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Šiais metais mūsų išeivi
ja labai gražiai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį. Vilniaus atga
vimas išjudino ir silpnes
niuosius. Be to, šiais me
tais minėjo nepriklauso
mybės sukaktį ir komunis
tai. Tiesa, jie tą šventę iš
naudojo savo partijinio 
kromelio naudai. Aukas 
rinko “demokratijai”, pa
tys būdami griežtais dik
tatūrų garbintojais.

Patriotingiausiai pasiro
dė, kaip visuomet, lietuviai 
katalikai. Bažnyčiose įvy
ko pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės, o svetai
nėse surengė prakalbas, 
vaidinimus. Kalbos buvo 
grynai patriotinės, kons- 
truktyvės.
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NENUGASTAUKIM—TURIME GLOBĖJĄ

a- 
wo

“Newsweek” praneša, 
kad Henry Ford II, auto
mobilių išdirbėjo Fordo a- 
nūkas, studijuoja katalikų 
religiją, kad tapti kataliku 
ir apsivesti su katalike 
mergaite. Prel. Fulton J. 
Sheen, įžymus oratorius 
Katalikų valandoje, duoda 
jam pamokas. Prel. Sheen 
yra atvertęs į Katalikų 
Bažnyčią pulk. Horace A. 
Mann ir Heywood Broun, 
kurie jau yra mirę, kurie 
būdami gyvi, prieš atsiver
timą, pasižymėjo radika- 
liška ir anti - katalikiška 
propaganda.

I

Jei vėl užslinks audringas debesys 
Ir pūstels į mūs žemę šiaurūs vėjai, 
Ir laisvę mūs išgriaut pasikėsys, — 
Nenugastaukim — turime Globėją.

Ne metas lenktis mums prieš svetimus, 
Dabar jau turime valstybę savą.— 
Šventas Kazimieras sustiprins mus 
Ir suvaldys vylingą, žiaurų slavą.

Tautos tikybą norim išlaikyt, 
Lai svetimšaliai nesibriaun’ į vidų!
Jau metas savo sienas užrakyt 
Ir ant lietuviško rymoti skydo.

Garbės istorija tegrįžta atgalios: — 
Lai Vytautas pulkus galingus veda! 
Tautos budrumo lai nesuvilios
Tušti sapnai, kuriuos mums priešas žada. 

Širdis ryžtinga ir ranka tvirta 
Ir ištvermė, užgrūdinta kaip plienas, 
Šviesi kakta, kaip deimantas kieta, 
Ir pastovus, kaip ąžuolo, kamienas.—

Tai mūs šarvai, tai ginklai, tai šautuvai:— 
Jie stipresni už tankus, kanuoles.
Per šimtmečius tarnavo iie Lietuvai, 
Pirmyn ją vedė ir dabar išves.

Kovoti mums ne kartas pirmutinis — 
Grumtynėse stiprėjo mūs tauta.
Nelengvos yr tos dvasinės kautynės,. 
Bet pergalė jose patikrinta.

Nuo dvasios smūgių priešas veikiai krinka: 
Jo pastangų neparemia dora. — 
Nenugastaukim: turim talkininką — 
Šventą Kazimierą!
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Reuters (Britų) žinių a- 
gentūra praneša, kad so
vietų Rusijos valdžia kiek 
laiko atgal atšaukė iš Suo
mijos - Rusijos karo Jauko 
gen. N. K. Meretskovą ir 
jo visą štabą. Maskvoje 
gen. Medetskov buvo nu
teistas sušaudymui už ne
tinkamumą. Jis ir jo šta
bo karininkai sušaudyti.

J. Kmitas.

WELLES IŠVYKO IŠ 
VOKIETIJOS

New Yorko “Journal-A- 
merican” rašo, kad Fede-

KAINA 5 CENTAI

t

TEL. SOUth Boston 2680

Sovietų Raudonarmiečiai Puola

• v

upėje kiniečiai minoms su- glija nesilaiko sutarties.

sigynimui. Tai buvusi klai
da. Todėl naciai atsiprašė.

Šv. Tėvas, Popiežius Pi
jus XII buvo išrinktas pe-

Bntų kariuomenės pėstininkai Prancūzijoj, sekdami suomių pavyzdį, pasiruošė visą eilę baltų dra
bužių. Jie ten patruliuoja savo pozicijas. Kareiviai, apsivilkę baltais “jacketais”, apsimovę balto
mis kelnėmis ir plieniniais helmetais-kepurėmis, labai sunkiai atskiriami nuo balto sniego, kada 
jie išlenda iš savo lapių-urvų sekti savo priešų veikimą karo fronte.

Italija Griežtai Smerkia 
Anglijos Blokadą

Suomiai Kaltina Jung. 
Vastybes

Kiniečiai Mina Nuskandino 
Japoną Laivą

ra praneša, kad Yangtze tijog Italai sako? kad An_ 
upeje kiniečiai minoms su- gjį ja nesilaiko sutarties, 
daužė ir nuskandino japo- pareįškė griežtą protestą.

3,000 Atvertė Į Katalikų 
Bažnyčią

Hongkong, Kinija, kovo
4 — Kiniečių žinių agentu-
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Vyskupas Taryboje Apžiūrė
ti Laivyno Akademiją

Washington, D. C. —

Berlynas, Vokietija, ko- karinės kolonijos ir turi’ 
vo 4— Prez. Roosevelto. būti sugriauta Britų galy- 
asmeninis atstovas Sum- bė ekonominėje srityje, 
nėr Welles per tris dienas J Hitleris pareiškęs, kad 
viešėjo Berlyne ir kalbėjo- jis norėtų sudaryti stip- 
si su Vokietijos nacių va- resnius ryšius su Jung. 
dais, kancleriu Hitleriu, Valstybėmis, 
maršalu Goeringu, ir ats- Prez. Roosevelto atsto- 

ralė valdžia kelsianti bylą tovu Hessu. Pastarasis pa- vas Welles praleido tris 
komunistų partijos orga- pasakojo Welles’ui apie dienas 
nui “Daily Worker” dėl ne- nacių taip vadinamą na-'traukiniu 
regulerio susitvarkymo, ir mų 
tam laikraščiui gali būti a- 
timta antros klasės siunti
nėjimo teisė.

Vatikano Miestas, kovo 
4 — Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII, minėdamas 
savo gimtadienį ir metinę 
į popiežių pakėlimo sukak
tį, atnašavo pontifikales 
šv. mišias Šv. Petro bazi
likoje, Romoje, kur jis yra 
gimęs 64 metai atgal. Po
piežius Pijus Xn meldėsi 
už taiką pasaulyj.

j * v- -A *

reitais metais kovo 2 d. 
Karūnacija įvyko kovo 12 
d. Taigi tą dieną Jo Šven
tenybė iškilmingai minės.

VIBORGAS TEBESILAIKO
--------------------------------------------------- ■» ______________

Brooklyno lietuviai ko
munistai suruošė Lietu
vos Nepriklausomybės su
kakties minėjimą. Rinko 
aukas, bet tik ne Vilnie
čiams, kuriems pašalpa 
būtinai reikalinga, o Lietu
vos politiniams kaliniams. 
Komunistų organas rašo, 
kad surinkę apie $70.00.

“V-bės korespondentas 
iš Montreal, Canada rašo, 
kad ir ten lietuviai komu
nistai turėję mitingą neva 
Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį paminėti, bet 
“aukų tautos tikslui nei 
nerinko”. Kitose kolonijo
se tas pats.

apie dienas Berlyne. Išvyko 
_ r ______ ____į Prancūziją, 

sargybą. Politiniais kur jis pasimatys su Pran- 
klausimais kalbėjo su cūzijos valdžios žmonėmis. 
Hitleriu ir Goeringu. Hit- —— 
leris ir Goeringas pareiškė, NACIAI ATSIPRAŠĖ BELGIJOS 
kad taika negalima, kol *
Anglija norės vadovauti 
Europai ir kol dominuos 
vandenynus. Vokietija ka
riausianti, pareiškė Hit
leris, kol Vokietijai bus 
užtikrintas politinis valdy
mas Bohemijos - Moravi
jos, Slovakijos, Vengrijos 
ir vokiečių užimtos Lenki
jos.

Vadinasi, Vokietija nori
UZAnt'rar AnelHa^ir Pran-'da°s ProtesU Vokietijos 
cūX?uri " Vokietijos val-
jos nekurstys Balkanų ir aišk,n.as1’ kad jų la- 
Skandinavų prieš Vokieti- kūnai manė, kad tai Angli
ją; trečia, Vokietijai turi jos karo orlaiviai vejasi, ir 
būti grąžintos visos prieš- todėl jie paleidę šūvius ap-

Berlynas, Vokietija, ko
vo 4 — Pereitą šeštadienį 
Vokietijos bombinis orlai
vis lėkė per Belgijos žemę. 
Belgijos karo orlaiviai į- 
spėjo nacių bomberį šū
viais. Nacių bomberis pa
leido šūvius į belgų orlai
vius, ir vieną nušovė, o ki
tą sugadino. Belgijos am
basadorius įteikė savo val-

Rotterdam, kovo 4 — I- 
talų “Collier Orata” iš
plaukė iš Vokietijos su an
glimis. Penki kiti italų lai
vai su anglimis pasiruošę 
plaukti. Britai, supranta
ma, pasižadėję netrukdyti 
tų laivų, kurie buvo nu
plaukę pasiimti anglių ka
da naujos blokados įsaky
mas buvo išleistas.

Roma, Italija, kovo 4 — 
Italijos ir Anglijos santy
kiai pablogėjo, kada Ang
lija nesilaiko pasižadėji
mų netrukdyti laivų, ku
riais veža anglis iš Vokie-

Suomiai pasiuntė prez. 
Rooseveltui, senatoriams 
ir kongresmonams padėką 
už teikiamą paramą Suo
mijai, bet kartu pareiškė 
ir protestą už tai, kad 
Jung. Valstybių valdžia 
perka iš Rusijos auksa nu
statyta $35.00 kaina už un
ciją ir taip pat eksportuo
ja Rusijai aliejų, gasoliną, 
varį ir skardą. Sakoma, 
kad eksportu ir pirkimu 
aukso Jung. Valstybės su
stiprina Rusiją ir pagelbs
ti jai kovoje su Suomija. 
Padėką ir protestą priėmė 
Amerikos Suomių klubas, 
kuris turi savo skyrius 
Bostono (Mass.) apylinkė
je-

Helsinki, Suomija, kovo 
4 — Sovietų Rusijos žinio
mis, raudonarmiečiai paė
mė strateginį Suomijos 
miestą Viborgą. Bet suo
miai tas žinias užginčija. 
Jie sako, kad raudonar
miečiai privertė suomių 
kariuomenę trauktis į 
naujas pozicijas, bet pats 
miestas tebesilaiko. Sovie
tų Rusijos sustiprinta, mo
torizuota kariuomenė nors 
ir turi didelius nuostolius, 
bet į žuvusiųjų vietą tuo
jau pastato naujus karei
vius. Suomiai sako, kad 
kasdien po 4,000 raudonar
miečių krinta karo lauke, 
bet jų vietas tuojau užima 
nauji.

Suomiai pavojuje. Jiems 
reikalinga greita ir galin
ga pagalba.

nų laužytuvą. Užmušta 
100 japonų.

Japonai tas žinias už
ginčija, ir sako, kad tai esą 
paprasta kiniečių propa
ganda.

PREL. BORISEVIČIUS PAKEL
TAS VYSKUPU ------------------------

Naciai Užmušė 109 Žmones
Britanijos Laive

Viesulas Pridarė Daug 
Nuostotių

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

Laivakorčių

i TEL. JlLBŪ/TOn—

JL PATARNAVinA\

i

Du Kitus Laivus Nuskandino

Alton, m. — Pereitą šeš
tadienį čia siautė smarki 
audra. Išvertė daug me
džių, nuvertė nemažai na
mų ir įvairių pastatų.

Londonas, kovo 4 — Na
ciai lakūnai užpuolė Ang
lijos keleivinį laivą “Do- 
mala” ir į jį paleido bom
bas. Užmušė kapitoną ir 
108 kitus asmenis. Britų- 

lindų keleivinis laivas “Do- 
mala” yra 8441 — tonų.

i Apšaudytas laivas šiaip 
taip nuplaukė į Anglijos 
uostą.

Naciai nuskandino du ki
tus Anglijos tavorinius 
laivus, su kuriais nusken- 

i do arba žuvo 15 žmonių.

L

Britai Nušovė Savo Orlaivį

Chicago, III. — Per pas
taruosius 19 metų kun. Jo- 
seph F. Eckert, S.V.D. at
vertė į katalikus 3,000 
žmonių. Vien pereitais me
tais atvertė 207 asmenis. 
Atvertė daugumoj juodu
kus, nes kun. Joseph F. 
Eckert darbuojasi juodų
jų žmonių distrikte. Kun. 
Eckert dabar yra St. An- 
selm’s parapijos klebonas, 
kuri turi 3,000 parapijie
čių — apie 40 nuošimtis 
baltųjų ir 60 nuoš. juodųjų

Kun. Dr. Jonas Navic
kas, MIC., Tėvų Marijonų 
Provincijolas ir Mariana- 
polio Kolegijos rektorius,

Prez. Rooseveltas pakvietė praneša dienrašty  j “Drau- 
J. E. vyskupą John F. O’- į ge”, kad Jo Šventenybė

Londonas, kovo 4, — Bri
tų karo lakūnai per klaidą1,— negrų, kurie labai gra- 
nušovė savo vieną karinį žiai sugyvena, kaip katali- 
orlaivį. Jie manė, kad tai kams pridera. Visi atsiver- 
priešo orlaivis. Itėliai yra suaugę žmonės.

Į f iYCLCI dU o V Cll LC11 y Uv

Hara, C.S.C., armijos ir,Popiežius Pijus XII pakė- 
laivyno diecezijos vyskupo >iė vyskupu prelatą Borise- 
pagelbininką, vizitatorių 
tarybos nariu, kad apžiū
rėtų Jung. Valstybių Lai
vyno Akademiją, Annapo- 
lis, Md. Iš kitų 17 tarybos 
narių, šeši yra atstovų bu
to nariai ir penki senato
riai. Senatorius David I. 
Walsh iš Massachusetts, Į 
katalikas, Senato laivyno nes dabartinis Vilniaus ar- 
reikalų komiteto pirminin- kivyskupas yra jau senas 
kas, yra ex-officio narys. ' amžiumi ir sergantis.

vičių, Telšių seminarijos 
rektorių.

• v •

Spėjama, kad vyskupas 
Borisevičius užims nese
niai mirusio vyskupo Mi
chalkevičiaus, Vilniaus ar
kivyskupo padėjėjo vietą, 
o gal bus ir koadjutorium,
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{VAIRIOS žinios Laužymas Interdikto Veda 
Prie Ekskomunikavimo f

Cleveland, Ohio — Kaip 
jau žinoma, J. E. arkivys
kupas Joseph Schrembs 
uždėjo interdiktą (draudi
mą) Holy Redeemer para
pijai, kurios parapijiečiai 
neįsileido arkivyskupo 
jiems skirtą naują klebo
ną. Dabar tos parapijos 

i bažnyčioje kunigas negali 
atnašauti šv. mišių. Jeigu, 
kuris kunigas tai padary
tų, tai jis save išstato eks- 
komunikavimui. Parapijos 
mokykla uždaryta. Moki
niai turėjo eiti į kitas mo
kyklas.

i Dabar, kad atgauti baž- 
Jeigu kuris žmogus pri- į kalėjimą arba 12 metų į nytines teises nekalti pa
klauso arba priklausė prie kalėjimą, jeigu jie buvo 18 rapijiečiai turi save persi- 

r. r-, r-, >i.ii >ilin _ 1 - •- ’1 Ii* 2   • • • t _ v 4 ;

Panaikino Masoną Organizaci 
jas Ispanijoje

Komunistai ir Masonai Skaudžiai 
Baudžiami

Madridas, Ispanija, kovo kusieji masonai turi duoti 
4 — Gen. Franciseo Fran- valdžiai aiškius įrodymus 
co valdžia išleido naują į- laike dviejų mėnesių dėl 
statymą, kuriuo panaikina ko jie įsirašė ir dėlko išsi- 
inasonų ir komunistų or- braukė. Jeigu pasiteisini- 
ganisaeijas, taip pat ir ki- mas nepriimtas, tai jie ga- 
tas slaptas organizacijas. Ii būti baudžiami 6 metams

Kaip Paskelbė Darbininkų Radio 
Programą Lietuvos Dienraštis

masonų arba prie komu- 'laipsnio masonai ir jeigu statyti ir pasirašyti, pasi- 
nistų organizacijų, tai jis jie jau turėjo specialų pa- žadėdami pasiduoti bažny- 
gali būti skaudžiai bau- sitikėjimą masonų sky- tiniai ir civiliai valdžiai, ir 
džiamas, jeigu tik tas as- riuose, kaip atstovai ispa- prašyti leidimo laikinai 
muo nekooperuoja su vai- nų skyrių tarptautiniuose tapti kitos parapijos para- 
džia, neišduoda jai žinių susirinkimuose. jpijiečius.
apie kitus masonus arba 
komunistus.

Kadangi komunistų or
ganizacijos jau seniai įsta
tymu buvo panaikintos ir 
nusikaltusieji komunistai 
skaudžiai baudžiami, tai 
dabar išleistas įstatymas 
daugiausia paliečia maso
nus, kurie taip pat skaito
mi valstybės priešai. Įsta-; 
tyme sakoma, kad maso
nai daugiausia prisidėjo 
sugriauti Ispanijos impe
riją, jie daugiausia esą 
kalti už Napoleono įsiver
žimą į Ispaniją, kalti už ci
vilius karus devyniolikta
me šimtmetyje, nuvertime 
Rivieros diktatūros ir mo
narchijos. Sakoma, kad 
masonai ir komunistai, 
sudarę nepakenčiamas są
lygas respublikoje, sutruk
dė nacionalistų laimėjimą, 
skleisdami propagandą 
užsienyj.

Taigi pagal 
kiekvienas masonas arba 
komunistas, priklausantis pabaigoje pilnamečių sky- Grįžus prie Lietuvos Vil- 

ar komunistų organizacijų‘galėjimo saugumo rata) 
yra skaitomas 
priešu. Todėl visos tokios1 pabaigoje — 108.6%. Mir- 
organizacijos panaikintos'tingumo rata 1938 m. bu- 
ir jų turtas konfiskuotas.jvo 133.2%, o 1939 m. —
Jeigu kuris asmuo nešioja 116,3%. Apdraudos fondų krašte steigia 
ir skleidžia masonų ar ko-'nuošimčių uždarbis 1938 —---- ---
munistų propagangą, tai m. buvo 3.8%, o 1939 — niuje dirba jau 100 tarnau- 
jis gali būti nubaustas 6 3.3%. _______ _______ _
metams kalėti, o toks laik-j “Bendrai įvertinimo (va- nemažai susiinteresavo ir 
raštis uždaromas. Įstaty- luation) raportai parodo: naujai įsteigta kooperaty-

pijiečius.
Vadinasi, Ispanijos ko-' Visi tie parapijiečiai, ku- 

munistams ir masonams rie dalyvavo sukilime ir 
dabar reikia atsakyti už demonstracijose, kada 
visus nusikaltimus, ku- naujo klebono kun. Vin- 
riuos jie papildė prieš civi- cent Caruso, O.D.M. įves
ty ir civilio karo metu. dinimas buvo sutrukdytas,

---------------------------------- • ___________ 
turi kreiptis prie Katalikų! Lietuvos katalikų dien- 
Bažnyčios vyriausybės pa-' rastis “XX Amžius” ket- 
skirto kunigo, kad gauti virtadienio, vasario 15 d. š. 
dovanojimą už padarytus m. laidoje įtalpino tokią 
nusikaltimus ir atgauti sa- žinutę: 
vo bažnytines teises.

Interdiktas parapijai bus Į 
nuimtas tik tada, kada ar-Į 
kivyskupas bus įsitikinęs,! 
kad parapija padarė atgai- kų Nepriklausomybės šventės 
lą. Į minėjimo programa iš Ameri-

Prel. Begin, kuris paskel- kos bus transliuojama per trum- 
bė interdiktą, sako, kad pųjų bangų siųstuvus —19,8 
tik 50 nuošimtis parapijie- metrai ir 25,4 metrai. Laikas: 
Čių yra atsakomingi UŽ de- Vasario 17 d. 14 vai. 30 min. A- 
monstracijas. Interdiktas menkos laiku arba 20 vai. 30 
nepaliečia vaikų mažiau 14 i 
metų amžiaus. Tik mirties 
valandoje netekusiems 
bažnytinių teisių parapi
jiečiams bile kuris kunigas 
gali atleisti nuo cenzūros.

Interdiktas (draudimas) 
buvo paskelbtas vasario 18 
d. Parapijos mokyklos mo
kiniai turėjo eiti į kitas 
artimiausias mokyklas.

‘‘Nepriklausomybės minėjimą
Bostone girdėsime ir Lietuvoj T

(XX) Bostono lietuvių katali-

SPRINGFIELD, MASS.

HAMPDEN LUMBER COMPANY 
A Complete Building 

Material Service

842 to 850 Statė SL, Springfield, Mass.

CARLISLE HARDWARE COMPANY

SS6SSSSSB6X3£JO6J6Sa£Sa8S6»SS£XX36S£XXXS»S£X3«3aCJ««^^

CARLISLE
For Good Hardware — Radio — Sportinę Goods

1548 Main St., Springfield, Mass.

THE ELECTRIC LIGHT 
DEPARTMENT

Invites you to locate in a real New England Town with all the 

conveniences including attractive rztes for electricity
minučių mūsų laiku. Jeigu tiktai 
techniškai bus įmanoma, Kauno 
radiofonas šio minėjimo prog
ramą pertransliuos. Apie tai 
pranešime šeštadienį”.

The Home of Mt. Holyoke College 

South Hacfley, Mass. g

šeštadienio, vasario 17 d. 
i numeryj rašo:
“Valstybės Radiofonas Numato 

Pertransliuotis

Vasario mėn. 17 dieną, šešta
dienį, nuo 20,30 vai. iš Bostono 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Lietuvos Nepriklausomybės 

į šventei paminėti organizuoja- 
mą programą. Kalbamą prog-

Į

PITTSFIELD, MASS.

BERKSHIRE GRAVEL COMPANY
Plants at 558 Hubbard Avenue

Pittsfield A Lenox Dale

Tel. Lee 293 & PitUfield 2-6313

Uehms Nepriklausomybės 
Mhžjhms Wa$hingtone
Washington, D. C. — Va

sario 25 d. The Baltic A-
merican draugija suruošė ramą transliuos dvi Amerikos 

stotys: banga 19.8 m. ir 25,4 m. 
“Vasario mėn. 18 dieną, sek-

Pittsfield, Massachusetts

89 Years of Service

PITTSFIELD COAL GAS COMPANY
Ūse Gas — The Economical Fuel

Pittsfield, Mass.

PITTSFIELD MILK EXCHANGE

BERKSHIRE LIFE INSURANCE COMPANY
Ine. 1851

bankietą su koncertine 
programa paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės su- madienį, nuo 16.00 — 16.30 vai. 
kaktį. Ta pačia proga pa
minėjo ir Estijos nepri
klausomybės sukaktį.

Programos vedėju buvo 
Dr. Ellis Haworth. Prog-' 
rama pradėta Lietuvos ir 
Estijos himnais. Kalbas 
pasakė senatorius William 
King iš tftah, Estijos ge
neralinis konsulas ir Lat
vijos ministras. Dainavo 
p. A. Vasiliauskas. Rap.

Lafe Insurance Annuities

Juvenile Insurancem. 132.1% ; 1939 apdraudos 
fondų nuošimčių uždarbis 
3.2% prieš 1938 m. 3.8%.

“Pagal Illinois steito ra
portą, kurs kitaip nustato 
rezervus, 1939 metų sol- 
vency yra 120.3% prieš 
1938 m. 119.7%.

ruošė mūsų organizacijos “Maryland ir New Jersey 
finansinio stovio raportą steituose, kurie reikalauja 
(Valuation Report), iš ku- į bondsų rinkos vertės pa- 
rio matosi, kad Susiv. 1939 žymėjimo, taipgi nustato 
metais ir finansiniu žvilg- kitokią solvency ratą, Su- 
sniu padarė puikią pažan- siv. solvency už 1939 m. y- 

ra 107.2% prieš 106.4% už 
1QQe”

“Pavyzdin, 1938 metų * _________

Lietuvių Katalikų Susi- 
vienymo organas “Gar
sas” paduoda labai svarbių 
ir džiuginančių žinių apie 
tos organizacijos finansinį 
stovį. Rašo:

“Susivienymo aktuaras 
p. Robert Merriman pa-i 

; X“ -TĮ J-.11 BJ8J-LJ--H. 1U t ) J J L 1.-..C1 •

įstatymą

ar priklausęs prie masonų jriujeratio of solvency (iš-j niuj ir sričiai atsidarė pa- 
i j... __x ~, iankįausįos galimybės koo-

valdžios 1 buvo 107.8%, peracijai. Vilniaus vartoto-
kooperatyvas “Rūta” 

pačiame mieste turi jau 
per 10 savo krautuvių ir 

i skyrius. 
“Lietūkio” skyriuje Vil-

tojų. Vilniečiai ūkininkai

mas siekia net ir tuos ma-. 1939 m. solvency buvo Vų sąjunga 
šonų narius, kurie priklau-į 109% prieš 1938 m. į _ L ‘ 
sė, o tik pastaraisiais lai-(108.2%; 1939 m. mirtingu- gamybą ir susilaukti dau- 
kais išsibraukė. Išsibrau- mo rata 116.3% prieš 1938 i
■-----------------------------------------. _-----------------------------,---------- ------------------------------ -—-----------------------------------------!

I-c Y

'. i

iš Bostono Amerikos Lietuvių 
organizuojamą muzikos pusva
landį nepriklausomam Vilniui 
paminėti. Tars žodį konsulas 
Šalna. Stoties banga 25,4 m. Ka
dangi kalbamos transliacijos 
numatoma vykdyti oro keliu, 
jos bus įmanios tik palankioms 
atmosferinėms sąlygotos esant, 
priešingu atveju V. Radiofonas 
numatytu laiku duos savo vi
daus programą.

BERKSHIRE STREET RAILVVAY CO.
Efficient Bus Service

1277 East Street, Pittsfield. Mass.

Įsigykite naudingą knygutę-

"Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus" 

ir
STACIJOS

Parašė kun. Pr. į. fuškaitis

Kaina tik 25c.
Knygelė labai tinkama Gavėnios metu.

“DARBININKAS”
346 W.

Shenandoah Miestas Skęsta 
Kasyklose

.11.1

Biznio ir Gyvenimo Sekcija Pasidavė 
Į Žemę

Milijoniniai Nuostoliai

“Linas”, per susmo į Kasysiąs, w 
kurį tikisi pagerinti linų viršininkai sako, kad

: giau naudos iš linų.
—————————

Vilniuje veikia iš amatų 
į mokyklos perdirbta spor
to įrankių dirbtuvė, kuri 
dabar perimta Kūno Kul
tūros Rūmų ir pertvarko
ma. Dirbtuvėje sudaromi 
du skyriai: sporto įran
kiams ir sportiniams lai
vams gaminti. Įrankių 
skyriuj bus dirbamos sli
dės (ski), ietys, diskai, le
do rutulio lazdos, saidokai 
ir kt.; laivų skyriuj bus 
statomi baidarės, irkliniai 
laivai ir net būrinės jolės.

bažnyčių ir koplyčių 116; 
Vilkaviškio vyskupijoj pa
rapijinių bažnyčių 94, ki
tokių 5; Kaišedorių vysku
pijoje parap. bažnyčių 86, 
kitokių 2. Viso Lietuvoje

Shenandoah, Pa., kovo 4,
— Šešiolika biznio ir rezi
dencijos namų eilė (block) 
sukrito į kasyklas. Miesto

I nuo
savybių nuostoliai siekia 
milijoną dolerių. Daugiau i katalikų parapijinių ir kit. 
kai 2,000 žmonių pabėgo iš ’ *s~
savo namų. Kaikuriose 
vietose namai sukrito į že
mę nuo 18 iki 20 colių. Po-j 
licijos viršininkas sako, j 
kad nieko negalima paša-j 
kyti, kada tas kritimas 
sustos. Namų sienos su
truko, stogai atitrūko. Da
bar namai taip atrodo, 
kaip esą po “žemės drebė
jimo”.

i

i

PADIDĖJO UŽMUŠIMŲ 
SKAIČIUS KELIUOSE

THE FAHEY BEVERAGE CO., INC
Distributors of Hanley’s Ale •

18—22 Peek's Road, Pittsfield, Mass.

i

For Berte- Health Milk and Cream 
From Setected Berkshire Dairy Farms

Purity and Quality guaranteed by the Hygiea Seal of Approval 
Pasteurizea Milk or Vitex Milk in the Cream Top 

Bottle at No Extra Cost j

bažnyčių ir koplyčių esa
ma 756.

Klierikų Kauno tarpdie- 
cezinėj seminarijoj esama 
152, Telšių kun. seminari
joj 83, Vilkaviškio 82. Iš vi
so Lietuvoje esama 294 
klierikų.

CHICAGO, ILL. — Tautinė 
I Saugumo Taryba surinko davi
nius ir dabar praneša, kad sau- 

1 šio mėnesyj šių metų Jung. Val
stybėse automobilių nelaimėse 

i užmušta 2730 žmonių. Per visus 
j 1939 metus užmušta 32,600 
žmonių. Taigi ir Europos karuo
se ne kiek daugiau žmonių už
mušama. kaip Amerikoje. *

Adv. Kupka Paskirtas 
Teismo Raštininku

Brockton, Mass. — Kiek 
laiko atgal adv. Antanas 
Kupka, respublikonų ko
miteto narys, tapo paskir-

Kaunas — Kauno vysku
pijoje yra parapijinių baž
nyčių — 91, kitokių bažny
čių ir koplyčių — 149, Tel- 

: šių vyskupijoje parapijinių
bažnyčių — 112, kitokių— tas apskričio teismo rašti- 
30; Panevėžio vyskupijoje ninku į vietą 
parapijinių — 91, kitokių Charles F. King.

mirusio

FRANK A.CARROLL, General Manager
120 Francis Avė., Pittsfield, Mass. Dial 2-1561

MARLBORO, MASS.

_____________________________________________________

Manufacturers of

Metai and Leather Working
K f

FALL RIVER, MASS.

HON.VVILLIAM C.CROSSLEY
District Attomey of Bamstable. Bristol. Dukes and Nantucket

g Counties
* Fall River. Mass.
F S

JEWEL ABRASIVES

South Rraintree, Mass.

ABRASIVE PRODUCTS, INC.

Sandpapers and Abrasive Cloths for Wood,

IS
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DARBININKAS
(THE WORKER>

Published every Tuesday and Friday except Holidays sucn a 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

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

6AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
4ntered aa second-class matter SepL 12, 1915 at the post office at Bost<> 

Mass. under the Act of March 3. 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for tn Sectlon 11<* 

Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION KATES-

jomestic yearly ...................... $4.00 Amerikoje metams
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje 
Foreign yearly .................  $5.00 Užsieny metams
foreign once per week yearly $2.50 Užsienyj 1 Kart savaitėj metama $2

DARBININKAS

ko. A. J. Mažeikos ir J. B. 
Ląųčkos šia kryptimi veik
ti ligi Federacijos kongre
so.

PRENUMERATOS KAINA
............. $4A 
metams $2.0
—............ $5.0

<66 W«s* Broadwav South Boston. Mas>
Teiephone SOUth Boston 2680

$v. Kazimieras
Visados mūsų tautai brangus ir didžiai garbinti

nas, Šv. Kazimieras įsigijo ypatingo reikšmingumo 
šiuo momentu, kada jo tėvynė ir šventavietė Vilnius 
perėjo į mūsų rankas. Per dvidešimts su viršum metų 
nepriklausomo gyvenimo Lietuva dar buvo stigusi sa
vo tautinės šventovės ir su ilgesiu žiūrėjo į Vilnių, ma
žai vilties beturėdama atgauti Aušros Vartus ir šv. 
Kazimiero karstą. Dabar tą viską atgavo tokiu, rodos,Į 
lengvu būdu ir taip netikėtai, kad antrasai Vilniaus at
gavimas panašus į stebuklą. Kai pora metų atgal len
kai mus terorizavo savo ultimatumu, Hitleriui pri- 
gelbstint, kas būtų sakęs, kad tie patys lenkai to pa
ties Hitlerio bus sutriuškinti, ir kad Lietuva gaus Vil
nių? Įvyko neįmanomi dalykai. Teisingumo pojūtis li
ko patenkintas. Gobšumas, atkakli puikybė, sutarčių 
laužymas, silpnesniųjų smaugimas — liko Apveizdos 
nubausti. Skriauda atlyginta. Mūsų džiaugsmui nėra 
galo. Tačiau šalia džiaugsmo jauskimės turį ir pareigų.

Stambiausia mūsų pareiga — būti vertais pavel
dėti abi Vilniaus šventoves. Religinis tautos gyveni
mas privalo tiek sustiprėti, kad šv. Kazimierui nebūtų 
koktu su mumis buvoti ir netektų jam sarmatytis dėl 
prastos lietuvių katalikybės. Vilnius yra viens katali
kiškiausių pasaulio miestų. Paimdami jį į savo rankas, 
lietuviai turės išlaikyti esamą ten religingumo lygį. 
Tai darytina įvairiais sumetimais, kurių, žinoma, kil
mingiausias yra principinis bei idėjinis. Kitais žodžiais, 
privalome būti religingi dėlto, kad tai aukščiausia 
žmogaus pareiga. Ne pro šalį bus turėti ir politišką bei 
valstybinį sumetimą. Jei Lietuva įsigys religingos val
stybės vardą, tai jai tas ne tik nieko nepakenks, bet 
daug pagelbės, nes išmuš iš lenkų rankų agitacijos 
ginklą, kurį jie labai norėtų panaudoti, būtent, kad lie
tuviai, užėmę Vilnių, norės jį sulaisvamaninti. Lenkai 
tik lūkuriuoja progos tam ginklui panaudoti. Be to, 
reikia atsiminti, kad Lietuva neišvengs susidūrimo su 
bolševikų propaganda, kuri visu smarkumu ant jos 
užguls. Jai nugalėti lietuvių tautos atsparumas turės 
įsitempti iki paskutinės uncijos. Nereikia nė kalbėti, 
kad būsime labai ir labai reikalingi šv. Kazimiero pa
galbos... K.

, IV. ,
Tarybos suvažiavimas, 

giliai įvertindamas Maria
napolio Kolegijos didelę 
reikšmę Amerikos lietuvių 
religiniame ir tautiniame 

į gyvenime, prašo kaip dva
sios vadų, taip visų lietu
vių susidomėti šia svarbia 
lietuvių įstaiga ir ragina 
tėvus leisti jon savo sūnus.

v I
Tarybos suvažiavimas į-i 

galioja centro sekretorių 
kreiptis į atatinkamas A- 
merikos katalikų instanci
jas nurodant susidariusius 
Lietuvai sunkumus dėl ka-
ro pabėgėlių, prašant ma-: Vasario naktį į 15, ištikusi audra Naujoje Anglijoje suparaližavo susisiekimą 
terialės paramos iš Ampri- ir padarė daug nuostolių, šiame vaizde matoma Eroadvvay gatvė, So. Bostone, j 
kos katalikų visuomenės.

VI.
Kiti nutarimai: a) užgir- 

tas dabar vedamas lietu
vių katalikų spaudos ir Fe
deracijos vajus; b) nutar
ta remti prie Katalikų Uni
versiteto Vašingtone susi
dariusią pilietybės komisi
ją; c) išklausęs centralinių 
mūsų organizacijų prane
šimų, nutarta prašyti vi
suomenės, kad jas labiau 
remtų ir stiprintų; d) jei 
bus reikalas, šaukti kitą 
Tarybos suvaž i a v i m ą 
drauge su Lietuvių R. K. 
Susivienijimo seimu gegu
žės 20 — 23 dienomis, Wor- 
cester ,Mass.; e) Federa
cijos kongresui laiką ir 
vietą paskirs centro valdy
ba.

kurioje reziduoja ir “Darbininkas”, visa paskendusi sniego pusnyse ir gatveka- 
rių bei automobilių susisiekimas užmigęs, gi darbininkai skuba į darbus savo po
romis. Foto J. Kumpa

Ugnikalniui Prasiveržus

Tarybos Suvažiavimo Nutarimai
1940 m. vasario 23 d. nimui, kviečia ir ragina a- 

New Yorker viešbutyje, merikiečių lietuvių katali- 
New Yorke, įvykęs ALRK kų visuomenę dar vienin- 
Federacijos Tarybos šuva- giau suaktyvinti savo tau- 
žiavimas aptarė visą eilę tinę veiklą, kad, ištikus 
tautos ir mūsų visuomenės Lietuvos laisvei pavojui, 
reikalų ir priėmė šiuos nu- išeivija būtų pasiruošus 
tarimus:

I.

ALRK Federacijos Ta
ryba nuoširdžiai dėkoja 
Amerikos lietuvių visuo
menei už aukas ir koopera- 
vimą atgautojo Vilniaus 
Krašto biednuomenei šelp
ti ir atstatyti okupantų ap
griautąją senąją ir garbin
gąją mūsų tautos sostinę.

Taryba nutaria pratęsti 
vilniečiams šelpti aukų 
rinkimo vajų ir prašo lie
tuvių būti duosniais šiam 
didžiam tautos reikalui.

Surinktas aukas Taryba 
prašo siųsti per ALRK Fe
deracijos centrą, kuris, už
registravęs jas savo kny- 
gose, pasiunčia j Lietuvį, te> aH^uZi k^V?MŽ 
nurodydamas, kad aukos 
būtų sunaudotos tam tiks
lui, kam jos buvo surink
tos.

f

sukaupti ir nukreipti visas 
savo pastangas Lietuvai ir 
tautos gyvybei ginti.

Visada budėjusi lietuvių 
tautos sargyboje, organi
zuota lietuvių katalikų vi
suomenė, šiuo metu, ne
matydama nekatalikiško
se grupėse kompetentingų 
institucijų, su kuriomis 
būtų galima tartis dėl 
bendros tautinės veiklos, 
TĘS TAUTINI DARBĄ! 
SAVO VEIKLOS RIBOSE, 
pageidaudama visų Lietu
vos nepriklausomumui ir 
tautai ištikimų lietuvių 
tvirto susiorganizavimo.

m.
ALRK Federacijos Tary-

I

rialistų suokalbiu ir tvir
tove prieš Sovietų Sąjun
gą”. Jeigu ji “paversta pa
saulio imperialistų suokal
biu ir tvirtove”, tai sovie
tų Rusija puldama Suomi
ją, turėjo būti pasiruošusi 
prieš viso pasaulio impe
rialistus. Jeigu sovietai ne
buvo pasiruošę, tai su
prantama, kad sovietų Ru
sija puolė ne pasaulio im
perialistus, bet mažytę 
Suomiją, kurią tikėjosi pa
vergti į trumpą laiką.

Toliau tas pats komunis
tų organas rašo:

“Vietoje laukti, kada im
perialistai užpuls Sovietus 
iš visų pusių, jie nuspren
dė šitą šiaurinį frontą da
bar likviduoti. Tai be galo 
išmintingas žygis”. Tai 

Į labai žioplas žygis nepasi- 
! ruošus pulti “pasaulio im
perialistų šiaurinį frontą”.

Komunistai pripažinda
mi, kad sovietų Rusija 
“nebuvo pasiruošusi” su
muša į dulkes savo versi
ją (aiškinimą), kad Suo
mija “tapo paversta pa
saulio imperialistų suo
kalbiu ir tvirtove”.

Suprantama, komunis
tams nemalonu pasakyti, 
kad didelės 180 milijonų 
gyventojų imperialistinės 
valstybės raudonoji armi
ja užpuolė mažytę 3 mili
jonų ir pusės gyventojų 
demokratinę valstybę, ir 
ją pavergti reikįa šimtų 
tūkstančių aukų ir milijo
ninės gerai apginkluotos 
armijos.

I

J. Mažeika.i mėginama monarchijoms

Didžiųjų Tautų Nacionalizmo 
Tendencijos

Ilgai dundėjęs “ugnia- Vienos valstybės vadas 
kalnis” Europoje, galiau 
1939 metais prasiveržė.

i

i

I

mas New Yorke, 1940 m. 
vasario 23 d., prisiminda
mas tuos Tamstos, Pone 
Generole, nuopelnus, siun-

i prikergti nacionalizmą, 
militarizmą, imperializmą, 
— tai šiuo metu pasaulis 

Ijau turi reikalo net su ke
turiais Sovietų Rusijos iz- 
mais, būtent: — naciona
lizmu, militarizmu, impe
rializmu ir ideologiniai — 

' religiniu internacionaliu 
komunizmu.

Ketvirtasis Sovietų iz- 
. Jis 

buvo auklėtas dvidešimt

ne
senai pasakė: “1940, tai 
tegul lemia!” Tie metai jau( j
eina. Eina jau karas, dar mas yra nepaprastas, 
nedaug veiksmu su ginklu 
gal padaryta, bet^ žodžiu, i metų. Turi daug aziatiškų

vn.
Tarybos. suvažiavimas 

nutarė pasiųsti p. Antanui 
Merkiui, Lietuvos ministe
rių pirmininkui, tokio tu
rinio laišką:

Amerikos Lietuvių Kata
likų Federacijos Taryba 
1940 m. vasario 23 d. su
važiavo į New Yorką ap
svarstyti lietuvių tautos 
aktualiųjų reikalų. Tų rei
kalų pirmoje eilėje suva
žiavimas pastatė lietuvių 
konsolidaciją, paremtą vi
sų patriotinių srovių lygy
be pasireikšti kaip kultūri
niame, taip ir politiniame 
bei ekonominiame Lietu
vos gyvenime. Kol kas A- 
merikos lietuviai vis dar 
tebelaukia kitų srovių ly
gybės su tautininkų srove, 
kuri Lietuvoje vis dar nau
dojasi privilegijomis. Jei 
kitos grupės būtų lygiai 
traktuojamos ir tinkamai 
valdžioje atstovaujamos, 
tai visai išeivijai atsirastų 
daugiau noro remti visus 
valdžios žygius Lietuvoje 
ir svetur. Karo pavojai irgi 
ragina mūsų organizacijų 
atstovus prašyti p. Pirmi
ninką pasukti Lietuvos 
vairą platesnės ir pilnes
nės vienybės keliu. Pabrė
žę plačių išeivijos masių 
pageidavimą, taipgi reiš
kiame Ponui Ministeriui 
Pirmininkui savo geriau
sius linkėjimus ir pagar
bą.

• V

tai grąsinta nemažai ir vis| ypatybių ir brutalumo. Ko- 
x j munizmas turi religinių

tendencijų, nežiūrint, kad 
jis kovoja su religijomis. 
Tų ypatybių svarbiausios: 
fanatiškumas, idėjų prie- 
varta pakišimas kiekvie
nam, noras jas paskleisti 

arba piačiame pasaulyje. Rytų 
milžinas glūdėjo, kol nepa- 

___Anglija iki šiol buvo di- gįtaikė kokia gera proga, 
~_j nariai: džiausią kolonijalė valsty- Europos valstybėms susi- 

N. Pakalnis, dr. A. J*, nors pati anglų tauta rėmus.
Tvanauskas, kun. Fr. Juras, ir nėra labai didelė. Ji la-i Rytų milžinas jau mėgi- 
K. Krušinskas, J. B. Lauč- ^ai turtinga, jai daug ge- na pasislinkti į vakarus.

rybių duoda kolonijos. Ji Pradėjo žygį nuo Pabaltės. 
savo kolonijų per daug ne- Suomija karžygiškai pas- 
engia, bet vis dėlto, tos ko- tojo kelią. Visos kitos išsi

gando savo mažumo.
Kaip matome tos didelės 

valstybės turi savo uždavi
nius. Ir tų uždavinių ne
galėjo išspręsti kitaip, 
kaip tik ginklo pagelba, 
ketindamos “sutriuškinti” 
priešą. Iki šiol buvo ge
riausi laimėtoja — Sovietų 
Rusija: Pusė ukrainiškos 
Lenkijos, Pabaltės suėmi
mas į pinkles, tik čia visą 
jų reikalą, žymiai apgadi
no Suomija.

Atstovybę — kun. J. Alek- dencijų — buvo sovietui Kiekvienas priešas yi*a 
siūnas ir kun. V. Masiulis* RusiJa- Dabar ir ten ėmė baisus. Bet instinktyviai 
Vargonininkų Sąjungos Pūsti kiek kitokie> būtent, dauguma pažįsta patį bai- 

' dvasios vadas kun. J. Si- ~ stipresni vėjai. Sovietai sųjį — kas jis toks būtų 
monaitis Šie garbingi mū- Pasijuto sustiprėję, pas daugelis gal numano? Gal 

‘sų visuomenės veikėjai at- Juos Padeda atgimti na- būt ir valstybių vadai apie 
! stovavo ne tik čia suminė- cionalizmo ir kitokios ten- tai galvoja. Bet ar bus ras
tas organizacijas, bet Ku- denci jos. į ta tiek geros valios tiesai

Jeigu dar nesenai buvo pažiūrėti į akis?

--------- ,---- r----- ,----- į dėl to ruošiamasi ir dar — 
čia Tamstai nuoširdžius ruošiamasi... Kas iš tų vi-’ 
linkėjimus greit pailsėti ir sų susikibusių valstybių 
vėl sugrįžti prie tų pačių labiau kalta, nekalbėsim, 
labai svarbių tautai, vals- Viena tik aišku, kad kiek-j 
tybei ir kariuomenei parei- viena jų, tų didžiųjų vals-

IX.
Tarybos suvažiavime da- tendencijas, 

lyvavo: ALRK Federacijos _j. .
centro valdybos j 
kun. 1________ , _ . _ .
Rakauskas, kun. Pr. Juras, jr nėra labai didelė. Ji la- Rytų milžinas jau mėgi- 

l pasislinkti į vakarus.

Vin-

ŠIS TAS

tybių ir, tautų, turi savo 
tikslus, siekimus,

lonijos, kai kurios, nori 
pasiliuosuoti iš anglų glo
bos. Anglija pirmauja vi
same pasaulyje.

Vokietija, arba trečiasis 
Reichas, lig paskutiniųjų 
dienų skelbė: — “renkąs 
savo žemes” ir “kovojąs 
dėl erdvės”, kuri reikalin
ga 80 milijonų didumo tau
tai.

į Trečioji glūdinti galybė, 
kuri dvidešimt metų iš vie-

, nors pas 
kitokių ten- 

buvo sovietų i

Anglijos lietuvių katali
kų darbininkų organas ‘Iš
eivių Draugas’ turi gana į- 
domų skyrių: “Šis Tas”. 
Štai ką randame tame sky
riuje:

Tik sakau tie lenkai, tai 
kaip Amerikos lakūnas 
Korigen lėkė į Californiją, 
o nulėkė į Airiją. Taip ir 
lenkai sakė “marš do Kov- 
no”, o numaršavo į Pary
žių. Gal ir jų kompasas bu
vo sugedęs?

VIII.
Lietuvos kariuomenės 

ir vadui gen. St. Raštikiui

ka, A. Kneižys, K. Vilniš
kis ir L. Šimutis; Lietuvių 
R. K. Susivienijimo cent
ro valdybos nariai 
cas Kvetkauskas, Juozas
Joneika, K. Vencius, A. Pa
leckis (jis atstovavo ir 
Pittsburgho Federacijos 
apskritį); Moterų Sąjun
gos atstovė S. Subatienė; 
Marianapolio Kolegiją — 
d. g. kun. dr. J. Navickas; 
“Motinėlę” — kun. J. Le- 
kėšis; New Yorko Federa
cijos apskritį — D. Averka' 
ir St. Lukas; Lietuvių R.
K. Darbininkų Sąjungą — tos nesijudino, 
kun. J. švagždys; Jaunimo juos *r

KIBIRKŠTYS
i Sovietų Rusijos komisa
rai nesitikėjo, kad maža 
valstybėlė Suomija stos 
taip energingai ginti savo 

suvažiavimui nepriklausomybę. Tai pri-siulio pranešimo jaunimo 
organizavimo reikalu 
patyrusi apie jo pastan- suvažiavimas pasiuntė to-

— gas paruošti lietuvių kata- kį laišką:
likų jaunimo organizuotai Tamstos kilni asmenybė!

ALRK Federacijos Tary- veiklai konstituciją ir vei- ir darbai Lietuvos kariuo-
ba, turėdama prieš akis kimo santvarką, paveda menės stiprybei ir tautos
šiais pasaulinių sukrėtimų L. K. Federacijos Jaunimo konsolidacijai yra aukštai
laikais gręsiančius pavo- Atstovybei iš kun. J. Alek- vertinami išeivijoj ir Ame- lis. Suvažiavimas prasidė- kad užpulta Suomija atsi-
jus Lietuvos nepriklauso- siūno, kun. V. Masiulio, J. rikos Lietuvių R. K. Fede- jo 10:30 vai. rytą, baigėsi 6 klaups prieš Staliną ir ati
mam valstybiniam gyve- Bulevičiaus, V. Kvietkaus-( racijos Tarybos suvažiavi- vai. vakare. « ’

v •

nigų Vienybės centrą, vi
sus lietuvių katalikų laik
raščius ir visas veikian
čias Federacijos apskritis. 
Į suvažiavimą trumpam 
laikui buvo atvykę kaipo 
svečiai prof. K. Pakštas, 
kun. J. Balkūnas, J. Bule- 
vičius ir J. Masiulis.

Tarybos
pirmininkavo dr. A. Ra- pažįsta ir patys komunis- 
kauskas, ALRKF pirmi- tai. Brooklyno lietuvių ko- 
ninkas, raštininkavo — L. munistų organas “L.” ra- 
Šimutis, ALRKF sekreto- šo: “Prieš tris mėnesius ji 
rius. Rezoliucijų komisiją nebuvo pasiruošusi dides- 
sudarė: kun. Pr. Juras, A. niam ofensyvui”. Sovietų 
Kneižys ir kun. V. Masių- Rusija buvo įsitikinus,

i duos be ginklo savo terito-

i

Kaip čia seniai karaliai 
su karaliais kariaudavo 
dabar kariauja diktatorius 
prieš diktatorių. Jau Mu
solinis užpylė karštų ma
karonų Stalinui už kalnie- 
riaus.

Ar jūs žinote, kad kar
tais maža ugnis būna kar
štesnė negu didelė. Žiūrė
kit Hitleris ir Stalinas bu
vo užkūręs Lenkijoje dide
lę ugnį, bet jiems suvis ne
buvo karšta. O Suomijoj 
Stalinas užkūrė suvis ma
žą ugnį, bet gali taip įkais
ti, kad Stalino apsvils ir ū- 
sai.

rijas. Bet įvyko priešingai. 
Užpulta Suomija per tris 
mėnesius labai energingai 
gynė savo nepriklausomy
bę ir laisvę, ir pasiryžusi 
ginti iki paskutinio karei
vio.

Brooklyno komunistų or
ganas savo pareiškimu, 
kad sovietų Rusija nebu
vo pasiruošusi “didesniam 
ofensyvui”, sumuša savo 
ir visų komunistų argu
mentus, kad “Suomija ta
po paversta pasaulio impe-

• v

Komunistai sako: viso 
pasaulio darbininkai vie- 
nykimės ir suremkim pe
tys į petį. Pasiutęs sutvė
rimas — tik pamėgink ar
tyn prieit tai ir žiūrėk du
ria su štiku.

Žmonės laikraščius skai
to ir neatsidyvija kaip to
kia suomių maža grupe 
gali iššaudyt tiek daug ru
sų. Man regis čia jokio dy- 
vo nėra. Matot ant vieno 
suomio priskaitoma 50 ru
sų. Taigi kuomet suomių 
mažai yra, tai rusam sun
ku pataikyt. Suomiai gali 
šaut ir užsimerkę per dau
gumą rusų vis tiek vienam 
klius.
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THE CROCKER 
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92 King Street Northampton, Mass.

VVARREN FIVE CENTS SAVINGS BANK
Organized 1854
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Peabody, Mase.

HAMPTON COMPANY
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1 Ferry Street Easthampton, Ma

NONOTUCK SAVINGS BANK
Ine. 1899

NORTHAMPTON COOPERATIVE BANK
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£ Northampton, Mass. J
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Murrroe A Washington 9t.. Lyno, Mass. Jackson 1202

A. B. C. Waahtng Machines Range Burnera 

Philco Radios $6.50 complete
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Kę Praeitis Mums Sako
Mūsų jaunimui, gyvenančiam 

šioj laisvės šaly, visą savo gyve
nimą čia praleidžiusiam, sunku 
bus suprasti, kad prieš trisde
šimts penkeris metus, mūsų tė-

grūsti į Sibiro šaltus plotus, iš 
kur retas tesugrįždavo. Tarp 
šitų skaudžiai nukentėjusių, pa
siaukojusių savo tėvynei ir tau
tai yra ir kaikurių mūsų jauni-

Vyčių Auka VMed

vy nė je, Lietuvoje, tėvai kentė 
tokią didelę priespaudą, kad ne
galėjo turėti net maldaknygės 
savo kalboje lotyniškomis rai
dėmis, o apie kitokias knygas ir 
laikraščius nebuvo galima ir 
svajoti.

Gal tik retas mūsų jaunuolis 
girdėjo iš savo tėvelių lūpų, 
kaip jų močiutės slapta, beverp- 
damos mokė juos bei jas skaity
ti iš maldaknygės, kurios >uvo 
uždraustos turėti; retas jaunuo
lis gali suprasti, kaip pasišven
tę mokytojai, pasislėpę su būriu 
vaikučių, saugodamiesi polici
jos, mokė vaikus lietuviško raš
to, skaityti ir rašyti; pasišven
tę patriotai, tėvynės mylėtojai, 
neatsižvelgdami į baisius pavo
jus, slapta per rubežių iš Ma
žosios Lietuvos, kuriai prūsų 
valdžia nebuvo uždraudus spau
dą, gabeno maldaknyges ir ki
tas įvairias knygas, o vėliau lai
kraščius, kai pradėjo ten išleis
ti į Didžiąją Lietuvą. Tas pa
čias knygas ir laikraščius tie 
patriotai slapta platino liaudy
je. Žmonės gavę nuo jų (knyg
nešių) knygų ir laikraščių lie-

mo.
Jų darbas, pasiaukojimas ne

nuėjo veltui. Gegužės 7 d., 1904 
m. Didžiosios Lietuvos prispau
dėjai, rusai grąžino lietuviams 
spaudą. Tai buvo didelis lietu
vių tautos laimėjimas. Tai vie
nas svarbiausių laimėjimų Tau
tos kovoje už laisvę ir Nepri
klausomybę. Mūsų tauta laimė
jo tą pergalę kovoje su galinga 
Rusija dėlto, kad turėjo tvirtą 
pasiryžimą ir, kad turėjo pasi
šventusių veiklių žmonių, neat- 
sižiūrinčių į jokius pavojus.

Šitų mūsų tautos didvyrių 
kilnūs ir brangūs darbai, jų pa
sišventimas ir pasiaukojimas 
negali būti praleista nepaminė
jus iš gentkartės gentkartei. 
Tas įvyko praeity, bet Lietuvos 
himno žodžiai sako: — “Iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę se
mia”. Todėl ir mes, Amerikos 
lietuvių kat. jaunimas, matyda
mi, kad mūsų Tėvynei Lietuvai 
gręsia pavojus iš visų pusių, 
kad ji gyvena tarp stipriųjų kai

L. Vyčių 17 Algirdo kp. turėjo 
du parengimus vilniečių naudai. 
Abudu parengimai buvo sėk
mingi ir davė gražaus pelno.

Auka $103.51 pasiųsta per 
Kat. Federacijos Centrą. Tai į 
gražus darbas, kurį turėtų pa-J 
sekti kiekviena lietuviška drau-i 
gija ir organiazcija. Rėmėjas.

mynų, kad ji visais būdais sten
giasi išlaikyti savo Nepriklau
somybę, kurią visi tyko ją pa
vergti. Tokiais atvejais mes tu
rime parodyt i savo lietuvišku
mą, savo vieningumą, įrodyti 
visam pasauliui, kad lietuvių y- 
ra visuose pasaulio kraštuose, 
kad jie nori turėti nepriklauso
mą ir laisvą lietuvių žemę — 
Lietuvą.

Tą galime parodyti pasauliui 
tik patys būdami tikri lietuviai, 
gerbdami lietuvių kalbą, raštą, 
įvairias lietuviškas organizaci
jas. Prisiminkime kiekviename 
žingsny rusų priespaudą, knyg
nešių labai pavojingą ir garbin
gą darbą, o tik tada būsime iš
tikimesni lietuviai. Mūsų tėvai 
kentėjo ir mirė už laisvę ir 
spaudą, o mes nė skaityti lietu
viškai nenorime! P. R.

Babe Ruth, žymus baseball metikas, kuris pasiekė sporto pasaulyj žymią 
vietą, mokina, kaip instruktorius Ali-American Baseball School in Palat- 
ka, Fla., būrį jaunuolių, kaip mesti ir mesti, kad atatiktų metimas vi
siems pagrindiniams principams.

"1918 METAI LIETUVOJE”

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS

So. Bostono Jaunimas Gra
žiai Paminėjo Šv. Kazimiero 

Šventę

tuvių kalboje spausdintų, slaps
tydamiesi nuo rusų policijos 
skaitė ir padėdavo tokioj slap
tingoj vietoj, kad policija, pati 
nuvokdama ar kokio išgamos 
lietuvio užrodyta, nerastų.

Jeigu tėveliai to nepapasako
jo savo vaikeliams, tai mūsų su
augusiam jaunimui, tai yra ži
noma, kad rusų valdžia skan
džiai bausdavo tuos, kuriuos už
tikdavo turinčius lietuvjpkų 
knygų, laikraščių, o ypatingai 
jei sugaudavo jų platintojus. 
Jie turėdavo nukęsti ilgus me
tus kalėjime, dirbdami sunkius 
darbus, arba būti ištremti iš 
tėvynės į Rusijos gilumą, ar iš-

Mrs. Sarah Palfrey Faby- 
an, pasižymėjusi ir mote
rų pasaulyj gerbtina, vi
daus teniso čampionė.

(Tęsinys)

Mano mokslas kuo puikiau
siai sekėsi, ypač lietuvių kalbos 
lavinimas, kurį aš apsiėmiau 
sąžiningai atlikti. Per šią vieną 
savaitę aš perskaičiau daugiau 
laikraščių ir knygelių negu per 
ištisus metus. Mano sąsiuvinis 
buvo beveik pilnas neaiškių žo
džių, kuriuos mano drąugas 
Petras prižadėjo išaiškinti. Jau 
laikas atėjo Petrui pridėti jo 
ranką ir įrodinėti man kaip ra
šyti lietuviškus sakinius ir kaip 
vartoti lietuvių kalbos grama- 

: tiką.
I

Petras prižadėjo paaukoti 
{šiandien porą valandų savo lai
ko ir pataisyti mano lietuviš
kus parašytus sakinius. Jis ne
sigailėjo laiko praleisti mano 
labui, nes džiaugėsi, kad aš susi
domėjau lietuvių kultūra. Pet
ras taipogi prižadėjo šiandien 

' man paskolinti keletą novelių 
perskaityti, jei aš tik užeičiau 
su juo į jo namus.

Mokyklai užsibaigus, aš Petrą 
susitikau pas jo automobilį ir 
mes sėdome važiuoti.

“Petrai”, užkalbinau aš, “aš 
nenoriu trukdyti tau laiko. Jei 

{esi užimtas savo reikalais, aš 
I maloniai palauksiu patogesnio 
laiko”.

“Visai ne, Jonai”, jis atsakė 
i maloniai, “aš nieko daugiau ne- 
i norėčiau, kai tik pamatyti tave 
! rašant lietuviškus straipsnius. 
Tiesa, iš pradžių bus sunku. Aš 
širdingai prisidėsiu, kad tau 
būtų kuo lengviausia. Man 
džiaugsmas ir malonumas mo
kinti tave lietuvių kalbą. Kad 
atsirastų ir kitų jaunuolių, taip 
susidomėjusių, kaip tu, tai mes 
turėtume linksmą būrelį. Kiek 
mes darbo galėtume atlikti ra
šinėdami ir skaitydami. Turiu 
vilties, kad neužilgo rasis ir 
daugiau kilnių studentų, kurie 

' norės išsimokinti savo tėvų 
gimtinės kalbos.

“Ačiū, Petrai, už tamstos kil

nias mintis. Aš dabar jaučiuosi 
rimtesnis ir neabejoju, kad 
man patiks lietuvių kultūra ir 
jos graži kalba”.

Tokia buvo Petro prigimtis. 
Jo patarimai visados ragino 
mane prie kilnesnių idealų, prie 
aukštesnių tikslų. Toks draugas 
yra Dievo dovana.

Neužilgo mes privažiavome 
jo namus, išlipom ir įėjome į 
vidų. Jo motinėlė mane karštai 
pasveikino ir paėmė mano ke
purę. Petras mane įvedė į savo 
kambarį ir prašė atsisėsti. Per
žvelgęs kambarį pastebėjau pil
ną spintą lietuviškų knygų. Tur
būt jų buvo suvirs šimtas kny
gelių ir didelis skaičius įvairių 
laikraštėlių.

“Kaip aą galėčiau turėti tokį 
knygyną?”, rimtai paklausiau 
Petro. “Ar tamsta perskaitei 
visas tas knygas?”

"Aš perskaičiau beveik visas. 
Kai aš pareinu iš mokyklos, 
mano visas pasilsėjimas yra 
skaityme. Aš turiu didelį džiau
gsmą skaitydamas didvyrių žy
gius ir mokintų žmonių mintis. 
Rodos, kad aš su jais draugau
ju, kad aš pergyvenu jų žygius, 
kad aš su jais mastau.

Mes ištikimai kalbėjomės, kai 
pasigirdo į duris pasibeldimas.

"Prašau”, tarė Petras.
Durys atsidarė ir štai stovėjo 

Marytė.—
(Bus daugiau)

Jonas.

Veikalėlis vaizduoja patriotiš
ką lietuvių šeimą Lietuvoje 
1918 metais. Vaizdelis vyksta 
gyvenamo namo kambaryje.

Šį veikalėlį parašė veiklus 
Waterburio jaunuolis Petras 
Bernotą. Jis buvo suvaidintas 
Waterburio Studentų kuopos 
per radio iš WATR stoties, va
rio 18 d. 22 metų Lietuvos Ne
priklausomybei paminėti. Vei
kiantieji asmenys buvo šie: Tė
vas, 45 metų amžiaus, — Julis 
Vilčiauskas; motina, 42 m. am
žiaus,
sūnus Vytautas 17 m. amž., — 
Jonas Raugalis; duktė Biruta 
15 m. amž., — Valerija Jakštai- 
tė.

— Dorma Gudiškaitė;

Nueisiu, nueisiu, 
Žaliojon girelėn nueisiu. 
Pakirsiu, pakirsiu, 
Aukštąjį klevelį pakirsiu. 
Parnešiu, parnešiu, 
Senajam tėveliui parnešiu. 
Dirbdinsiu, dirbdinsiu, 
Margąją lovelę dirbdinsiu. 
Migdysiu, migdysiu, 
Jaunąją mergelę migdysiu.

ten reikalauti Lietuvai nepri
klausomybės. Laike susirinkimo 
surinkta 5,000 dolerių dėl Lie
tuvos reikalų.

MOTINA: Nejaugi čia tiesa 
gali būti.

TĖVAS: Zinai, kad tiesa, dar. 
kaip aš Chicagoje gyvenau tai 
lietuviai visokius mitingus lai
kydavo.

MOTINA:
Motinos Dienos Minėjimas
Gegužės 5 d. Motinos dienos 

minėjimą So. Bostone ruošia L. 
Šiam 

yra išrinkta

Turbūt geriausia lietuvių jau
nimas myli Šv. Kazimiero šven
tę, nes ją mini visuomet labai 
nuoširdžiai ir iškilmingai. Šįmet 

I šią šventę So. Bostono jaunimas 
paminėjo labai gražiai. 9:30 va

landą ryte vyčiai, studentai, so- 
dalietės ir choristai iškilmingai 

I “in corpore” įėjo į bažnyčią, iš
klausė šv. mišias ir visi labai 

! tvarkingai priėmė šv. Komuni
ja

Po pamaldų bažnyčios svetai
nėje įvyko bendri jaunimo pus
ryčiai, kuriuos suruošė L. Vy- 

< čių kuopa. Pusryčiuose dalyvavo 
■ visi parapijos dvasiškiai, profe- 
{sionalai, įvairių organizacijų 
nariai ir daug svečių. Pusry
čiams vadovavo vyčių kuopos 
pirm. adv. A. Jankauskas. Svei
kinimo ir linkėjimų kalbas pa
sakė parap. klebonas kun. Pr, 
Virmauskis, kun. K. Urbonavi
čius. kun. K. Jankus, Ant. Ga- 
putis, L. V. Centro valdybos 
vardu, Pr. Razvadauskas — L. 
Vyčių N. A. Apskričio valdybos 
vardu, p-lė Zinteliūtė — Sodali- 
cijos vardu, p. Kleponis — Cho
ro vardu, p. Janušonis — Stu
dentų vardu, p-lė Grendelytė — 
Darbininkų vardu, prof. P. Ga
linis — Profesionalų vardu, p-le 
Razvadauskaitė ir p-nia Nevie- 
rienė — pusryčių šeimininkių 
vardu ir galiausiai nuoširdžią 
kalbą pasakė misionierius kun. 
Geraldas. Visų sveikintojų lin
kėjimų mintys — Jaunime, būk 
įsitikinęs. tvirtas katalikas, 
nuoširdus tėvynės mylėtojas ir 
žydėdamas amžina savo jaunys
te'pasek Šv. Kazimiero pavyz
džiu, kuris lietuvių jaunimui y- 
ra artymiausias.

Prie stalų patarnavo L. Vyčių 
valdybos ir kuopos nariai.

Korespondentas.

į 
I

MOTINA: Tėvai, ką tu ten
taip skaitai vienas sau?

TĖVAS: Na matai, motin, 
šiandien gavau laikraštį iš A- 
merikos, žinai “Draugą” iš Chi
cagos.

MOTINA: Tai garsiai paskai
tyk, ką jie ten rašo iš tos Ame-: 
rikos? Gal jau karas tuoj pasi
baigs?

TĖVAS: Žinai, motin, “Drau
gas” rašo, kad yra vilties Lietu-I 
vai atgauti savo Nepriklauso-! 
mybę... būk tam tikslui net ko-{ 
mitetas Chicagoj sudarytas iš 
veiklesnių lietuvių.

MOTINA: Ką tu čia kalbi nie
kus, verčiau paskaityk apie pa
čius Chicagos žmones, kas pas 
juos naujo, gal kas parašyta a- 
pie mano gimines.

TĖVAS: Motin, kaip tu ma
nai?, kad toks laikraštis tai tik 
rašys vis apie tavo gimines, ga
na, kad jau andai apie juos pa
rašė, dabar daugiausia prirašy
ta apie politiką.

MOTINA: O kaip aš buvau A- 
merike, tai sykį mano net pa
veikslą į “Draugą” įdėjo, kad 
laike koncerto geriausiai padai
navau, net geriausios draugės 
man tuomet pavydėjo.

TĖVAS: Bet žiūrėk, motin, 
ką čia rašo!

MOTINA: Na, na tai paskai
tyk garsiai kas per naujienos.

TĖVAS: (Skaito)— Naujie
nos iš Chicagos — Gruodžio 20 
d. 1917 metais Lietuvių salėje, 
ant 42tros gatvės įvyko masinis 
lietuvių mitingas,
vusieji vienbalsiai nutarė reika- Aristocrats 
lauti Lietuvai nepriklausomy
bės. Minėtam susirinkime iš
rinkta du atstovai važiuoti į tai
kos Konferenciją Paryžiuje, ir

j 
įĮ
|

Jeigu amerikonai
taip sako ir jų laikraščiai taip 
rašo, tai gal būt tiesa. i

TĖVAS: Bet kažin, ar Lietu- Vyčių 17 Algirdo kuopa, 
va galėtų atgauti savo nepri- minėjimui ruošti
klausomybę? Matai dar tie vo- specialus komitetas, kuris šioms 
kiečiai vis čia sukinasi ir rusai iškilmėms jau smarikai ruošia- 
dar vis kaip kur yra. si. Tą dieną bus suruoštas ir vai-

MOTINA: Kaip Viešpats dinimas — “Aš Nenoriu Jar
duos, taip bus. , gio”. Rolės veikalo artistams

TĖVAS: Na jau antra valan- jau išdalintos. Girdėjęs.
da, o Vytautas su Birute vis dar 
nepareina iš bažnyčios?

MOTINA: Nugi žinai dabar 
ir pas mus baisi suirutė, gal 
kur į kokį susirinkimą dar užė
jo, mat dabar visi organizuoja
si vis.

TĖVAS: O jau pareina.
(Įeina Vytautas su Biruta) 

VYTAUTAS: Labą dieną, tėte!
BIRUTA: Labas tėveliai!
TĖVAS: Gal šiandien antrą 

mišparą laikė, kad taip vėlai pa
rėjote ?

MOTINA: Na jau nesibark, 
nesibark, žinai jaunieji vis il
giau užtrunka, kaip seniai.

VYTAUTAS: Bet, tėte, kad 
žinotumėte, kas miestelyj dabar 
darosi, visi žmonės kalba, kad 
lietuviai eis kariauti, sako, vo
kiečius vys iš Lietuvos, o patys 
paims valdžią j savo rankas.

i TĖVAS: O kur taip girdėjai, 
kas taip kalba?

(Bus daugiau)

STUDENTŲ SUSIRIN
KIMAS

Amerikos Lietuvių Katalikų 
* Studentų kuopos svarbus susi* 
i rinkimas įvyko trečiadieni, va- 
i sario 28 d. parapijos salėje.
I Susirinkime dalyvavo didelis

So. Bostono Vyčių Kuopa 1 skaičius studentų ir studenčių. 

Rengia Šokius ! Buvo svarstyta įvairūs kuopos
1 reikalai. Pirmininkas pageidavo 

Gegužės 18 d. (šeštadienį) L. pakviesti kun. Urbonavičių į a-
Vyčių So. Bostono 17 Algirdo teinantį susirinkimą.
kuopa rengia viešus šokius, ku- Po susirinkimo visi suėjo į 

» __ I
rie įvyks Empire Room, Hotel “Jaunimo Darželį” žaisti ping- 
Vendome, Bostone. Įžanga bus; pong ir kortomis. Kuopa džiau- 
75c. Visus narius ir svečius iš j giasi. kad turi progos ir įran- 

i anksto užkviečiame dalyvauti. !'“*s praleisti porą va-
, karų šiame parapnos Jaunimo

Valdyba. Daržely”. Jonas.
i —

SPORTAS

C. Y. O. kėglių lygos stovis: 
laimėjo pralaimėjo

Šv. Petro par. Vyčiai 53 
St.

I St.
St.

i

Mary’s par. 43
Augustine’s par. 25
Monica’s par. 23

Knight’s
visi dalyva- Du kės

VYČIŲ LYGOS STOVIS
laimėjo pralaimėjo

60 12
45 31
43 33
36 40
25 47
15 '61

Slūgs 
Barrons 
Benedicts

Noel Mills, jaunutė CBC dramatinė artistė, ku
rios labai charakteringi suknios raštai imponuo
ja television mėgėjus.
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Lietuvos Nepriklausomybes Švente Marylando Valstybėje

raktu. Po to, nusifotografuota

rėš miesto raktą. Gen. konsulas1 
J. Budrys padėkojo už malonius i

K
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Antradienis, Kovo 5 d., 1940

laukė miesto majoras p. O’Con- 
nell ir šimtai lietuvių. Miesto 
salėje tarp J. A. V. ir Lietuvos 
vėliavų sustojęs p. O’Connell 
pasveikino atvykusį svečią, žo
dyje pareikšdamas savo simpa
tijas Lietuvai ir lietuvių tautai; 
jis asmeniškai ypač džiaugėsi 
ta švente, turėdamas lietuvę 

Marylando valstybės seimo lio stotyje Mt. Royal susirinko žmoną. Prašė priimti Baltimo- 
(legislatūros) 1935 m. gegužės oficialūs asmenys, įgulos virši- 
17 d. įvestas oficialus Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas 
Marylando valstybėje, kuris iki 
šiol kasmet švenčiamas vasario 
16 d. Tai dienai į Baltimorę at
vykdavo Lietuvos Ministras iš 
Washingtono ir štabo guberna
torius iš savo rezidencijos Ana- 
polio. šiais metais Lietuvos Mi
nistras P. Žadeikis pasiryžo kinti atvykusį konsulą. Pasvei- kambariai. 7 vai. vakaro svetys 
šventei nuvykti pas Chicagos kinęs gen. konsulą su atvyki- tokia pat tvarka buvo nuvežtas 
lietuvius. Į Baltmorę vyko gene- mu, Jo Ekscelencija supažindi- į Lietuvių Salę, kur jau susirin- 
ralinis konsulas J. Budrys.

KAS GIRD I I lETUVIŲ
į

ninkas su aukštesniais kariais,
keli šimtai žmonių su Lietuvos žodžius, sutikimą ir pagerbimą1 
Komiteto nariais. Generaliniam raktu. P
konsului atvykus, adv. W. F. ir visi dalyviai praeidami pro 
Laukaitis svečią supažindino su svečią ir majorą paspaudė jiems 
gubernatorium Herbert R. O’- ranką. Iš čia kariškių ir kitos 
Conor, kuris, turėdamas tą die- asistos lydimas, svečias nuvyko 
ną išvykti atostogų, panorėjo į viešbutį “Lord Baltimorę’, kur 
bent stotyje asmeniškai pasvei- jam buvimo laikui buvo pavesti

j no jį su divizijos vadu, o pasta- ko apie 800 lietuvių. Iš oficialių 
perstatė savo štabą ir ats- asmenų buvo išvykusį gubema- 

kirų kariuomenės dalių vadus: torių pavadavęs valstybės se- 
aviacijos, artilerijos ir kt. pul- kretorius Francis Petrott, p. O’- 
kininkus. Po to, pasisveikino Connell, buv. gubernatorius p. 
Komiteto nariai ir viena panelių Nice, pirmas paskelbęs Lietuvos 

1 prisegė svečiui gėlę. Išeinant iš Dieną/ jis buvo pasipuošęs D. L. 
stoties svečiui atiduotas 13 šū
vių artilerijos saliutas. Iš sto
ties motorizuotam barbės būriui

Vasario 16 d. Baltimorės, mi
lijoninio miesto, valstybinės, sa- 
vivaldybinės įstaigos bei bankai 
pasipuošė J. A. Valstybių vėlia
vomis. Tramvajų vagonai turėjo 
plakatus “oficiali Lietuvos Res
publikos Diena”. Kai kurie lie
tuvių namai ir įmonės, be J. A.
V. vėliavų, turėjo ir Lietuvos' lydint ir apie 100 automobilių 
vėliavas. j asistuojant, nuvykta į Miesto

3 vai. 25 min. p. p. geležinke- Rotušę (City Hali), kur jau

kad karų banga praeis ir tautos

NORTH ADAMS, MASS.

MODEL LAUNDERING COMPANY \
t Established 1889
/ A Laundry Service for Every Home

/ 46 Lincoln Street North Adams, Mass. .
5 r
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STRONG, HEVVATT &. CO., Ine. |
Woolen Textiles 5

North Adams, Mass.

SIMMONS FUNERAL HOME

4* No. Churrh Street, North Adams, Mass. Tel. 256-W

HOLYOKE, MASS,

L. D.VAN VALKENBURG CO.
Clips — Pencils — Pens 

Paper Tiekėte

Holyoke, Mass. Phone Holyoke 8142

Z z?
3

__ _ ________ __ _ ___ r
HON. HENRY J.TOEPFERT

Mayor - elect of Holyoke

Visit and Locate in Holyoke

K Gedimino ordenu, valstybės P™ UUios “ Ž1?Oni’* gt
prokuroro pavaduotojas, teisė
jai ir visa eilė kitų aukštų sve
čių. Po abiejų valstybių himnų, 
p. Petrott iškėlė tostą už Lietu
vos gerovę ir Lietuvos valstybės 
prezidentą Antaną Smetoną, o 
gen. konsulas atsakė tostu už J. 
V. prezidentą D. F. Rooseveltą. 
Toliau valstybės sekretorius ir 
e. majoro p. pasakė atitinkamas 
tai dienai kalbas. Jiems atsakė 
gen. konsulas J. Budrys, tarp 
kito ko pareikšdamas, jog pa
gerbimas vienos iš seniausių 
Europos tautų, sukelia didelį 
džiaugsmą Lietuvoj. Kad su 
Lietuva tą dieną kvenčia kitos 
dvi draugiškos Baltijos valsty
bės, o prieš penkis metus prie 
tos antantės už okeano prisidė
jo Marylando valstybė. Gal di
delių nuopelnų tos šventės įve
dimui turi gyvenantieji toje 
valstybėje lietuviai, kurie palai
kė visas savo tautos ypatybes ir 
tapo lojalūs, kuklūs, ir darbštūs 
naujos tėvynės piliečiais. Lietu
vą su jumis jungia tai, kad ir dvi dienas, šeštadienį, vasario 
ten kaip ir čia nėra privilegi- 17 d., gen. kosulas padarė vizi-Į 
juoto luomo — visi lygūs tarp tą klebonijai, kur susipažino su 
savęs ir prieš įstatymus ir visigerb. “
trokšta taikos. Lietuva atgavo! 
savo sostinę Vilnių, bet, nors 
būdama neutrali, stipriai kenčia 
nuo kitų valstybių karų. Ji pri
glaudė apie 100,000 pabėgėlių ir 
tikisi ir iš kitur tame reikale
pagalbos. 22 savo atgimimo me-

kėją adv. W. F. Laukaitį. ! brauskaitė, A. Gužauskaitė, E. Muturytė, L. Padoriūtė, O. Sa-
Sekmadienį, vasario 18 d., J. Į Jablonskaitė, E. Kateivaitė, E. vickaitė, E. Sideravičiūtė, Mari- 

Budrys buvo kviestas pietų į Matukaitė, A. Mažeikaitė, R. Mi- joną ir Anielė Skiotaitės, A. Pu- 
kleboniją ir ten plačiai išsikal
bėta Lietuvos ir vietos Balti
morės reikalais. Po piet vizitavo

rovei. Savo žodį baigdamas, J. 
Budrys pareiškė, kad šios die
nos iškilmės padarė jam gilų į- 
spūdį ir jis skaito sau už malo- kai kuriuos veikėjus, tarp jų 
nią pareigą apie tą jo Tėvynės 
nuoširdų pagerbimą pranešti 
Lietuvai ir kelia tostą už Mary
lando valstybės klestėjimą ir J. 
E. Gubernatoriaus Herbert R. 
O’Conor sveikatą. Be to, kalbė
jo ir buv. gubernatorius p. Nice, 
buv. majorasą p. Waine, įnešęs 
į Seimelį rezoliuciją tai šventei 
įvesti, prokuroras, vyr. teisėjas, 
ir p. Laukaitis. Vakaro vedėju 
buvo adv. Nadas Rastenis. Visų 
kalbos buvo palydėtos ovacijo
mis. Po vakarienės, kuri baigėsi 
apie 12 vai. nakties, prasidėjo 
šokiai. Kad buvo linksma, ma
tyti kad ir iš to, jog visi aukšti 
svečiai kitataučiai civiliai ir ka
riškiai liko pas lietuvius sve
čiuotis iki pabaigos 3 vai. nak. 
ir drauge šoko.

Gen. konsulas pirmą kartą at- lenkams, kaip tai ne keista, va- 
vykęs į Baltimorę pasiliko dar dovauja advokatas lietuvis.

Rap.

kolėnaitė, A. Mažeikaitė, A. paitė ir Alena Viliutė. K.D.

PROVIDENCE — PAWTUCKET

=

adv. N. Rastenį.

Apie 8 vai. vakaro gen. kon
sulas atvyko į Šv. Alfonso para
pijos svetainę, kuri buvo perpil-' 
dyta. Šis vakaras parodė kun. ! 
Dr. Mendelio ir Seserų Kazimie- 
riečių didelį darbą. Parapijinė įj 
mokykla turi 85 vaikučius. 7 Se- 4 
serys Kazimierietės, kurios at
lieka didelį darbą prie pačios 
Šv. Alfonso bažnyčios, dar veda 
ir mokyklą. Vaikučiai per tą pa
rengimą puikiai pasirodė tiek 
dainuodami, tiek šokdami tauti
nius šokius, tiek deklamuodami. 
Parapijos mišrus choras irgi ge
rai pasirodė. Bendrai abu pa
rengimai, ir vasario 16 d> ir 18 
d., parodė, kad Baltimorės lie
tuviai myli savo senąją tėvynę 

Į ir turi tinkamų vadų. Vietos gi

klebonu J. Lietuvninku, 
jo pavaduotoju kun. Dr. Mende- 
liu ir vikaru kun. Dubinskiu. 
Kun. Dr. Mendelis aprodė sve
čiui Šv. Alfonso bažnyčią, kle
boniją ir supažindino su Šv. Ka
zimiero Sesučių vadovybe. Po 
piet vizitavo užsitarnavusį vei-

JAUNŲJŲ MERGAIČIŲ 
CHORAS

=

Po Velykų Pirmasis

BALIUS-ŠOKIAI
Rengia šv. Jono Ev. BĮ. Pašai pine Draugija

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

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kisus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

Įžanga 40c.

s&kM
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WOONSOCKET INSTITUTION \ 

FOR SAVINGS
144 Main Street Woonsocket, R. I.

Save Systematically
A Mutual Savings Bank With a Record of 

. Dividends
Paid Without Interruption for 94 Years

Šv. Kazimiero parapijoj yra 
du chorai: suaugusiųjų choras 
gieda per sumą, o jaunųjų mer
gaičių choras gieda per pirmą
sias mišias. Čia nori kelius pa
gyrimo žodžius tarti apie jau
nųjų mergaičių chorą, nes tai 
mūsų tautos žiedas. Nors prie 
to choro priklauso jaunos mer
gaitės - choristės, bet jos jau 
vienos sugebėjo kiek laiko at
gal, tikrai nepaprastą, gražų 
veikalą “Motinų Vargai” suvai
dinti. Pasidėkojant jaunuolei, 
(žinoma, su pagalba vikaro 
kun. dr. V. Martusevičiaus) re
žisierei Elzbietai Rimdeikaitei, 
visos vaidintojos atliko puikiai 
savo roles. Vaidino šios: Elz
bieta Rimdeikaitė, Marijona 
Skiokytė, Anielė Muturytė, A- 
nielė Skitytė, Adelė Mažeikaitė, 
Juozafina Buividaitė, Elzbieta 
Sideravičiūtė, Alena Butkiūtė, 
Eleonora Matukaitė ir, Lucija 
Padoriūtė. Jos labai gražiai var
tojo lietuvių kalbą. Valio, jums 
lietuvaitės. Klausimas, kur tos 
mergaitės išmoko taip gražiai 
lietuvių kalbą? Tai garbe para
pijinėms mokykloms, kur Sese
rys - Vienuolės mokina.

Choras, jaunuolės mergaitės, 
gieda per pirmąsias mišias. Prie 
choro priklauso šios: E. Rim
deikaitė, D. Andrulionytė, E. 
Matukaitė, M. Adomonytė, E. 
Aleknaitė, J. Avižinytė, E. But
kiūtė, J. Buividaitė, O. Dam-

I
I

I
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MODEL LAUNDRY 

CLEANSERS — DYERS 
Coat — Apron Towel Supply

South Main Street cor. Front Street, Woon«ocket, R. I.

Remkite tuos profesio 
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
"Darbininką”.
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Steady Work and Good Pay — Become a

CERTIFIED VVELDER
N. E. WELDING LABORATORIES

Fred C. Hahn, Managing Director

252 Abom St., Providence, R. I., Gaspee 5530

Visitors Welcome
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3 Japonica Street Pawtucket, R. I.

EUREKA DYEING & BLEACHING CO.
į Bleachers & Dyers of Cotton Yarns, Woolen and Worsteds in Warpa 

and Skeins for The Trade
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ROBERT E. KIRKWOOD
MASTER PLUMBER

Plumbing and Heating Contractor

18 Baker Street East Providence, R. I.
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VIETINES ŽINIOS
•M*

ŽINUTES

Kovo 3 d., tapo pakrikštytas 
Robertas Patrikas, sūnus Jono 
ir Zofijos (Gintalaitės) Hogan. 
Edvardas Venckus ir Monika 
Plevokienė buvo kūmais.

Taip pat buvo pakrikštytas 
sūnus Enriko - Marijonos (Bal
čiūnaitės) Visockiu vardais Ro- 
nard-Lamantė. Kūmai buvo 
Liudvikas Romanauskas ir Ona 
Šličiūtė.

kė dvasinių dovanų, ir papuošė 
šv. Kazimiero altorių. Sekma
dienį bažnytinės draugijos su
teikė solemnizantams dvasinių 
ir piniginių dovanų. Pirmadie-i 
nį, judviejų gerovei kun. Vir- 
mauskis atlaikė šv. mišias.

Tą dieną, vakare, sėkmingai

VILNIAUS KRAŠTO PADĖTIS
" i

n.'--------

Vilnius — Vilniuje nese
nai pradėjęs eiti dienraštis 
lenkų kalba “Nowe Slovo” 
įsidėjo straipsnį, kuriuo 
išaiškinama faktinoji ir 
teisinė Vilniaus krašto pa
dėtis nuo Didžiojo karo iki 

i pat galutino Vilniaus ir jo 
srities grįžimo Lietuvai.

Tarptautinės teisės po
žiūriu, po Didžiojo karo 

jokiųbaigėsi Jaunimo metinės reko- ’ L^nki3a neturėjo 
lekcijos, šv. Kazimiero garbei, teisių . į Vilniaus kraštą.

Buvusios Rusijos žemes 
teisiškai paveldėjo Sovietų

INTERTYPOS ŠOKIŲ RĖMĖJŲ 
EILĖS AUGA

rą dalį buv. Rusijos žemių. 
Lietuva tokią sutartį su 
Sov. S-ga jau buvo ankš
čiau pasirašiusi Maskvoje, 
būtent 1920 m. liepos 12 d. 
Ta sutartimi Sov. S-ga 
perleido Lietuvai visas tei
ses į Vilniaus kraštą, ir tos 
sutarties niekas, taigi nei 
Lenkija negalėjo kvestijo- 
nuoti. Dėl to Lenkija, pri
siėmusi Tautų S-gos tarpi
ninkavimą ginkluotam 
konfliktui su Lietuva iš
vengti vykstant karui su 
Sov. Sąjunga, sudarė 1920
m. spalių 20 d. su Lietuva v- Genevičienė, No. Woburn, Mass. 
žinomąją Suvalkų sutartį, ’ Bakšienė, So. Boston, Mass........
kuri, neneigdama Sov. Są-' Troskey, Dorchester, Mass.......
jungos ir Lietuvos Mask-į®' Armakančis, Jamaica Plain, ...

I

Stipriausia So. Bostone Šv. Jono Evangelisto Pa
šaipūnė draugija, kuri turi laikraštį “Darbininką” per 
daugelį metų sau už organą, pasiryžo suruošti milži
niškus šokius “Darbininko” Intertypos fondui, kurie 
įvyks tuojau po Velykų, kovo 30 d., 7:30 vai. vakare, 
Municipal Building salėje, So. Boston. Mass. Kad šis 
parengimas finansiniai pavyktų, daugelis šios draugi
jos narių stoja į rėmėjų eiles. Pereitą savaitę įstojo šie: 
Ona Baronienė, So. Boston, Mass........................
D. Armonienė, So. Boston, Mass............................
R. Meizienė, Dorchester, Mass................................
Mrs. O. Švelnis, (Duonkepiai). So. Bcston, Mass. 
Pr. ir Ona Tuleikiai, So, Bostcn, Mass................
Anna Tamošaitis, Hyde Park. Mass. ..................
F. Savilionienė, Newton Upper Faiis, Mass.........

Tą dieną Šv. Kazimiero Lietu
vių Susivienijimo Draugija 
skaitlingai išklausė savo inten
cijai šventų mišių. Jaunimas tu
rėjo bendrą Šv. Komuniją ir
bendrus pusryčius. Kunigai ra- dų atlaidai, 
gino visus eiti prie sakramentų, 
pradedant šeštadieniu 40-ties ir 

gautų, 
naudingą| 
apie šv.:

Primicijų atlaidams 
Kun. K. Jenkus davė 
iliustruotą paskaitą 
Teresėlę.

Per tris dienas pažįstami ir 
prieteliai sveikino tėvus Kazi
mierus Urbonavičių ir Jenkų jų 
varduvėmis, šeštadienį kun. K. 
Jenkui vaikai, Seselių vadovy
bėje, sudarė programėlę, sutei-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
ILKapečius -

251 W. BR0ADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRep$Ms,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sqn 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

(VAITOS SKELBIMAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
K —r

I
*

!i
*

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

.........i
i
J

• Parduodu įvairiausios rūšies auk 
l ainius Ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST 8ROADWAV 
So. Boston. Msm

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

Nuoširdžiai dėkojame gerb. rėmėjams už nuošir
džias aukas ir paramą Intertypos Fondo.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mass.

Kovo 10 d., šv. Petro par. baž-, Sąjunga. Ji turėjo paveldė-
,.x teises ir į Vilniaus

kraštą. Tas teises Sovietų 
Sąjungai pripažino ir nau
jai susikūrusi Lenkija u_ ,o__ ____ __________ (
1921 m. kovo 18 d. Rygoje , vos sutarties teisinės reik-!^- Navickienė, Dorchester, Mass..........
pasirašydama su Sov. Są- šmės ir pobūdžio, teturėjo ; Barusevičienė, Roxbury, Mass.......
junga taikos sutartį, tei- sudaryti modus vivendi:^- Kazi®nė, Brighton, Mass....................

—1-----—J-----(sugyvenimo būdą) tarp Supranavičienė, Dorchester, Mass.
Lenkijos ir Lietuvos, iki 
galutinai bus išspręsti visi 
ginčai tarp abiejų valsty
bių. Suvalkų sutartis nu- , 
tiesė demarkacijos liniją 
nuo Rytų Prūsijos sienos 
netoli Vištyčio iki gele
žinkelio Vilnius Lyda, pa- tos teisinės padėties nė krašto padėtis tarptauti- 
likdama Suvalkus, Seinus, normalių santykių tarp nės teisės požiūriu yra ga- 
Garddiną ir Lydą Lenkijos Lietuvos ir Lenkijos už '
pusėje, < 
vos pusėje. Ta linija bai
gėsi Bastūnuose, iš kur tu
rėjo būti nutiesta toliau, 
kai Sovietų kariuomenė 
bus toliau atsitraukusi.

Suvalkų sutartį jau po
dviejų dienų lenkai sulau- grąžino ne kokiu nors jė- 
žė, suruošdami Želigovskio gos aktu, o tiktai pasirem- 

’ “sukilimą”, vėliau sukur- dama tarptautinės teisės 
darni “Vidurinę Lietuvą, jai suteikiamomis teisė- 
kurią dirbtinu “plebiscitu” mis. Tai yra, kai Vilniaus 
aneksavo prie Lenkijos. i kraštas atsidūrė Sovietų 

Kada, darydami 1921 m. Sąjungos rankose, Lietu- 
kovo 18 d. taikos sutartį va, pasiremdama iš Mas

kvos sutarties • sekančio
mis savo teisėmis, parei
kalavo tas teises įvykdyti, 
kas ir įvyko 1939 m. spa-

nyčioje, prasidės 40 valandų at
laidai.

Visuotiniams atlaidams pelny
ti reikia prieiti išpažinties,'pri
imti Šv. Komuniją, atlankyti 
bažnyčią, kurioje eina 40 valan- 

ir pasimelsti Po
piežiaus intencijai.

Išpažintį galima atlikti dieną 
prieš atlaidus.

Daliniai atlaidai gaunami už 
kiekvieną bažnyčios atlankymą, 
kurioje laikomi 40 valandų at
laidai.

Kaip visuotinuosius, taip dali
nius atlaidus'galima aukoti už 
sielas;

Visuotiniai atlaidai gaunami ir 
‘už mišių atlaikymą, nes per 
į40-tę visi altoriai turi tą galę 
Į bei yra privilegijuoti.

Tą pačią dieną ir valandą į- 
vyksta ir kun. Andriaus Nau
džiūno, MIC., primicijos, 
rytinių pamaldų bankietas.

siškai perimdama tam tik-

ausies padaryta operacija. Li
gonis sveiksta.

Kitas Ketvirčių sūnus, būtent, 
Edmundas vasario 19 d. įstojo į 
Jung. Valstybių armiją ir gavo 
antrojo leitenanto laipsnį. Jis y- 
ra Fort Ontario, Oswego, N. Y.

NAUJA VAISTŲ KNYGA

Sveikata Ligoniams
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai). 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

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

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumafiikf Skaosmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Ezpellerio su inkaru ant dėžutės.

DYKAI KANDIMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit kru
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo Mm-pigų Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠRAN- 
DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštas. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau I

ROSSE PRODUCTS CO. DepL X-9 
2708 W. Farwell Avė. Cbicago, UL

T "

Po

FLORIDOJE SMAGU IR 
MALONU

So. Bostono įžymus biznierius 
James Strigūnas iš Miami, Flo
rida rašo: “Iš laikraščių paste
bėjome, kad pas jus Bostone ir 
visoje Naujoje Anglijoje ne
žmoniškai yra daug sniego. 
Pas mus labai gražu, šilta ir la
bai malonus oras. Maudomės 
kasdieną po keletą sykių. Mūsų 
visa kompanija jaučiasi puikiai. 
Fotografas J. Stukas pusėtinai 
saule apdegęs, mano žmona jau 
nuo saulės spindulių parudavu
si. Nors mums čia ir gera, bet 
vis-gi prisimename visus bosto
niečius ir apgailestaujame kaip 
jūs braidote po sniegą. Visa 
mūsų kompanija nusitarė, daly
vauti Darbininkų Radio 5 metų 
sukaktuvių koncerte ir prašome 
visiems rezervuoti vietas“.

Kiek laiko atgal susirgo p. 
Rolandas Ketvirtis, gyv. Ros- 
lindale, p. Ketvirčio sūnus. Bos
tono miesto ligoninėje jam prie

i

du netiesioginiai pripažin- gražiuoju įvykdyta Lietu- 
i sutarties vos ir Sov. Sąjungos sienų 

sulaužymo faktą. revizija.
• I

Jokiu atžvilgiu nepakeitė Taigi, teisinė Vilniaus

Jel norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite Sį darbą mums.
i

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emoe

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

OueenAim Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Dr. Pašakamis, turįs ofisą 
So. Bostone ir gyv. Codman 
Hill Avė., Dorchester, su žmo
na buvo išvykę į Floridą pra
leisti žiemos atostogas. Grįžo 
pereitą ketvirtadienį pailsėję ir 
saulės apdegę. Pasakoja, kad 
šiais metais ir Floridoje buvo 
šalčių, kurie padarė nemažai 
nuostolių.

I

Padėka
L. Vyčių So. Bostono 17 Algir

do kuopa nuoširdžiai dėkoja 
ponui Albertui Žardeckui už do
vanotas gėles, kūrioniis buvo 
gražiai papuošti stalai laike 
bendrų jaunimo pusryčių sek
madienio ryte, minint Šv. Ka
zimiero šventę, ir p. V. Skud- 
riui, So. Boston Supply Co. sa
vininkui, už stalų atvežimą.

Vyčių Kuopos Valdyba.

MINĖJO 60METŲ 
SUKAKTI

Jurgis Strakauskas, pirmadie
nį, kovo 4 d. minėjo savo 60 me
tų sukaktį. Ta proga jį sveikino 
visa šeima, giminės ir pažįsta
mi. P-nas J. Strakauskas buvo 
atsilankęs į “Darbininką” ir įsi
gijo garbės bilietą į Radio 5-kių 
metų sukakties koncertą, kuris 
įvyks balandžio 21, Municipal 
Building salėje.

VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkt! pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkfns Markei
P. Baltružiūnae ir p. Klinga, Sav. 
7S3 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. 8OSTON. MASS.

i

L Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

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

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonln 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytoj# paramos.

VW skelbkite “Darbininke”

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

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

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

Prot. RaSt. —. Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

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

Tel. Parkway 0558-W 
iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GL—Marijona AukštikalnienO,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininką.

Į *V. JONO EV. BL. PA6ALPINĖ5 
DRAUGIJOS VALDYBA

I Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera, 
16 VVinfield St., So. Boston, Mass.

i Prot. RaSt. Jonas Clineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Į Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St., 80. Boston, Mass

) Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Man. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedčldienį kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salčj. 493 
E. 7th St.. So. Boaton. Maža.

> už- lutinai sunormuota ir ne- 
o Vilnių — Lietu- mezgimas 1938 m. kovo 19 bekelia jokių abejonių. Da

bar Lietuva vykdo tuos 
uždavinius, kurie buvo ak
tualūs jau prieš 19 metų į- 
sigaliojus pirmajai Mas
kvos sutarčiai, kurių ji ta
čiau negalėjo iki šiol įvyk
dyti dėl lenkų smurto, su
laužant Suvalkų sutartį ir 
jėga pasigrobiant kraštą, 
kurs jiems jokia teise nei 
sutartimi nebuvo pripažin
tas.

d. lenkų ultimatumo rezul
tate, nes Lietuva nė po to 
ultimatumo nepripažino 
Vilniaus krašto aneksijos. 
Iš savo pusės, Lietuva Vil
nių ir Vilniaus sritį susi-

su Sov. Sąjunga Rygoje 
lenkai norėjo išgauti, kad 
Sov. S-ga pripažintų jų Su
valkų sutarties sulaužymu 
sudarytą faktiną padėtį, lių 10 d. susitarimu Mas
tai Sov. Sąjungą iš savo kvoje. Tokiu būdu antra ja 
pusės pareiškė tik tiek, Maskvos sutartimi buvo 
kad Vilniaus krašto iš
sprendimas yra Lietuvos ir 
Lenkijos reikalas, jokiu 
būdu neatšaukdama iš sa
vo pusės 1920 m. liepos 12 
d. sutartimi Vilniaus pri
pažinimo Lietuvai, ir vė
liau, 1926 m. rugsėjo 26— 
28 d., pasikeisdama su Lie
tuva notomis, Sov. Sąjun-, 
ga įsakmiai patikrino, kad 
visos Lietuvos teisės, se-į 
kančios iš 1920 m. liepos^ 4
12 d. Maskvos sutarties, y-, 
ra ir ateityj bus Sov. Są
jungos gerbiamos, nebent 
Lietuva pati, susitardama 
su Lenkija, išsižadėtų tų 
teisių dalies.

Panašiai, kaip Sov. Są
junga, ir Tarptautinis Ha- i 
gos Tribunolas savo nu
sprendime nepripažino 
Lenkijai Vilniaus krašto a- 
neksijos teisėtumo, atme
sdamas Lenkijos reikala
vimus atidaryti tranzito 
kelius į Klaipėdą prekių ir 
keleivių susisiekimui iš 
Vilniaus krašto ir tuo bū-

GREENFIELD, MASS.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
•su v.*rti ^k:i itytojy paramos

Telef. Arlington 5537-J

Laisniuotas Kontraktorius
Statau naujus 
ir taisau se
nus namus.

Darbas pilnai 
garantuotas.

J. J. Kirsis
32 Hawthorne Avė.,

ARLINGTON, MASS.

■ ■>

. į

GREENFIELD, MASS.

HUGH E. ADAMS

CIerk of Courts

Greenfieid, Mass. Į>

/ GREET1NGS FROM /

GOODNOVV’S DEPARTMENT STORE į
F 55 Greenfieid, Mass. yŽ 5

į GREENFIELD LAUNDRY COMPANY \

Home of Zoric Dry Cleaning Prompt Expert Laundry Service g
42 Ames Street Tel. 3637 Greenfieid. Mass. Ž

_________________

I i

*

I

f

THE NEW ENGLAND BOX COMPANY

I^ock Comered Boxes. Packing

Boxes in Shooks. Polished Hard Wood Boxcs

Mills in Mass., N. H., and Vt.,

Greenfieid, Mass.

i MILLERS FALLS COMPANY
Incorporated 

Manufacturers of Mechanics Tools 

57—59 We!ls St., Greenfieid. Mass.

JI 11471' 1t H ia TiV I

4

GET THE PARTICULAR8 NOWHEITING AND RLUMBING H«*DQU*RTERS 
FOR NEW ENGLiNO HOME OWNERS

GROSIMA M s 
•VWCV '*

hme $nnrrxn*rt rali 
l>a, Orite Iloar

te .Mim.tr my h.etine r.euirementi and e«. 
Slain your Budcet Flan at ne_jbĮj£at£jnj2_jmJ

NAME .
STREET
crrv..

r T‘ F MOST for YOUR BUtGOING OOLLAR AT

GROSSMAN’S

Tt amazinc. bot it’«
ab^nlutrlv trwr and SO Tearę 
•f Grntsman Service standi 
behind thn budrrt *lan.

BOILERS—RADIATORS 55
OIL BURNERS—STOKERS PAT AS LITTLE As

St., Qumcy,
President 7100

STATĖ

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Atliekame įvairius plumberio dar
bus — įdedu Oil burnerius, gasą ir 

1.1. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

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

Profesionalai, biznieriai, pramontn- 
»ai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitAs “Darbininke”.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbia 3537.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
Sa Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

A. Zaletskaa F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

O.



Lėktuvo
Šiurpus lakūno pergyvenimas prancūzų vokiečių fronte

8

mirtina giesmė. Tak... tak, 
tak pasigirsta visiškai prie 
mano nosies tratėjimas ir 
lėktuvas pradrioskia virš 
galvos. Jaučiu, kaip prope- , 
lerio srovė sujudino para- ! 
šiutą. Oro kova pačiame į- 
karštyje. Priešo lakūnai 
puola mane, kai aš jau esu 
beginklis, ir nori mane nu
leisti žemyn negyvą. Tak, 
tak, tak vėl ataka į mane. 
Nors nematau, bet puikiai 
jaučiu, kai jis suka aplink 
mane ratu ir nuolat šaudo. 
Kiekvieną minutę laukiu 
mirtinos kulipkos. Pasida
rau ramus, nes mirtis vis- 
vien neišvengiama. Akių, 
rankų jau nebeskauda. 
Motorų ūžesys nutolsta. 
Kodėl jie mane paliko ir 
leido gyventi. Supratau, 
kad leidžiuosi žemyn. Stai
ga smūgis, kuris atima 
man laikiną sąmonę. Vė
jas pačiumpa mano para
šiutą ir velka mane per 
krūmus, balas. Bandau lai
kytis, veltui. Tik parašiu
tui užsikabinus, aš turiu 
jėgos atrišti diržą. Pasi
girsta žmonių balsai. Kas 

i jie: savi ar svetimi?! Už
kalbina prancūziškai.
— Prancūzas! — atsakau.
Jie mane veda. Aš, kaip' 

girtas, krypuoju į šalis, i

Kun. J. Kidyko,S. J. Misijų 
Maršrutas

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

4 ir 5 sav. 259 N. Fifth 
Str., Brooklyn, N. Y.

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

Prel. Macijausko Misijų 
Maršrutas

lėktuvo borto. Iššokus, ši 
virvelė žmogaus kūno svo
riu išsitempia ir peiliukas 
perpiauja tam tikrą visą 
narašiutą laikančią virvu
tę. Tada šoktelėja laukan 
išlaisvinta spyruoklė, kuri 
ištempia mažąjį parašiutė- 
lį, o šis, oro srovės pagau
tas, — didįjį. Bet toks bū
das yra nelabai tinkamas. 
Peranksti išsisklaidęs pa
rašiutas gali užsikabinti už 
lėktuvo uodegos ir su sa-i 
vim palaidoti lakūną. Ant
ras parašiuto išskleidimo 
būdas yra vadinamas pa
vėluotas išskleidimas. Jis 
atliekamas pačio lakūno, 
kuomet apsčiai atsitolina 
nuo lėktuvo ir nebėr pavo
jaus būti lėktuvo pagau
tam.

Kaip vyksta pats para- 
šiutisto iššokimas, aš ma
nau teko Jums matyti per 
suruoštas Aero klubo šven
tes.

Dabar, suliepsnojus Eu-

Neatskiriamas lakūnų 1 
draugas yra parašiutas. 
Tai mažas švelnaus šilko i 
maišelis, kybąs lakūnui 
ant nugaros. Siūlyk lakū
nui kažką, bet šio bran
gaus maišelio jis už jokius 
pinigus neatiduos. Ypač 
karo metu, dažniausiai vie
nintelis išsigelbėjimas yra 
parašiutas. Daugelis lakū
nų lieka gyvi tik to maiše
lio dėka. Paimkime kad ir 
mūsų lakūnus, kurie juo 
yra išsigelbėję. Jų skaičius 
prašoka netik rankų ir ko
jų pirštų skaičių. Ir kiek
vienas jų apie savo šoki
mus pasakoja kitaip, kiek
vieno vis savotiškesnis pa
bėgimas iš mirties nasrų.

Parašiutas atsirado ir 
pradėtas praktikoj naudo
tis dar ne taip seniai. Jo 
pradžia, galima sakyti, yra 
didysis karas. Štai, keli žo
džiai apie patį parašiutą.

Tarnybinis parašiutas 
turi 40 kvadr. metrų plo
čio. Jo šilkas yra plonas, 
bet labai stiprus. Nuo šilko 
kraštų eina 16 šilkinių vir
vučių, kurios antru galu y- 
ra pritvirtintos prie stip
raus žiedo. Antrojo para
šiuto galas baigiasi 50 cn. 
diametro skyle, kurios 
kraštai yra apvynioti gu
ma. Nuo šios skylės eina 
dar mažytis parašiutėlis 
šokant, ir patraukus ran
keną, šis parašiutėlis yra 
smarkiai spyruoklės išme
tamas laukan, o srovė pa
gavusi ištempia iš maiše
lio ir didįjį parašiutą. Pa
rašiuto dėjėjai negali apsi
rinkti. Daugiausia tai pa
tys lakūnai juos susideda. 
Mažas apsirikimas, virve
lių supynimas, atšipęs pei
liukas ar kitas koks nors 
neapsižiūrėjimas atneša 
mirtį. Todėl ypatingai! 
stengiamasi dedant visą 
parašiutą gerai apžiūrėti.

KAIP PARAŠIUTĄ 
ATIDARO?

Lakūnas, šokdamas iš 
lėktuvo, gali atidaryti pa
rašiutą dviem būdais. Au
tomatiškai, tai yra tada, 
kai parašiuto virvelės ga
las yra pritvirtinamas prie viršijo. Kaip ir visados,
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Šį tragedija įvyko Ripon mokykloje, Ripon, Cal., kada ekspliodavo perši- 
lęs boileris. Ekspliozija įvyko prieš pat vaikų susirinkimą į mokyklą. Na
mas sudraskytas ir jo skeveldros išnešiotos per pusantro šimto pėdų.

tarp mūs įvyko oro mūšis, apsuptas ir jaučiu, kaip ji ir ši liepsna. Sukaupiu pas- 
Teko kovoti vyras prieš vy
rą. Mane nutvėrė vienas ;čio banga mane visą ap- siu už borto (krašto). Ma-

slenka mano veidu. Karš- kutinės jėgas ir kabinuo-

Providence, R. I. — Kovo 3, 
iki kovo 10 d. misijos.

Amsterdam. N. Y. — Kovo 10, 
11 ir 12 d.d. 40 Valandų Atlai
dai.

Springfield, Dl. — Kovo 17 iki 
Velykų, kovo 24 d. misijos.

"Gyvojo Rožančiaus 
rasiantys

l

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gwojo Rožančiaus Pa
šančiu tanelius. Kiekviena 
inkamai ir 'rražiai ilius

truota — atvaizduota pa-
'i Izcl O Rjvp* fiV r*

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way. So. Boston. Mass

r/auai, ouiiupoiiujuo uu X<į. xvxa.iic; huivuiv viviia^ viv vuxį ay- siu u-o urvu, uvf glrLHS, KrypUOju į SH11S.

ropoję karui, parašiutas y- vokietis ir savo naikintuvu' gaubia, veidą ir rankų są- no krūtinė prisispaudė, sti- sėdžiii mašinon. Važiuoju I

jI
I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

bandė padaryti man galą.'narius baisingai skauda, priau pasispyriau ir pajų- Bandau atplėšti akis. 
_ t šviesa. Ačiū 

giuosi, neįėjus su juo ka- galiu atmerkti akių. Aš Automatiškai ranka prie Dievui, aš neaklas, tik lai- 
ruselėn, jį nukepti. Serija aklas! Jaučiu, kad nieko parašiuto rankenos. 21, 22, kįnįs nudegimas, ir ligoni- 
po serijos apšaudydavau jį nematau. Galvoj švystelė- 23 ir patraukiau rankeną. ngj greit pagysiu.

ra itin brangus ir neatski- bandė padaryti man galą. • narius baisingai skauda, pnau pasispynau ir pajų- Bandau 
riamas lakūno draugas, i Nenusileidžiu jam ir sten- Aš degu! Pajuntu, kad ne- tau, kad aš esu išmestas. Mirktelėja 
VienaS prancūzų lakūnas naiA-nic esu crolin •airiu Aa Au+zvrna+ialroi ronlzo nrio _____ •

iš savo frontinių skridimų 
į vokiečių pusę rašo, kaip , 
šio maišelio dėka išliko 
gyvas ir dar gali būti nau
dingas tėvynei.

Tą dieną aš su kitais ka
rininkais, skaniai juokau
dami, užkandžiavome aero
drome. Mūsų grandis buvo 
paruošta skridimui.

Dzrr... aštriai sučirškia 
telefonas. Iš štabo, esan
čio už 18 km. praneša, kad 
tuojau reikia kilti ir lydė
ti bombonešius, subom
barduoti aerodromą. Mes 
skridome su greitais nai
kintuvais, kurių patvaru
mu ir vikrumu aš labai pa
sitikėjau. Apačioj, žemėje

kaip tik užlipdavo jis ant ja mintis: “na ir tau atėjo Šilkas, tyliai šnerėdamas 
mano kulkosvaidžių. Paša- į galas”. Lauk iš degančio išsliuogė man ant nugaros 
kyšiu, kad jis vykusiai ir lėktuvo. Vienu mostu atse- ir pajutau stiprų sutren- 
sumaniai manevravo, ne- gu pritvirtinimo diržus, kimą. Parašiutas išsisklei- 
pasiduodamas kulipkom. Nevaldoma mašina perėjo dė.
Tokioj masinėj kovoj kau
tis yra labai sunku, nes 
lėktuvai grūdžiasi vienas 
prie kito ir su vienu nega
li pabaigti dvikovos. Man 

. pereina kitas. Aš puolu jį 
iš uodegos ir paleidžiu šva
rią seriją. Atrodo, kad su 
juo baigta..., bet ne. Jis už- 
plėšia aukštyn ir padai
nuoja man su kulkosvai
džiais iš šono. Jaučiu, kad 

, vėjas mus neša į mūsų pu- 
i rudens vaizdai. Žemė išrai- sę ir mes nuo tikslo tolina- 
žyta apkasais, keliais žy- mės. 
giuoja fronto vyrai, slenka 
šokinėdamos 
Perpiaujam 
tikslas visiškai < 
Bet štai netikėtai susidū
rėme su vokiečių naikin-
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į suktuką ir stipriai mane 
spaudė prie sėdynės. — 
Bandau išlysti. Žnektelė- 
ju žemyn. Greičiau, grei
čiau... Juntu, kad aš pasi
dariau visas karštas, kaip

♦♦♦

Kaip aukštai galiu būti! 
Nežinau, bet spėju, kad. 
dar yra aukštai. Virš savęs 
girdžiu motoro ūžimą ir 
kulkosvaidžių kaksėjimą 
ka—ka—ka. Dar kartą ta

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kūpamas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

I

NEW
DABAR — už 10c. galite gauti pa. 
garaCjueį FEEN-A-MINT, skonin
gą, patikimą tiulpiamą gumą, ku
ris pal i uosuoja vidurių užkietėji
mą-----  taipgi galvos skaudėjimą,
gesus. * nevirikinimą. Milijonai 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban
dyk pats t

I
I
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Buvo tikra maišatis. Vie- 
gurguolės. nas pro kitą nardė naikin

ta pat. svaidžių ir pabūklų. Pro 
mano galvą suūžė dar vie
nas “meseršmidtas”. Stai- 

tuvais “Meseršiuitais . Jieiga atsiduriu tarp dviejų 
pikiravimu ir greičiu mus .lėktuvų. Siauros dūmų 

visados, jUOstos parodė, kad prie
šai mane apipylė forforinė-

užfrontę ir tuvai, kaksėdami iš kulko-
• v • a

*

PHONE
So. Boston 

2271

Telefonas
Worcester, 5-4335

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernas 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.

i;
ii

I
J 
f!
£ i!
i! 
i!

* * *
mis kulipkomis ir pereinu A 
į pikę, nes kitaip išsigelbė- ♦♦♦ 
jimo nėra ir galėčiau vėl i 
persigrupuoti naujam puo- y 
limui. Pastačiau mašiną VA__ . _ ______

T

Darbininkų Radio 5 Metų Sukakties

T 
X t
T 
X Municipal Building Salėje,

EAST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ant nosies. Staiga per ma
šiną pereina drebėjimas. 
Motoras pradeda baugi- j. 
nančiai purtėti. Taip visas 
lėktuvas dreba, kad net X 
žandai purtosi. Kas gali y 
būti — aišku. Priešas pa- y 
trankėlės sviediniu patai- *$* 
kė į motoro rėmus ir se- *t* 
kundę po sekundės laukiu, Jį 
kada motoras visiškai iš- X 
lėks. I X

Imu traukti mašiną iš y 
šios padėties, kad sumažin- y 
čiau greitį. Staiga garsus *|* 
sprogimas priešais mane, *t* 
motoro viduje. Trumpą da- Jį 
lėlytę sekundės žiūriu ir X 
klausau. Staiga akinanti X 

į liepsna muša man pro ko- y 
į jas, apsiaučia mane, išsi- y 
i veržia lauk svilindama vei- y 
j dą. Pasidaro karšta ir 
> tvanku.
! Liepsnos dydis akimirka «£ 

išauga. Aš jau sėdžiu jos

t

X
X
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Sekmadienį Baland.-April 21,1940
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 40c.

Dalyvaus Įžymios Dainos Ir Meno Pajėgos
J . ; - . 'Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

Tikietus prašome įsigyti iš anksto. Tikietus platina sekantieji:
Marijona nnmoniine, 
Vincas Valatka, 
M. Karčiauskienė, 
D. Januškevičienė, 
Em.
EL Rusienė, 
J Smitais Cambridoc

h į icf—»—->oniene,

Elena Taruškaitė, 
J. Baltušis,
St. Griganavious,

• ruooencne, 
V TaimibUHc
A. Majauskai, 
A. Stanienė,

J.Macker 
VI. Pautai

X 
X
X♦t

> Cambridre 
oBučemėje, 
Lowell, Mass. 

Sidabrienė, Wotesleryj 
Ona Jereckaitė, Lawrence 
U Pazniokienė Horwoodc

. MncnaNaK, nasnua

M 0. hraškfenė,
LMafksienė,

. ureMeiiiiTe,
"tart 
F. Tai
J. Savicko Bučemėje, 

farcester, M«$s.
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