS KRANO IR BUTELIUOSE! I

įvykusio

i
i<

169
150
123
172

Sekmadienį, bal. 16, parapijos 
mergaičių draugija rengia teat
rą ir šokius parapijos salėj. Pel
nas parapijai. Žmonės turėtų į 
vakarą gausiai ateiti. pRonrcrs co. i>pt. xo 

Fnrwell Av®. C911 III,

Federacijos 22 skyriaus susi
rinkimas įvyko kovo 31 d. Pirm, 
komp. A. Aleksis pranešė, kad 
gavo laišką Pasaulinės Parodos

DARBAI
rudenį darbininkai 
darbų pagerėjimu.

turėti 
suau- 
jauni- 
rašyti

Tą patį vakarą įvyko LDS 
studijų ratelio susirinkimas. Ki
tas studijų ratelio susirinkimas 
įvyks balandžio 21.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję i tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

ma- 
ir visų

GRIPSHOLM geg. 4, geg. 31
Drottningholm Geg. 13, Birž. 12
KUNGSHOLM birž. 3. rugp. 19

kų vakare). Lietuvos Vyčių 7 
kp. ratelis laimėjo Conn. Vals
tybės čempionatą. Šv. Vardo 
draugijos ratelis laimėjo 36 žai
dimus. o pralaimėjo tik 8.

Linksmą Die-
buvo

Redakcijos Atsakymai

jų vedėjui ir publikai už atsi
lankymą.

209 ?jH- 202 prirašykime, nore po vieną nau- 
------------------- ją narę, nes vajaus metu nerei- 
823 840 804 kia mokėti įstojimoTū’.^ Mylis.

DARBININKAS

I
1

Penktadienis,Balandžio 14. 1939

f

štai jau ir pavasaris, tas 
lonus, gyvybės pilnas 
mylimas laikas. Džiaugiasi visi 
sutvėrimai sulaukę pavasario ir 
linksminasi pergyvenę sunkią 
žiemą. Pavasaris teikia vilties ir 
džiaugsmo visiems.

Nemažai lietuvių, jaunų ir se
nų. mirtis išskynė iš mūsų tar
po pereitą žiemą. Rūpesčiai, 
vargai ir sunkūs darbai, blogas 
oras ir kitos negeistinos gyveni
mo sąlygos pagreitino jų mirtį. 
Kurie išsveiko, džiaugiasi su
laukę pavasario.

, Lietuvių komiteto su prašymu 
sudaryti komitetą. J komitetą 

; išrinkti šie: komp. A. Aleksis. 
J. Raugalis. J. Bernotas, P. Bai
kauskas, P. Jakubauskas.

Balandžio 1 d. pasitarta su 
Lietuvių politiškų klubų pirmi
ninkais. T. Matas ir P. Jakubo
nis. kaipo "bendro fronto” 
(Lietuvių Kongreso) atstovai, 
buvo atėję į susirinkimą, ir no
rėjo. kad priimtų į komitetą. 
Bet jiems buvo atsakyta, kad 
negalima.

Aną sekmadienį ponia Kali
nauskienė atvažiavo į Water- 
bury atlankyti savo giminių ir 
pažįstamų. Tą proga užėjo li
pas mus. atnešė ,83.00 už "Dar
bininko” prenumeratą.

Ponai Kalinauskai priklauso 
prie LDS 5-tos kuopos. Turi di
delį. gražų ūkį Watertown, Ct. 
ir gyvena pavyzdingai.

LDS 5-tos kuopos ir Conn. | 
LDS apskričio organizatorius 
B. Šilkauskas. išbuvęs virš tris 
mėnesius bedarbe, šiomis dieno
mis gavo darbą dirbtuvėje, ku
rioje buvo dirbęs pirmiau. Sako, 
dirbąs pilną laiką ir neblogai 
uždirbąs. Žmogus džiaugiasi 
gavęs darbą, nes tris mažus 
vaikučius ir ligonę žmoną reikia 
maitvti ir aprūpinti kitais pra
gyvenimo reikalais. Gerų sėk
mių. J. Totilas.

JO'.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

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

I

įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį

Kovo 31 d. įvyko šešių drau
gijų atstovų susirinkimas pikni
ko rengimo reikalu. Piknikas į- 
vvks birželio 1S d.. Linden Par
ke. Union City. Ct. Išrinkta ko
misija : pirm. P. Jakubauskas, 
rast. J. Raugalis, ižd. V. Urbo
nas.

Balandžio 2 d., parapijos mo
kyklos svetainėje įvyko Marijos 
Vaikelių ir šv. Juozapo par. mo
kyklos vaikų vakaras. Seserų 
vadovybėje, mėgėjai suvaidino 
veikalą “Desenzano, Mergelė". 
Visi vaidino gerai. Pertraukose 
grojo šv. Vardo draugijos sku
dučių benas. Žmonių buvo daug.

i—
Velykose. šv. Juozapo par. I 

bažnyčioje pamaldos buvo iškil
mingos. Laike visų šv. mišių 
pamokslus sakė prof. kun. dr. 
Starkus.

Džiaugėsi, kad tiek daug žmo
nių priėmė šv. Komuniją. Kleb. 
kun. J. Valantiejus sveikino vi
sus Velykų šventėmis ir prašė 
pasimelsti, kad Dievas saugotų 
Lietuvos nepriklausomybę.

Lietuvių Katalikų Studentų 
kuopa išdalino tūkstantį čeko- 
Iado kiaušinių parapijos mokyk
los vaikučiams Velykose.

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga 
kiekvienam, kaip 
gusiems, taip ir 
mui. Kas moka
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 typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir i tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

Raporteriui, Lavrence, Mass. 
Į— Dėkuojame Tamstai už gra
žius straipsnelius ir korespon
dencijas. Bet šiuo atveju dėl 
Šv. Kazimiero draugijos nekoo- 
peravimo su Dvasios Vadais ir 
jos nesiskaitymo su Federacija 
korespondencijos netalpinsime. 
Pilnai sutinkame 
pareiškimu.

Verbų sekmadienio vakare 
šios parapijos Sodalietės suren
gė labai gražų vakarėlį, suvai- 
dindamos trijų veiksmų trage
diją: "šventos Akvilinos Kanki
nės Mirtis” ir vieno veiksmo 
komediją: “Bobos Truputi Susi
pešė”. Abudu veikalu gražiai 
suvaidino. Tragedija imta iš IV 
šimtmečio pradžios, Ciesoriui 
Dioklecijonui viešpataujant Ro
mos Imperijoje. Vaidino šie: 
Akvila — Joan Levickaitė; Ak- 
vilina — Alena Matulytė; Euze
bijų — J. Kazakevičiūtė; Mak- 
sencija — L. šilinytė; Emeren- 
cija — A. Levickaitė; Tėklytė— 
Alena Karvelytė; Eutropija — 
Angelą Bražytė; Karininko, Ka
lėjimo sargo ir budelio rolę iš
pildė Zenonas Ptašinskas; An
gelas sargas — M. Zlotkiūtė; 
Nelaisvės — Agnietė Brown ir 
Ona Kurmytė. Po perstatymo 
šito veikalo įvyko pertrauka. Iš
leistas laimėjimui didelis šoko
lado zuikis, kurį paaukavo 
Shermans Home Made Candy 
shoppe. Laimėjo Georgians klu
bas. Prie šio klubo priklauso vi
sas šios parapijos jaunimas.

“Bobos Truputį Susipešė”, la
bai juokinga komedija ir ištik- 
rųjų jos netik truputį susipešė, 
bet ir gerai plaukus patašė. Vai
dino šios: Agota Markienė — J. 
VVilimaitė; Magdė Zabinskienė 
— E. Skilinskaitė; Jurgis (sū
nus) — G. Baronaitė: Ona 
(duktė) — M. Kurmytė. Labai 
gaila, kad žmonių buvo neper- 
daugiausiai. Pelnas buvo skiria
mas gėlėms, papuošti altorius 
bažnyčioje laike Velykų.

su Tamstos 
kad draugijos na

riai labiau domėtųsi draugijos 
padėtimi ir viską išlygintų. Ne
abejojame, kad lengviausia tai 
padaryti pasikvietus į draugijos 
susirinkimą savo Dvasios Vadą, 
kuris pagelbėtų draugijai įeiti į 
normalias vėžes.

J. K. M. — Tamstos straipsne- 
lio “Mūsų Lietuvos Likimas” 
netalpinsime. Sutinkame su 
Tamstos pareikštomis mintimis, 
kad prie valstybės vairo turi 
būti sutrauktos mūsų tautos 
stipriausios pajėgos, bet gal 
Klaipėdos netekus ir tautinin
kai pamatys savo silpnumą. Lie- 

' tuvos karininkai jau padarė 
pradžią, įtraukdami į ministe- 
rių kabinetą krikščionių demo
kratų ir liaudininkų vadus, b< t 

: gal tuo neužsibaigs. Šiomis die- i . .nomis rezignavo premjeras gen. 
Černius ir vidaus reikalų minis
tras gen. Skučas. Laukiame ži
nių. kas bus nauįuoju premjeru 
ir kada bus paleistas tautininkų 
seimas ir paskelbti demokrati
niu būdu naujo seimo rinkimai.

Nenorėtume tikėti, kad tauti
ninkai nesuprastų kiek daug ža
los jie yra padarę Lietuvai sa
vo užsispyrimu ir noru vieni 
valdyti be atsiklausimo visos 
tautos.

__________

PATERSON
Skubus 166 156 144
J. Lakavičius 180 166 214
F. Walley 182 148 162
Merins 180 121 145
A. Lakavičius 191 126 124

899 717 789

Balandžio 21 d., 7:30 vai. va
kare. Švč. Trejybės parapijos! 
mokyklos svetainėje. broliai 
Matuzai iš Lietuvos rodys spal
vuotus ir garsinius paveikslus. 
Paveikslai gražūs. Pamatykime 
Lietuvą paveiksluose. Įžanga 
35 centai: vaikams 15 centų. 
Rengia LRKSA 89 kuopa.

Velykos nors ir buvo šaltos, 
snigo sniegas, bet nesulaikė 
svečių ir iš tolimų kolonijų at- 

i v; ‘ ’
Daug svečių ir viešnių buvo ir iš 
kitų kolonijų, tarp kurių buvo ir 
iš “Darbininko” sostinės. So. 
Bostono atvykę pp. Jonas Jakš
tas su žmona ir p. Vlado Jakšto 
1 žmona su sūnų Alfonsu ir duk
teria Pranciška. Alfonsas dabar 
jau visai sveikas ir pilnas ener
gijos.

šv. Vardo draugijos skudučių 
benas rengia magiškų štukų ir 
šokių vakarą balandžio 21 d., 
šv. Juozapo parapijos svetainė
je. Tą vakarą gausiai sueikime 
ir paremkime beną. kuris gra
žiai tarnauja mums ir kelia lie
tuvių vardą svetimtaučiuose.

Kovo 29 d. įvyko keturių kuo
pų. būtent. LRKSA 11 ir 91 kp.. 
LDS 5 kp. ir ALRKMS 43 kp. 
susirinkimas trilypės Gegužinės 
reikalu. Dalyvavo ir LDS Conn.
apskričio pirm. Dr. M. Aukšti
kalnis ir vice-pirm. J. Bernotą. 
Trilypė Gegužinė įvyks liepos 
16 d.. Sea Cliff Inn, New Haven. 
Conn.

Susirinkimas išrinko Geguži
nės komisijos valdybą: pirm. 
Dr. M. Aukštikalnis, vice-pirm. 
M. Zailskienė, rašt. p. Bagužy-
tė. skelbimų rinkimui — pp. Basket-ball paskutines rung- 
Brogienė. Bagužytė ir P. Jaku- tynęs įvyko balandžio 9 (Vely- 
bauskas.

Nutarta sudaryti galimybes, 
kad Šv. Juozapo parapijos cho
ras galėtų vykti ir dalyvauti 
programoje. Kitas susirinkimas 
įvyks balandžio 19 d.

i Primename, kad Šv. Juozapo 
par. vikarienė įvyks balandžio 
16 d.. 6 vai. vakare. Komisija e- 
nergingai darbuojasi. Jau su
rinko daug dovanų — maisto 
vakarienei. Geraširdžiai žmonės 

: gausiai aukavo. Tikimės vaka
rienėje gausios publikos. Po va
karienės įvyks šokiai. Gros Di- 

1 gimo orkestras. Koresp.

60 Ellstvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCn 
1410 Columbia Rd.,

South B -ton

PnONE
So. Boston

Prisikėlimo šv. mišias. Velykų 
rytą, celebravo kun. Paulėkas, 
C. SS. R. Pamokslą sakė kleb. 
kun. Ig. Kelmelis. Choras pui
kiai giedojo mišias. Pritarė 
smuikininkas Kazys Kalvaitis. 
Solistai buvo sekantieji: Sop. 
Valerija ir Katarina Račkiutės; 
altas — Elena Laukžemytė; te
noras — Antanas Giedraitis: 
bosas —Jonas Račkus. Procesi
joje pasižymėjo mažasis choras,

Pereitą 
džiaugėsi 
nes buvo pradėję dirbti po 5 die
nas į savaitę. Bet dabar darbai 

' vėl sumažėjo. Kai kuriose dirb
tuvėse dirba tik po 3 dienas į 
savaitę, o yra ir tokių, kurie vi
sai neturi darbo ir negali gauti.

A. J. K.

“SEPTYNI KRISTAUS 
ŽODŽIAI”

Sekmadienio vakare, balan 
džio 2 d., parapijos salėje, Šv. 

i Cecilijos choras vad. dain. An
tano Giedraičio. dramatizavo 
Dubois kantatą ‘Kristaus Septy
ni Žodžiai nuo Kryžiaus’.

Choras giedojo puikiai ir su
tartinai. taipgi puikiai suvaidi
no. Solistai, kuriais daugiausia 
rėmėsi, labai gražiai savo dalis 
giedojo, nors kai kurie pirmą 
kartą viešai pasirodė. Sop. so
listė buvo Valerija Račkiūtė. 
kuri savo balso gražumu ir aiš
kumu stebino visus. Altas — 
Bertha Palužytė; tenoras — 
dain. Antanas Giedraitis (pava
dintas — gražiabalsis Anta
nas ), ir baritonas — Jonas Rač- 

i kus. Tenka padėkoti dain. Anta- 
’ nui Giedraičiui už jo taip puikiai 
surengtą programą, kuris giedo- 

1 damas sunkiausią rolę — Kris
taus, sykiu ir dirigavo chorą. 
Tikimės ir daugiau jo darbų pa
matyti.

Žmonių buvo pilna salė, kuri 
gėrėjosi scenos įspūdingumu, 

; jos ypatingu sutaisymu, o ypač 
choro giedojimu ir orchestros 

! grojimu, 
j Programą pradėjo kun. Pau- 
I lėkas. Redemptoristas
nierius, kuris dalinai išaiškino ' J. Montvydas 

į Septynius Paskutiniuosius Kris- Barkauskas 
taus žodžius. Programą bai- Daukšys 
giant, kleb. kun. Ig. Kelmelis 
tarė padėkos žodį choristams,

ėjo giedodami “ 
ną”. Taipgi ministrantai 
puikiai pasipuošę naujais suto- 
nais.

Per 10:30 vai. mišias sumą, 
kleb. kun. Ig. Kelmelis celebra
vo, o kun. Paulėkas C. SS. R. 
sakė pamokslą. Choras iškilmin
gai giedojo. Solistai buvo se
kanti: — Sop. — Valerija ir Ka
tarina Račkiutės: altas — Ber- 
tha Palužytė ir Alena Laukže- 

Įmytė: tenoras — A. Giedraitis: 
baritonas — Jonas Račkus.

Antradienio vakare, mažasis 
choras turėjo savo Velykinį ba
lių. kur dalyvavo visi choristai 
kiaušinių ieškojime ir jų ritinė
jime. Buvo šauni vakarienė. Di
dysis choras turės vakarėlį ket
virtadienį, pasidžiaugdamas 
koncerto pasisekimu ir vajaus 

į užbaigimu.

I

IŠ VISUOMENINIO LIETU
VIŲ JUDĖJIMO

Mūsų kolonijos lietuviai taip 
įsisiūbavo rengti vakarus, kad 
net trūksta vakarų. Ypatingai 
pasižymi bingo žaidimu. Žaidė 
per visą gavėnią, kiekvieną ket
virtadienio vakarą. Neaplenkė 
nė Didžiojo Ketvirtadienio va
karo. Tai jau perdaug išeita iš 
vėžių. Katalikams gal ir netinka 
taip daryti.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 16-tą į šią koloniją 

suvažiuos jaunimo klubų atsto
vai iš visos Connecticut valsty
bės. Connecticut valstybės jau
nimo pirmininku yra gabus adv. 
A. Povilaitis. Vietinis klubas 
rengia įdomią programą, vaka
re, Šv. Andriejaus parapijos sa
lėje. Kviečia visus ateiti.

Sveikiname suvažiavusį jauni
mą ir linkime sėkmių, veikti 
Dievo garbei ir tautos naudai.

šventės praėjo labai maloniai. 
Laike Prisikėlimo procesijos ir 
mišių bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Mokyklos vaikučiai buvo 
labai gražiai Sesučių Pranciš- 
kiečių prirengti procesijai ir 
darė labai gražų įspūdį. Choras, 
p-lės Rovaitės vadovybėje, gra
žiai giedojo laike procesijos ir 
mišių. Klebonas nuoširdžiai 
sveikino parapijiečius Velykų 
švenčių proga.

Šv. Roko par. choro korespon
dentui, Mostelio. Mass. — Pra
nešimas anie choro šokius suvė
luotas. Netilpo. Visus praneši
mus ir žinias prašome siųsti 
taip, kad į antradienio numeri 
gautume visus raštus šeštadie
nio ryte, o į penktadienio — 
trečiadienio ryte, ne vėliau.

Per pastarąsias dvi savaites i 
L. Vyčių 29 kp. bowling ratelis 
žaidė trijuose apskričio lygos 
žaidimuose, šeštadienį, bal. 1 d. 
Newarkiečiai supliekė Maspe-; 
thiečius (L. Vyčių 110 kp. rate-i 
lį) Maspethe. Pereitą šeštadie
nį žaidė abu rateliai Newarke ir 
Newarkiečiai laimėjo. Visus še- 
šius žaidimus laimėjo Newar- 
kiečiai. Pasižymėjo žaidimuose 
Juozas Montvydas iš Newark, 
padarydamas 602 punktų: kiti, 
kurie pasižymėjo: Kazys Au
gustinas ir Mykolas Sinkevičius 
iš Maspetho; J. Grimalauskas, 
V. Daukšys ir V. Barkauskas iš 
Newark.

Sekmadienį, bal, 2 d. Newar- 
kiečiai Vyčiai Patersoniečius 

j Vyčius Patersone. Iš Paterso- 
niečių pasižymėjo Jonas Laka- 
vičius. o iš Newarkiečių — V. 
Daukšys.

Sekmadienį, bal. 16 d. bus į- 
domus žaidimas. Newarko Vy- 

’čių ratelis žais su Harrisono- 
I Keamy Vyčių 90 kp. No. 2 rate- 
' liūs Harrisone.
1 Rezultatai 
| NEWARK 
j Laukžemis 

misi jo- ■ Banis

MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 15 d. vakare. 354 

Park St. salėje įvyks margučių 
vakarienė ir šokiai. Rengia šv. 
Onos merginų ir moterų pašal- 
pinė draugija. Kviečia visus at
silankyti ir atsinešti po margu- 

' tį, nes už gražiausius margučius 
j bus teikiamos dovanos.

Šv. Onos draugija gerai gy
vuoja ir gražiai veikia. Turi ne
paprastai veiklią valdybą.

Pirmutinė po Velykų vakarie
nė, Gyvojo Rožančiaus draugi
jos parapijos naudai, įvyks At
velykio Sekmadienį, 6-tą valan
dą vakare. Visi kviečiami daly
vauti. Klebonas turi “surprise” 
dėl vyrų, kurie dalyvaus šioje 
vakarienėje. Turi iš Lietuvos 
parvežęs labai gražią dovaną ir 
tiktai vyrai galės dalyvauti ta
me

NEWYORK-KLAIPEDA
per. Gothenburgą, Švediją

žaidimo:

180 156
159 186
158 124
169 136

MIRŠTA SENI GYVENTOJAI
Šiomis dienomis mirė du lietu

viai ilgamečiai šios šalies gyven
tojai, būtent, a. a. Jonas Žukau
skas ir Kazys Baikauskas. Pali
ko nuliūdime savo žmonas ir 
šeimas. Palaidoti su bažnytinė
mis apeigomis, Šv. Marijos ai
rių kapuose. Lai būna Amžina 
ramybė, jų vėlėms.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Balandžio mėnesio laikytame 

susirinkime prisirašė nauja na- 
i rė, M. Balinskienė. Sveikiname. 
Išrinkta šeimininkės rengti va
karienę Motinos dienoje, gegu
žės 14-tą. Išrinkta atstovės į 
Connecticut Apskričio suvažia
vimą, kuris įvyks bal. 30 d., Wa- 

i terbury, Conn. Taipgi išrinkta 
I komisija Trilypei Gegužinei, ku
ri įvyks 16 liepos, New Havene. 
Linkėtina uolaus pasidarbavimo 

1 visoms komisijoms. Nepamirš
kime Sąjungiečių vajaus. Visos

Visoms iškilmingoms dienoms 
praėjus, kada buvo labai gražus 
įspūdis, o ypač Velykų rytmetis, 
šeštą valandą ryto prisipildė 
pilna bažnyčia žmonių.

Prisikėlimo mišias laikė kun. 
V. Ražaitis. Visą bažnyčios 
tvarką vedė kleb. kun. J. Kaz
lauskas. Iškilmingoje procesijo
je dalyvavo visos parapijos ir 
Marijos vaikelių draugijos mer
gaitės, ministrantai, draugijų 
atstovės su savo vėliavomis. 
Procesijoje dalyvaujantieji pasi
dalindami su choru, giedojo — 
“Linksma diena mums nušvito”. 
Prasidėjus šv. mišioms, choras, 
vadovaujant muz. A. Stanišau- 
skui, pasirodė gražia Velykų 
muzika. Laike mišių giedojo so
lo: p. Petruškevičiūtė, p. Jams. 
p. Barnotas, p. Mačiukaitis. 
Pastarieji jaunikaičiai pasirodė 
tik pirmą kartą, bet ateityje pa- į 
sirodys dažniau. Visi solistai 
gražiai pasirodė. Daug žmonių 
priėmė Šv. Komuniją, ypač daug I 
jaunimo. ,

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

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

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

Gauk nemokamai suteikiamą musą 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New YorkoS

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

Jei ken-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kuri noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus
finte skausmų sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę. arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyt i paprasta, 
kuris pageli h-jo :im- 

pasiųsim jums PILNĄ 
7 dienoms DYKAI

, ir jeigu norėsite 
i, tų galėsit daryti i

przij Met<xlg,
W ms.

Mes noriai 
l’akelj. 7 dienoms DYKAI 1ŠBAN- 
DYY.MUI, ir jeigu norėsite naudoti 
(isintrian, tg galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti t:j 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mOstj kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau i
ROSSE 

2T0R W.


