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Katalikas, kurs neremia 
katalikitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas KettelerisNew York, N. Y. — Vasa
rio 23 d., Hotel New Yor- 
ker įvyko ALRK Federaci
jos Tarybos suvažiavimas. 
Dalyvavo veik visų didžių
jų organiazcijų atstovai: 
Federacijos Centro Valdy
bos nariai — Dvasios Va
das kun. N. Pakalnis, pirm. 
Dr. A. Rakauskas, sekr. L. 
Šimutis, ižd. kun. P. Juras, 
vice-pirm. K. Krušinskas, 
J. B. Laučka, A. F. Knei- 
žys, K. Vilniškis; kun. J. 
Švagždys, LDS Centro pir
mininkas; p. Subatienė, 
Moterų Sąjungos atstovė; 
kun. dr. J. Navickas, Tėvų 
Marijonų Provincijolas; 
LRK Susivienymo atstovai 
— p. Kvietkauskas, p. _ _ 
leckis, p. Joneika; kun. Ma
siulis, Federacijos jauni- vietų Rusija 
mo organizavimo pirmi- jos valstybes padėti
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ninkas; kun. J. Balkūnas, 
Maspetho par. klebonas; p. 
Bulevičius; kun. A. Alek- 
siūnas, Karalienės Angelų 
(Brooklyn, N. Y.) par. kle
bonas, ir kiti. Taipgi daly
vavo svečias iš Lietuvos 
prof. dr. K. Pakštas.

Suvažiavimas priėmė ke
letą rezoliucijų įvairiais 
klausimais ir reikalais. 
Plačiausiai kalbėta apie 
Vilniaus atstatymą ir Vil
niečių šelpimą; katalikiš
kos spaudos vajų; organi
zacijų vajus ir tt.

Latvijos užsienių reikalų 
ministras pakvietė konfe- 
rencijon Rygoje Lietuvos,' 
Estijos užsienių reikalų 
ministrus. Konferencija į- 
vyks kovo 14 d. Konferen-į 
ei ja svarstys Europos ka
rą. Kaip žinome, Estijoje, į 
Latvijoje ir Lietuvoje so-, 
vietų Rusija turi savo ka- 

toyai • reivių būrius ir sutartis,1 
'• * a' į kad kilus karui viena kitai 

; padės. Dabar gal būti so- 
l verčia Balti

jai
kariauti su Suomija.

Vokiečiu—Olandų 
Kova Ore

i 
i

Hague, Olandija, vas. 26, 
— Vokiečių karo orlaiviai, 
atlėkę virš Olandijos teri
torijos, pradėjo puolimą. 
Olandijos priešlėktuvinė- 

: mis kanuolėmis privertė 
vokiečių nacius pasitrauk- 

įti. Vokiečiai paleido tris 
šūvius į Olandijos sargy- 

'bą.

Paskyrė Nuncijų Lietuvai
Burmistras Nacių 
Teisme

ei jum Lietuvai. Vilniaus; Paryžius, vas. 26 — Len- 
lenkai skundžiasi pašau-. tų diplomatiniai šaltiniai 
liui, kad juos lietuviai per- paduoda, kad Vokietijos 
sekioja, kaipo katalikus, ir naciai traukia buvusį Var
laukiu nuncijaus atvyks- šuvos lenkų mayorą (bur- 
tant į Lietuvą, kuriam į-: mistrą) S. Starzinski, ku- 
duosią skundą prieš Lietu-, „g buvęs atkaklus lenkų 
vą. Tai paprasta lenkų sostinės gynėjas, į teismą, 
propaganda. Lietuviai len- jj kaltina už miesto fondo 
kų nepersekioja ne tik Vii- sunaudojimą. Supranta
mu je, bet ir visoje Lietu-ima, naciai atkakliuosius 
voje. Lenkai turi perdaug j lenkus visokiais būdais 
laisvių. Taigi galime tik 
džiaugtis, kad Lietuvos 
vyriausybė atnaujino san
tykius su Vatikanu, ir su
laukus Nuncijaus, lenkai 
nebeturės kaip skustis pa
sauliui nebūtais persekio
jimais.

Kaunas, Lietuva-^ 
piežius Pijus XII paskyrė f 
arkivyskupą Centozą nūn-’

likviduoja.

Septyni Žuvo Meksikos 
Riaušėse

Gaisras Panevėžio 
Ligoninėje

Panevėžys, Lietuva 
Vasario 20 d. nuo elektros 
susijungimo užsidegė Pa
nevėžio ligoninė. Ligoniai 
išgelbėti, bet padaryta di
delių nuostolių.

Šalčiai Lietuvoje vėl pa
siekė 40 laipsnių Farenhei
to žemiau zero.

Mexico City, vas. 26 — 
Vakar įvyko čia vėliavos 
minėjimo iškilmės. Kilo 
riaušės, kada grupė buvu
sių komunistų paleido šū
vius į minią žmonių. Mies- 

_  telyj Santa Cruz de Galea- 
na užmušta septyni žmo
nės.

Tokios žiemos ir senieji žmonės nebeatmena. Tuojau po Kalėdų prasidėję speigai su dviem vos poros dienų pertraukomis, neat- 
leisdami laiko sukaustę orą ir žemę jau antras mėnuo. Temperatūra 20—30 laipsnių žemiau nulio (Celsijaus) yra šios žiemos “viduti
nė” temperatūra Lietuvoje. Retkarčiais šaltis sumažėja iki 10—12, bet dažniau pakyla ir iki 35 — 37 laipsnių, o sykį siekė visai nebe
toli 40 žemiau nulio. Tokią sibirišką žiemą labai skaudžiai pajuto ne tik žmonės, bet ir naminiai gyvuliai 
medeliai.

ir laukiniai žvėrys ir sodų

Už auksą brangesnis šią žiemą yra kuras, kuris gabenamas vagonais iš krašto girių ir išvežiojamas gyventojams nuo šalčių apsiginti

Bendras Kauno miesto vaizdas speiguotą žiemos dieną, kada ir dūmai, bekildami iš kaminų, rodosi, sustingsta ore.

Raudonieji Praneša Suomių 
Tvirtovė Įlaužta

Maskva, Rusija, vas. 26, 
Sovietų . karo vadovybė 
praneša, kad raudonarmie
čiai įlaužė Suomijos tvir
toves ir užėmė vėl 28 suo
mių sustiprinimus. Rau
donarmiečiai sako, kad 

1 suomiai turėję didelius

I

Lietuva Girdėjo Radio Programą

šuo-

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
Laivakorčių

Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke pra
neša, kad Lietuva labai ge
rai girdėjo Darbininkų Ra
dio programą, kuri buvo 
transliuojama ilgomis ir 
trumpomis bangomis Lie
tuvai ir lietuvių koloni
joms šeštadienį, vasario 17 
d. š. m.

Su Hitleriu Megali Būti 
Taikos

vas.

PAT AFV4AVIH A\

nuostolius. Dešimtį 
mių orlaivių nušovę.

Helsinki, Suomija, 
26 — Raudonųjų armijos 
smarkus puolimas vasario 
mėnesį pastūmėjo kūjį ir 
piautuvą keletą mylių ar
čiau Viipuri, ir smarkiai 
apdaužė Mannerheim lini
jos apsigynimo tvirtoves. 
Suomiai pripažįsta, kad 
raudonarmiečiams pavyko 
užimti kelioliką apsigyni
mo tvirtovių, bet su dide
liais nustoliais jiems pa
tiems. Vienas užsienio mi
litaris ekspertas apskait- 
liavo, kad sovietai kasdien 
prarado po 4,000 kareivių. 
Taigi per vasario mėnesį 
sovietai neteko 100,000 ka
reivių siaurame Karelijos 
sąsiauryje. Kiek prarado ■ 
suomiai kareivių nepaduo-' 
da. Suomiai paėmė daug goję sovietų Rusijos rau-. lėkė per Pa jalą miestelį”.

i lakūnai iš Bet iš Helsinki, Suomi- 
Sakoma,' orlaivių bombardavo Šve- jos, praneša, kad suomiai

vas.

Ledo “pramonė”: Kaunas apsirūpina ledu. Šiemet Nemune storesnis uz pusę 
metro, nuo didelio speigo net žvanga.

Londonas, Anglija,
26 — Anglijos premieras 
Chamberlain pareiškė, kad 
Anglija ir Prancūzija ne
gali pradėti taikos derybų, 
kol bus Vokietijos valdžios 
viršūnėje Hitleris. Alijan- 
tai kariauja už tautų ir re
ligijos laisvę, ir už Čeko
slovakijos ir Lenkijos ats- sovietų tankų ir kitokių donarmiečiai 
tatymą. Kvietė kitas vals-|karo pabūklų. i

Sovietai Bombardavo Švedijos

Sugavo Sovietų Bombarduotojus

Pereitos savaitės pabai- ’ vienas sovietų orlaivis ne-Užgyrė Paskolą Suomijai
Washington, D. C. —

Jung. Valstybių kongrese:
finansinė komisija 18 bal-tybes bendradarbiauti su1 kad Koivisto salos tvirtovė d i jos miestelį Pa jalą, kuris sugavo du Rusijos lakū- 
sų prieš 5 užgyrė naują alijantais. Apie sovietų’tebesilaiko.

; $20,000,000 paskolą Šuo- Rusiją mažai ką pasakė, o Leningrado praneša, kad j žiaus.
(mijai. Tokią paskolą jau tik ją pavadino “gremėz- Koivisto tvirtovė jau rau- ' 
yra užgyręs Senatas. |dišku priešu”. donarmiečių užimta).

(Sovietai iš yra prie Suomijos rūbe- nu, kurie dalyvavo Švedi
jos miestelio bombardavi- 

Sovietų komisarai tas ži- me pereitą trečiadienį. Sa- 
nias užginčija, ir sako, “nė koma, kad sovietų lakūnai

aiškinosi, kad jie buvę įsi
tikinę, jog bombarduoją 
Rovaniemi, Suomijos mie
stelį, kuris randasi 85 my
lios į pietryčius nuo Švedi
jos. Rovaniemi yra Suomi
jos militaris centras Suo
mijos viduryje.

Suomiai sugavo sovietų 
Rusijos lakūnus, kurie 
slapstėsi ir bandė pabėgti.

Kaunas, Lietuva, — Ne
trukus Berlyne bus veda
mos prekybos derybos su 
vokiečiais. Tikimasi labai 
praplėsti prekių mainus.
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Suomiai Sunaikino Sovietų 
Parašiutninkus

Helsinki, Suomija, vas. 
26 — Suomijos karo virši
ninkai šiandien pripažino, 
kad jie, nebegalėdami at
laikyti Koivisto strategi
nių salų Mannerheim lini
joj, be mūšio užleido so
vietų raudonarmiečiams. 
Tos salos, sudarančios 
Koivisto miestą, via 20 
mylių į pietus nuo Viipuri. 
Koivisto yra trečias di
džiausias Suomijos mies
tas. Dabar sovietų raudon
armiečiams esą bus leng
viau pulti antrąjį didžiausį 
Suomijos miestą Viipuri. 
Sovietai jau dabar esą iš 
pietų tik 7j/2 mylios nuo 
Viipuri.

Nežiūrint to, kad suo
miai užleido raudonarmie
čiams svarbią strateginę 
poziciją, bet jie stipriai 
laikosi kitose pozicijose.

Stockholm, Švedija, vas 
Sovietų lakūnai

plente šiemet kapitalinio 
remonto bus padaryta a- 
pie 15 km. Ateinančio se
zono darbams jau sparčiai 
ruošiamasi.

Mirė Buvęs Lietuvos Užsienių 
Ministras Dr. Dovas Zaunius(Kablegramos Nuorašas) šiuo metų taip reikalingo 

P Danžvardis neutralumo, ligšiol išsau-
fa ’ . . gojusios valstybės suvere-Lithuanian Consulate,r,, . numą ir duodantį garanti-

įcago jų nepriklausomybei išlai-
Amžinosios mūsų sosti- kyti ateityje.

nes Vilniaus ir jo srities Tegyvuoja vieninga, lais- 
Lietuvių, įšlaisvintų ir pri- va, nepriklausoma Lietu- 
jungtų prie Tautos kamie- va su sostine Vilniuje ir te- 
no vardu, džiaugsmingai siekia sujungti visas Lie- 
sveikinu brolius tautiečius tuvos žemes į vieną gar- 
Amerikoje ir kviečiu atsi- bingosios mūsų tautos val- 
lankyti jau į laisvą Vilnių, stybę!

1 1 Nuoširdžiai dėkoju Ame- -----------------
j Sveikiname Jus, broliai 

paramą ir nuolatinį rūpės- vilniečiai, išsilaisvinusius 
i dėl Vilniaus. iš okupanto belaisvės ir

Konstantinas Stasys, prisijungusius prie Nepri- 
Viiniaus Burmistras, klausomos Lietuvos! Jūsų 

-------------- vieningumas, iškentėtos 
ChlCd^CCHĮ SvčftinilMI kantos ir nepaprasto ryž- 

LjetlIYdi--------------- tingumo dorybė išvedė
_______ Vilniaus kraštą ir jo gy

ventojus į laimėjimą, su- 
Bendrose Chicagos lietu- teikusį didį džiaugsmą vi- 

vių organizuotosios visuo- sai mūsų tautai. Jūsų pra- 
menės Lietuvos Nepri- eįties darbai duoda garan- 
klausomybei minėti iškil- tijų. kad Lietuvos vėliava 
mėse 1940 m. vasario 18 d., amžinai plevėsuos Gedimi- 
32 W. Randolph auditori- 

i joj, vienbalsiai nutarta 
• sveikinti Leituvos vyriau
sybę ir visuomenę, vedusią 
valstybę kultūrinės, poli
tinės ir ekonominės pažan
gos keliu ir atgavusią mū-

i sų tautos senąją ir istoriš-1 torijoj, pažada moraliniai 
kąją sostinę Vilnių. ! ir medžiaginiai padėti ats-

■ Ta pačia proga reiškiame; tatyti suvargintą ir nua- 
džiaugsmo dėl išlaikymo ilintą Vilniaus Kraštą.

26 
orlaivių paleido daug ka- už didelę reivių su parašiutais uz , 
Mannerheim linijos arti Įį 
Viipuri, kur sovietų rau-1 
donarmiečiai bandė atkir
sti suomiams susisiekimą 
ir pagelbėti sumušti suo
mius. Suomiai užpuolė nu
sileidusius parašiutais rau
donarmiečius ir juos su
šaudė arba paėmė į nelais
vę. Kaikurie raudonarmie
čiai buvo nusileidę para
šiutais jau kelios savaitės 
atgal ir veikė nepastebėti.

Vasario 22 d. vidurdienį 
<auno Miesto ligoninėje, 
širdies smūgio ištiktas, 
mirė Dr. Dovas Zaunius.

Dovas Zaunius kilęs iš 
?rūsų Lietuvos susipratu

sių lietuvių šeimos. Pas jo 
tėvus Tilžės - Ragainės 
apskrityje kaizerio laikais 
rinkdavosi visi prūsų lie
tuvių veikėjai. Pasiturįs 
ūkininkas, jis visus vaikus 
išauklėjo lietuviškoje dva
sioje ir leido į aukštąjį 
mokslą. Vienas sūnų liko 
Vokietijoje, tėvų ūkyje, be 
to, buyo savo gimtajam 
apskrityje (Ragainės) val
dišku apskrities veter. gy-

niaus klausimą, saugoju
sios Klaipėdą ir dėl to tu
rėjusios tiek konfliktų su 
kaimynine Vokietija ir di
džiulėmis valstybėmis —

Totoriai Lietuvoje

Kauno totorių imamas 
Chaleckis apie Lietuvos

i Trys Skandinavijos Valsty 
bės Sudarė Blok?

va-

New Bedford, Mass., vas. 
26— Tabor audenyčių kor
poracijos buvę 400 darbi
ninkų sudėjo į trumpą lai
ką S11,OOOjOO, kad apsau
goti tas audenyčias nuo 
likvidavimo. Darbininkai 
pasiryžo sukelti §40,000, 
kad galėtų atidaryti aude
nyčias ir vėl pradėti dirbti. 
Audenyčios uždarytos jau 
nuo pereito rudens.

Tabor audenyčių korpo
racijos likvidavimo byla y- 
ra Federaliame teisme, ir 
kovo | d. skirta išklausinė
jimui. Teismui bus praneš
ta apie darbininkų pastan
gas atgaivinti audenyčias 
ir pradėti darbą.

Kopenhaga, Danija, 
sario 26 — Skandinavijos 
neutralios valstybės — 
Švedija, Danija ir Norvegi- 
paja sudarė stiprų bloką 
ginti savo nepriklausomy
bės ir neutrulumą. Švedi
ja, Danija ir Norvegija ne
nori įsivelti į karą, bet ka
riaujančios valstybės daro 
spaudimą jas įvelti, tai jos 
susitarė t bendrai kovoti 
prieš spaudėjus ir ginti sa
vo nepriklausomybes. Jei
gu kariaujančios valstybės 
padarys kuriai nors iš su- 
sitariusių valstybių nuos
tolius, tai jos bendrai rei
kalaus atlyginimo.

no pily.
Organizuotoji Chicagos 

lietuvių visuomenė, minė
dama Lietuvos Nepriklau
somybės 22 metų sukakt į 

; bendrose iškilmėse vasario 
118 d. 32 W. Randolph audi-

Klaipėdos statuto signa- totorius suteikė tokių fak- 
tarais, buvo itin sunkios. 
Dr. D. Zaunius dalyvavo ir 
lietuvių - lenkų konferen
cijoje Karaliaučiuje, jis 
pasekmingai gynė ir lai
mėjo Lietuvai bylą Haa- 
gos Tarptautiniame Tribu
nole prieš Vokietiją 1923 
rų. rugpiūčio 11 d., kurio
je Lietuva buvo kaltinama 
sulaužiusi Klaipėdos kon
venciją.

Kaip žmogus jis buvo 
demokratiškas 

apsiėjime, geras viršinin
kas pavaldiniams, pasižy-! 
mėjo dideliu darbštumu, 

į Be tiesioginių pareigų,' 
užimdamas svarbius pes- 

, tus valdžios tarnyboje, ve
lionis aktyviai dalyvavo 

: visuomeniniame veikime 
ir rašinėdavo ekonominiais 
bei politiniais klausimais 
Lietuvos spaudoje.

Su jokia politine partija 
jis nebuvo susirišęs.

>! Su jo mirtimi Lietuva 
ir, kuriantis Lietuvai, sto-'neteko gabaus diplomato 

, kuris pa- 
amžiaus tvirtume 

(48 m.) dar daug žadėjo.
L. G. K.

Pašto Orlaiviai Nebenusileis 
Bermudoje

New York, vasario 26 — 
The Pan American Air- 
ways’ imasi griežtų prie
monių apsaugoti Jung. 
Valstybių paštą, siunčia
mą “Clipperiiais” į Euro
pą, Orlaivių korporacija, 
kuri veža Jung. Valstybių 
paštą į Europą, išsprendė, 
kad nuo kovo 15 d. orlai
viai nebenusileis Bermu
doje. Bermuda yra Angli
jos kolonija, ir jos cenzo
riai, “Clipperiui” nusilei
dus. užgrobdavo paštą ir- 
cenzūruodavo. Tas labai 
sutrukdo , laiškų pristaty
mą. Kilų smarkūs protes
tai dėl tokio Anglijos cen
zorių žygio.

Nuo kovo 15 d. Pan Ame
rican Airways’ korporaci
jos orlaiviai, kurie veža 
paštą lėks tiesiog į Azores.

Dėl 3 Centu Nužudė 
Motin?

N. A. R. Katalikų Seimelis
(Vasario 22,1940, 

So. Bostone)
Pereitame “Darbininko” • 

i numery j tilpo Seimelio dar 
bai pirmoje sesijoje.

tų: Totorius Lietuvoje į- 
kurdinęs Vytautas Didy
sis Vilniaus, Kauno, Suval
kų, Gardino ir Minsko že
mėse. Totoriai su lietu
viais pirmiausia susidūrę 
kovos lauke, kur vieni ki
tiems nenusileido narsu
mu. Vieni kitiems buvo 
priešai, bet garbingi ir nar
sūs priešai. Iš kovos lauko 
jie išėjo draugais ir vėliau 
į kovos lauką grįžo prieš 
bendrą lietuvių priešą. O 
didesnio draugiškumo ne
gali būti už tą, kurs gimsta 
kovos lauke.
totoriai skiriąsis nuo Kry
mo ir kt. kraštų totorių ir 
savo būdu ir papročiais ir 
iš senovės dokumentuose 
jie vadinami “Lietuvos to
toriais”. Šio titulo jiems 
net rusų carai neatėmę. — 
Lietuvoje iki šiol buvo apie 
tūkstantį totorių, iš kurių 
Kaune yra 100. Kiek toto
rių yra atgautame Vilniaus 
krašte, dar nežinia. Vilniu
je yra 250 totorių ir čia gy
vena visos Lietuvos toto
rių, mahometonų tikybos 
galva - muftis. Didesnioji 

i totorių dalis atiteko Sovie
tų Rusijai. Lietuvoje toto
riai turi 6 mečetes: tris Vil
niaus krašte ir 1 Kaune, 1 
Butrimonyse ir 1 Vinkšnu- 
piuose, Suvalkų krašte. 
Savo kalbos, nei rašto to
toriai nebemoka, kalbasi, 
susirašinėja lietuviškai ir 

i laikraščius skaito tik lie
tuviškus. Carų Rusijos 
laikais totorių oficialioji 
kalba tebebuvusi gudiško
ji, kurios jie buvę įpratę 
Lietuvos Didž. Kunigaikš
čio dvare.

..... ...........   _ _. i
dytoju. Kita duktė — med. malonus, 
gydytoja Klaipėdoje, ir,‘ 
bene jauniausias, Dovas, 
gimęs 1892 m. birželio 19 
d., baigė juridinius moks-! 
lūs Vokietijoje, kur 1917 
m. gavo jur. daktaro laips
nį. Vėliau dalyvavo pasau
liniame kare vokiečių ar
mijoje, vėliau, kaip mokąs 
lietuvių kalbą, buvo pris
kirtas prie vokiečių karo 
štabo Kaune ir Vilniuje. 
Čia jis susipažino su Di
džiosios Lietuvos veikėjais 
L, - ---------- -- ----o-----------------------------
jo jos tarnybon. 1919 metų I bei ekonomisto, 
sausio 15 d. buvo paskirtas' čiam 
Užsienių Reikalų Ministe-j 
rijos patarėju. Tais pa
čiais metais rugsėjo 10 d. 
Politikos Departamento 
Direktorium, 1920 m. va
sario 8 d. — charge d’af- 
faires Latvijai 1921 m. 
lapkričio 10 d. ten pat ir 
Estijai ministru — rezi
dento titulu. Išgirdęs apie 
sukilimą Klaipėdoje, pra
dėjo nerimti ir prašėsi leis- 
i vykti į tą kraštą./Atvy

ko į Klaipėdą po prijungi
mo. Lietuvių buvo paduo
tas kandidatu į aliantų su
darytos krašto direktori- nebaigtas nuo Panerių ties

J

Plentai Vilniaus Krašte

Lietuvos

Atgautame!
i

Vilnius
Vilniaus krašte rasta iš vi
so 486 kilometrai plentų, 
iš jų apie 300 km paprasto 
akmens grindinio ir apie 
165 km skaldos žievės ir a- 
pie 21 km skaldos betono 
plytų, tai tik pastaraisiais 
metais pastatytas ir dar

vų ir už parodytą nuošir- 
! dūmą.

Kun. Virmauskis kalba 
maldą ir seimelis uždaro
mas 5 vai. vakaro.

i Rast. Ant. Tamulis.
I —

Macių Teisinas Skaudžiai 
Baudžia Klaipėdiečius

Antroji seimelio sesija 
prasidėjo 2 vai. po pietų 
prel. Maciejauskui sukal
bėjus maldą.

Popietiniai seimelio sesi
jai dar atvyko atstovų iš 
Providence — kun. J. Vai- 

1 tekūnas ir k. Išklausius 
i kun. Urbonavičiaus kalbos 
Vilniaus reikalais, kilo il
gos diskusijos pageidavi
mai ir pasiūlymai vilnie- 

įčių šelpimo reikalu, ties 
tuo klausimu seimelis 
stabtelėjo ilgesnį laiką.' 
Buvo patiekiama daug į- 
vairių ir reikšmingų min
čių.

Prel. Maciejauskas, ragi
no visus, ypatingai susirū-

I

Cadiliac, Mich., vas. 26 — 
Tūla motina Andreen, 48 
m. amžiaus, susiginčijo su 
savo sūnų John F. And
reen dėl pirktų daržovių. 
Buvęs ginčas dėl trijų cen
tų, permokėtų už daržo
ves. Motina ginčijo, kad 
sūnus 3 centus permokėjo. 
Ginčas užsibaigė kraujo' 
praliejimu. Sūnus virtuvės .
peiliu nudūręs motiną. Sū- I 
nūs areštuotas. Sūnūs sa
ko, kad jis motiną nudū
ręs gindamas savo gyvybę. 
Jie niekad nėra lankęs mo
kyklos. Tėvas jau keli me
tai, kai gyvena atskirai.

Ši tragedija įrodo, kad iš 
paįrusios šeimos nieko ge
ro negalima laukti.

Traukinys Užmušė Du 
Žmones

I

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me 
nito Reumatizmo, 

kurj normi pasiusime 
kožtiam šio lūikrnščio 
skaitytojui, kuris tik 
t a iri kalaus .Iri ken
čiate skausmą sąna
riuose. jei su jie 
ttnzę, arba labai 
siųs. Jeigu turit 
tėti kožneje oro
malnoj, št.ii jums pro
ga išbandyt i paprasta, 
kuris pageliojo * im-’

pasiųsim Jums I’TI.NĄ 
I»YK.\I 1

Metodą,

jos pirmininkus, bet nebu-i Vilnium iki buv. adminis- 
vo priimtas, kaip gimęs ne 
pačiame Klaipėdos krašte, 
o Rytprūsiuose, tad grįžo į 
Kauną, kur po trumpo bu
vimo Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje centre, 1923 m. 
birželio 5 d. buvo paskirtas 
įgaliotu ministru ir nepa
prastu pasiuntiniu Čeko
slovakijai, o nuo 1924 m. 
lapkričio 4 d. ir Rumuni
jai. 1925 m. vasario 12 d. 
tuo pačiu titulu Šveicari
jai. Tais pačiais metais 
kovo 17 d. buvo paskirtas 
nuolatiniu atstovu prie 
Tautų Sąjungos. 1927 m. 
gegužės 23 d. vėl grįžo į 
centrą ir buvo Užsienių 
Reikalų Ministerijos Tei
sių - Administracijos ir E- 
konominio departamentų 
direktorių.

1928 m. spalių 1 d. pas
kirtas gen. sekretorių (vi- 
ce- ministru) ir nuo 1929 
m. lapkričio 9 d. — užsie
nių reikalų ministru, kurio 
pareigose išbuvo iki 1934 
m. birželio 13 d. Po to jis 
pasitraukė iš Užsienių Rei
kalų Ministerijos ir buvo 
išrinktas vienų iš Lietuvos 
Banko direktorių ir, eida
mas tas pareigas iki mir
ties, buvo Valiutų Komisi
jos pirmininku. Taip trum- 

; pai skamba jo tarnybinis 
, lapas.
i Visų užsienio ministrų 
. pareigos nelengvos, bet 
. Lietuvos, mažos valstybės, 
turėjusios neišrištą Vii-

Klaipėda — šiomis die
nomis ypatingasis Tilžės 
teismas nuteisė 5 metams 
sunk, darbų kalėjimo tūlą 
25 metų Katrę Strazdat, 
tarnavusią pas ūkininką 
Pakrokiuose, už tai, kad ji 
pradėjusi meilautis su vie
nu lenkų karo belaisviu, jį 
įsileidusi į savo kamarą ir 
jam padovanojusi skalbi
nių ir tabako. Keli lenkai 
belaisviai buvo į tą ūkį at
siųsti lauko darbams. Vo
kietijoje ne tik su žydais, 
bet dabar ir su lenkais mo- 

jterims griežtai uždrausta 
į palaikyti bet kokius san
tykius. Iš Strazdat atim- 
tos 5 metams ir garbės 
teisės. Klaipėdoje tokio 
pat teismo nuteistas dar 

! Lietuvos pilietis 
lutinai šiuo klausimu išsi- i Vilius Bonškauskas dviem 

į tarė kun. Vasys, siūlyda- metais sunk, darbų kalėji
mas priimti rezoliuciją, mo už tai, kad klausėsi ra- 
kad visų kolonijų lietuviai dio žinių Kauno. Be to 
imtųsi vilniečių šelpimo nubaustas 6 metams sųn- 
reikalą galimu greitumu; ki j darb kalėJlm0 Ue. 
ruošti parengimus, nnkti , Lek.
aukas ir pinigus siųsti per stutis /turėjęs buv. Uepo- 

J' jos gatvėje savo avalynes
Tolimesnė seimelio sesi- krautuvėlę. Jam buvo įsą

ją svarstė ^ santykių klau- kyta iki gruodžio 31 d. iš

Šiuo reikalu kalbėjo kun. 
Urbonavičius, ] 
mas porą projektų tuo rei
kalu ir kas vėliau su papil
dymais buvo išnešta rezo
liucijose.

somis jėgomis, įeinant į tą 
darbą kolonijose.

Kaip pasiūlymą, panelė 
Kilmoniūtė ragino visus 

I imtis bendro darbo, ruo
šiant didžiulę Vilniaus 
Dieną”.

Tarp daugelį naudingų . 
sumanymų ir minčių, ga- i vienas

VVaterbury, Vt., vas. 26— 
Centrai Vermont prekybi
nis traukinys ant krvžke- 

jlio prie stoties užmušė du 
(jaunuoliu, būtent, Girbert 
Pierce, 20, ir Francis Whit- 
worth. 19. Jaunuoliai va- 

i žiavo automobiliu ir susi
mušė su greituoju trauki
niu.

sus- 
Jau 
k "ti 
nėr-

Turkija Pasiruošus Karui

tracijos linijos. Bemaž du 
trečdaliai visų Vilniaus 
krašto plentų yra nepato
gūs eismui, ypač automo
biliams, mat lenkai Vil
niaus krašte tiesė pigių, 
paprastų konstrukcijų 
plentus. Tik pereitais me
tais, užmezgus diplomati
nius santykius su Lietuva, 
lenkai sukruto tiesti kiek 
daugiau plentų ir Vilniaus 
kr. Buyo pradėti tiesti

t

Klaipėda — Atvykusių iš 
Klaipėdos pranešimu, 
Klaipėdos mieste yra liku
sių iš viso dar 17 žydų. Da
lis jų gyvena iš rentų, ku
rias moka vokiečių įstai
gos už perimtas jų nuosa
vybes, dalis gauna pašai-

1 plentai iš Vilniaus į Rud- pas iš Vokietijos žydų cen-
tro Berlyne, o dalis nežinia 
iš ko verčiasi. Iš žydų ver
slininkų likęs dar arklių 
lupikas Levi, kurs tuo ver
slu vertėsi dar kaizerio lai
kais, tik dabar ir jam įves
ta griežta kontrolė, kad nė 
viena nulupta oda neding
tų be valdžios žinios. Vi
siems 17 žydų uždrausta 
po 8 vai. vakaro pasirody-

tams.
Mm norisi 

Iškeli. 7 dienoms 
fvYYMCI, ir jeigu norėsite naudot!

Belgradas. Jugoslavija. 
Turkijos aukščiausia

Simą su kitomis grupėmis. Vokietijos teritorijos išsi- 
- g, ■ kraustyti, bet nespėjus, jis 

Pa™oret!buy° suimtas. Jis buvo 
kaltinamas pardavęs kelis 
šimtus 
tiems

Seka kun. J. Padvaiskioj.PĮ1^^-
“ Blaivybė

j7r\x. j apsigynimo taryba paskel- 
I bė valstybei pavojų. Visojerirnician. ts> gulėsit du ryti ui! niažue I _ .... 1 J

ttjjns. Mes kviesimo jus n;in<i<.ti tą j Turkijoje mobilizuojama 
snafstą 7 <Neme«. PYKTI. mtbwj 5n5- ipp-os Prie Sovietu

- rasiąs savo vardą ir adrrsą Karo Je5ot>- rne »Ovlt,LU

rosse rRonrms co. i^i. x-» 
W. Karveli Avė. CkicBtfv, Ui.

Rusijos rubežiaus sutrau
kė daug kariuomenės.

referatas — “Blaivybė”, 
kuris sukėlė įdomių aiški
nimų. Seimelis pageidavo, 
kad referatas būtų patal
pintas “Darbininke”.

Vėliau seimelio pirminin
kas Ant. Kneižys dėkoja 
klebonui kun. Virmauskiui 
už priėmimą seimo atsto-

batų porų neturin- 
kortelių batams 
Mat, dabar ir Klai- 
kaip visoj Vokieti- 

leidžiama pirkti ir
pėdoje 
joje, 
parduoti avalynę tik pagal 
kortelių.

Sausio 6 d. pasmerktas 
galvos nukirtimu tūlas 
Kazys Venclauskas. kurs 
1937 m. Meterkevičiuose

buvo nužudęs našlę Marę 
Klašienę, o Karaliaučiui 
tą pačią dieną nukirstos 
galvos Otto Brittui, Fritz 
Krausei, Hermann Stoe- 
meriui, ir Henrichui Mi- 
chalowski. nuteistiems už 
įvairius apgavimus.

ninkus, iš Nemenčinės į 
Buivydžius, iš Paberžės 
link Giedraičių ir kaikur 
kitur.

.Kaikurių, lenkų pradėtų, 
plentų statyba numatoma 
tęsti toliau. Numatyta su
jungti Nemenčiną su gele
žinkelio linija, einančia iš 
Vilniaus į Daugaupilį, pra
tęsti Vilniaus - Paberžės _ . .
plentą iki iGedraičių ir nuo ti gatvėse. Taip pat žydai 
Kenos iki Šumsko, Sov. gatvėj ir viešose vietose 
S-gos pasienyje. Be to nesveikinami.
mūsų pačių jau suplanuo-; -------------
tas visai naujas plentas, 
kurs eis nuo esamo Vii-' 
niaus - Eišiškių plento pro 
Valkininkų miestelį ir ge
ležinkelio stotį iki Alytaus 
Varėnos plento atšakos. 
Tokiu būdu bus įjungtas į 
plentų sistemą ir naujai 
gavęs apskrities miesto 
teises Valkininkų miestas.!

Plentai visame Vilniaus macijas apie naturalizaci- 
krašte yra blogame stovy
je ir apie 90 plentų nuo
šimčių reikalingi remonto. 
Vien šiemet jau numatyta 
atremontuoti apie 90 kilo
metrų plentų. Vilniaus — 
Trakų plentas nebuvo re
montuotas dar nuo rusų 
valdymo gadynės. Tame

i Natūralineijos Knygutė
I

Foreign Language Infor- 
mation Service ką tik išlei
do naują leidinį — vienuo
liktą — jos natūralizacijos 
knygutės — Kaip Tapti 
Jung. Valstybių Piliečių”.

Knygutė turi visas infor-

I

jos įstatymus ir aprūpini
mus, kurie įėjo galėn lap
kričio 1 d., 19399 m. Buvo 
pertaisyta įimti kelias per
mainas, kurias Septynias- 
dešimts - šeštas Kongresas 
priėmė jo pirmoje sesijoje, 
baigusioje rugpiūčio 5, 
1939 m. f
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je, didžiuliame Odesos i 
mieste, kur jam vėl teko! 
dirbti sunkus katalikiškas! 
ir lietuviškas darbas: čia 
būta nemaža atbėgėlių iš 
karo nuteriotų kraštų. 
Kun. Draugeliu i teko rū
pintis savais lietuviais, ku
rių Odesoje būta labai 
daug. Jisai buvo jųjų dva
sios vadas, politinėje sui
rutėje vadovas ir pavargė
lių tėvas. Gerai suprasda- 

I mas gręsiantį pavojų, jisai 
1 savomis taupmenimis ir 
gerų žmonių aukomis nu- 

! pirko už miesto didelį ūkį.
Lietuvius darbininkus su- 

j organizavo į savišalpos 
• draugiją ir pavedė jiems 
i karo metu šias aukso mai- 
jnas — ūkį. Kai visame 
krašte, ypač Odesos mies- 

lietuvių 
v • S1O

Lietuviams užėmus Vilnių ir rimtai jame besiku- te, siautė badas,

iTautybės Ir Tikybos KlausimuoseM1RE PRANAS
I Kompromisų Būti Negali I

riant, lenkus ima nerymastis. Negalėdami, kaip andai atbėgėliai ir visi prie 
Želigovskis, klastingai ginklais Vilnių pulti, lenkų šo- sumanymo savo aukomis 
vinistai mėgina įvairiais būdais mums kenkti. Tai ke- prisidejusieji bado nema- 
lia maištus, tai skleidžia gandus, kad lietuviai neilgai tė. Našus, gerų darbininkų
čia būsią — gal iki Velykų. Paskui ateisiąs Rydz Smig- prižiūrimas, ūkis aprūpino 
ly ir juos išvarysiąs. Tokios rūšies agitacijos pasiekia ne tiktai lietuvius, bet ir 
tik vietos gyventojus ir perdaug žalos nepadaro. Viso- • daugelį Odesos biednuo- 
kie gatviniai elementai, mėginusieji sukelti riaušes, menės. Komunistams užė- 
liko veikiai numalšinti, o gandai apie linksmas būsi-.mus kraštą, kun. V. Drau- 
mas Velykas dėl laukiamo lietuvių išvarymo, nelabai geliui teko daug iškentėti, 
prigyjo Vilniaus gyventojuose. Kurie moka stebėti ir; kas žinoma pakirto jojo 
kiek galvoti, tuojau supranta, kad lietuviai sparčiai sveikatą, 
leidžia šaknis, sumaniai kraštą administruoja ir, kas 
svarbiausia, atsinešė medžiaginę gerovę — drabužių 
ir maisto. Be to, “tuteišieji” vilniečiai negali nepaste
bėti, kad lietuviai visa kuo skiriasi nuo buvusių “po
nų” lenkų, kad jie demokratiški, sušnekami ir, iš viso, 
kur kas geriau sugyvenami, nes jų pastovus rimtas 
būdas yra laisvas nuo skystos ir tuščios lenkų fanabe
rijos. Tad vietinė prieš lietuvius agitacija neturi už ko 
užkibti. Laikas lietuviams gelbsti. Juo ilgiau jie gauna 
su vilniečiais santykiauti, juo daugiau jų palankumo 
įsigyja.

Tačiau užsieny lenkų agitacija prieš lietuvius yra 
labai kerštinga ir įtempta. Šmeižtų jie nesigaili. Uji
mas prieš lietuvius eina dviem kryptimi: politine ir re
ligine. Politinės propagandos nugarkaulis — tai taria
mas lietuvių Susibroliavimas su vokiečiais ir bolševi
kais. Toji propaganda įsigijo ypatingos jėgos nuo to 
laiko, kai lietuviai užėmė Vilnių. Tai, anot, lenkų esąs 
šaltas beširdis išnaudojimas lenkų nelaimės. Lenkija 
nukryžiuota ir sunaikinta, o lietuviai dar daugiau plė
šo jos kūną, pasiimdami Vilnių. Lenkai visai pamiršo, 
kad jie klasta Vilnių buvo paėmę, kad nežmoniškai 
smaugė lietuvius vilniečius, kad pagaliau drauge su 
Hitleriu terorizavo Lietuva ir visados puoselėjo viltį ją 
visiškai pavergti. Tai, girdi, leistina, nes tai darė len
kai, privilegijuota tauta, dėl kurios atstatymo visa 
Europa turi dabar kariauti...

Religinė agitacija remiasi tuo, kad lietuviai esą 
natūraliai linkę prie stabmeldystės ar bedievybės, ku
rią dabar Vilniuje jie platiną...

Labai tiksliai pasielgė Lietuvos vyriausybė už
mezgusi tiek draugiškus su Vatikanu santykius, kad 
susilaukė savo Nuncijaus. Tas faktas turėtų užgniauž
ti nesąžiningą lenkų propagandą. Jei ir dabar lenkų 
šovinistai nenutils, tai jie kenks ne Lietuvai, bet sau. 

K.

• v •

• v

Kun. Vladas Draugelis, MIC.

I

je Vilniaus ligoninėje mi
rė džiova vienas seniausių 
Lietuvoje žurnalistų Pra
nas Klimaitis, 57 metų am
žiaus.

Velionis kilimo suvalkie
tis, gimęs šakių apskr. 
Mokėsi Veiverių Mokytojų

Vasario 1 d. naktį vieno- metais jis aktingai dalyva
vo tautiniame lietuvių ju
dėjime ir tais pačiais me
tais jį matome Didžiojo 

! Vilniaus Seimo sekreto
riaus pareigose.

Didžiojo karo metu velio
nis baigė rusų karo moky
klą ir kaip karininkas da-

(Kun. K. Urbonavičiaus stambus, kad neutralizuo- 
kalba, parašyta Darbinin- ja ir sušvelnina visus mi- 
kų Radio programai, vasa- nusus. O minusų esama 
rio 17 d., 1940).

“Lietuva mano Tėvyne, 
tu kaip sveikata; kaip tave 
reik brangint, tas tik pa
mato, kurs tavęs neteko”
— taip šimtas metų atgal 
rašė poetas Adomas Mic
kevičius. Dabar tuos žo
džius šitaip galima pakeis
ti:. O, tautos laisve ir nepri
klausomybe! Kaip tave 
reikia brangint, tegu tie 
pasako, kurie tavęs nete
ko. Vadinasi, austrai, če
kai, lenkai. Mes, dėkui Die
vuliui, dar laisvę tebeturi
me ir neįneiname į tų ne
laimingųjų grupę. Kaip 
lengva laisvę prarasti, kaip 
sunku ją atgauti! Puikybė, 
užsikirtimas, neatsargus 
vyriausybės žodis, koks 
neapdairus politinis žygis, 
atkaklus pasitikėjimas pa
jėgomis, kurių neturima
— ir subyra išsvajota “di
dingos” valstybės galybė, 
kaip pastatytas iš kortų 
namelis.

Šių moderniųjų laikų ka
rai yra skubūs, netikėtai, 
žiaurūs ir tuo ypač pasi
baisėtini, kad jų neskelbia
ma, tik nejučiomis bandi
tiškai kaimyną užpuola
ma. Tik suūžė ore lėktuvų 
sparnai, ir krinta ant že- 
mės 500 svarų bombos, Galime taip pat smarkiai 

i griaunančios tvirčiausius apgailestauti, kad toks 
namus, žudančios vyrus, dalykas įvyko ir kad tas į- 
moteris, vaikus ir sklei- vykis drumščia nepriklau- 

; džiančios gaisrą ir sunai- somybės pojūtį, 
kinimą. Ir kurie valstybės 
vyrai išdrįs statyti savo 
šalį į tokį baisų pavojų? 
Buvo tokių. Jie.pirmiau ki
tiems buvo grasinę ir mū- -------------------- ------ (
sų Lietuvą terorizavę. Jie skaitytoja iš Hartford, Ct. blogėjo, sumažinta viskas 
lengvamaniškai įtraukė prisiuntė savo giminaitės — visi visi turim pajaust, 

I savo kraštą į pražūtį, ir ne- laišką iš Lietuvos, kuri kad aplink karas siaučia, i 
laimingi jų tautiečiai, pa- tarp kitko štai ką rašo: “Tenebūna dideliu rūpes-
kliuvę į nelaisvę, keikia i “Kai aš rašiau aną laiš- čiu tie “svečiai” atėjusieji 
buvusius !----  —
giai kaip ir savo žudyto
jus.

Tų nelaimių Lietuva kol 
kas išvengė. Kol kas. Kaip

■ stambokų — didžiausi tai 
du: Vilniaus krašto sus
kaldymas ir svetimos įgu
los įsileidimas. Vilniaus 
miestas mums be galo 
svarbus. Tai amžina mūsų 
sostinė, buvusios Lietuvos 
centras, naujai atgimto
sios Lietuvos svajonė. Tai 
svajonei įvykus, tikros lai
mės spindulys nušvietė 
liūdinčias lietuvio akis. 
Bet Vilniaus krašto lietu
viai, taip nežmoniškai nuo 
mūs atplėšti, nemažiau 
mums brangūs. Likviduo
kime tą nelemtą minusą 
visokiomis mums prieina- 

' mumis priemonėmis. Kel- 
' kime balsą spaudoje, ne- 
> duokime tam klausimui 

užmigti. Skaudus paverg
tųjų brolių vilniečių bal
sas tenenutilsta mūsų au
syse skambėjęs.

I
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Seminarijoje, kurią baigęs! F,“*?!'
kiek laiko mokytojavo. Vi- į 
suomeniniame lietuvių gy
venime a. a.__ ________
pradėjo dalyvauti, dar Vi

mas karininku, jis aktin
gai dalyvavo tautinių lie- 

Pr.'Klimatus tuvil» da'ini« organizari- 
• me rusų kariuomene je. Di- 

sai įaunas būdamas. 1905 5^"__________________  do a. a. Pr. Klimaitj Sibire, 
Jei, iš vienos pusės, leng- kur jis buvo vienas iš.Sibi- 

vapėdiškas žaidimas vals
tybės laisve yra krimina- 
liškas nusikaltimas, tai, 
antra vertus, oportuniz- Maskvą, 
mas, bejėgiškas vyrišku- tuotas ir kurį laiką kalina
mo neprieteklius, lakiejiš- rnas. 1920 metų rudenį grį

žo į Lietuvą kaip buv. įkai
tas. Grįžęs tuojau stojo į 
Lietuvos kariuomenę ir 
dirbo vyriausiame štabe. 
Sekančiais metais buvo 
paskirtas tuomet dar besi
kuriančios Lietuvos šaulių 
Sąjungos viršininku. 1923 
metais aktingai dalyvavo 

j Klaipėdos sukilime.
Išėjęs į atsargą majoro

do a. a. Pr. Klimaitį Sibire,

ro lietuvių bataliono kūrė
jų-

Vėliau velionis pateko į 
kur buvo arės-

kas apie galingesnius po
nus stypČiojimas, noras iš 
akių įspėti jų valią ir pasi
ryžimas ją vykdyti pir
miau, negu jie duos įsaky
mų — tie vergiškumo nuo
laidumo požymiai yra 
smerktini lygiai, kaip ir 
kriminališkas apsileidimas 
ar niekšiška išdavystė. Y- 
pač kur paliečiami tauty
bės ir tikybos principai, 
ten nuolaidumui nėra vie- laipsnyje, a. a. Pranas Kil
tos. Už tuos principus mes maitis perėjo į žurnalisti- 
n vsa Ir i i v* t . v • v •• i • Į ką, pasireiksdamas kaip 

didelių gabumų publicis
tas. Daugybė publicistinių 
ir šiaip įvairių jo straips
nių buvo atspausdinta 

j “Mūsų Rytojuje”, kurio 
redakcijoje jis dirbo apie 

į septynerius metus, ir ki- 
i tuose laikraščiuose. Dar 
; prieškariniais laikais ve
lionis paruošė ir išleido 
keletą vadovėlių “Prano” 
slapyvardžiu.

Į A. a. Pr. Klimaitis prieš 
keletą metų buvo susirgęs 
džiova, kuri pereitų metų 
pabaigoje vėl atsivėrė sun
kioje formoje.

Sovietų įgulos likvidavi
mas tai labai opus politinis 
klausimas. Mums čia jo 
rišti netenka. Tai painus 
diplomatijos mazgas, ku
rio mes nei savo žodžiais 
neatnarpliosime, nei kietu 
griežtumo kirviu nenukir- 
sime. Mes tegalime tik pa
reikšti vilties, kad tas 
klausimas savaime likvi- 
duosis — mūsų naudai.

i

1921 m. sugrįžo į savo 
brangią Marijampolę. Čia 
jau rado laisvoje tėvynėje; 

| susikūrusius vienuolius: 
marijonus. Šie vienuoliai 
nebuvo jam svetimi. Kaip 
tik jie buvo jam brangūs ir 
artimi. Jisai prie jų užau
go Marijampolėje, eidamas 
gimnaziją. Jisai buvo vika
ru prie tėvelio generolo 
kun. V. Senkaus, kuris ir j 
mirė ant kun. V. Draugelio 
rankų, aprūpintas šv. Sa
kramentais. Taigi, ilgai 

; negalvodamas, tuojau į- 
! stojo į tėvų marijonų vie
nuoliją. Besidarbuodamas 
vėl Marijampolės parapijo
je, daug savo energijos į- 
dėjo į katalikiškosios ak- 

į ei jos organizavimą ir daug 
laiko pašventė blaivybės 
plėtimui ir josios palaiky
mui Marijampolėje ir apy- 

i linkėję.
1925 m. dvasinės vyriau- 

: sybės atsiųstas misijoms į 
i Ameriką. Čia kartu su ku- 
| nigu dr. J. Vaitkevičium 
davė misijas. Paskui buvo 
paskirtas klebonu į Keno- 
sha, Wis. ir pagaliau į Auš
ros Vartų parapiją, Chica- 
go, III., kur išbuvo iki 1933 

j metų. šalia parapijinio 
darbo nemažai dirbo mari
jonų rėmėjų organizacijai, 
atitrukdamas darbavosi 
spaudoje, rašydamas į 
“Draugą” ir “Laivą”.

1933 m. įvykęs marijonų 
seimas Romoje, kuriame > 
ir kun. Draugelis ^dalyvavo 
atstovu nuo Amerikos pro
vincijos, jį išrinko į vy-

i

amerikiečiai esame pasiry
žę griežtai kovoti, nežiū
rint, kokie būtų nuostoliai 
ir kaip brangios būtų lė
šos. Tautybės ir tikybos 
klausimuose kompromisų 
būti negali. Čia žūt-būtinė 
kova ir nepalaužiama dva
sios nepriklausomybė.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Šibmis dienomis “Darb.”' goniams ir tai viskas pa

*7 lYdl do Idbldu dilčį UlvS bvuuidi aivjUtDivji

ką nieko nebuvo pas mus mūs šventon žemelėn. Mes, __ __
” ypatingo. O šiandien! — tegalim tik džiaugtis, kad - „ . ... D .

Kiek per tą laiką pasikei- tokia kaina viskas įvyko. MaSyS hairiUKSTIS raSJUrlaS 
tė. Tada dar buvo neaiš- O ką turi Estija arba Lat- Vilniaus Vytauto Didžiojo 

. . . . . . . . . . . . . . . Gimnazijos Direktoriumi
I

Švietimo ministro įsaky- 
bet tik savo mu naujuoju Vilniaus Vy

tauto Didžiojo berniukų 
gimnazijos direktoriumi 
nuo vasario 1 d. paskirtas 
buv. Kauno VI valstybinės 
gimnazijos direktorius 
Stasys Kairiūkštis. Taip 
pat jam pavesta laikinai 
eiti ir Vilniaus Kunigaikš
tienės Birutės mergaičių 
gimnazijos 
pareigas.

Dir. Stasys Kairiūkštis 
kilimo yra vilnietis. Gy
vendamas Vilniuje buvo 
Vytauto Didžiojo Gimna
zijos inspektoriumi, Lietu
vių Mokytojų Seminarijos 
inspektoriumi ir Vilniaus 
mergaičių gimnazijos di
rektoriumi. Už lietuvišką 
veiklą lenkų valdžios buvo 
persekiojamas ir todėl 
1924 metų rudenį turėjo iš 
Vilniaus pabėgti. Nuo tų 
pačių metų buvo paskirtas 
Švietimo Ministerijos auk
štesniojo ir vidurinio mok
slo departamento inspek
toriumi. 1938 metų rugsė
jo 1 d. Stasys Kairiūkštis 
buvo paskirtas Kauno VI 
valstybinės gimnazijos di
rektoriumi.

Stasys Kairiūkštis yra 
“ prityręs pedagogas, su- 

manus organizatorius.

“Spaudos tarnyba yra 
krinta nė kiek nemažiau svarbi, 

« 1 kaip indėnų atvertimas”.

ilgam? Nieks to nežino. kus Vilniaus klausimas, gi vija? Iš trijų žemių — mū-Į 
į Net stovintieji prie vai- dabar — neberašysiu apie siškė mažiausia nukentė-1V CLA~ --------------- e' A , |

džios vairo jokio saugumo tą didžiulį džiaugsmą, ku- jo. Yra jų čia daug — tų 
ateity negali mums užtik- rį pergyveno visa lietuvių 
rinti.

Tačiau, perdaug nesisie- mas ir Jums, 
lodami spėlioti apie netik- galėjau išreikšt tuo metu, J 
rą ateitį, pažvelkime į ei- neturėjau ką išbučiuot, tai: 
namą jį momentą ir nu-; į korįdorįų išėjus nors šu- 
sirammkime. Apvaizda paglosčiau ir tariau

tauta. Jau jis senai žino- 
___ 1_ J____ Aš tik tiek

v •

I

Neseniai atėjo iš Lietu
vos liūdna žinia: mirė kun.' pač “Žiburio”, 
Vladas Draugelis, MIC 
kuris per aštuonis metus ~ 
1925 — 1933 darbavosi A- pirmąjį savo mokslą įgijo 
merikoje, duodamas misi-.tėvo vedamoje mokykloje, vmvijus, jį išminu į vy- 
jas ir eidamas klebono pa- paskui Marijampolės gim- riausiąją vienuolijos tary- 
reigas Kenosho, "T - - ------ -

skambėti Suvalkijoje, y- 
I “ŽagTeS” 1F
“Ateitininkų” draugijose.

Draugelių sūnus Vladas

mūs nenuskriaudė. Išlaikė 
mus sveikus nuo karo, ku
rio baisenybes savo aki- 
ims per sieną stebėjome, ir 
— grąžino mums Vilnių. 
Tas politinis pliusas toks

“svetelių”, 1
kampe jie ir kol kas tenki
nas vieną koją įžengę. Yra 
labai draugiški ir visai ne
sikiša kur jiems nereikia.: 
O kas bus ryt — Dievo va
lia! Tikėkim, kad Vilnius 
grįžo mūs šaliai nešdamas 

’ Palaimą, o ne prapultį. 
! Juk kas būtų jiems nors a 
! pasakę, jei jie būtų panorę [ 
!ir be Vilniaus Čia ateiti?!
Ir būtų ramiausia atėję.

wĮs. irnazijoje ir Seinų kunigų bą. Tokiu būdu jis apsigy- 
Aušros Vartų parapijoje,; seminarijoje. Spalių m. 25 veno Romoje. Be tarybi- 
Chicago, UI. Amerikoje d. 1903 m. įšventintas ku- ■ ninko pareigų jam teko ei- 
velionis paliko didelius bū-‘nigu darbavosi Sasnavoje ti vėliau ir namų vyresnio- 
rius savo prietelių ir ger- ir Marijampolėje. Čia be jo pareigos. Romos vie-
bėjų, kuriems jo mirties parapijos darbo jisai sun-jnuoiyno namai pilni atsa- 
zinia tikrai buvo skaudi, jkiai ir sėkmingai darbavo- komingų pareigų: čia gy-

Kun. V. Draugelis gimė si besikuriančiose jaunose vena patsai tėvas genero- 
rugsėjo 27 d. 1880 m. Gu- lietuvių katalikų organiza- ]as su saVo tarybininkais; 
deliuose, Šunskų parapijo- (ei jose, šiame visuomeni-; £įa yya tarptautinė vienuo- 
je, kur jojo tėvas buvo niame darbe Suvalkijos jįjos seminarija, kurios 
liaudies mokyklos moky- širdyje — Marijampolėje kierikai lanko vietinius u-
to jas. Draugeliai išaugino kun. V. Draugelis buvo ne
gausią šeimą, visus savo pavaduojamas asmuo. Ji- 
vaikus išleisdami į moks- sai šalia kelių kitų pačių 
lūs. Šalia sūnaus kunigo y-1 žymiausių darbuotojų sto
ra žymūs ir kiti, kaip dr. vėjo prie vairo visą laiką 
Eliziejus, Valstybinės Psi- iki didžiojo karo, 
chiatrinės Ligoninės vedė- j Užsiliepsnojus karui Lie
jas, p. Galdikienė ir kiti, tuvoje, kun. V. Draugeliui 
Laisvės metais 1905 Drau-. teko keltis į Rusijos gilu- 
gelių vardas jau pradeda mą. Jisai sustojo Ukraino-

jam — Vilnius mūsų.
“Visi broliai jau buvo 

ten. Otto tris mėnesius 
dirbo dieną ir naktį. Alber
tas zlotus keitė dvi savai
tes. Aleksandras su savo 
juodbėrėliu įžygiavo. O Mūs šalies vyrai gal ir ne
mano siela visą laiką ten mažiau narsūs negu suo- 
kartu buvo. Taigi susiti-' miai, bet mes nesam tur- 
kom visi nors mintim, nors tingi taip kaip suomiai ir 
dvasiniai. i nėra mūs kraštas taip ge-

“Aš žinau ir Marisėlė A. j rai apsaugotas akmens uo- 
A. ten buvo! Juk Vilnius, lų. Tai natūralūs gamtos 
jos troškimas buvo. j tvirtovės, kurių neįveikia

“Ir dabar, nors didžiulė ne smarkioji armija. Ak ta 
našta užgulė Lietuvą daug Suomija! Kokia ji gražutė 

v • v • j • v y 1*1" 1 v • Av v •

puikiai atliko, nes paliko 
gražiausi atminimą gar
bingo, nuoširdaus, svetin- 

| go ir malonaus šeimininko 
ir vadovo.

Jojo pakirstoji Odesoje 
sveikata smarkiai silpnė
jo; jam teko persirgti ne
viena sunki liga, širdis sil
po. 1939 m. įvykęs marijo
nų seimas nuskyrė jam vargšų, išvargintų - išba-ir kaip kenčia. Aš važiuo- 
lengvesnes pareigas —Že- dėjusių žmonių tenka jai dama Amerikon, turėjau 
maičių Kalvarijoje parapi- globoti — Lietuva pakels, progos pamatyt jos kraštą 
jos darbą. Rudenop jo Su džiaugsmu sekam tą gan gerai. Ypač tas salas, 
sveikata smarkiai pradėjo žinią, kad Amerikos lietu- kuriose dabar taip kauja- 
silpnėti; pradėjo sirgti ir viai labai prijaučia mums, si. 
sausio 24 d. šių metų mirė, ir renka aukas Lietuvai

Jį arčiau pažinojusieji pagalbon — tikrai, niekad kuliuoja kraujas ir ašaros, 
kunigai visuomet žavėda- turbūt nebuvo taip reika- 
vosi jojo gryna intencija, linga Lietuvai parama, 
nuoširdumu, nuolankumu, kaip šiandien. Ir tenai Jū- 
klusnumu ir nepaprastu sų suaukoti centai, suda- 
uolumu Dievo garbei ir rys sumas, kurios ne vieną 
žmonių gerovei. Jojo vargdienį aprenks ir pa- 
mums paliktas pavyzdys valgydys. Mums patiems

niversitetus; šių klerikų 
tarpe yra nemaža kunigų, 
šiuos namus dažnai lanko 
aukšti svečiai, ar tai iš Ro
mos ar atvykstantieji iš 
užsienio. Visos šios parei
gos atima daug laiko ir 
reikalauja nemaža energi- žavi ir skatina į uolų savęs tenka labai ir labai susis- 
jos, sumanumo ir lankstu- visiško atsižadėjimo dar- pausti. Ką bekalbėti apie 
mo. Kun. V. Draugelis jas bą ir pasiaukojimą.

direktoriaus

“Tai Europa! Verda, kun-

Kapinynai ištisi iš varg
dienio eilinio sūnaus. Jau
ni kūnai virto trąša žemei 
ir jaunos jėgos, tiek daug 
žadėjusios pasauliui • 
šiandien beliko vertos tiek, 
kiek patrankai taikinio te
reikia.

“Motinų sūnūs T 
lyg gilės nuo ąžuolo”.

I 
I

J. N. sveikuosius, kad mums li-
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Žinios Iš Lietuvos
Apie Karo Pabėgėlių Vargus

Vilniuje

Galutinių žinių apie karo 
pabėgėlius (arba atbėgę* 
liūs) Lietuvoje lig šiol dar 
nebuvo paskelbta. Mano
ma, kad jų suregistruota 
apie 20,000. Bet taip pat 
manoma, kad tai nėra ga
lutinis skaičius: daugelis 
pabėgėlių apsigyveno kai
muose, miesteliuose, pas 
pažįstamus, kiti ir pas gi
mines. Jie kol kas nesisku
bino registruotis. Tik da
bar, kai Kaune pradėjo 
veikti Pabėgėliams Tvar
kyti Komisariatas (komi
saru paskirtas p. Alekna— 
Aleknavičius), galima bus 
susilaukti tikslių žinių.

Daugumas pabėgėlių no
rėtų iš Lietuvos išvykti. 
Tik klausimas kur. Pavyz
džiui, Amerikos Jungtinės 
Valstybės, atsakydamos į 
Lietuvos vyriausybės pa
klausimą, pranešė, kad A- 
merika negalinti paten
kinti Lietuvos Vyriausybės 
prašymo ir negalinti priim
ti Lenkijos pabėgėlių.

Tokių pat nepalankių ži
nių susilaukta ir iš Skandi
navijos valstybių. Sutiko į- 
sileisti pabėgėlius tik SS 
SR ir tai iš tų sričių, kurios 
po Lenkijos padalinimo a- 
titeko Sovietams. Tam tik
ras skaičius pabėgėlių jau 
pareiškė noro grįžti į savo 
gyvenamąsias vietas į da
bartinę Sovietų buv. lenkų 
sritį.

V. K. R. Draugijos Vil
niaus Skyrius, kaip nese
niai buvo pranešta Kauno 
spaudoje, yra suteikęs lai
kiną pagalbą 10,000 žmo
nių. O kas tos pašalpos ne
reikalauja? Reikalingi jos 
moksleiviai, miestų ir kai

mų varguomenė, buvę po- 
itiniai kaliniai, inteligen
tai, bedarbiai... Daugiausia 
vilties jie turi užsienio lie
tuvių organizacijų ir ats
kirų aukotojų duosnume.

K. V-as.

Įsteigto Vilniuje Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
Vilniaus Skyriaus valdybą 
sudaro: pirmininkas dr. J. 
Ciplijauskas, Liet Raud. 
Kryžiaus ligoninių Vilniu
je direktorius, vice-pirm. 
pulk. J. Šlepetys, Vilniaus 
miesto ir apskrities virši
ninkas; J. Jurkūnas šei
nius, Liet. Raud. Kryžiaus 
įgaliotinis — sekretorius,, 
kun. Čibiras — iždininkas, 
dr. Jurgelionis — reikalų 
vedėjas.

— Ūkininkai paraginti 
auginti daugiau vištų, nes 
Vokietijai esą reikalinga 
daug kiaušinių. Piauti lei
džiama tik tokias vištas, 
kurios tikrai kiaušinių ne- 
bededa.

Kaunas — Pereitais me
tais Lietuvos kaimo plyti
nės pagamino 46,826,900 
plytų arba 12 nuošimčių 
daugiau, kaip 1938 m. 
Pramoninėse plytinėse pa
gaminta pernai apie 75 mi
lijonai plytų. Skaitant nuo 
1935 metų, praėjusiais 
metais kaimo plytų gamy
ba kuone patrigubėjo. Kai
mo plytinių pernai padidė
jo nuo 305 iki 340. Pramo
ninių plytinių pernai veikė 
78. Naujas plytines pernai 
įsteigė aks. b-vė “Molis” 
plytinėje per metus gali
ma pagaminti iki 6 milijo
nų, “Mūro” iki 2,5 mil., 
Biržų iki 3 mil. ir Jazdaus- 
kienės iki 5 milijonų plytų.

Pirmieji Britų armijos kariai Prancūzijoje už pasižymėjimą karo fron
te su Vokiečiais savo narsumu, buvo atžymėti garbes požymiais.

I rinko pirmąjį. Užpakaly 
i savęs išgirdo kažką lep
sint. Bar, bar, tarškėjo ki
bire mūrininko kirvukas, 
lopetėlė. Tai tas pats mūri
ninkas seka iš paskos. Leo
nas dar kartą atsisuko. 
Mūrininkas slidinėdamas kad apiplėšti noriu. Sekiau 
klampojo, stengėsi neatsi- paskui. Sakau, jei jį kas 
likti. ! užpuls, — aš ginsiu, o ma-

— Ko jis dabar seka, — ne — jis. Žiūriu, kad ponas 
pagalvojęs Leonas, įėjęs už užsisukimo dingo. Bėgu 
miškan. šen, bėgu ten. Nėr. Tik gir-

Bar, bar vis įtartinas bai- džiu: “stok! šausiu!” Na, 
sas iš užpakalio. • jau sakau užpuolė poną

Nejučiom pačiupinėja plėšikai. Nusitvėręs kirvu- 
pistoletą ir žengia toliau, ką, skubėjau į pagalbą. Tik 
Šlama. Miške visiškai tam- pykšt, pykšt ir aš sužeis- 
su. j tas pargriuvau.

Leonas pagreitina žings-1 Po savaitės prisimetė 
nius. Mūrininkas neatsilie- jam plaučių uždegimas ir 
ka. Čia pat staigus miško jis mirė, 
kelio posūkis. Praleisiu, i 
galvoja Leonas ir užsisu
kęs pasislėpė krūmuose. Kaip velionis pasakojo, 
šlept, šlept prisiartino mū- kad čia įvyko nesusiprati- 
rininkas, sustoję, apsidai-1-----’-------- "—------
rė ir pasileido bėgti pir
myn. Leonas išlindo iš krū
mų ir atsidusęs sekė jį. Vis 
patogiau matyti mūrinin
ką iš priekio, negu užpaka
ly.

tas, nei aš. Nelaimė. Aš, 
klebonui pataisęs krosnį, 
gavau 15 Lt. Mįsliju, api
plėšt mane gali. Žinau, kad 
šis ponas taip pat eis į mie
stą. Galvoju, eisim kartu, 
bet jis paabejos. Manys,

Paliko žmoną ir 
du vaikučius.

Byla atsidūrė teisme.

— Nieko.
Mokėjo toliau. Portfelis 

slūgo bet, dar didesnė dalis toletą. Laukia, kas bus to- 
liko.
— Ar daugiau nėr? — įsi

tikino Leonas.
— Nėra pone. Manė, jog 

šį vakarą nemokėsit.
Vaiduokliškai tamsi ru

denio naktis. Miegoti jis 
nesiryžo, nes Mari jampolėj 

' buvo vakaras ir būtinai pa
siryžo jame dalyvauti. Pra- 

----------- ---- . klebono arklių, bet kaip 
moUnoa, kelnės, apdns- tik tmvo išvažiavęs

pavažiavus paaiškėjo, kad *ęs.vat‘™ka\T*OX.^ 
toliau važiuoti neįmanoma, i 
Darbininkai laukia pinigų. 
Atvykti reikia būtinai.' Pa
likęs motociklą pas ūkinin
ką du km klampoja pės
čias.

Temo. Daugumas darbi-

Šeši Šūviai I Nekaltą Žmogų

mas. Leonrs, turėdamas 
valdiškus pinigus, privalė
jo gintis. Bet čia įvyko 
klaida. Motina su dviem 
kūdikiais liko be duonos. 
Teisėjas į tai atsižvelgęs, 
paskyrė iš savivaldybės po 

Mūrininkas sustojo. Ap- 70 litų kas mėnesį pensijos 
Leo-, iki gyvos galvos.sidairęs grįžo atgal, 

nas taip pat. Išsitraukė pis

(XX) Leonas M-nas buvo ninku manė, kad šį vakarą 
savivaldybės pasamdytas pinigų nemokės ir išsiskir- 
prižiūrėti darbų ir darbi- stė. Kantresnieji laukė ir 
ninkams išmokėti jiems sulaukė. Leonas klebonijos 
pinigus. {verandoje išsinešė stalą,

Vieną lietingą rudens' P?^ su Piai«ais-
Jeitadienį, Leonas, kaip ir? salia pistoletą w d sąra- 
visuomet, iš miesto sėdę, , Pra^eJ° moketi. Salia jo
motoeiklan ir dūzgė 5 km i *s,.rad? auk*° “S10 Pa
vietą. Buvo paliję,moto-įdžiuvu8,° veido Petras V 
ciklas slidinėjo ir tik 3 km L .
pavažiavus paaiškėjo, kad ^s vatinukas,.rankoje ka- 

jbantis kibiras bylojo, kad 
jis yra mūrininkas. Leonas 
dirstelėjo į jį. Jo godžios a- 
kys smalsiai žiūrėjo į ant 
stalo padėtus pinigus.
— Ko tamstai reik? — už- per jį — pusė km arčiau, 

klausė Leonas.

Prel. Macijausko Misijų 
Maršrutas

Cambridge, Mass. — Nuo va
sario 18 d. iki kovo 3.

kirvuką ir pasileido į riks-; Providence, R. i. Kovo J, 
mą. Nakty pasigirdo 6 šū- lkl kovo 10 d-
viai ir mūrininkas dejuoda- Amsterdam, N. Y. — Kovo 10, 
mas sugriuvo. Leonas ra- D *r d-d- Valandų Atlai- 
tu apibėgo sužeistąjį, pas- daL
kum nuklampojo iki moto- Springfield, III. — Kovo 17 iki 
ciklo ir gazavo į miestą. Su Velykų, kovo 24 d. m«ijo«. 
policija grįžo į nusikaltimo 
vietą, paėmė sužeistąjį ir 
paguldė ligoninėn. Mūri
ninkui buvo peršauti plau
čiai, kairioji ranka. Ligoni
nėj atgavo sąmonę.
— Kaip ten buvo?— klau

sia sužeistojo.

liau. Žingsniai artėjo.
— Stok! šausiu, — suriko 

Leonas.
Mūrininkas, čiuptelėjo

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai ilius
truota — atvaizduota pa

lenkti — daug toliau. Pasi- — Ai, ponai, nei jis kai- veikslais. Kaina tik 25c.

į miestą.
Tenkar eiti porą kilomet

rų pėsčiam iki motpciklo. 
Pasikišo portfelį, užsitaisė 
pistoletą ir iškeliavo. Čia 
pat juodavo miškas. Eiti

J. K. TAUTMYLA

MŪSŲ KRYŽIAUS KELIAS
Skiriu Lietuvos Konsulams J. V.

(Tęsinys)

DEŠIMTOJI STOTIS
Jėzų Kristų Išvelka Iš Rūbų.

Išganytojas savanoriai už žmonių nuodė
mes save paaukavo. Jo kančia ir mirtis ant 
kryžiaus iškalbingai mums pasako, kaip bai
sios yra Žmonių piktybės, kurios užganapa- 
darymui Dievo teisybei, taip didelės aukos 
reikalavo. Budeliai apiplėšė Jį iš Jo drabužių, 
apnuogino Jo Šventą kūną, ir taip iš visokios 
nuosavybės apiplėštas turėjo, kaipo koks 
piktadarys mirti. Negana to. Išlaukiniai api
plėštas iš visoko, nuo viršaus galvos iki ko
jų padų, žaizdomis apdengtas, ir kad tų 
skausmų didybę dar padidinus, tulžimi ir 
mira deginančios kartybės buvo pagirdytas. 
Tą viską Kristus paaukavo savo dangiškam 
Tėvui už nuodėmes: išdidumo, girtuoklybės 
ir paleistuvybės.

Dievo įsakymai draudžia neteisybės keliu 
— su skriauda kitų įgijimą ir pasisavinimą 
svetimo turto. Geriau viską prarasti, negu 
Dievą įžeisti — štai gyvenimo dėsnys kiek
vienam krikščioniui. Gėriau nukęsti perse
kiojimus, išniekinimus, išjuokimus ir viso
kią asmenę skriaudą, negu kad savo sąžinę 
suteršus. Kas nenori išsižadėti gyvenimo 
prabangų, tas nėra vertas amžinos laimės.

Kaip šiandien, taip ir Kristaus laikais bu
vo tokių, kurie tikėjo į prievartą atėmimą 
kitų nuosavybės. Toji neteisybė neaplenkė nė 
Kristaus. Teismas atėmė nuo Jo asmens tei
ses, o budeliai Jo drabužius. Iš visko apiplėš
tas nekalčiausias tapo pavydo, neapykantos 
ir keršto auka.

4 Gyvenime tautų, kaip ir pavienių žmonių, \ 
jėga stipresniųjų neteisingai išnaudojant Įr 
spaudžiant silpnesniuosius, kai kada ima 
viršų, bet galutinoji pergalė teisybei priklau
so. Jeigu tautos gyvenimas buvo statomas 
ant doros ir teisybės pamatų, tai toji tauta 

niekad nepražūva, nežiūrint nė to, kad laiki
nai ji gali būti apiplėšta iš teisių, laisvės ir 
nuosavybės.

MALDA.
Viešpatie Jėzau Kristau, .kursai žmonių 

begėdysčių pridengimui, tapai išvilktas iš 
rūbų, duok mums jėgų išsivilkti iš visų že
miškų pageidimų, kad galėtume ištikimai ir 
garbingai Dievui ir tėvynei tarnauti, šian
dien yra žmonių rūšis, kurie pavydu ir nea
pykanta alsuoja prieš tuos, kurie šiokią to
kią nuosavybę ir laisvę teturi. Jie anų neap
kenčia, juos persekioja ir viską nuo jų nori 
atimti. Duok, Viešpatie, žmonijai suprasti, 
kad laisvės ir nuosavybės teisės yra paties 
Dievo žmogui duotos, kurių niekas neturi 
teisės nė atimti, nė pažeisti.

VIENUOLIKTOJI STOTIS
Jėzus Kristus Prie Kryžiaus Prikaltas.
Su kryžium ant skaudžiai sužeistų pečių 

pasiekė Išganytojas Kalvarijos kalno viršū
nę. Budeliai nuplėšė nuo Jo rūbus. Apnuogi
nę, ištiesia ant kryžiaus ir kala pirmiausia 
Jo šventas rankas. Tas rankas, kurios vaike
lius glostė, glamonėjo ir žmones laimino, ku
rių prisilytėjimas atvėrė neregiui akis, neby
liui atidarė burną, kurčiam ausis ir numirėlį 
iš numirusių prikėlė. Paskui prikalė ir kojas, 
kurios ėjo per pasaulį teisybės ir meilės ke
liais ir vien tik gero žmonėms darant. Prie 
kryžiaus prikalę, pastatė tarpe dviejų pikta
darių. Prietelių apleistas, neprietelių išjuok
tas ir paniekintas, pakybo tarp dangaaus ir 
žemės, dangaus ir žemės Sutvėrėjas. Vienas 
iš budelių pervėrė ragotine jo širdį, kuri žmo
niją begaline meile iki galo numylėjo.

Kaikurie iš farizėjų, stovėdami arti kry
žiaus, burnojo, sakydami: “Tu kurs sakei, 
kad sugriausi Jeruzalės bažnyčią ir per tris 
dienas atstatysi išgelbėk pats save. Jeigu esi 
Dievo sūnus, tai nuženk nuo kryžiaus, tai ir 

mes tavim įtikėsim”. Išganytojas tyli ir ken
čia. Ant galo atveria savo šventas lūpas ne 
prakeikimui, bet maldai: “Tėve atleisk jiems, 
nes nežino ką daro”. Ir ištikrųjų ar žino ką 
daro ir šių dienų farizėjai, ką vietoje kry
žiaus išganymo ženklu pasirinko sau kūjį ir 
piautuvą? Kūjo tikslas yra kalt, daužyt ir 
griaut, o piautuvo piauti, kirsti ir kapoti. Ar 
žino ką daro tie, kurie vietoje tikrojo kry
žiaus pasirinko sau išganymo kryžium, ne 
Kristaus Kryžių, bet kryžių iškraipytą — 
juodą — svastiką vadinama? Ar žino ką daro 
tie, kurie nacionalizmą bei valstybę dievina, 
savo vadus vietoje Dievo garbina? Ar žino ką 
daro tie, ką ginkluotai veržiasi į svetimas 
šalis, varžo ir atima žmonėms laisvę net Die
vą garbinti?

MALDA.
Viešpatie, Jėzau Kristau, kursai dėl žmo

nių laimės leidai save prie kryžiaus prikalti, 
duok mums jėgų savo išdidumą, neapykantą 
ir kerštą prie kryžiaus susivaldymo prikalti 
ir suteik mufhs malonę net savo priešus my
lėti. Juk Tu Viešpatie pasakei: “gerai daryki
te tiems,, kurie jus neapkenčia”.

Mes norime dovanoti net ir komunistams, 
kurie Tave išvarė iš Rusijos, Meksikos ir Vo
kietijos. Tavo tarnus ir pasekėjus tūkstan
čiais išžudė, Tavo kryžius ir bažnyčias sude
gino ir išniekino. Mes žinome, kad tai pada
ryti yra sunku, bet Tu Viešpatie mums tai 
padaryti padėk, nes jie nežinojo ką darė, nes 
jeigu mes būtume klaidingai tikėję, kaip jie, 
mes gal dar blogiau būtume pasielgę. Suteik 
mūsų tautai malonę kantriai ir ištvermingai, 
bet su pilna viltimi greitos pergalės, nešti 
Rusijos ir Vokietijos persekiojimų kryžių. 
Duok mūsų tautai jėgų atsisakyti mums 
prievartą brukamos komunizmo tulžies ger
ti. Apsaugok mūsų protus ir širdis nuo ko
munizmo, rasizmo, nacizmo ir neva tautinio 
socializmo ligų. To Tavęs prašome per Tavo 
kančią ir mirtį ant ,kryžiaus. ?

DVYLIKTOJI STOTIS
Jėzu9 Kristus Ant Kryžiaus Pakeltas Miršta.

Po-trijų valandų merdėjimo ant kryžiaus 

Jėzus nulenkia galvą ir mirštančio sunkiu 
balsu šaukia: “Trokštu”. Vienas iš kareivių, 
pavilgęs kempinę į actą sumaišytą su tulžimi 
ir myra duoda Išganytojui gerti. Paragavęs, 
taria: “Atlikta” ir miršta. Taip atliktas žmo
nijos išganymo darbas —- darbas meilės. 
“Niekas neturi didesnės meiles, kaip tai kad 
kas guldo savo gyvybę už savo prietelius (Jo
no 15—13). Nulenkia Išganytojas galvą ir 
miršta, kad mums prirengus amžinąjį gyve
nimą, nes mes taip pat mirtimi turėsime am
žinai Dievo teisybei atsimokėti. Toji iš mei
lės Jėzaus mirtis tepasaldina kiekvieno ti
kinčiojo labai karčią mirties valandą.

Po kryžium stovi Marija Magdalena, gai
lesčio ašarose paplūdusi. Jos pavyzdys iškal
bingai mums pasako kokią gailestį mes pri
valom už savo prasikaltimus savyje sužadin
ti. Tikroji atgaila priklauso nuo apmarini- 
mo mumyse nuodėmingo žmogaus pargalint. 
pageidimus savęs išsižadėjimu, pasninku, 
blaivumu, susivaldymu, padoriu elgesiu, bu
dėjimu ir malda. Be pasiaukojimo išganymas 
neįmanomas.

Kaip pavienio žmogaus, taip ir tautų gy
venime, siekiant gerbūvio ir laimės, reikia 
kovoti ir nugalėti ydas, kartu auklėjant tas 
dorybes, kurios žmogaus gyvenimą kelia 
aukštyn, tobulina, daro žmoniškesnių, pra
kilnesniu, darbštesnių ir paklusnesniu savo, 
kaipo žmogaus pareigoms link Dievo, artimo 
ir tėvynės.

MALDA
Viešpatie Jėzau Kristau, kursai per Tavo 

mirtį ant kryžiaus amžiną gyvenimą priren
gei, duok mums malonės mirti šių dienų pa
sauliui ir jo dvasiai, o gyventi amžinybėje ir 
Dievui, nes gyvendami amžinybėje geriausia 
pasitarnausime ir pačiam pasauliui. Sužą- 
dink mumyse troškimą mūsų gyvenimą tvar
kyti teisingumu ir meile Dievo, tai tikrai šis 
pasaulis taps geresnė vieta gyventi. Suteik 
mums jėgų geriau atlikti savo priedermes 
link Dievo, artimo ir tėvynės, nes ant kiek 
mes geriau tas pareigas atliksime, ant tiek 
daugiau džiaugsimės dabar ir po mirties.

(Bus Daugiau)'



Grįžusi Laimė

Antradienis, Vasario 27, 1940

Pr. Aukštikalnytė

Šaltas tavo veidas, baltaskruoste žeme, 
Bet pietų dvelkimas, koks jisai gražus! 
Nežinau, ko kartais žvaigždynai aptemę, 
Tik jaučiu, kad laimė niekad čia nežus.
Kai pražysta žvaigždės, išeinu į lauką — 
Krinta snaigės, krinta lyg balti žiedai — 
O menu, anuomet pilki vėjai plaukė 
Ir padangėj gervės sakė man sudiev.
Tai sakau, o Dieve, kaip gyventi gera, 
Kai iš melsvo sosto šypsos žvaigždynai! 
Ir klausaus, ką snaigės žaisdamos man šnera, 
Ir jaučiu, kad laimė grįžo vėl čionai.

“At. Sp.”

APŽVALGA

bo žmogų, kurie laukia, kad pa
sijudintų didysis Rusijos milži
nas ir vienu mostelėjimu suar
dytų esamąją Lietuvos ramybę, 
“išliuosuotų” darbo lietuvį. Ne
tikėkite jiems, nes tai komunis
tinės kosmopolitanizmo propa
gandos agentai, svetimųjų die-

Lietuvos nepriklausomybės pranašų. kurie kartkartėmis 
proga Jonas Pilipauskas “Drau- skelbia mums apie priespaudas 
ge”, Jaunimo skyriuje rašo a- Lietuvoj, apie kryžiuojamą dar- 
pie sąlygas, kuriose kėlėsi Lie
tuva ir paskelbė savo nepriklau
somybę. Paminėjęs sąlygas, iš
orės ir vidaus priešus, jis toliau 
rašo:

‘Tačiau ir šią sukaktį švęsda
mi neturėtum mes vien džiaugs
me paskęsti, nes ir dabar po
Lietuvą tebeslankioja neteisingi garbintojai, Stalino ir jo bū- 
pranašai skelbią veidmainingas rio adoratoriai. Sovietinė Rusija 
darbo žmogaus prisikėlimo idė- Lietuvos neišgelbės, nepaliuo- 
jas ir dabar dar tebegręsia iš suos darbo lietuvio, bet ji Lie- 
didžiųjų kaimynų pavojai. Šian- tuvą gali moraliai ir dvasiniai 
die mes turėtumėm glaudžiau išgėdinti ir materijaliai paverg- 
sujungti savo eiles, kad galėtu- 
mėm savo moralia pagalba pa
dėti savajai tėvų žemei atsispir- Prieš tokius netikruosius pra- 
ti prieš pavojus ir kad savo ma- našus’ Prieš 1x51 koki šovinistinį 
terijalai prama padėtumėm grį- 1x51 kokl4 idėjų demonstravimą 
žusiems į bendrąjį gyvenimą ir Prieš svetimųjų dievų ar as- 
Vilniaus lietuviams. i menų garbinimą mes šiandie tu-

“Yra ir mūsų tarpe netikrų rim griežtai pasisakyti”.

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS

(Tęsinys)

Aš taip buvau susidomė
jęs savo lietuviškos kultū
ros kilimu, jog aš perskai
čiau visus laikraščius, ku
riuos radau savo namuose. 
Neaiškius žodžius aš užsi- 
rašinėjau į savo sąsiuvinį, 
kad Petras man juos išaiš
kintų. Užsiėmęs tokiu ma
loniu darbu, aš nepaisiau, 
kad beveik visą savo laisvą 
laiką praleisdavau, vien-

DKKBININKAB
'U'" ■F

tėvynės kultūrą, tas UŽlai- mas bei pritaikintas šventei kal- 
ko ir platina Dievo įsaky- įus:.k“n- A; Cebatorius. kun. E. 
mus.

Užmokestis šiame pa
saulyj yra tėvynės meilė, o 
ateinančiam gyvenime 
Amžina Laimė. Jonas 

(Bus daugiau)

Auski Sesute

a
bandoma paskirti rolės iš tų 
bandymų svarbiausią ir sun
kiausią rolę. Kristaus rolę, gavo 
jaunas lietuvis Konstantas Aks
tinas. Lietuviai turėtų didžiuo
tis ir pagerbti šį kilnios dvasios 

. jaunuolį, kuris savo gabumais 
užsitarnavo tą rolę. Tikiu, kad 
VVorcesterio lietuviai eis pama
tyti šitą veikalą, kuris įvyks 
kovo 14. 15. 16 dienomis. Wor- 
cester Auditorium. Mums yra 
garbė, kad iš visų katalikų 
Springfield’o vyskupijoje lietu
vis gavo Kristaus rolę.

Stud. .4. Dranginis. -

Gradeckis, kun. B. Gauronskis. 
Dr. M. J. Colney, Dr. J. Stepo
naitis. stud. P. Kupraitis iš Bos
ton. Mass.. Stud. P. Zailskis iš 
Worcester. Mass., vietinės kuo
pos pirm. A. Kateiva, V. Jakš- 
taitė. New Haven kuopos pirm. 

t N. Petrulis ir daugybė kitų, ku
rių pavardžių neteko sužinoti. 
Šiuose pusryčiuose viso dalyva
vo apie 50 asmenų.

Po pusryčių visi su pakilusia 
nuotaika išsiskirstė bei išvaži- 
nėjo į savo namus, o vietinės 
kuopos nariai liko ruoštis radio 
programai, kuri įvyko tam pa

nčiam tikslui — Lietuvos nepri
klausomybei minėti iš vietinės 
WATR radio stoties, šitą lietu
višką radio programą paruošė 
p. A. Kateiva ir atatinkamas 
kalbas pasakė šie nariai: p. J. 
Janusas, p. A. Kateiva ir p. M. 
Gudiskaitė. o veikalą pritaikin
tą momentui — “Lietuva 1918 
metais” suvaidino šie asmenys: 
Julius Vilčiauskas. Dorma Gu- 
diškaltė. Jonas Raugalis ir Va-į angliškai sakant, 
lerija Jakštaitė. Veikalą parašė' 
ir režisavo vietinės kuopos na
rys Petras Bernotas. (Šis veika
lėlis bus atspausdintas “Jauni
mo Aidų” numeryje). Tiek ši
toj šventėj, tiek radio progra
moj teko nors ne viešai, bet 
daug darbo įdėti mūsų jauno
sios kartos veikėjui p. A. Katei- 
vai, kuris vedė visą minėtą ra
dio programą. Daugelis iš mū- 

| sų. kurie stovi nuošaliai nuo 
mūsų lietuviško katalikiško vei
kimo gal neįvertina mūsų jau
nųjų veikimo, o gal nesupranta 
mūsų jaunųjų jėgų, bet man, 
daug kartų dalyvaujant su savo 
brangiais broliais ir sesutėmis, 
tenka matyti visi sunkumai, ku
riuos tenka pakelti veikiant lie
tuviškoj dirvoje.

Tad šį kartą visiems nuošir
džiai dėkoju prisidėjusiems prie 
šios brangios mūsų tautai šven
tės ir dar kartą tariu ačiū vi
siems dirbusiems ar kuo kitu 
prisidėjusiems prie Waterburio 
Studentų kuopos surengto 22 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo. P. Bernotą.

I

ittį eilėraštį skiriu saro sesulei Geno
vaitei Ramanauskaitei. gyv. 

Lietuvoje)

I

įgimta priedermė užlaiky
ti ir platinti jų tėvynės1 Auski, sese, baltas drobes 
kultūrą bei gerybę.

Lietuvos kareiviai paau
kavo savo gyvybę, ginda
mi savo tėvynę nuo jos 
priešų. Mūsų protėviai ne
reikalauja, kad mes paau
kotume savo gyvybę, jie 
tik prašo, kad mes paauko
tum savo laiką ir savo dar
bus apsaugojime mūsų tė
vynę nuo jos priešų.

O nuo kokių priešų esa
me mes pašaukti ginti sa
vo tėvynę? Kur tie priešai, 
kurie plėšia .mūsų tėvynę 
ir naikina jos kultūrą? Su- 
raskime tuos išdavikus ir 
išnaikinkime juos visus. 
Stokime į sargybą. Rimtai 
spręskime ir suraskime at
sakymą į mūsų klausimus.

Mūsų tėvynės priešai ir 
išdavikai yra tie, kurie ne
pildo savo priedermę pla
tinti ir užlaikyti savo tė
vynės kultūrą.

Mes, kurie neskaitome ir 
nesimokiname ir negyve
name pagal mūsų įgimtas 
priedermes, esame mūsų 
tėvynės, Lietuvos, priešai. 
Dar kokiais priešais mes 
esame! Mes išdavikai, mes 
išduodame savo tėvynę 
tiems, kurie gudriau suge-j 
ba išnaudoti savo prigim
tus gabumus.

Koks bus mūsų atlygini-į 
mas? Ką mes apturėsime: 
už savo pastangas? Taip, 
mes negalime tikėtis pini
ginio atlyginimo, nes aiš
ku, kad žmogus savo labui 
dirbdamas, nesulauks pi-j 
niginio užmokesčio. Kad i 
nesulauksime piniginio už-į 
mokesčio, nemanykime, 
kad mūsų darbai bus be 
pelno, be vaisių!

Kas tai yra žemės tur- I

Ir dimus.
Kolei sniego dūktos dengia 
Arimus.
Kai sugrįš pirmieji paukščiai
Iš pietų.
Vėl išeisime į lauką.
Ai ir tu.
Sužydės daržely rožės
Ir beržai.
Nuo dainų skambės palaukės 
Ir daržai.
Vėl braidysime po pievas
Po dirvas —
Pasipuoš auksinėm varpom 
Lietuva.
Tokios svajonės supa mane, 
Kaip toli esu aš nuo tavęs. 
Tolimas okeanas, skiria mus 
Nebraidysime šią vasarą pilkus 

I arimus.
Mašinų dūzgesys primena
Mūs darbą laukuose,
Bet, sese, šiemet jau nematysi 

I manęs.
Nes esu atskirtas nuo tavęs.

Vytautas Ramunėlis, 
Lowell, Mass.

KAS-KUR?

L. VYČIŲ PATRONO 
DIENA

Kadangi mūsų parapijoj į- 
vyksta lietuvių kalbos pamo
kos, valdyba prašė visų, kurie 
sunkiai kalba lietuviškai, kad 
jie įvertintų tas pastangas, ku
rios dedamos išmokslinti mūsų 
jaunimą jų tėvų kalbos.

Pagal išsiauklėjimą, mūsų 
kuopa nutarė suruošti bent po 
vieną paskaitą per kiekvieną 
mėnesį susirinkime. Jau vienas 
studentas buvo paskirtas pa
ruošti paskaitą lietuvių kalboj 
ateinančiam susirinkimui. Taip 
pat dar trys studentai apsiėmė 
tą pareigą ateityje atlikti.

Viena studentė davė įnešimą,, 
kad per susirinkimą nors pen
kiolika minučių būtų paskirta; 
perskaitymui mažo straipsne
lio iš lietuvių laikraščių, būtent 
- -Darbininko" ir "Studentų ja'u'
Žodžio”.

Susirinkimui oficialiai pasi
baigus keletą studentų pasiliko 
toliau pasitarti su valdyba apie 
įvykusias diskusijas. Neoficia
liai klausimas kilo, ar būtų įdo-■ 
mu įvesti kiekvienoj kuopoj.

_ , “Correspon- ■'
dence Club”. kuris susirašinėtų 
su kuopų nariais apie įvairius 
dalykus. Nutarta palikti kitoms 
kuopoms diskusuoti šį klausimą 
ir jei. kurie iš jų norėtų susira
šinėti. tai mes maloniai paduo- 
sim susidomėjusių vardus ir 
antrašus.

Svarbus susirinkimas įvyks 
vasario 28 d.. 7-toje gatvėje 
7:30 vai. vakare. Jonas.

LIETUVIS STUDENTAS 
KRISTAUS ROLĖJE

SPORTAS—
į So. Bostono Vyčiai laiko pir-' 
menybę CYO kėglių lygoje. Ke- 

. „ i vėl įvyko nuo
i paskutinio paskelbimo rezulta
tų. Ratelių stovis maždaug toks 
pat:

i

Vyčiai (St Peter’s( 45
St. Mary’s
St. Augustine’s
St. Monica’s

Valio Vyčiai!
patyrę Vyčių

34
25
20

laimėjo pralaimėjo

7 
14 
19 
28,

Svetimtaučiai, 
stiprybę, mato, 

kad bus sunkus darbas juos nu
galėti. Vyčiai taip smarkiai žai
džia. kad jų oponentams liko 
maža vilties. Nepasiduokite 
Vyčiai!

Šv.

St.

St.
St.

C. Y. O. lygos stovis:
laimėjo pralaimėjo

10

17
19

34

ratelis

Petro par. (Vyčiai) 

Mary’s parapija 

Augustine's par. 
Monica's par.

Gražių miestų tarpe Naujoje 
Anglijoje yra Worcesteris. Šita
me mieste, kuris turi 200 tūks
tančių gyventojų, yra vienas iš 
didesniųjų lietuvių kolonijų A- 
merikoje. Vedami darbščių kle
bonų ir savo aukomis, lietuviai 
pastatė dvi gražias bažnyčias ir 
šios dvi parapijos gražiai gy
vuoja. Jose gyvuoja Įvairios 
kuopos, sąjungos, organizacijos 
ir sekcijos — jų tarpe yra jau
nutė Studentų kuopa, kuri nors 
ir maža, bet ją sudaro idealios 
dvasios jaunuolės ir jaunuoliai.

Šios dvi lietuviškos parapijos 
turi gražų būrį jaunimo. į kurį 

J yra įdėta daug vilčių ir pasiti- 
i kėjimo. Tas jaunimas nors ir 
kartais smerkiamas dėl savo a- 
merikonizmo: dėl ištautėjimo: 
dėl nedraugavimo su lietuviais 
ir nedalyvavimo lietuviškose 
draugijose, bet tas jaunimas su 
savo dainomis, teatrais, juo
kais. koncertais vakarėliais pa
linksmina senus tėvelius, prime
na jiems savo jaunąsias dienas, 
praleistas savo mylimoje gim
tinėje tėvynėje Lietuvoje.

Kaip mokslo srityse, organi
zacijose. sąjungose, kariuome
nėje yra tokių, kurie savo gabu
mais. darbais žengia aukščiau 
už kitus — taip ir Worcestery- 
je lietuvių jaunimo tarpe yra 
nevienas. kuris pasižymėjęs 
sporte, moksle ir kitokiuose vei
kimuose. Jų tarpe yra tūlas stu
dentas Aušros Vartų parapijos 
narys Konstantinas Akstinas. 
Jisai yra tos parapijos studen
tų kuopos narys.

Konstantinas baigęs Švento: 
Kryžiaus Kolegiją (Holy 
Cross). Įstojo į Boston Kolegi
jos teisės mokyklą. Metus ar 
kiek pasimokinęs jisai sunkiai 
susirgo: dabar dėl finansinių 
priežasčių, šis darbštus, kalbus, 
gražaus būdo jaunas lietuvis ne
gali baigti savo mokslo. Būda
mas Švento Kryžiaus kolegijos 
studentu pasižymėjo ne tik 
mokslo srityje, bet ir vaidini
muose. Jo gabumai geriausiai 
pasirodė debatų rungtynėse, nes 
jis buvo vienas iš geriausių tos 
kolegijos debatų ratelių narys.

Švento Kryžiaus Kolegijos 
meno sekciją kiekvieną metą 
vaidindavo gavėnios laiku Kris
taus Kančią. Šįmet dėl kažkokių 
priežasčių jie nevaidins to gra-| 
žaus veikalo. Springfield’o Vys
kupijos Tikėjimo Platinimo 
Kongregacija, norėdama užlai
kyti tą gražų paprotį, pašaukė 
į talką visas katalikiškas para
pijas toje vyskupijoje. Buvo

I

50

39

25

22

Bravo vyčiai: lai jūsų 
parodo lietuvių jaunimo energi
ją ir sportišką dvasią.

Jonas Bernatonis.
• _____

VYČIŲ LYGA
Apart CYO lygos, kurioje žai

džia ir svetimtaučiai, vyčiai tai
pogi turi atskirą lygą, kurią su
daro vien lietuvių jaunimas, 
šioj lygoj žaidžia šeši rateliai 
kiekvieną ketvirtadienio vaka
rą. Jaunimo tarpe randasi gan 
didelis konkursas. Visi sporti
ninkai sako, kad niekur nėra 
matę tokios konkurencijos ko-

šv. Kazimiero dieną L. Vyčiai 
i švenčia ateinantį sekmadienį, 
• kovo 3 d. So. Bostono Vyčių 
Į
kuopa šią šventę švęs taip pat 
iškilmingai ateinantį sekmadie- 
dienį. Visi Vyčiai 9:30 vai. “in 
corpore” išklausys šv. mišias 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje. 
Po šv. mišių įvyks bendri pus
ryčiai parapijos bažnyčios sve
tainėje. Pusryčiuose dalyvauti 
kviečiami visi Vyčiai ir kitos 
jaunimo organizacijos: studen
tai, choristai, sodalietės ir kiti. 
Taip pat kviečiame dalyvauti ir 
senesniuosius bei visus profesio
nalus. F. G.

SO. BOSTONO STUDEN
TŲ KUOPOS SUSIRIN

KIMAS
kia yra šioje lygoje.

Vyčių lygos stovis: 
laimėjo pralaimėjo

Knights 53 11
Dukes 37 27
Aristocrats 35 29
Slūgs 32 32
Barrons 23 15
Benedicts 16 52 

J. B.

A. L. K. Studentų Sąjungos 
• So. Bostono kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko vasario 13 

j d. parapijos svetainėj, 7-toje 
gatvėje.

Pirmininkas stud. A. Janušo
nis atidarė susirinkimą malda ir 
pasveikino visus, ypač naujus 
narius, kurie prisirašė į mūsų 
garbingą draugiją. Gražus bū
relis studentų ir studenčių atsi
lankė ir rimtai pasikalbėjo apie 
naujų metų programą.

Pirmininkas susirinkimui įtei
kė gana ilgą dienotvarkę. Dis
kusijos buvo įdomios ir visi stu
dentai bei studentės prisidėjo 
savo patarimais.

Protokolas buvo priimtas be 
pataisų. Šokių raportas buvo 
labai įdomus, nes dar vienas 
studentas sumokėjo porą dole
rių už parduotus praėjusių šo
kių bilietus. Valio!

Sporto programoje nutarta 
žaisti ping-pong ir kėgliais su a- 
pylinkinių kuopų rateliais. Pir
mininkas pranešė, kad studentų 

l kuopos nori surengti rungtynes 
su So. Bostono studentų kuopos 
rateliais. Visi maloniai prižadė
jo prisidėti prie sporto.

Sporto klausimą užbaigus, bu
vo paskelbtas naujų narių va- 

i jus. Kiekvienas narys pasižadė
jo atsivesti nors vieną draugą 
arba draugę į ateinantį susirin
kimą. Nepaisant visokių laik
raštinių prašymų, kad jaunimas 
prisirašytų prie jaunimo orga
nizacijų. studentai numatė, kad 
geriausia būtų išeiti ir atsivesti 
naujus narius. Tik tada bus 
vajus sėkmingas. Dvasios vadai 
kiek galėdami ragina jaunimą 
prie darbo, vistiek jų pastangos 

i be vaisių. Taigi mūsų pareiga 
j surasti tuos jaunuolius bei jau
nuoles ir būtinai juos užintere- 
suoti mūsų darbu.

linksminimas. Nors 
pradžių buvo sunku skai
tyti, neužilgo visas tas 
sunkumas pranyko ir 
džiaugsmas užėmė sunku
mo vietą

W "sąžinės" nZšU”‘”~Mūsų 
užmokestis ne šiame gyve
nime, bet ateinančiame 
gyvenime. Tada Teisėjas 
užmokės kiekvienam pagal 
jo vertę.

Kovodami už savo kultu-j 
rą, mes kovojame ir už 
Dievą. Kultūros pagrindi
nė tiesa pripažįsta Dievo 
sutvėrimą žmogaus. Žmo
gus privalo pildyti jo, Su
tvėrėjo įsakymą. Kultūra 
auklėja mus ’ pagal Dievo 
įsakymus ir kas naikina 
mūsų tėvynės kultūrą, nai
kina ir Dievo įsakymus; 
kas užlaiko ir platina savo

iš

I “ . .
tai? Niekingi daiktai, vie
nos dienos blizgučiai, sun-

buvo? Aš džiaugiaus, kad 
aš suradau savo tėvų gim-i 
tąją kalbą, kurią aš jau i 
buvau praradęs. Aš sura
dau tą džiaugsmą, kurį 
žmonės turi bedirbdami 

, už kuriuos 
(pinigais neužmokama. Jų 
užmokestis yra tas gilus 
pasitenkinimo jausmas, 
kad jiems bus užmokėta 
žmonių garbe ir dėkingu
mu.

tik skaitydamas lietuvis-!^0® darbus, 
kas knygas ir uzsirasine- 
damas lietuvišus žodžius.

Kas tai yra laisvas lai
kas, jei jo negali praleisti 
dirbdamas tai, kas tau pa
tinka? Daugumas jaunimo 
mano, kad reikia praleisti 
savo laisvą laiką tinginia
vime ir pasilinksminime. 
Skaitymas tai yra pasi-

į

Kaip aš drįsčiau atsisa
kyti, tokiam darbui, tokiai 
priedermei? Nes iš tikrų
jų visiems lietuviams yra

. • v* --b

: •

Nuo mažens, kaip tik vaikai pradeda vaikščioti Suomijoj, jie pradeda
ma mokinti savo amžiui sporto. Čia matoma jau gerokai paaugusius 
mokinant savos rūšies gimnastikos. Suomiai savo sportą karui kilus su 
bolševikais panaudoja ir karo lauke.

WATERBURY, CONN.
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Studentų ir Profesionalų Sąjun
gos Waterburio kuopa iškilmin
gai paminėjo Lietuvos 22 metų 
Nepriklausomybės sukaktuves 
vasario 18 dieną. Jau iš anksto 
ryto visi kuopos nariai susirin
ko į Studentų kambarį, ir iš ten 
organizuotai nuvyko į bažnyčią 
išklausyti šventų mišių už žuvu
sius dėl Lietuvos Laisvės. Baž
nyčioj prisijungė dar iš New 
Haven atvykę Studentų kuopos 
nariai, kurie visi kartu priėmė 
Šv. Komuniją organizuotai. Šv. 
Mišias laikė kun. Benediktas 
Gauronskis. o pamokslą pasakė 
kun. Alfonsas Cebatorius.

Po Šv. mišių visi susirinko į 
Studentų kuopos kambarį ben
driems pusryčiams, kuriuos pa
rengė tam tikslui išrinktas ko
mitetas iš šių asmenų: p. M. Di- 
gimienės. M. Aukštakalnienės. 
A. Kateivos. D. Gudiškaitės ir 
V. Jakštaitės. Minėtam komite
tui kuopa širdingai dėkoja už 
darbtumą. o ypatingai už išpuo
šimą. kambario Lietuvos ir A- 
merikos tautinėmis spalvomis 
bei vėliavomis.

Sukalbėjus maldą ir pakvietus 
pusryčių vedėju p. Julių Vil- 
čiauską, su pakilusia nuotaika 

‘šie asmenys pasakė atatinka-

Į

I

Į

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE
(ln the shao<>ws of the secrets) 

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE

P. K., ieško rašytojų, kurio 
galėtų parašyti naujų Konfušo 
juokų.

A. J., kur tu buvai per visus 
susirinkimus: mes sveikinam 
visus naujus narius. Kada tu 
gavai “Black-Eys”? On Valen- 
tines's Day?

E. V., ar savo draugę dar ne
prirašei prie kuopos? Atsivesk 
ją į lietuvių kalbos pamokas.

R. G., ar apsiimsi duoti pas
kaitą apie “jitterbuging”? P. K. 
tamstą išmokins lietuvišką val- 
cą. •

A. M., tamstos draugė labai 
mėgsta kalbėti apie nieką. Gal 
ji galėtų parašyti tamstos pro
tokolą.

Jonas.

tai privile-Gyvenimas
gija jėgoms išbandyti, o 

1 kai ta privilegija drąsiai' 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

į O. S. Marden.



ir vietinis choras. Vietiniams

w»-swwr/ Sįr*.-w#c-«»-T»TM^

Iš Mūšy Veikimo Centro

LOWELL, MASS.f*

Antanas Gaputis, pa. naujai įsikūrusi, dabar la-

Antradienis. Vasario 27, 1940
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, sų lietuviai nepasilieka. Vasario 
11-tą d. vadovaujant klebonui 
kun. Strakauskui, lietuviai pa
rapijiečiai susirinko bažnytė- 
lėn iškilmingai šventai valandai 
atlikti už Lietuvos vyriausybę ir 
už nesenai išvaduotą Vilniaus 
kraštą. Bažnytinėms apeigoms 
pasibaigus parapijonys suėjo į 
pobažnytinę salę, ten pasiklau
syti svečių kalbėtojų.

Muzikalinę programos dalį iš-

Lowell’io jaunimo ilgai svajo
ta L. Vyčių kuopa įsikūrė. Dė
kui klebonui kunigui P. V. Stra
kauskui. be kurio leidimo para
pijoje vyčių kuopai įsisteigti 
būtų buvę negalima, mūsų para
pijos jaunimas šiandien oficia
liai yra organizuotas.

Vasario ketvirtą dieną su
šauktas susirinkimas visų tų, 
kurie norėjo giliau susipažinti P^ė Lawrence vyrų kvartetas 
su vyčių veikimu bei tikslu.
Klebonui kun. Strakauskui at- Pianu akompanavo p-lė V. Dze- 
kalbėjus maldą, susirinkimą a- dulionytė. 
tidarė ir vedė p-lė Joana Norkū- 
naitė. Perstatyta kalbėtojai — Vietinė Moterų Sąjungos kuo- 
bostoniečiai, 
vyčių centralinės valdybos vice- bai gražiai pradeda savo veiki- 
pirmininkas. ir Pranas Razva- mą. Į kuopą įsirašė apie šešioli- 
dauskas. Naujosios Anglijos ka išmintingesnių, moterų rei- 
Vyčių Apskričio pirmininkas, kalais susipratusių ponių ir pa- 

Kalbėtojai gražiai apibūdino nelių. Klebono lydimos netoli- 
taip vyčių tikslą, kaip ir veiki- moję ateityje rengia Whist Par- 
mą. Jų energinga kalba, šimpa- ty. Jau turi bilietėlius atsispau- 
tinga užuojauta jaunuoliams ir sdinusios ir uoliai darbuojasi, 
jų problemoms buvo lyg raktas kad šitas, jų pirmutinis paren- 
atdarąs jaunuoliams vartus į girnas sąjungos vardu, būtų iš 
organizuotą katalikiško jauni-; visų atžvilgių pagyrimo vertas, 
mo veikimą .Prisirašė nemažas 
būrelis naujų narių.

Toliau, Ponas Razvadauskas 
įteikė naujai 115-tai kuopai iš 
Centro gautą čarterį, ir. p-lės 
Norkūnaitės pakvietimu, vado
vavo susirinkimui. Kuopa išsi
rinko valdybą sekančiai: 
' Pirmininkas — Albinas Ver- 
sackas. vice-pirmininkas 
nas Jasinskas. prot. rašt. — Jo
ana Norkūnaitė, finansų rašt.— 
Teofilė Alikonytė, iždininkė — 
Ona Ramaneckaitė, iždo globė- 
jai - Stasys Norkūnas. Sofija kų Merginos «kw pelno 
Blaževičiūtė, tvarkdarį — Ona uždirbti ir sočiai Pasilinksminti. 
Kučinskaitė.

Naujai valdybai užėmus pre- 
zidijumą. sekė kuopos reikalų 
apsvarstymas.

Pabaigoje klebonas kun. Pr. 
Strakauskas prabilo į susirinku
sius vyčius, linkėdamas jiems 
gražiai darbuotis pagal savo o- 
balsį. “Dievui ir tėvynei”.

Klebonui atkalbėjus maldą, 
susirinkimas ba’gėsi. Po susi
rinkimo p-lė Norkūnaitė

Be to, narės nutarė šokių vaka
rėlį surengti tuojaus po Velykų.

Merginų Sodalicija parapijos 
veikime niekados neatsilieka. 
Jos tuojaus pasirodys publikai 
per savo rengiamą centinį ker
mošių. Sodalietės per ilgus me
tus vis norėjo surengti visiškai 

jo- socialinį vakarėlį šokių pavida
lu. Šiais metais klebonas davė 
merginų sodalicijai leidimą to
kius šokius surengti. Šokiams 
diena paskirta tuojaus po Vely-

PROVIDEHCE, R.I

Aukos Vilniečiams Plaukia A. Jaruševičius, Jalatka, S. 
_______ 1 Bu ja, G. Grindienė, O. Gri-

. 1 gienė, S. Versiackas, J. Le- 
Gyvename nelengvus lai-, bedinsltienė, J. Narinkevi- 

kus. Daug mūsų tarpe be- čieng j Kriaučiūnas, J.
darbių ir, be to, dirbantie-, Narinkevičiūtė, J. Balan
ai nedaug teuždirba. Ta- da o Kmelniekienė, O. 
čiau mūsų visuomenes da- jaru§evį^įeng. l. Mužikau- 

skienė, L. Kazlauskienė, L. 
Sabaliauskienė. Lawrence, 
Mass., lietuviai katalikai 
vasario 16 d. paminėdami 
suaukojo $42.50. Aukojo— 
kun. Pr. Juras $5.00; po 
$2.00: kun. Pr. Strakaus
kas, dr. J. Puišys, A. Bar
kauskas. Po $1.00: dr. Mc- 
Kinnis, T. Stokes, P. Jan- 
čienė, K. Vencius, F. Vo
lungė, P. Martinkus, V. 
Černiauskas, M. Vilkišius, 

. K. Butkevičius, A. Knei- 
lietuviai per žys, S. Uždavinys, P. Gri- 

A. Bolie- 
A. Už-

lyje yra tiek daug gilaus 
patriotizmo, kad aukos at
gautojo Vilniaus krašto 
biednuomenei šelpti vis 
dar plaukia, nors, palygin
ti, ir nedidžiausiomis su
momis.

Čia parodo mažą mergaitę Janica Scarborough, kuri savo tėvų ūkyje, Boyn- 
ton, Floridoj, žaidžia su trejuke teliukų, 5 dienų amžiaus.

o
Programą išpildė Šv. Cecilijos kevičius, M. Čepienė, J. Mačio- 

choras, 
tės, 
choro berniukai, Šv. Kazimiero 
choras. Mažojo choro mergai
tės; dainavo bei grojo solo — 
V. Balkonis. B. Okulevičius ir 
duetą — Alicija Klimavičiūtė ir 
Ona Našlėnaitė. Chorus diriga
vo dain. Antanas Giedraitis.

Kalbas pasakė — Stasys Vai
čaitis, Antanas Tamulis, -----

Mažojo Choro mergai- nienė, J. Bagdonas, K. Kuprevi- 
Vaidylų choras. Mažojo čius, A. Avižinis, ir J. Dangvec- 

kaitė ir smulkiais surinkta $12. 
00. *

SHENANDOAH, PA.

Sausio 28 d. pp. Kazys ir Ona 
Tuinylos minėjo savo 50 metų 

i\aiuao k/aoarkv ------ kjvclojto » ai- ;

čaitis, Antanas Tamulis. Albi- vedybinio gyvenimo sukaktį, 
nas Raneckis ir klebonas kun. Jubiliejatų intencijai Šv. Jur- 
Jonas Vaitiekūnas. Armonika gio lietuvių par.
gražiai sugrojo Jurgis Tama- kun. J. Neverauskas 
šauskas.

I

Dievas pp. Tuinylus palaimino 
gražia ir dora šeima. Jie išaugi
no du sūnų — Petrą ir Adomą 
ir vieną dukterį — Marijoną

^eP' Malušienę. Jau jie dabar turi 
šešius anūkus ir vieną proanū- 
ką-

į Po šv. mišių pp. Tuinylų na
muose įvyko šaunūs pietūs, kur 
dalyvavo giminės ir draugai. 
Jubiliejatam suteikta daug do
vanų ir gražių linkėjimų. J. J.

MONTREAL, CANADA
s-

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES PAMINĖJIMAS 

Sekmadienį, vasario 18 d. Šv. 
Kazimiero parapijos auditorijo
je. Providenėiečiai iškilmingai 
minėjo Lietuvos 22 metų nepri
klausomybės sukaktį.

Salė buvo pilnutėlė, kad net 
vietos nebuvo kur atsisėsti. Da-

Pa* įyvių tarpe buvo matyt ir iš to- 
kvietė 115-tą kuopą ir svečius į ijau atvažavusių svečių. Progra- 
josios namus vaišėms. mą puikiai suruošė neseniai grį

žęs atgal į Providence dain. A. 
Vilniaus krašto reikalais mū- Giedraitis.

I

ėmė šv. Komuniją. Laike šv. 
mišių gražiai giedojo choras, 
vadovaujant varg. p. Grigorai
čiui. Jis taipgi sugrojo jubilie-

bažnyčioje 
atnašavo 

šv. mišias.- įLaike mišių jubilie- 
Programos pertraukų metu Jatam suteikė Priminimą ir

buvo renkama aukos Vilniaus atnaujino jungtuvių įžadus, pp. 
krašto reikalams (dėl ko jau Tuinylų visa šeima bendrai pri
buvo ankščiau pasiųsta $105. 
00). Surinkta $42.00. Aukavo 
sekantieji po $2.00: kun. Jonas 
A. Vaitekūnas. E. Čiočys. A.
V aitkūnas. į jatam maršą, p. Adelė Stepulai-

Sekantieji po $1.00: J. Rusas,-tytė gugiedojo “Ave Ma.
A. Dzekevičius, S. Ratkevičius, • „
V. Mačionis, J. Banevičius, P.l 
Budzinskas, V. Adamonis. S J 
Rozukevičius, R. Janušauskas.
B. Straznickas. A. Kačevičius, 
V. Vyšniauskienė. L. Virbickie- 
nė. M. Svikliūtė, M. Turonienė, 
J. Lebednikas. V. Čenys. P. Sin-

pp. Tuinyrai yra seni gyven
tojai šioje kolonijoje. Jau veik 
50 metų kaip čia gyvena, ir yra 
vieni iš pirmųjų parapijiečių, ir 
pirmieji SLRKA 4 kuopos na
riai.

Šiomis dienomis yra gau
ta vilniečiams šelpti $15.00 
iš Racine, Wisc., lietuvių 
katalikų surengtų prakal
bų minint Lietuvos Nepri
klausomybę. Tam pačiam 
tikslui ir ta pačia proga 
Rochesterio 
gerb. kun. Joną Bakšį pri- na, V. Žiemienė, 
siuntė $61.00. L>owell, nė, E. Raulušienė, 
Mass., lietuviai katalikai, davinys, 
minėdami Lietuvos Nepri- Manoma, kad netrukus 
klausomybę, surinko $46. galėsime paskelbti ir dau- 
00 ir prisiuntė per Federa- giau aukų, nes manome, 
ei ją vilniečiams šelpti. Au- kad dauguma Federacijos 
kas sudėjo šie asmenys: skyrių ir bendrai lietuvių 
kun. Pr. Strakauskas $5. kolonijų minėjo Lietuvos 
00, kun. Pr. Juras ir Elena Nepriklausomybės sukak- 
Senutienė po $2.00. Po $1. tį ir rinko aukas Vilniaus 
00 aukojo: A. Kneižys, T. krašto biednuomenei šelp- 
Stočkus, V. Paulauskas, G. ti. Taigi, visas surinkta- 
Janis, M. Petkevičius, O. sias aukas prašome kuo- 
Adomavičienė, A. Vilkišie- greičiausia siųsti į Federa- 
nė, R. Kasparavičienė, O. ei jos centrą, kad kiek gali- 
Šimonienė, Valubickienė, ma greičiau jas galima bū

tų pasiųsti į Vilnių.
I
1 
I 
I 
I

MONTELLO, MASS

ATSIPRAŠOME
Ar Platiname Spaudą?

23
Gavėnios metu eina ka- 

d. talikiškos spaudos vajus, ir,-.™.. —_
“Darbininke” vasario

tilpo korespondencija apie pa- Mūsų pareiga gauti kiek 
minėjimą Lietuvos Nepriklauso- galima daugiau skaityto- 
mybės programą. Per korekto- jų lietuvių katalikų laik- 
riaus neapsižiūrėjimą buvo pra- raščiams. Reikia Šiam tik- 
leista, kad toje programoje da- slui rengti prakalbas, eiti 
lyvavo p. Margareta Mazgaiie- per namus ir tt. 
nė, puikiai sudainuodama solo. 
Labai atsiprašome. Rap.

Mirė Augustinas Salasevičius. 
A. a. Augustinais dirbo Kana
dos Plieno kompanijoje, kurio
je vasario 9 d. buvo smarkiai 
sužeistas ir po 23 valandų skau
smo mirė, palikdamas savo ser
gančią moterį. Jie turėjo tik 
vieną sūnų, kuris gerai dirbo, ir 
tai buvo jųjų viltis praleisti pas 
jį savo senatvę, bet sūnus jau 
mirė apie 10 m. atgal. Tėveliams 
vietoj džiaugsmo liko tik liūde
sys, kuris pakenkė ir jųjų svei
katai, ypač motinos. ■ Velionis 
Kanadoje išgyveno apie 30 me
tų. Jokių giminių jis neturėjo, 
todėl savo draugais jis pasirin
ko katalikiškas draugijas, ku
rias nuoširdžiai rėmė ir dalyva
vo jų parengimuose.

Velionis palaidotas vasario 14 
d. iš Šv. Kazimiero parapijos' 
bažnyčios. Kadangi a. a. Au
gustinas priklausė prie Šv. Ka
zimiero ir Šv. Jono Evangelisto 
draugijų, todėl šių draugijų na
riai jį iškilmingai palaidojo ir 
už jo vėlę buvo užpirktos trejos 
šv. mišios.

Reiškiame yelionio žmonai 
nuoširdžią užuojautą. F. D.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekr.

!Ev. BĮ. Pašai pine

Po Velykų Pirmasis

BALIUS-ŠOKIAI
Šv.

t

Šeštadieni, Kovo - March 30,1940
Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.

I 
t 

i 
j

40c.

AL STEVENS’ ORKESTRĄ

4

Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

FEEN-A-MINT
SIZENEW

DABAR — už 10c. galite gauti pa
garsėjusį FEEN-A-MINT, skonin
gų. patikimų čiulpiamą gumų, ku
ris paliuosuoja vidurių užkietėji
mų — taipgi galvos skaudėjimų, 
gesus. nevirikinimų. Milijonai 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban
dyk pats!

Draugijų Valdybų Adresai

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien iisitrindami su 
Pain-Espelleriu. šis sensacingas Hni- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Espellerio. Reikalaukite Pain- 
Espellerio su inkaru ant dėžutės.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

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

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

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

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

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
105 West 6th St.. So. Boston, Mara 

rvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston. 

Kasos Cl.—Marijona AukštikalnienS.
111 H St., So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utaminkų mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kretpkltAe 
pas protokolų raMininag.

•V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mara.

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield SL. So. Boston. Mara. 

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

f 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čių nedėldienj kiekvieno mėnesio^ 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj. 492 
B. 7tn St, So. Boston, Mass
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTĖS

Vasario 24 d., valstybės ligo
ninėje, Tewksbury, Mass., mirė! 
Vaclovas Kątkauskas, 80 metų. 
Paėjo Varėnos parapijos. Ame
rikoje pragyveno 40 metų. Pa
liko brolį Petrą. Laidojamas va
sario 27 d., 9 vai. ryte, iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, Naujos 
Kalvarijos kapuose. Melskimės 
už mirusius.

I sivažiavimui. Reiškia, minėta 
parapija, tikrai rengia išvažia
vimą, birželio 16 d., 1940, Ro- 

i muvos parke, Montello, Mass. 
Būtų gera, kad parapijai priete- 
lingos organizacijos tą dieną ne
darytų parengimų.

Visi dėkojo Dr. Landžiu: tar, 
naudingus patarimus. Dalyviai 
pasidalino dovanėlėmis ir pasi-* 
kalbėjo, kaip tinkamiau šalau- ■ 
kus primicijų dviejų Marijonų, 
būtent, kun. Naudžiūno ir kun J 
Šmigelskio, So. Bostoniečių. Su
dėjo keturioiiką dolerių dova
noms.

Šeimininkė pavaišino daly
vius arbatėle ir skaniais užkan
džiais. Visi skirstėsi linksmoje 
nuotaikoje. Dorchasterietė.

Intertypos Šokių Rėmėjų 
Fondas Auga

PAGERBS PONIĄ ONĄ 
IVAŠKIENĘ IR JOS 

GRUPĘ

Vas. 25 d-, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
įvyko puikūs debatai tarp pono 
Svirsko ir pono Bugnaičio, iš 
Worcester, Mass. Svirskas ap-

1 sukriai kalbėjo apie ginklų galy- 
bę. Bugnaitis moksliškai ir ka
talikiškai gynė spaudos galybę. 

Virmauskis padėkojo a-

LRKSA Naujos Anglijos Aps
kritys, savo susivažiavime, va
sario 25 d., parapijos salėje. E. Kun. 
7th St., vienbalsiai atšaukė iš- biem disputantams ir kląusyto- 
v.ižiavimą iš birželio 16 d.. 1910. i jams.
Tą dieną Šv. Petro liet. par. So.‘ --------------
Bostone rengia savo metinį iš
važiavimą, Romuvos Parke.
Montelio. Mass. Už tą gerą ku- vėnios, Šv. Teresėlės Novenos ir 
nigas Virmauskis padėkojo su- Tretininkų pamaldos. Pamokslą 

pasakys kun. K. Urbonavičius.
i _______

Vas. 28 d., 7:30 vai. vak.. šv. 
Petro par. bažnyčioje įvyks Ga-

DAKTARAI

nu

t

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY.
&o. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boeton ZB60

Ofiao valandos nuo 9 iki 12.
1:30 iki 6 ir nuo 0:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėlioraia nuo 9 iki 12 vai. dipną 

(pagal sutartj)

Tel. TROvvbridge *330.

JotaRejBbfc,M.D.
(REP5YS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos; 2 — 4 ir * — 8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Džiugu yra pranešti, kad “Darbininkas” turi daug 
nuoširdžių rėmėjų, kurie nevien savo darbu prisideda 
prie visokių parengimų, bet nesigaili ir aukų. Štai, di
džiausia pašalpinė šv. Jono Ev. draugija, tuojau po Ve
lykų, kovo 30 d., 7:30 vai. vakare, Municipal Building 
salėje ruošia didelius šokius Intertypo fondui. Šios 
draugijos nariai, norėdami, kad šis parengimas atneš-j 
tų gerą 
komis.
Ona Višniauskienė. So. Boston, Mass...........
Juozas Vinkeyieius, So. Boston, Mass........
Helen Bizak, So. Boston, Mass. 
M. Rudauskienė, So. Boston, Mass..............
Mrs. Ą. Marcinauskienė, So. Boston, Mass. 
A. Smith, Somerville, Mass..............................
M. Naujokienė, So. Boston, Mass..................
V. Baltrušaitis, So. Boston, Mass..................
M. Baltrušaitienė, So. Boston, Mass...........

Juras, p. Antanas F. Kncižys, p. p Pazareskis, Hyde Park, Mass....................

■ą pelo*, stoja į rėmėjų eiles, prisidedami su au 
;. Pereitą savaitę į rėmėjus įsirašė šie:

DALYVAVO FEDERACI
JOS TARYBOS POSĖDY

JE
Pereitą |xnktadkjiį, vasario 

23 d., New Yorke įvyko ALRK 
Federacijos Tarybos suvažiavi
mas. Iš Bostono apylinkės daly
vavo kun. J. Švcgždys, kun. P.

Vas. 29 d., 4 vai. p. p., bus 
klausomos išpažintys bernaičių 
ir mergaičių, prieš pirmą mėne
sio penktadienį.

4:15 vai. p.p., įvyks Marijos 
Vaikelių pamaldos.

7:30 vai. vak., bus klausomos 
išpažintys suaugusių žmonių.

Penktadienį, vakare, po Sta
cijų, prasidės Jaunimo Metinės 
Rekolekcijos. Šv. Kazimiero 
garbei. Iš priežasties pamoksli
ninko pirmo mėnesio penktadie
nio, Gavėnios, ir šv. Kazimiero 

: dienos galima tikėtis, kad re
kolekcijos bus jaunimu perpil
dytos. Pamokslus sakys Tėvas 
Geraldas, C. P.

i

i
I

PER KLAIDĄ PRALEIS
TA

REIKALINGAS lietuvis siuvė
jas, kuris turi patyrimą savo a- 
mato. Geras atlyginimas. Atsi
šaukite adresu: P. Gruntmeyer, 
681 No. Main St., Montello, 
Mass. Tel. 3782. (27-1)

Kastantas Vencius. jj stromski, Somerville, Mass...................
SUSIVIENYMO APSKRI- Į®- Stanulevich, Cambridge, Mass............

ČIO SUVAŽIAVIMAS | Nariuke viciene, So. Boston, Mass.........
__ į Elena ir Petras Tamošiūnai, So. Boston,..

Sekmadienį, vasario 25, para- P. Rudikienė, W. Lynn, Mass...................
pijos svetainėje įvyko Lietuvių Nuoširdžiai dėkojame “Darbininko” 
R. K. Susivienymo Amerikoje t už suteiktas aukas.

ILIUSTRUOTA
PASKAITA

apskričio suvažiavimas. Dalyva
vo apie 20 atstovų. Prezidiumą 
sudarė apskričio valdyba, bū
tent, pirm. K. Vencius, rašt. J. 
Svirskas, nesant vice-pirminin- 
ko. išrinktas tai dienai vice-pir- 
mininku p. Pinclis, ižd. V. Ku
dirka. Mandatų, įnešimų ir re
zoliucijų komisija: p. Budrevi- 
čius, S. Bugnaitis ir A. F. Knei- 
žys. Dalyvavo ir vietinis klebo
nas kun. P. Virmauskis.

Suvažiavimas padarė keletą 
nutarimų. Plačiai kalbėjo apie 
naujų kuopų organizavimą 
senųjų auginimą.

Sekmadienį, Kovo 3 d.. š.

“Darbininke” vasario 23 d. 
tHpo pirmame puslapyje Katali
kų Seimelio, įvykusio Bostone, 
vasario 22 d., aprašymas, kuria
me per klaidą praleistas p. O. 
Sidabrienės vardas, kad ji buvo 
išrinkta į rezoliucijų komisiją. 
Reporteris labai atsiprašo.

_________________________________ į

REIKALINGA mergina prie na- Į 
mų ruošos. Turės kambarį, vir-i 
ti nereikia. Arti bažnyčios ir į 
Quincy centre. Alga $10. į sa-į 
vaitę. Pašaukite Pres. 2623, 43 
Hancock Court, off School St., 
Quincy Square. (27-1)

IŠVYKO | NEW YORKĄ

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00 i
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$2.00
$1.00 

prieteliams

Balandžio 14 d., 5 vai. p. p., 
parapijos salėje, 492 E. 7th St. 
bostoniečiai pagerbs p. O. Ivaš- 

i kienę ir jos grupę, surengdami 
jai šaunią vakarienę.

P-nia O. Ivaškienė yra lietu
viškų šokių ir dainų mokytoja. 
Ji turi išlavinusi berniukų ir 
mergaičių grupę, kuri visuomet 
pasirodo įvairiuose parengi
muose. Pereitais metais dalyva
vo ši grupė New Yorko Pasau
linėje Parodoje ir pasirodė labai 
puikiai. Bostouiečiai, norėdami 
jai atsidėkoti už jos didelį triū- 

į są, mokynant vaikučius, ir jos 
grupei už išpildymą programų, 
rengia pagerbimą ir kviečia vi
sus dalyvauti. Be skanios vaka
rienės, bus ir puiki programa, 
įžangos bilietas tik $1.00.

Rengėjui.

SmA Mm fengt
BROLIAI STRAKAUtKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite 
kad jūsų karas ilgai laikytų b 
'reitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas sus 
Nuvalom purvinus karus u

! žio ir kilnesnių idealų. Tokią pa
skaitą išklausyti ir jos svar
biausias vietas pamatyti pa- 

m., veiksluose nevisuomet galima,
■ 7 vai. vakare, Šv. Petro liet, pa- nes tai retenybė. Nė vienas ne- 
rapijos bažnytinėje salėje, W. sigailės nuėjęs į paskaitą ir gra- 
5th St., So. Bostone, bus patiek- žiai pralaidęs laiką. įžanga tik 

* ta Iliustruota Paskaita. Šios pa- 25 centai. Naudokimės panašio-

uaiCTlūjt
Vasario 26 — kovo 3 dd. — 

Cicero, III. — kun. Juozas Dam
brauskas.

Vasario 26 — kovo 3 
LoweJl, Mass. — kun. 
Matulaitis.

Vasario 26 — kovo 3
Šv. Kazimiero parapijoje, Phi- 
ladelphia, Pa. — kun. Jonas 
Vosylius.

Kovo 3 — 5 dd. — Pittston,

dd. — 
dr. K.

dd. —

skaito* patiekimu rūpinasi Mal- mis, o ypač šia paskaita. Pažiū- Į _____
! dos Apaštalystės draugija. Pa- rėkime kokių minčių ir kokį gy- P “L k7in dr Juozą* VažkaL” 
i skaitą skaitys Kun. Kazimieras venimą vedė šv. Teresėlė. Lai ‘
Į Jankus, ir ją aiškindamas paro- nelieka nė vienas namuose tą 
i dys Šv. Teresėlės gyvenimą pa-. vakarą, o visi atsilanko išklau- 

ir j veikslais. Paveikslai labai gra-!syti ir pamatyti gražios paskai-
žūs ir keliantieji širdį prie gro-1 tos paveiksluose.

Athol,

ižgrysuojame
... _

I
fticM I miAt.

7—9 Ellery St.

So. Boston, Mass 
TeL ŠOU 2928

Ml norite, kad J0sų drąbūtiai 
Mttų tvarią! liplauti, 

paveeklta darbą mtana.

■ .............  E*"111 P I
■ -----*- M-----Į,*
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C. J. KUČINSKAS (KAV)
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17 dd. — Šv. Jur-
Philadelphia,

Dievo

24 dd. — Šv. Jur-

Kovo 4 — 10 dd. — Šv. Jur
gio parapijoje, Philadelphia, 
Pa. — kun. dr. K. Matulaitis.

Kovo 4 — 10 dd.
«L;Mass. — kun. dr. Juozas Pau 

į liukonis.
Kovo 11

gio parapijoje,
Pa. — kun. J. Vosylius.

Kovo 10 — 12 dd. — 
Apvaizdos parapijoje, Chicago, 
III. — kun. dr. A. Jagminas.

Kovo 11
gio parapijoje, Brooklyn, N. Y. 
— kun. Adomas Morkūnas.

Kovo 11 — 24 dd. — Mas- 
peth, N. Y. — kun. Vincas An- 
driuška.

Atlieįpme įvairius piumberio dar
bus — įdedu Oil burnočius, gasą ir 

L L Už atliktu* darbus duodu 
3 metus laiko IdtaottU.

322 Dorchester St..
•o. BOSTON, 
Namų tel. SGU «M*

Erofestonalai. biznieriai, pnunonin 
► ai, kurie skelbiasi “DarMniakr” tik 

■u verti skaitytoju paramos.
Visi .kelbkitės "DsiMMnk^*

Kovo 11 — 24 dd. — Bayon
ne, N. J. — kun. dr. K. Matu
laitis. I

Kovo 11 — 24 dd. — Neįtark, 
N. J. — kun. J. Dambrauskas.

! Kovo 16 — 24 dd. — šv. Jur- 
! gio parapijoje, Detroit, Mich.— 
kun. dr. J. Pauliukonis.

Kovo 17 — 21 dd. — Maria- 
napolio kolegijoje — kun. P- 
Malinauskas.

GR A KORIAI

Ona Januškevičiūtė ir Stella 
Januškevičienė (jaunoji), va
sario 23 d. išvyko į New Yorką 
pasisvečiuoti. P-lė Onutė pirm 
išvyksiant į New Yorką įsigijo 
garbės rėmėjos bilietą ir užsi
rezervavo vietą Radio 5-kių me
tų sukakties koncerte, kuris į- 
vyks balandžio 21 d., Municipal 
Building salėje, So. Bostone. 
Linkime linksmai pasisvečiuoti.

ruri

S. Bva$eričta k Sūnus 
'•kniaubias •ioe vauttvh.

• *TUV1Ų 
ea« išduoto *

Telcf. Arlington 5537-J

Laisniuotas Kontraktorius
Statau naujus 
ir taisau se
nus namus.

Darbas pilnai 
garantuotas.

J. J. Kirsi*
32 Hawthorne Avė.,

ARLINGTON. MASS. z

NAUJA VAISTŲ KNYGA

Sveikata Ligoniams
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

E Augmenimis, žievėmis. Žiedais. Sėk- 
( lorois ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 

visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti, 
i Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai). 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
IKipicrinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUl MIKALAUSKAS
243 W. Fourth St., So. Boston, Mass.

ARBATĖLĖ

Vasario 25 d. p. Kazakevičie- 
, nes namuose, 492 Broadway, 
; So. Bostone, įvyko Marijonų Rė- 
_ mėjų vietinio skyriaus surengta 
arbatėlė. Dalyvavo nemažas bū
relis rėmėjų, tarp kurių buvo ir 
Dr. Juozas Landžius. Pastara
sis pasakė gražią ir naudingą 
kalbą apie sveikatą, kaip apsi
saugoti ligų. Jis pareiškė, kad 
šioje apylinkėje labai mažas 
skaičius žmonių, kurie sulaukia 
60 metų amžiaus. Patarė pas
ninkauti ir nevartoti svaigina
mųjų gėrimų.

I
I I

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mtsą, vaisius, daržoves k* kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi "Oarbininke” apsimoka, nes jie parduoda ivležius produktus ir ma- 
knlal patarnauja. Nučjf | biię kurią krautuvą pasakykite, kad ją skelbimą 
matfite "Darbininką".

Mrs. Gray duoda savo kaimynei 
šeimyniškį patarimų...

Tai yra natūralu namų šeimininkėms kalbėti ir planuoti 
apie valgius ir kada besikalbėdamos užsiminė apie gėrimus, 
Mrs. Gray maloniai kreipė naujos kaimynės dęmesį kodėl ji 
pasirenka PICKWICK ALE, nes jis yra skanus ir puikiai pri
tinka prie pietų. Ji sakė, kad ji žinanti, kad vyrai pasirenka 
“ALE, kuris yra ALE” ir josios vyras nuoširdžiai pritarė jos 
parinktam PICKWICK... Antra, ji yra girdėjusi apie šio eliaus 
darytojų puikų vardą, kurie vartoja brangiausi ir geriausį 
materijolą jo padarymui, o tas turi labai daug reikšmės. Be 
to, ji pareiškė, kad PICKWICK yra lengvai virškinamas, ir 
kad josios vyras pavalgęs eina nuo stalo pilniausiai pasiten- 
kinęsfNeabejotina, kad PICKWICK paskanina valgį ir duoda 
didesnį apetitą. Mrs. Grąy sakė tiesą — teikdama savo naujai 
kaimynei šeimynišką patarimą, dėlto, kad Vyrai (Moterys 
taipgi), kurie žino Ale, rekomenduoja PICKWICK!

Kur. J. Kidyko, S. J. MIcHų
Maršrutas

Kun. J. Kidykas, S. J. 
gavėnios metu skelbs mi
sijas šių kolonijų parapi
jose:

3 savaitę 36 St. George 
Avė., Norwood, Mass.

4 ir 5 sav. 250 N. Fifth 
Str., Brooklyn, N. Y.

6 sav. 147 Montgomery 
Str., Paterson, N. J.

Juozas Kastuskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washin<)ton Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza859S
Llmosinai <MI visokių reikalų.

‘A

Joseph I.Ck 
(Kasper«) 

UdUOOTUViy DUtCKTRRIUB -

502 East l»idway,
tr Naką

Ponias
48 CRESCENT AVENUK, 
Telephone COLucnbia *702 

29 SAVIN HILL AVENUK, 
OORCHEST£R, MAS*.

ik K. Šidlauskas
910 EBROAOVVAY, 

Tel. SOUtb Boston 93*7 
Pristatau ICE CBEAMĄ Ir užkan
džiu piknikams ir visokiems 

parengimams.

IŠ KRANO BUTELIUOSE
Parodyk į Pickwick Kr^ną 12 Qncų ir Pilnomis Kvortomis

I’IIKWI(K ALE
Breued bv HAFFENREFFER & CO„ Ine., Boston, Mass., BREVVERS SINCE 1870

t

H P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS
ii
i!i!i!i!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dieną Ir naktį. 

Patarnavimas mandagus ir nebrangus. —

258 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston, 4486

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
Tel. Brockton 4110

•j

Pėdins Markei
, F. Baltruiiūnas Jr p. Klinga, Mv. 
J. 7*3 »rąadway, Tai. ŠOU 9120 
\ SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi "Darbininke” tik 
M reni Skaitytoju paramos.

Visi skelbkite "Darbininku”.

aaMMH
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Rytinių Valstybių Žinios d “"2 
-------------- '22 metų sukakties paminėjimas 
viui šiandien nėra gėda Ameri- gerai pavyko. Žmonių buvo pil
koje prisipažinti lietuviu, nes na svetainė. Amerikos lietuvių 
Lietuva ir lietuvių tauta visur legijonierių 7 postas ir Moterų 
išlaiko savo garbę.

Stud. Antanas Tamulis pa
reiškė, kad laisvė yra toks bran
gus dalykas, kad jai išlaikyti, 
reikalinga visas tautso jungti
nių pastangų ir kad Amerikos 
lietuviai čia turi ir savo parei
gų. Po kalbų Kolegijos choras, 
vedamas brolio Banio, gražiai 
sudainavo — “Tai ne miškas 
šlama ūžia” ir “Geležinio Vilko 
Maršą”, o stud. Dastikas smui
ku išpildė du gražius kūrinius.

Apie šventės reikšmę kalbėjo 
stud. Alb. Reneckis, o stud. Jo
nas Klebauskas gražiai padai
navo solo dvi daineles — “Teka 
Mėnuo” ir “Žolioj Lankoj”. Stu
dentų kolegijos orkestras išpil
dė du gražius muzikos kūrinius 
— Barcorolle ir Ballard.

Toliau kalbėjo kolegijos pro
fesorius kun. Dr. J. Starkus. Jis 
savo ilgoje ir vaizdingoje kalbo
je priminė daugelį skaudžių lie
tuvių tautos istorijos įvykių, 
palygino tą nepaprastą laisvo
sios Lietuvos progresą visose 
gyvenimo srityse, kurį ji pada- 

1 rė trumpame 22 metų nepri- 
! klausomo gyvenimo laikotarpy

je. Jis išreiškė daug skaidrios nė, K. Skurupskas, Z. Karpuš- 
vilties Lietuvai ir lietuvių tau- ka, p. Jaukas, Jagminienė, J. 
ati, nežiūrint, nors apie ją ir Manikas, A. Danieliūtė, p. Gru- 
sukasi žiauraus karo vėtros. 
Svarbu šiandien Lietuvai išlikti 
laisvai šiame baisiame karo me
te, gi jam pasibaigus, lietuvių 
tauta gali įgyvendinti visuotinę 
laisvę ir pilną nepriklausomybę, 
atgaudama visas Vilnijos že
mes, o taip pat ir Vakarinę Lie
tuvos dalį su 'Klaipėda, kurios 
ji niekuomet • nepamirš, taip 
kaip ir Vilniaus.

Stud. Brazauskas padainavo 
solo “Ant marių krantelio’, ir 
“Kur bakūžė samanota”, o Rai
telis, Račylos, Dastiko ’ ir Bra
zausko kvartetas sudainavo ke
letą liaudies dainelių. Stud. Sin
kevičius kornetu pagrojo solo, 
o kolegijos choras padainavo 

i “Kaip gi nemylėti’ ir “Rūpinosi 
i tėvužėlis”. Kolegijos orkestras 
! gražiai išpildė porą muzikos kū- 
i rinių.į Baigiantis programai, kalbėjo
I Provincijolas kun. Dr. J. Navic- 
I kas. Jis priminė gilią Vasario 
i 16 d. istorinių įvykių reikšmę 
. lietuvių tautos ir kvietė studen- 
i tus nepamiršti savo tėvų krašto, 
! būti lietuviais. . ’ ■ ;Į Vasario 16 d. įvyko iškilmin
gos šv. mišios, kurias laikė Pro
vincijolas kun. Dr. J. Navickas. 
Lietuvių tautos laisvės šventė 
praėjo pakilusioje nuotaikoje. 

A. R.'A ’ į 
ii'
i'i 
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Vasario 16 d. Iškilmingas , 
Paminėjimas Marianapoh'o 

Kolegijoje
Lietuvių tautos laisvės 22 me

tų sukaktį Marianapolio Kolegi
ja šiemet, kaip ir kitais metais, 
paminėjo labai iškilmingai: pla
ti ir įvairi programa padarė di
delį įspūdį visiems susirinku
siems kolegijos salėje, kurie tu
rėjo gražios progos prisiminti 
brangią tėvų žemę ir visas tas 
pastangas, kurias ji padėjo ir 
dabar tebededa tos laisvės at
siekti ir išlaikyti.

Didžioji šventės paminėjimo 
dalis įvyko vasario 15 d., vaka
re. Paminėjime dalyvavo visi 
kolegijos studentai, profesoriai, 
tarnautojai ir Seselės. Susirin
kusiems garbės šventei iškil
mingumo suteikė Tėvų Marijo
nų Provincijolo, Kolegijos Rek
toriaus, kun. Dr. J. Navicko da
lyvavimas.

Studentų meno sekcijos pirmi
ninkas stud. Jonas Klebauskas 
atidarė paminėjimą, pareikšda
mas, kad jaunoji Amerikos lie
tuvių karta taip pat negali pa
miršti tėvų žemės, kurioje ilgus 
amžius vystėsi lietuvių tautos 
istorija ir kultūra, ir kad lietu-

Auxiliary įmaršavo į svetainę 
su Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis. Lietuvių mokyklos vaikų 
orkestras sugrojo maršą einan
tiems. Vakaro vedėjas, Vilniaus 
Fondo pirmininkas, paaiškino 
vakaro tikslą ir prašė šv. Cecili
jos chorą ateiti scenon. Šv. Ce
cilijos choras sugiedojo Lietu
vos ir Amerikos himnus. Choras' 
pasirodė labai gerai.
pas, kun. P. Lunskis, p. J. Tys- 
liava, ir V. Čekanauskas, 
liava, ir Vš Čekanauskas.

Solo dainavo V. Kaunietytė, 
M. Kripas ir sūnai, Jonukas ir 
Mikutis. Eiles sakė Zablaitytė ir 
trys lietuvių mokyklos vaiku
čiai. Vilniaus reikalams aukavo 
šios draugijos: Gyvojo Rožan
čiaus $10.00, Lietuvių Darbinin
kų S-gos Conn. apskritys $10. 
00, Lietuvių Darbininkų S-gos 
6 kuopa $5.00, Šv. Trejybės Mo
terų Gildą $5.00, Šv. Juozapo 
d-ja sausio 21, 1940 pridavė iž
dininkui $9.50. Svetainėje su
rinkta aukų: $2.00 — aukojo R. 
Mončiūnienė; po $1.00 — V. 
Kortinaitis, M Kripas, J. Gied
raitis, M. Pateckaitė, J. Leonai
tis, A Urbonas, A. Aukštakal
nis, V. Bringa, ponia Deltuvie-

: ■ 1 :: '
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Dovanotas “paukštis” Vokiečių radio aiškinto
ju, kuris yra žinomas, kaip Lord Haw Haw. 
Šis paukštis gali kartoti vokišką kalbą puikiai 
savo balsu.

salėj. Matant kaskart gausesnį 
jaunimo lankymąsi ir jo prita
rimą, atsirado gyvas reikalas 
tverti tokią organizaciją, kurio
je galėtų dalyvauti ir nepriklau
santieji prie jau veikiančių or
ganizacijų. (Pastebėsiu, kad to-

Nuspręsta — padaryta. 
Išrinkta valdyba: pirm. —

yra kas, rašt. — Helen Masiulytė, 
{tvarkdarys — Juozas Naimo 

kuo- (Neimąs).
ačiū Vardas šiai dr-jai duotas — 

arba

■ kino visus, kurie dalyvavo ypa
tingai New Haven’o jaunimą, 
ir pakvietė kalbas pasakyti kun. 
E. Gradecką ir kun. Čebatorių, 
taipgi eilė kitų veikėjų ir narių. 
Visų kalbos buvo gražios ir 
reikšmingos.

Malonu yra pasakyti, kad pus- kio jaunimo atsirado gana aps- 
ryčiuose dalyvavo skaitlingai čiai). Susirinkimui vadovavo p. 
profesionalų ir biznierių, taip- Tonny Mott (Mockevičius) iš 
gi visuomenės veikėjų, kurie Brandford, Conn. 
maloniai simpatizuoja jauni
mui jų darbuose. Ypatingai
daug laiko ir darbo prideda jau- Tonny Mott (Mockevičius), vi- 
nimo veikime Dr. Aukštakalnis- ce - pirm. — Anna Šidlauskai- 
Colney su savo simpatinga žmo- tė, iždininkas — Stanley Navic- 
nele, už ką jaunimo tarpe 
gerbiami ir mylimi.

New Haven’o Studentų 
pos narės širdingai tariam
Waterbury Studentų kuopos Draugiškumo draugija, 
valdybai ir nariams už pakvie- Sočiai Club. Tikslas: sutraukti 
timą dalyvauti bendroj Komu-' visą lietuvišką jaunimą ir jį 
nijoj ir pusryčiuose, mes labai auklėti remiantis katalikybės ir 
smagiai laiką praleidom jūsų dorovės dėsniais. Sus-mai bus 
tarpe. Būtų malonu dažniau taip daromi kiekvieną I-mą ir III-čią 
susieiti.

ir viena panelė, kurios vardo ne
teko sužinoti.

Nepaprastai gražų ir jaudi
nant} įspūdį padarė kiekvienam, 
žiūrint į jaunimą taip tvarkin
gai artinantis prie Dievo stalo— 
mergaitės iš vienos pusės, vai
kinai iš kitos. Jaunimui prisiar-

l

pirmadienį, kiekvieno mėnesio, 
parapijos salėj.i Už tai garbė tenka mūsų kle- 

l bonui, kuris nepalyginamai per 
įsr

i

p»

Dabar...
J2.45 
kvorta

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

šas, p. Gauberys, A. Bireika, A. 
Pateckis, Kundrotas, p. Strums- 
kienė, A. Žukauskienė, A. Kam- 
šolienė, M. Dapkienė, p. Balvo- 
čius, J. Valikevičius, A. Mašio
tas, J. Povilonis, A. Povilonis, 
T. špilius, Jasinskienė, A. Ra
kauskas, B. Kniukštienė, J. Gin
čius, A. Plungienė, A Matulis, 
A Litvinas, K. Tarnas, Kun. 
Kripas, p. Manikas.

Po 50c. — p. Leonaitienė, 
Kazlauskas, P. Žukauskas, 
šrupša, Mrs. Masilionienė,

J.

Choristės .visus atsilankiusius 
maloniai pavaišino kavute, ska
niais tortais ir saldainiais. Ma
tyti, kad mūsų choristės moka 
kepti skanius tortus, nes visi 
tortai buvo pačių chorisčių iš
kepti ir paaukoti.

Linksma ir malonu yra maty
ti, kad tėveliai ir visi parapijie- tinus prie Dievo stalo, pasigirs- 
čiai remia choro parengimus ta prof. A. Aleksio balsas, jau
takiu būdu parodomas, kaip į- triai giedant “Rožančius”, ši 
vertinamas jaunimo darbas ir giesmė yra išversta iš anglų 
duodama energijos dėl tolimes- kalbos, 
nio veikimo. <

Visas šio vakaro pelnas pa
skirtas dėl atnaujinimo klubo 
kambarių. Už surengimą šio va
karo komisijai ir visam chorui 
ir klebonui kun. J. Jankauskui, 
priklauso gąrbė. Pageidaujama, 
kad daugiau tokių vakarų bū
tų surengta.

MARCELĖ AIMUČICTĖ 
LAIMĖJO DOVANĄ

Mūsų jauna choristė Marcelė taip trumpą laiką sugebėjo daug 
Aimučiūtė laimėjo pirmą dova- jęą nuveikti šioje parapijoje, 
ną už parašymą gražių eilių, j Sveikinu valdybą ir linkiu nę- 
kurios’ tilpo Conn. valstybės nuilstančiai ir sėkmingai dirbti 
jaunimo laikraštyje, kuris lei
džiamas anglų kalboje. Sveiki
nam Marcelę ir linkime savo 
gabią plunksna geras mintis 
dažniau panaudoti.

I **

užsibrėžtą tikslą. Kibirkštis.
I BROOKLYN, M. Y

M. Lietuvos Vyčių New York ir 
■New Jersey apskritis minės sa- 
' vo organizacijos patrono Šv.

p- 
s. 
s. 

Gaučius, M. Skurupskienė, M. 
Kortinaitienė, B. Vedeikis, V. 
Čekanauskas, P. Elijošius, J. 

! Petrukevičius, J. Balsis, J. Pet- 
įronis, P. Gumbelevičius, J. Lit
vinas. Smulkių aukų — $12.91c. 

Viso aukų gauta $102.41. 
Įžangos gauta $66.45. Viso 

pajamų gauta $168.86. Išlaidų 
bus apie $26.00. Gryno pelno 
liks $142.86.

| Vilniaus Fondo komitetas dė
koja visiems aukotojams ir šv. 
Cecilijos chorui už paklausymą. 
Pinigai bus pasiųsti Vilniaus 
lietuvių reikalams.

Rašt. J. Leonaitis.

Mūsų Studentų Kuopos Narės
Dalyvavo Pusryčiuose.

Vasario 18 d. vietinės Stu

dentų kuopos narės nuvyko į 
Waterbury, Conn. dalyvauti 
bendroj Šv. Komunijoj su Wa- 
terbury kuopos nariais.

šv. Mišiaslatnašavo gerb. kun.
B. Gauronskas. šv. Mišių metu 
gražiai giedojo prof. A. Aleksis,

...... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......

Po bažnytinių apeigų jauni
mas susirinko į Studentų kam
barį, kur maloniai visus sutiko 
ir sveikino vietinės kuopos na
riai ir narės.

Visiems susėdus už puikiai 
papuoštų stalų, kurie buvo ap
dėti skaniais valgiais, vietinės
kuopos darbštus narys, p. Pet- team) komandos, 
ras Bernotas, atkalbėjo maldą ir 
kvietė visus pasisotinti ir pers
tatė p. J. Vilčiauską, vesti visą 
programą.

Darbščios šeimininkės p-nios 
M. J. Aukštakalnienė - Colney, 
ir M. Digimienė, maloniai ir 
mandagiai patarnavo. Joms
reikia padėkoti už jųjų triūsą ir čią kartą susirinkimą, pasirodė 
nuoširdumą. Pusryčiams užsi- per ankšta parapijos klubrū- 
baigus, p. J. Vilčiauskas pasvei- miuose. Prisiėjo sus-mą daryti

Nauja Organizacija
Vas. 19 d. įvyko New Haven’o x o...... . ■ i • Kazimiero šventę kovo 3 d. Tąlietuvių jaunimo susirinkimas. I

Nors prie parapijos veikia LR dien* Apreiškimo parapijos 
K. šv. Juozapo dr-ja, LRK Stu-, bažnyčioje, Brooklyn, N. Y., 11 
dentų kuopa, Marijos Vaikelių val- ryte įvyks šv. mišios, ku- 
dr-ja, Šv. Kazimiero, vyresniojo riose dalyvaus Vyčiai ir ben- 
ir jaunesniojo choro klubai irįdrai priims šv. Komuniją. Po 
jų krepšiasviedžio (basket bąli mišių įvyks bendri pusryčiai 

bet naujasis Apreiškimo parapijos svetainė- 
klebonas, matyt, nujautė, kad je. po pįetų 2 vai. įvyks apskri- 
dar ne visas lietuvių jaunimas 
priklauso prie minėtų organiza
cijų; taigi sumanė sušaukti vi
są be pažiūrų skirtumo lietuvių 
jaunimą.

Jau 'iš pirmo karto pasirodė 
gražūs rezultatai. Šaukiant tre-

. čio susirinkimas toje pačioje 
Į svetainėje. K.V.

I

Redakcijos Atsakymas
Hartfordo vakaro “Patricia' 

rengėjams. Tamstų korespon
denciją gavome po laikraščio 
išleidimo. Ateityje pasistenkite 
nevėluoti.

»»

NEW HAYEN, CONN.

Darbininku Radio 5 Metu Sukakties

J. Smitais. Cimbridoe
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Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

PTH...

Svarbus Pranešimas Conn. 
Valstybės Draugijoms ir 

Kuopoms.
Šiuomi reikia pranešti visų 

kuopų ir draugijų žiniai, kad 
pagal nutarimą trijų apskričių, 
šią vasarą Trilypė Gegužinė, 
kurią rengia Susivienijimo, Mo
terų Sąjungos ir Darbininkų 
Sąjungos apskričiai, įvyks lie
pos 21 d., 1940 m., Sea Cliff Inn, 
Morris Cove, Conn.

Taigi rengimo komisija iš an
ksto prašo visų kuopų ir drau
gijų nerengti pikniką bei išva
žiavimų minėtą dieną, bet kvie
čia visas kuopas pradėti iš ank
sto ruoštis į darbą iškelti suma
nymus bei patarimus dėl komi
sijos, kuri pradės savo darbą 
vykdyti.

Būtų malonu matyti visas 
kuopas taip bendrai dirbant, 
kaip praeitais metais. Taigi vi
sos ir visi stokim į darbą.

Municipal Building Salėje,
EAST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

Sekmadienį Baland.-April 21,1940
PRADŽIA 7 V AL. VAKARE. ĮŽANGA 40c.

Dalyvaus {žymios Dainos Ir Meno Pajėgos
i

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass

Telefonas
Worcester, 5-4336

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

i
i 
i
i
i
i

Parapijos Choras Surengė 
Kortavimo Vakarą.

Vasario 18 d., šv. Kazimiero 
parapijos choras surengė korta
vimo vakarą, į kurį atsilankė 
skaitlingai žmonių ir pripildė 
visus stalus, kurių buvo gana 
daug. Dovanos buvo paskirtos 
dėl kiekvieno stalo, ir laimėtojai 
buvo labai linksmi ir patenkin
ti.

r

Tikietus prašome įsigyti iš
Marijum KflmonitrtE,
Vincas Vr‘
M. Kar6i
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Elena Tanškaitė,
J.Bc^;,
St. Griganavičius,
JPumUKaaZ
V.Tamulaitis, 
A. Majauskaitė,

•IV

anksto. Tikietus platina sekantieji
J. Mackevičii
VI. Paulausko Bučemėje, 

Lowell,Mass.
Sidabrienė, Korcestery j 
Ona Jenckaitė, Lawrence 
U. raZniOKICiK, nOrWOO<K 
TLjHrlialRrt“ hl<

O.lvaškienė,
L MarKSieirc,
. urenociiurc, 
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F.Ti
J. Glavkko Bučemė je, 

worcesterf Mass.
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