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Vertinga 5v. Sosto 
Dovana Lietuvai

Kaunas —Vasario 22 die
ną užsienių reikalų minis
tras Urbšys priėmė Šven
to Sosto charge d‘affaires 
monsinjorą Burzio, kuris 
Šventojo Tėvo pavestas, į- 
teikė Lietuvos vyriausybei 
įkirtą labai vertingo isto
rinio dokumento — Giaco- 
mo Gastaldi Padunojo 
kraštų ir jiems gretimų 
sričių 1546 metų žemėla
pio reprodukciją. To že
mėlapio originalas prieš 
kurį laiką buvo rastas Va
tikano archyvuose. Šv. Tė-' 
vo paliepimu išstatyto že-. 
mėlapio buvo pagaminta' 
reprodukcijų, kurių po | 
vieną su plačiu komentaru i 
įteikiama visų tame žemė-: 
lapyje pažyėmtų kraštų i 
vyriausybėms.

Užsienių Reikalų minis
tras vyriausybės vardu pa
reiškė monsinjorui Burzio 
padėką už tą Šv. Sosto dė
mesį ir didelį palankumą 
Lietuvai.
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Vilnius — Lenkams be
šeimininkaujant Vilniuje, 
visa korespondencija į Vil
nių turėdavo būti adresuo
jama iš užsienių “Polonia, 
Wilno”, bet kai tik Lietuva 
Vilnių atgavo, tokių siun
tinių nė nebepasitaiko. Jau 
iš viso pasaulio, net iš toli
mųjų Amerikos valstybių, 
gaunamieji įvairiomis kal
bomis laikraščiai ir kita
taučių laiškai adresuojami 
“Lietuva, Vilnius”. Fir
mos, kurios adresus turėjo 
atspausdintus, jau pers
pausdinusios ir naujose e- 
tiketėse įrašytas tikras a- 
dresas: “Vilnius, Lietuva”.

Rusija Skiria Didžiausias 
Sumas Ginklams

Maskva, bal. 4, — Sovie
tų Rusija, 1940 metams 
paskyrė išleisti 57 bilijo
nus rublių karo reikalams. 
(Paprastai rublius vertas 
20 centų Amerikos pini
gais, bet dabar sovietų Ru
sijos valiuta nėra biržoje, 
ir negalima tikrai pasaky
ti kiek bolševikų pinigai 
turi vertės pasaulio biržo
je). Sovietų Rusija reika
lauja, kad per šiuos metus 
valstybė turėtų 183,954, 
633,000 rublius ir išlai
doms, priskaičius karo, 
skirta 179,913,376,000 rub
lius. Kiekvienam aišku, 
kad valstybės didžios išlai
dos yra našta žmonėms. 
Iš kur gi valstybė surenka 
pinigus, jei ne iš žmonių, 
apsunkindama juos įvai
riais mokesniais? Kada so
vietų Rusija pasiryžo išlei
sti 56 bilijonus karo reika
lams, tuos pinigus atims 
iš vargdienių žmonių. Bol
ševikams nerūpi žmonių 
gyvenimo gerovė, tik išpla
tinimas komunizmo žudy
mais ir karo ginklais.
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Geneva, Šveicarija, bal. niaus ir sutartimi liepos 12 
4,—Pereitą antradienį Lie- d., 1920 m. Vilnių ir Vil- 
tuvos vyriausybė per savo niaus kraštą pripažino Lie- 
atstovą lygoje Jurgį Na- tuvai.

Pereitais metais, kada

Lietuva savo pareiškime 
tarp kitko štai ką pasakė: 

į “Atgaudama sostinę, Lie
tuva įvykdė savo buvusias 
teises, kurios niekad nei

Lietuvos Trispalvė Vėliava Plevėsuoja Ant Šio Laivo Bostono Uoste

Lietuvos-Amerikos Prekybiniai

Laivas “Denny—Lietuva” Plaukia 
Lietuvon

Šia proga pirmu kartu platinimo tinklą, bet ir dėl 
galima išsamiau Amerikos nepalankių veikimo sąly- 
lietuvių visuomenę pain- gų, kurios susidarė dėl to, 
formuoti kaip dabartinio kad kai kurie konkurentai 
karo metu Lietuva, nuga- buvo ir yra nepatenkinti 
lėdama daug kliūčių, sek- Litamcorpo atsiradimu, 
mingai ugdo prekybinius Tačiau ramus, taktiškas 
ryšius su Amerikos Jung- veikimas kliūtis sėkmingai 
tinėms Valstybėms. nugalėjo. Dabar Litamcor-

Kaip jau Amerikos lietu- pas yra įgavęs pasitikę ji- 
viams žinoma, pradžioj mą prekybininkų šeimoj ir 
1938 m. New Yorke atida- kasdieniniame gyvenime 
ryta pastovi prekybos įmo- naudojasi jų palankiu 
nė, kurią čia įsteigė trys traktavimu, 
didžiosios Lietuvos ekono- IMPORTAS
minės organizacijos: Mais
tas, Lietūkis ir Pienocen-1 Nuo susiorganizavimo i- 
tras. Ši įmonė pavadinta ki pereito vidurvasario Li- 
Lithuanian - American Im- tamcorpui teko daugiau- 
port & Export Corporation šia importuoti Lietuviški 
(Litamcorp, 157 Chambers Maisto produktai. Taip per 
St., New York, N. Y.). j 10 mėnesių 1938 m. Litam-

Pradžioje Litamcorpo corpas pardavė Maisto 
Bendrovės darbas buvo produktų už apie $349,280. 
sunkus, reikalavęs daug 00. Pereitais 1939 metais 
takto, atsargumo ir pra- parduota už $328,059.00 ir 
matymo. Sunkumų buvo; jei ne karas, ta suma būtų 
netik organizuojant prekių (Tęsinys 4-tam puslapyj)

Anglijos Ministrų Kabinetas
Persiorganizavo

Churchill Dabar Karo Diktatorius

VOKIETIJA PATARIA RUMU
NIJAI PALEISTI KAREIVIUS

 ♦------------------------------------

Berlynas, bal. 4, — Vo-' KofMlfUS

atstovą lygoje Jurgį Na
vicką įteikė Tautų Lygai 
pareiškimą dėl lenkų vai- Vokietija ir Rusija pasida- 
džios protesto, kurį jį įtei- lino Lenkiją, Lietuva di- 
kė Lygai pereitų metų plomatiniu būdu Vilnių ir 
spalių 24 d. dėl to, kad Lie- dalį Vilniaus krašto atga- 
tuva atgavo ir prijungė vo iš Rusijos. 
Vilnių.

Lietuva tuo pareiškimu 
atmetė lenkų teisę protes
tuoti prieš Vilniaus ir apy
linkių žemių ]_ 
Lietuva savo pareiškime į- 
rodė Tautų Sąjungai, kad 
lenkai po Suvalkų sutar
ties pasirašymo neteisėtai 

tu Ldikračtic kirP- Užgrobė Vilnių ir Vilniaus c kroato ir* l.iAniva mn.

j°kiu laiku nebuvo perleis-
I

kietijos vyriausybė patarė • ■_ ii* • • u i kraštą, ir kad Lietuva nie-Rumunijos valdžiai paleis- SiStTBVO UzsfefliO VdlstybcS kad Vilniaus nėra išsižadė-
ti 500,000 kareivių ir arini-Į 
jos, kad jie galėtų dirbti 
laukų darbus. Hitleris ska
tina Rumuniją j----- 
taukus ir paskiau parduoti. “rtj^s laikytis ___ _
vokiečiams kviečius ir fa- Worker-> įsiregistravo Wa- 
tus javus. Hitleris pažade-, shingtone kaip0 
jopasiųsti j Rumuniją Rusijos agentas užsienių 
specialistų, kad daugiau 
javų būtų galima užaugin
ti Rumunijoje. Tačiau Ru- 
munijos karais. Karo
lius, nesutinka mažinti ka
riuomenę, nes jis jaučia, 
kad čia gal tik yra Hitlerio 
ir Stalino planas užgrobti 
ir pasidalinti visą Rumuni
ją-

išdirbti' nešama.

Bostono Raudonieji Bėdoje

A

Agentu
New York, bal. 4 — Pra- 

kad komunistų 
i “Daily

JUSI.

Vilnius yra Lietuvos sos
tinė. Rusija atsisakė Vil-

tos Lenkijai”.
Tautų Lygos diplomatai 

po tokio Lietuvos pareiški
mo nenumato kaip lenkai 
ar alijantai (Anglija ir 
Prancūzija), kad ir kažin 
kaip norėtų, gali atremti ir 
įrodyti kitaip, negu Lietu
va jiems įrodė savo pareiš
kime.

36 Prancūzijos Raudonieji 
Ex Atstovai Gavo Kalėjimąvalstybių agentų arba or

ganizacijų registracijos 
departmente.

Jeigu komunistų parti
jos organas veikia sovietų 
naudai, tai ne kitaip gali 
būti ir su ta partija. Gali
mas daiktas, kad po visų 
Dies komiteto tyrinėjimų _ ~ _
komunistų partija bus pri-I metus kalėjimo, kaikurie 
pažinta sovietų Rusijos a- gavo ir pinigines bausmes 
gentu. • ir atimtos civilės teisės per

Paryžius, bal. 1 — Pran-i5 metus, 
cūzijos milįtaris teismas 
tyrinėjo 36 komunistų ats
tovų kriminalę bylą. Teis
mas tęsėsi visą savaitę. Vi
si 36 komunistai gavo 5

. Aštuoni kiti ko
munistai, kurie kariavo už 
Prancūziją pasauliniame 
kare, gavo po 4 metus ka
lėjimo, bet jiems bausmę 
suspendavo. Kiti komunis
tų atstovai gavo pinigines 
bausmes po 4,000 ir 5,000 
frankų. Devyni kiti dar 
slapstosi.

i TELJIIM/TON
TT

Londonas, bal. 4, — An- ] 
glijos premjeras Neville 
Chamberlain padarė per
mainas ministrų. Permai
nė vietomis 11 ministrų. 
Winston Churchill,, pirmas 
laivyno viršininkas gavo 
karo diktatoriškas teises. 
Tik už jūros prekybos mi
nistras paskirtas naujas, 
kiti visi tie patys naujose 
pareigose.

Anglijos ministrų kabi
netas dabar yra griežčiau 
nusistatęs prieš nacizmą.s 
Pritaręs agresyviai akcijai 
prieš Vokietiją.

lį, ir buvusį South Afrikos 
unijos generalinį - guber
natorių.

Naujas gubernatorius 
Earl atvyks į Kanadą ir už
ims pareigas birželio mė
nesyj.

Washington,"D. C., bal. 4, 
— Dies komitetas, atnauji
nęs anti-amerikoninės vei
klos tyrinėjimą, pradėjo 
nuo Bostono raudonųjų. 
Komitetas “pakvietė” Jau
nų Komunistų Lygos va
dus pasakyti apie tos or-Į 
ganizaci jos veiklą. Thomas 
Francis Patrick O’Dea, ko
munistų lygos pirminin
kas, klausinėjamas atsisa
kė pasakyti vardus stu
dentų, kurie priklauso prie 
tos lygos. Jis tik pasakė, 
kad iš Harvardo ir kitų žy
mių universitetų kaikurie 
studentai priklauso prie 
tos komunistinės lygos. 
Komunistų lygos pirmi
ninkui gręsia kalėjimas už 
Kongreso komiteto įžeidi
mą.

Pažymėtina, kad komu-

Anglija Pareiškė Nusistatymą

Londonas, bal. 4, — An
glijos ministras Chamber- 

Ilainas pareiškė, kad vy- 
riausybė yra nusistačius 
kariauti iki Vokietija bus 
nugalėta. Pirmiausia, An
glija stropiau prižiūrės, 
kad Vokietija negautų rei
kalingų karui daiktų iš ne
utralių valstybių; toliau, ji 
iš neutralių valstybių su-

• •v • —

Suomiai - Rusai Pasitari
muose

Helsinki, bal. 4, — Sovie 
tų Rusijos ir Suomijos vy
riausybės atstovai susirin 

___„_____ , ________ ko nuodugniai nustatyti 
nistai griežtai atsisako iš- rubežių, kaip padarytoji 
duoti narių sąrašą.______ 'sutartis reikalauja.

C.BROOKLYH.N.Y.

CmiaIIc

Šveicarijoje Nėr 
Didėja

k MILIJONAI ŽMONIŲ

pirks javus, geležį ir kito
kius daiktus, mokėdama 
brangiau, kad tik tos vals
tybės jų neparduotų Vo
kietijai, nes Anglija kitaip 
būsią priversta imtis prieš 
jas varžymo priemonių. Y- 
patingai Anglija nusistatė 
toliau neleisti, kad Švedija 
Darduotų geležį vokie
čiams; iš Balkanų valsty
bių Anglija supirks javus. 
Jis sakė: “Neutralės vals
tybės mums turi prižadėti, 
kad neves prekybos su Vo
kietija, nes turime neįleis
ti į Vokietiją medžiagos, 
kuri sunaudojama karo 
ginklams: mes turime su
varginti Vokietiją”.

Chamberlainas pasakė, 
kad apie taikos sąlygas da
bar negali būti nė kalbos, 
nežiūrint kas jas siūlytų, 
iki Anglija ir Prancūzija

GRAŽUS AMŽELIS
Kovo 27 d. palaidotas iš 

Šv. Jurgio par., Brooklyn, 
New York bažnyčios a. a. 
Izidorius Strikis, sulaukęs 
net 105 m. amžiaus. Savo 
gyvenime, ligi peržengė 
100, jis nebuvo pas gydyto
ją. Neturėjo veik nė vieno 
žilo plauko ir nebuvo pli
kas. Mirė senatve. Buvo 
žemaitis.

RADAI JT A KINIJOJE nesusitars kokios turėtų
* V V 4,,

Anglija Paskyrė Naują 
Gubernatorių Kanadai

Berne, Šveicarija, bal. 4, 
— Gyventojai didžiai susi
rūpino, kadangi vyriausy
bė pašaukė šimtus tūks
tančių kareivių ir kariuo
menės pratybas. Šveicari
jos kariuomenė žymiai dens potvyniai sunaikino 
šiuo metu padidinta. Yra laukų javus ir dabar žmo- 
spėliojimų, kad vokiečiai

Peiping, Kinija, bal. 4, — 
Kiniečiai praneša, kadį 
šiaurėje, Hopei apskrityje 
apie penki milijonai žmo
nių badauja. Praeito ru-

žudo, kad nekęsti baisaus 
bado mirties.

būti taikos sąlygos, jų ge
riausiai ateities apsaugai.

Vilnius — Vilniaus mies
te yra 29 katalikų bažny
čios ir apie 10 koplyčių, 
106 žydų sinagogos, 10 sta
čiatikių cerkvių, 1 evan
gelikų liuteronių ir 1 ev. 
reformatų bažnyčios, 1 ka
raimų maldykla ir 1 toto
rių mečetė. Evangelikai ir 
žydai jau susisiejo su savo 
tikybinių organiazcijų 
centrais Lietuvoje, šiomis 
dienomis Vilniaus žydų ra
binai duos priesaiką Lietu
vos valstybei.

Londonas, Anglija, bal. 4, 
— Anglijos valdžia pasky
rė į vietą mirusio genero
lo Kanadai, Lord Tweeds- 
muir, Earl iš Athlone, ka
ralienės motinos Mary bro-

Darbininkų Radio ProgramaKaunas — Švietimo mi
nisterija artimiausiu laiku 
steigs dar 54 naujas vals
tybines bibliotekas, iš ku
rių 32 Vilniaus krašte, o

šeštadienį, balandžio 6 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
radio stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progą klau
syti gražios Darbininkų Radio programos, kurią išpil
dys p. Onos Ivaškienės išmokintų ir vadovaujamų jau- 
namečių grupė. Programa susidės iš dainų, muzikos ir 
pranešimų. Jaunamečių orkestras sugros lietuviškus 

ventojams ^nuo priešų”gi mirusių žmonių lavonai; to savivaldybės ir jos vie- tautinius muzikos kūrinius. Prašome pasukti savo ra- 
vokiečiams būtų didžiau- jie taip pat apsako, kad toje įkuria valstybinę bib- dio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios 
šia kliūtis.

nės neturi maisto. Jie mai-
mano per Šveicariją pulti ginasi medžių žievėmis, kitas 22 įvairiose kitose 
Prancūzi ją. Tačiau, abejo-į valgo žolių šaknis. Atkelia- vietose. — Šančiuose Švie- 
tina, nes Šveicarijos kalnai vę iš to krašto žmonės sa- timo ministerija perima 
yra geras apsigynimas gy- ko, kad. visur matosi badu beblioteką iš Kauno mies-

žmonės, visos šeimos nusi- lioteką. programos.

. ------------------------------ - ■ .......................................................................



Penktadienis, Balandžio 5, 1940

{VAIRIOS žinios
SHENANDOAH MIESTO 

NELAIME
Shenandoah, Pa.— Mies- drai toji nelaimė palietė 

tas dėl iškasimo anglies 319 pastatų. Paliestame 
po miestu daug nukentėjo.I plote gyventojų randasi 
Dvi savaitės atgal, šiau-; 2367. Lietuviškų šeimynų 
rės-rytų kampas pradėjo tame plote gyvena 156, di- 
slinkti į žemę. Gatyės pra-džinma jų turi nuosavus 
dėjo trukti, namai skilo ir namus. Tad ir lietuviai 
į šonus krypo, o sunkės-daug nukentėjo. Dabarti- 
niems namams grėsė pavo- nė kaina sugadytų namų, 
jus sugriūti. Toji nelaimė bendrai imant gyvenimo 
palietė ir sugadino sekan- namus, yna vertinami po 
čius namus: 226 gyvenimo $4,500. Namų savininkai 
namus, 60 gyvenimo ir 
biznio jiamus, 23 vientik 
biznio namus, 3 dirbtuves,

Į
1 
i
i
I 

susitvėrė draugiją, kuri 
ieško kaltininkų, pagalbos 

į-^miešto viešiena reika^ iš valstybes ir būdų apsi- 
lams pastatytus namus, į- saugoti nuo panašios ne
imant ir 2 mokyklas. Ben- laimės atsikartojimo.

Vokietija Laimėsianti Karą
Berlynas, bal. 4,— Mar

šalas Goering, kalbėdamas 
į Vokietijos jaunimą, pa
reiškė, kad Hitleriui davus 
ženklą, visa ginkluota ga
lybė bus nukreipta prieš 
Anglija ir Prancūziją ir 
Vokietija greitu metu lai
mėsianti karą. Jis sakė: 
“Hitleris turi visą karinę 
galybę vakarų fronto lai
mėjimui. Per aštuonioliką 
dienų mes nugalėjome 
Lenkiją; mūsų laimėjimai 
užtikrina ir dabar, kada 
Hitleris tik duos mums 
ženklą pradėti smarkų ka
rą”. Į tokį Goeringo parei
škimą, Prancūzijos vy
riausybė atsakė: “Jei vo
kiečiai nori karo vakarų 
fronte, mes esame prisi
rengę”.

--------------------------- 1

Brity Kareiviai Nuštvė 
10 Strdkieriv

DARBININKAS
rekordinio 40 laipsnio (pir-
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MALDA

i

kuoš, tai policija ir karei
viai nesikiš į streiko lauži
mą. Bet ką darbininkai tu
ri daryti, kada streiklau
žiai išprovokuoja riaušes?

Valdžia turėtų įsikišti ir' 
priversti kompanijas ne
priimti streiklaužių, kada 
kyla streikas, nes streik
laužiai, o ne streikieriai iš
provokuoja riaušes.

“BABY BOY” ,

—• T T • susid°m^jimas kanklė-Žinios Iš Lietuvos js.
liaudies konservatorija. 

:Mano tikslas nebuvo iš
leisti muzikos specialistus, 
bet įdiegti žmonėms muzi- 

Perleidau apie

Gaisras LkpiMje

Panevėžys — Vasario 20 
d. susijungus elektros lai
dams užsidegė Panevėžio 
ligoninė. Nuostolių pada
ryta už daugiau, kaip 100 
tūkstančių litų. Kova su 
ugnimi truko 11 valandų. 
Laimei, kad gaisras įvyko

New York, N. Y. —
Pirmadienį, balandžio 1 d.,

š. m., p.p. A. J. Mažeikai, susi- dar dienos metu (pastebė- 
laukė gražaus sūnelio. Motina ir tas 19 vaL), tai pavyko iš- 
sūnelis (kuris bus pavadintas gelbėti visus ligonius, ku- 
Bemardas Antanas) randasi rie buvo gkubiaj išgabentiBernardas Antanas )

'prancūzų ligoninėje, New York 
City. P-nus Mažeikos su naujuo
ju ir mylimuoju svečiu sveikina
me ir linkime, kad šis džiaugs
mas jums neštų daug vilčių ir 
stiprintų jūsų pasiryžimus, o 
taipgi didintų lietuvių ir Vyčių 
skaičių.

P-nas Antanas J. Mažeika yra 
buvęs keletą metų Lietuvos Vy
čių organizacijos pirmininkas ir 
taipgi New York ir New Jersey 
apskričio pirmininkas ir labai 
nuoširdus katalikiško veikimo 
rėmėjas. Taipgi ir ponia didelei 
pasidarbavusi vietinėse vyčių 
kuopos komisijose.

Ndola, Šiaurės Rhodesi- 
joj, bal. 1 — Britų valdžia 
pasiuntė 250 kareivių iš 
Bulawayo į Nkaną, kur ka
reiviai nušovė 10 afrikie
čių streikierių ir sužeidė 
20 kitų.

Luangwa distrikte Nka-
> na koncesijoj streikas pra? 

sidėjo kovu 17 d. Sustrei
kavo vario kasyklų 3000 
darbininkų. Darbininkai 
reikalauja pakelti algas 25 i Lietuvoje yra jau 18 juo- 
nuošimčių ir taipgi pridėti ’ ' 
5 nuoš. pakilus pragyveni- į 
mo išlaidoms. Streikieriai 
norėj sutrukdyti streiklau
žius, kada jie atėjo atsiimti 
algų. Įsimaišė policija. Ki
lo riaušės. Riaušininkai 
akmenimis, kaip sako, su- 
žeidę 14 kareivių. Karei
viai paleido šūvius į strei- 
kierius.

Sakoma, streikieriamš 
buvo užtikrinta, kad jei jie 
ramiai be riaušių strei- prieš keletą metų.

Kaunas Šiuo metu

I

dųjų sidabrinių lapių ūkių, 
kuriuose auginama per 
800 lapių; be to yra 10 au
dinių augintojų, kurie turi 
per 400 žvėrelių, ir 20 au
gintojų, kurie laiko apie 
300 nutrijų. Praėjusiais 
metais buvo rinkai atiduo- j 
ta 700 juod. sidabrinių la
pių, už kurių kailius gauta 
apie 180,000 litų. Brangių
jų kailių žvėrys Lietuvoje 
pradėta auginti dar tik

į netoli esančią mergaičių 
gimnaziją. Ligoninės sude
gė pusė pastato, daigiau
siai nukentėjo chirurgijos 
skyrius, kuriame sunai
kinta dalis brangių įrengi
mų, nors instrumentus ir 
pavyko išnešti. Su gaisru 
kovoti buvo begalo sunku, 
nes dėl speigo nuolat už
šaldavo siurbliai ir moto
rai, blogiau, kad ir vandens 
trūko. Ligoninė buvo 3 
aukštų, 50 metrų ilgio, tu
rėjo 18 skyrių, salių, kabi
netų ir kt. Lietuvoje dar 
pirmas atsitikimas, kad 
degė ligoninė. Laikinai li
goninė bus įrengta mergai
čių gimnazijos patalpose. 
Panevėžyje yra dar tik 

i viena, žydų ligoninė.

Cukraus Fabrikai Lietuvoje

ŠVENTAS RASTAS-
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

3
“DARBININKAS”

* Broadway, So

pie kanklių meno atgiji
mą Lietuvoje taip pasako
ja:

Dar būdamas mažas vai- kos meilę. Perleidau apie 
kas, sykį, bežaisdamas, jis 800 mokinių. Dabar yra a- 
kreida nupiešęs kažką, ką pįe 90 mokinių ir apie tiek 
jo senelis pamatęs paša- pat nori įstoti. Kanklės ne
kęs: “Tai yra kanklių gal*tbežus Lietuvoje! Jau daug 
va. Tokios buvo senovės mano mokinių turi įsigiję 
kanklės” ir vaikams papa- kankles, su kuriomis, ti- 
sakojęs apie senovės Lie- kiu, nebesiskirs niekados, 
tinusios lietuvių dvasią ir Ateis laikas, kai Lietuvą 
priešai jų tol nenugalėję, vėl bus galima pavadinti 
tu ir jos dainius - kankli- muzikna ir dainų šalim, 
ninkus. Kad kanklės gai- Mirdamas nebeturėsiu rū- 
kol neišnaikinę kanklių, pėsčio dėl kanklių”.
Jie kankles grobdavę la- Kanklių konservatorijo- 
biau, nei ginklus, atpirkda-,je mokiniai suskirstyti į 4 
vę ir sunaikindavę, taip grupes. Pirmojoje iš brie- 
kad ilgainiui kanklių nebe- žinių mokiniai pralavina- 
likę. Bet senelis didikų' mį techniškai, antrojoj la- 
Karpių dvare matęs vienas vinama technika ir išeina- 
kankles, gal tos buvusios ma muzikos teorija, tre- 
vienos iš paskutiniųjų, jis čiojoj grupėj jau grojama 
jas puikiai tebeatsimenąs, iš gaidų, o ketvirtojoj mo- 
ir tų kanklių formą nu- kiniai pratinami kompo- 
braiže ant durų. Nuo to nuoti ir diriguoti. Koncer

tuose kiekvienas diriguo
ja savo sukomponuotas 
daineles.

Trečiojo irKaunas
ketvirtojo cukraus fabrikų 
statymui imamasi jau kon
krečių paruošiamųjų dar
bų. Trečiasis fabrikas ga
lutinai nusistatyta statyti 
Panevėžyje. Ketvirtajam 
ieškoma vietos apie Alytų. 
Į vakarus nuo Alytaus, Ū- 
drijos, Krokialaukio ir 
Simno apylinkėse esama

senelio mirties ir draugys
tės su juc vienintelis ma
no gyvenimo tikslas buvo 
kanklės. Mokiaus, kiek be
galėdamas muzikos, įsigi
jęs muzikinį išsilavinimą, 
pradėjau dirbti kanklės. 
Paėmiau senuko ant durų 
nubraižytą formą. Norė
jau senųjų kanklių papras
tumą suderinti su muzi
kos laimėjimais, kad kan
klės galėtų atsistoti šalia 
smuiko, pianino ir kt. mu
zikos instrumentų. Viskas 
pavyko puikiai, bet nebuvo 
lėšų kanklėms dirbdinti. 
Kai paprašiau padėti vieną 
turtingą dėdę, ką tik grį
žusį iš Amerikos, tas man 
patarė pas psichinių ligų 
gydytoją patikrinti Svei
katą. Tai mane paveikė, irDilimu . nav<Į. aoa aa

daug tinkamų cukriniams į tikrai pradėjau galvoti, 
runkeliams auginti žemių. < gal aš nenormalus. Gydy-’ — - -

i — Patirta, kad rimtai gal
vojama ir apie penktąjį 

i cukraus fabriką, kurs taipcukraus fabriką, kurs taip 
pat būtų statomas Suvalkų 
krašte.

f------- jva— u
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,tojui patikrinus, kad esu 
normalus, vėl kibau į dar
bą. Nenoriu pasakoti, kaip 
gyvenau, bet per keletą 
metų susitaupiau 10,000 
litų. Pasiskolinęs dar ke
letą tūkstančių, užsakiau 
kelis šimtus kanklių. Pra
dėjau mokyti kankliuoti, 
susilaukiau viršininkų ne
malones, turėjau atsisvei
kinti su tarnyba. Bet ne
nusiminiau, kanklininkų 
skaičius augo. Sužinoję

mą syk Birštone užregis- 
(truota antrąjį sykį Uteno
je). Tokie stiprūs šalčiai 
padarė daug nuostolių ūki
ninkams. Vienam sušalo 
bulvės kitam runkeliai o- 
buoliai ir kitos daržovės. 
Keliuose Utenos valsčiuo
se sušalo keli žmonės, o ne
mažas skaičius atšalo ko
jas, rankas, nosis ausis. _ _ 
Daug kas apserga plačių "'" 
uždegimu. Utenos,. Zarasų, * ® ką mes darome su visų val- 
Pane vėžio, Rokiškio ligo- Valdovu — Dievu? Jo pra- 
ninės perpildytos sergan- šymų būdas yra mums duotas 

, čių. [ — malda. Mes maldą kalbame
Ūkininkai riė tiek besirū- tik automatiškai, lūpomis, o 

kiek Savo gy- mintys, širdies jausmai 
ąpeiforns tę- skrajoja po visą pasaulį. Na ir 
tiki iš kloji- kaip galime tikėtis jo pagalbos, 
piritu Mat, ^P ^ali Dievas išklausyti to- 
ligfndami gy- kio prašymo, kuriuo dar Jis pa- 
I SUeda. Dėl niekinamas, užgaunamas. At- 

23 Sumažėjo ir minkime, kad Dievas girdi ir 
ungttrrras. Kai mato mūsų elgesį ir mūsų žo- 

(fidesri spei- džius sirdi geriau, kaip anas 
valdovas.

Jėzus Kristus daugelį kartų 
pasakė: “Ko tik prašysite Tėv 
mano vardu, gausite”. Jėzau: 
žodžiai yra teisingi ir šventi 
Jėzus nieko nepasakė, kas nebū 
tų galima žmogui išpildyti ai 
gauti. Taigi, pirma reikia tikrai 
tikėti į Dievo būtybę, į Jėzų 
Kristų ir Jo mokslą, o ne iš var
do būti kataliku.

Pirmoj vietoj yra malda, mal
da yra didžiausias ginklas, di
džiausia galybė, didžiausia lai
mė, šioje žemės kelionėj ir rak
tas.} amžinąjį gyvenimą. Malda 
turi būti, tikra malda, ne tik 
lūpomis, bet iš širdies jausmų, 
tikro širdies troškimo. Tokias 
maldas visados Dievas išklauso 
ir išklausys : ko prašysime tą 
gausime, kaip Kristus yra pasa
kęs. J. K. Mikas.

Jei mes nueisim bent pas ko
kį savo valdovą ir pražysim ko
kios nors jo malonės, bet kalbė
dami su juo kitur žiūrėsim, o į 
savo valdovą visai nekreipsim 
domės, ar mes gausim prašomo 

jdalyko, ir ar išklausys valdo- 
jvas mūsų prašymo. Nieku būdu, 
dar pašaukęs savo tarną išpra
šys per duris.

Kanklių konservatorijo-

Lietuvos Veidą

bu-
žėHaiš. Avys, kur buvo nu
kirptos prieš speigams už
einant, taip pat apraišioja- 
mos palomis. -^- Žiemken
čiai javai, žemei iš anksto 
įšalus ir storu sniegu pri
dengus, turės būti gerai 
peržiemavę, bet soduose 
nuostoliai bus dideli, ypa
tingai jaunuosiuose. — 
Miškuose darbai gyvi, bet 
per gilus sniegas ir čia la
bai trukdo^ iki šonų. — Po 
paskutiniojo rekordinio 
Speigo naktį į vasario 21 d., 
Staiga užėjusi tropikinių 
jūrų šilto oro srovė visiš- . 
kai išstūmė poliarinį šaltą-. ’ 
jį orą, ir vasario 22 d. rytą policininkų, jau pradeda
šalčio bebuvo 4, vėliau tik 
2 laipsniai.

i, UnihMtailM''
remontas

i ‘' K'

Kaunas — Gili ir šalta 
žiema, kokios neatmena 
nei seneliai, smarkiai pa
keitė Lietuvos, ypatingai 
šiaurės rytų, veidą. Pus
nių laukai, tikri sniego kal
nai, užgulė kelius, vieške
lius ir plentus, kuriais nei 
tik automobiliais, autobu
sais; bet ir rogėmis nebe
galima išsikasti. Rokiškio- 
Utenos apylinkėse tenka 
matyti rogėmis važiuojan
tį žmogų, kurio arklio tik 
nugara kyšo iš provėžų. 
Rokiškio apskrityje, kur 
sniego danga siekia metro, 
labiau panašu į Sibiro vai
zdus, bet jokiu būdu ne į 
Europos. Rokiškio - Ute
nos apskr. vietomis pus
nys siekia 4—5 metrus 
aukštumo. Iš vėjo suneštų 
sniego kalnų kažkur tema
tyta tik pusė stogų, o kar
tais tik namų kaminai. Ka
da kada, bet šiemet Zarasų 
kraštui tinka “Lietuvos 
Sibiro pavadinimas.

Nuo Kalėdų iki štai vasa
rio 22 d., su mažomis per
traukomis, Lietuvą kanki
na stiprūs poliariniai spei
gai. Nuo pat Kalėdų nebu
vo nė vieno atodrėkio. Ke-

Vilnius — Kooperatyvų 
sąjungos “Lino” speciali 
komisija apžiūrėjusi Nau
josios Vilnios linų fabriką, 
rado, kad fabrikas nors ir 
didelis, bet reikalingas pa
grindinių patobulinimų ir 
remontų, kas kaštuos per 
50,000 litų. Fabrikas dirba 
dviem pamainomis su dau
giau, kaip 300 darbinin
kais. Per mėnesį pagami
nama po 200 tonų linų ir 
nuošukų. Fabrikas galėtų 
ir dar labiau priimti darbi
ninkų, bet kol kas trūksta 
žaliavos, nes atgautoji Vil
niaus sritis pati linų žalia
vos veik neturi — linų sė
jamieji plotai pasiliko 
SSSR pusėje, todėl žaliava 
gabenama iš Utenos - Za
rasų ir Suvalkijos rajonų. 

1 Ateinantiems metams bus 
rūpinamasi išplėsti linų 
auginimą ir Vilniaus apy
linkėse; ypač apie Dūkštą, 
Ignaliną, Nemenčiną ir Ei
šiškes, kur žemės kiek ge
resnės.

apleisti patalpas ir išsi
kraustyti. Manoma, kad i- 
ki vasario pabaigos visi 
lenkai iš Palangos bus iš
kraustyti į kitas jiems 
skirtas koncentracijos vie
tas. Palangos vilų rajonas, 
kur jie gyveno, yra paste
bimai nukentėjęs, taigi 
teks gerokai pridėti ir pa
ims laiko, kol vėl apsivalys 
ir apsitvarkys, kad sezonui 
prasidėjus būtų galima 
priimti vasarotojus.

įfaifo AngHjos Lfetuviiį 
Katalikų Menei jos Meti- 

iKMmnmnas

Palanga — Čia nuo pat 
Lenkijos sugriuvimo lai
kyti apie 4 tūkstančius len
kų internuotųjų karių ir

įvyks balandžio 21 d. š. m., 
Šv. Petro liet, parapijos sa
lėje, W. 5th SL, So. Bos
ton, Mass., 1 vai. po pietų. 
Visos Federacijos kuopos 
prašomos išrinkti knodau- 
giausiai atstovų iš visos 
Naujos Anglijos kolonijų į 
Katalikų Federacijos suva
žiavimą. Kviečiame daly
vauti Dvasiškius, profesio
nalus ir visus veikėjus, ku
riems rūpi katalikų veiki
mas.

Visus nuoširdžiai kvie
čia apskričio valdyba:

Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas 
A. F. Zaveckas, pirm.

J. Kumpa, vice-pirm.
K. Pinehs, ižd.

B. Jakutis, rast.

Šiauliai — Mažai kas iki 
šiol bus girdėjęs, kad 
Šiauliuose jau kelinti me
tai kaip vystosi ir tobulėja 
savotiška muzikos konser
vatorija, — senoviškų lie- Darbo Rūmai pakvietė už ____________________ ___
tuviškų kanklių mokykla, nedidelį atlyginimą pamo- frtis Atvejais’ termometras 

lt* t • • 4 - • t « » • « « « • . • — _ __i Kanklių dirigentas'ir kon-kyti kankliuoti darbinin- 
struktorius Jankauskas a- kus ir jų vaikus. Vis didė-

buvo pasiekęs 34—37 laip
snių, o dviem atvejais net

LICTUVOS DUKTERŲ DV-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė, 
<25 E. Sth St.. So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 12M 
Vice-Plrm. — P. Zaletskienė,

564 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Prot. Radt. — Ona Ivažkienė,

44< E. Sixth St., So. Boston. Mass. 
Fin. Kalt. — Marijona Markor.tutS,

4U5 TOa^Rtagton. SL, BosttndUa, 
Tel Psrkvray 0558-W 

iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th SL. So. Boston, Mass. 

rvarkdart — Ona Mizgirri.enė,
1512 Cotambia ftd., So. Boston. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrę utarninką mėnesio, 7:30 vai 
Vakare, pobažnytinSj svetainėj.

yBJ protoKoių riinnnu$

*V. JONO EV. BL. PABALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviers,
16 Wtnfleld St, So. Boston, Mass. 

Prot Ra5t. Jonas Glineckls.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mase. 

Fin. RaSt Aleksaniras IvaSka,
440 E. Sixtb SL So. Boston, 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
či^ nedėldienj kieievieno mėnesiu

[Jori reikalas kreipkite 2 vai. po pietų, Parapijos salėj. 493
E. 7tB St, Sb. Boitott.
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DARBININKAS

Lenkai Ieško Vilniaus
Senas neprietelius nesnaudžia. Lenkai reikalauja 

Vilniaus. Jie įnešė į Tautų Sąjungą formalų prieš lie
tuvių “okupaciją” protestą ir reikalauja, kad po karo 
Vilnius vėl būtų inimtas į naująją Lenkiją. Atrodo 
juokinga, kad tauta, kuri dėl savo neapdairumo ir ne
mokėjimo tvarkytis prarado valstybę, vėl nori grąžin
ti tas žemes, kurių pirmiau negalėjo apžioti. Juk pir
miau lenkams reikėtų valstybės centrą atstatyti, o pas
kui jau pakraščiais susirŪDinti. Bet centralinę Lenki
ją laiko vokiečiai ir rusai. Lenkai gerai žino, kad savo 
žemės iš jų nė gražumu nė piktumu neatims. Be to, 
vokiečiai ir rusai prie Tautų Sąjungos nepriklauso, 
tad įnešti prieš juos skundą nėra prasmės. Tai jie pasi
rinko Lietuvą, kuri yra T. Sąjungos narys ir tiek silp
na, kad savo sienų prieš stiprų priešą apginti negali. 
Tuo būdu, lenkai nori bent juridiniai savo bylą laimėti 
ir skubinasi ją užvesti dar karui nepasibaigus, nes 
paskui gali būti pervėlu. Gi dabar bylinėtis jiems nie
ko nekenkia, o juridinis laimėjimas po karui gali būti 
labai parankus. Tad lenkų ieškinys tik paviršutiniškai 
atrodo juokingas. Tikrumoje tai gerai apgalvotas pla
nas.

Lietuvos vyriausybė pilnai įvertino susidariusią 
situaciją ir davė Tautų Sąjungai rimtą atsakymą, ku
riame pareiškiama, kad Vilnius visokiais atžvilgiais 
priklauso Lietuvai ir kad 1920 m. įvykusi Želigovskio 
okupacija buvo tik smurto aktas, ką ir pati Lenkijos 
vyriausybė buvo pareiškusi ir “maištininku” Želigovs
kį pavadinusi. Tik paskui jau palaipsniui jo žygį pripa
žino teisėtu. Tuo būdu lenkų padarytoji Vilniaus oku
pacija niekados nėra turėjusi juridinio pagrindo. Tuo 
atsakymu byla dėl Vilniaus, žinoma, neužsibaigs. Di
plomatiniai ginčai eis toliau. Lenkai tikisi laimėti, nes 
jie mano, kad anglai ir prancūzai stovi jų užnugary. 
Tačiau lenkai pamiršta, kad anglai ir prancūzai labai 
nepagirta Lenkijos su Hitlerio susibroliavimu ir tų vi
sų politinių Becko zigzagų, kurie privedė prie žlugimo 
Čekoslovakijos, buvo dabartinio karo priežastimi ir 
pagaliau pačią Lenkiją pražudė. Savo atkakliu išdidu
mu ir neįmanomais politiniais netaktais ir sau ir ki
tiems tiek bėdos pridirbę, lenkai vėl siekia neapžioja
mos valstybės, kad senas klaidas iš naujo pakartotų. 
Europai užtenka lenkiško eksperimento. Lenkiška ko
še visiems tenka atsirūgti.

Tačiau kaip ten bebūtų, lietuviams niekad nerei
kėtų išleisti iš minties tos realios galimybės, kad kova, 
o gal ir fizinės už Vilnių kautynės neužsibaigė. Jos gal 
tik prasidės. K.
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mė architektūros istoriją 
nuo seniausių laikų, dun
dant ir Lietuvos architek
tūros istorijos apybraižą. 
Antrasis tomas išėjo po 
penkerių su viršum metų, 
1928 m. 606 puslap., 777 i- 
liustracijomis, iš jų 8 krei- j 
diniame popieriuje ir 4 
spalvotos, šiame tdme ap-. 
tarti Lietuvos romaninio ir, 
gotinio meno reiškiniai. I 
Paskutinio, trečio tomo iš
leidimas iš autoriaus ir lei- 

i dėjo pareikalavo daugiau
siai laiko, nuo 1929 m. iki 
1939 m., taigi visus 10 me
tų. Šis tomas turi 634 pusi, 
su 649 meno reprodukcijo
mis, iš kurių 13 spalvotų, skaitlinių nepadavė. 
Šiame tome Lietuvos tapy- Dabar galima tvirtinti, 
bos ir plastikos istorija a- kad sovietų Rusijos ka- 
pima per 80 pusi, su dau- riuomenė buvo silpna. Jei- 
giau kaip 100 reprodukci- gU jį būtų buvusi gerai iš- 
jų. Paskutinį tomą lei- lavinta, tai tiek daug ne- 
džiant užėjo ekonominė būtų žuvę. Sovietų karo

1___ 1___ j pačioje karo
pradžioje greičiausia pa
siuntė į Suomiją mažiau iš
lavintus kareivius, nes ne
sitikėjo, kad suomiai galės 
atsilaikyti. Sovietijoje 
žmonių gyvybė nebrangi
nama, nes žmogus neski
riamas nuo paprasto gyvu
lio. Iš 180 milijonų gyven
tojų paaukoti karo dievai
čiui 200,000 žmonių yra tai 
komisarams mažmožis. Jie 
kelis kartus daugiau su
šaudė ir badu numarino 
žmonių pačioje Rusijoje.

Sovietų karo komisarai 
pasiuntė daugiau geriau 
išlavintos kariuomenės, 
kada visas pasaulis pradė
jo juoktis iš Rusijos “galy
bės”. Be to, buvo žinių, 
kad rusų kariuomenei va
dovauti buvo nuvykę iš Vo
kietijos karininkai. Reikia 
žinoti, kad Rusijos komi
sarai savo įžymiausius ge
nerolus sušaudė už neišti
kimybę Stalinui, o su ža
liukais generolais karas 
vesti, kad ir prieš mažytę 
Suomiją neįmanoma.

Karas užsibaigė, nes taip 
norėjo Vokietija. Vokieti
ja. kaip sakoma, padarė 
spaudimą į Švediją, o pas
taroji į Suomiją ir karas 
turėjo baigtis. Suomija be 
kitų pagalbos karo tęsti ir
gi nebegalėjo. Taigi abiem 
kariaujančiom pusėm bu
vo reikalinga taika.

Suomija priėmė taikos 
sąlygas apsidengus gedulo 
ženklais. Paaukavo sovie
tams savo šalies nuteriotą 
ir nudegintą teritoriją.

Pasibaigus karui, Skan
dinavų valstybės pradėjo 
tartis apie sudarymą apsi
gynimo sąjungos. Sovietai 
nusigando ir pareiškė pro
testą. Sąjungos sudarymo 
klausimas, matyt, atidė
tas. Greičiausia, kad Skan
dinavų valstybės daro 
slaptą pasiruošimą ginti 
savo žemes nuo užpuolikų.

KIBIRKŠTYS

Susirinkusi minia prie karališkųjų rūmų džiaugsmin
gai sveikina Princą ir Princesą Piedmont, kurie susi
laukė trečiojo vaikučio, dukters. Jie stovi balkone ir 
priima džiaugsmingus ovacijomis pareiškimus.

Kodėl Amerikos Konstitucija Yra Įdomiausiu Dokumentu?

Gladstone, vienas žy
miausių Anglijos diploma
tų, apie Amerikos Konsti
tuciją sakė: jog “yra pui
kiausias darbas žmogaus 
proto atliktas paskirtu lai
ku”. Atsimindami p. Glad- 
ston’o žodžius, norime 
kreipti žmonių dėmesį į 
mūsų konstituciją.

Kodėl Jung. Valstybių 
Konstitucija yra puikiau
siu dokumentu?

Konstitucija buvo paruo
šta susirinkimo, kuris su
šauktas Philadelphijoj ge
gužės mėn. 25 d., 1787 m. ir 
užbaigta tų metų rugsėjo' 
mėn. 17 d. Garsiausi to lai
ko amerikiečiai buvo na
riais to susirinkimo. Tarp 
jų buvo George* Washing- 
ton, Benjamin Franklin, 
James Madison, Alexander 
Hamilton, Roger Sherman, 
Robert Morris, James Wil- 
son ir Charles Pinckney.

Atsimindami, kad Kons
titucija buvo darbas trijų 
ir pusės mėnesių, ir dar
bas Amerikos geriausių 
protų, matome, kodėl Kon-
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Visi gerai atsimename, tai, kad Sovietai leidžia vi- 
kad pasibaigus Sovietų 
Rusijos su Suomija karui 
buvo paskelbta žuvusiųjų 
skaičius. Pasaulinė spauda 
skelbė, kad sovietų rau
donarmiečių žuvo 250,000, 
o Suomijos kareivių žuvo 
30,000. Manerheimo, Suo-
imijos karo vado, apskai
čiavimu sovietų raudonar
miečių žuvo 200,000, o suo
mių 15,000 kareivių. Sovie
tų Rusijos komisarai tų ži
nių neužginčijo ir kitokių

Dabar galima tvirtinti,

siems pasireikšti balsavi
muose”. Taip, sovietai ne 
tik leidžia balsuoti, bet 
prievarta varo balsuoti už 
kandidatus, kuriuos išren
ka sovietų komunistų par
tija ir kitos komunistinės, 
Stalino režimui ištikimos 
organizacijos. Rinkėjai, 
kas jie nebūtų, negali pasi
rinkti kandidatų, bet turi 
balsuoti už tuos, kuriuos 
pastato Stalino pakalikai. 
Tokia tai rinkimų tvarka 
sovietų Rusijoje.

Sovietų Rusijoje yra tik 
viena politinė partija, tai 
komunistų partija.

Sovietų “rojuje” gera tik 
komunistams ir jų pakali
kams. Darbininkai ir įvai
rių luomų žmonės privers
tinai turi d iryti taip, kaip 
jiems įsako Stalino komi
sarai. Jeigu jau įžymūs ko
munistai, raudonarmiečių 
armijos generolai už neiš
tikimybę Stalinui gavo 
kulką į pakaušį, tai ką kal
bėti apie paprastų darbi
ninkų likimą, kunigų liki
mą.

Sovietų Rusijos rinkimai 
yra panašūs į kapitalisti
nių korporacijų direktorių 
rinkimus. Kaip korporaci
jų direktorius išrenka tu
rintieji daugumą šėrų, taip 
ir sovietų valdininkus iš
renka turintieji valdžią ir 
ginklą savo rankose komi
sarai ir jų pakalikai, kurie 
yra nartais komunistų par
tijos. Balsavimai daromi 
tik dėl “svieto” akių, kad 
galėtų dumti akis mažiau 
susipažinusiems su sovietų 
rinkimų sistema.

Chicagos lietuvių kom- 
nacių organas rašo:

“Lietuvos prekybos ba
lansas, kaip rašo Maskvos 
“Pravda”, 1939 metais da
vė 38,000,000 litų pelno.

“Lietuvos ekonominė bū
klė, sakoma, gerėja”.

Taip rašo sovietų “Prav
da” apie Lietuvos ekono
minę būklę. Chicagos kom
naciai turėjo tą žinią tal
pinti. Toks įsakymas iš 
viršūnių. Bet tas pats Chi
cagos komnacių organas 
paneigia žinias, kad Lietu
voje yra turtingos krautu
vės, visko pilnos.

Rašo:
“Kokie ten krautuvių 

langai yra Alytuje ir ki
tam tokiam miestelyj?”

Jeigu Alytaus miestelį 
prilyginsime prie sovietų 
tokio pat didumo miestelio, 
tai ir pamatysime, kad 
Lietuvoje yra visko pilna. 
Suprantama, kad Maskvos 
negalima lyginti prie Aly
taus. Maskvoje gyvena so
vietų komisarai. Jiems nie
ko netrūksta.

Lietuvoje duonos, mėsos 
ir kitokių produktų, ku
rtuos pasigamina patys 
gyventojai, netrūksta. 
Trūksta tik įvairių gami
nių, kurtuos turi impor
tuoti iš užsienių, o dabar 
jų parsigabenti užtektinai 
neįmanoma.

i Sovietų Rusija, kuri turi

jų- i 
džiant užėjo < 
krizė, apsunkinusi ir šulė- komisarai 
tinusi šio monumentalinio 
veikalo leidimą.

Kun. Jasėnas norėjo ras
ti savo darbui leidėją, ta
čiau anuomet Lietuvoje 
dar nebuvo nė vienos lei
dyklos, kuri būtų galėjusi 
ir svajoti apie tokį milži
nišką darbą. Autorius krei
pėsi į vieną garsų vokiečių 
leidėją Herderį, kurs leis
davo Europos žymiausius 
meno veikalus. Herderis 
msg. Jasėno darbą labai 
įvertino ir autorių pagyrė, 
tačiau pareiškė apgailesta
vimą negalėsiąs išleisti, 
nes “jis nemanąs, kad lie
tuvių tauta būtų pribren
dusi meno istorijai, kuri 
tik kultūringoj tautoj te
galėtų turėti pasisekimo”. 
Tas žymaus svetimšalio 
pasakymas ir paskatino di
dįjį kultūros istoriką msg. 
Jasėną įrodyti “aukštai 
kultūringoms tautoms”, 
jog lietuviai prie meno is
torijos yra priaugę, ir ta
tai jis atliko pats vienas, 
savo lėšomis, leisdamas 
prenumeratos keliu sąsiu
vinis po sąsiuvinio.

Visi Visuotinės Meno Is
torijos trys tomai sudaro 
1812 puslapių, su 2114 iliu
stracijomis - reprodukci
jomis. Tai didžiausias Lie
tuvos kultūrai pastatas, 
kokį galėjo pastatyti didis 
pasiryžimas, viso amžiaus 
triūsas, neatlaidžiai įtemp
ta valia ir taurusis idealiz
mas. Šiandien Visuotinė 
Meno Istorija jau gauna
ma įsigyti pilname kom
plekte.

Autorius msg. Jasėnas 
šįmet švenčia 50 metų ku
nigavimo jubiliejų, o po 
trijų metų švęs 50 metų 
savo literatūriniai kultūri
nio darbo jubiliejų.

i

ir didumo pilnu dokumen
tu.

Amerikos Konstitucija: 
“Suvienija atskiras vals

tybes į vieną, tas suvieniji
mas yra visų gerovei; įstei
gia valdžią, kurtą valdomi 
žmonės valdo.

“Nustato balansą tarpe 
federalės valdžios ir vals
tybių valdžių, ir kad nors 
kartais praeityje nekartą 
susikirto, bet užlaikyta per 
šimtus metų.

“Aiškina valdžios tris da
lis — įstatymdavystinę, iš
pildomą ir teisdarystinę — 
taip aiškiai išdėsto, kad 
viena dalis kitos negali 
peržengti.

“Aprūpina paskelbimą ir 
išpildymą įstatymų; Ne pa
gal karališkų teisių arba 
panašų autoritetą, bet per 
žmonių atstovus, kuriuos 
žmonės patys išrenka.

“Duoda kiekvienam žmo
gui laisvę, duoda laisvę ti
kėjimui, kalboms ir spau
dai.

“Ragina taupumą ir 
darbštumą, duoda visiems 

stitucija yra tokiu įdomiu lygybę, pakelia moterišku- 
1 mą, ir laiko pilietybę ir na-

norintieji žymiai ir greitai mus, kaipo draugijos pa- 
pralobti, beabejo yra ego- grindais. FLIS.
istai. j --------------

Dabar vėl dirstelėsime į Rąiflfy KllItŪTOS Paminklas
j tautų gyvenimą. Ko šie- 9 
kia daugelis Europos tąu- 
tų? Kokie jų žygiai buvo ir 
dar tebėra kitų, silpnesnių 
tautų link? Ir nedaug gal
vodamas kiekvienas pas
tebės, kad ir tautų tarpe, 
ypač didesniųjų, išaugo 
nacionalizmas. Tautoms 
vadovaujant, skirti asme
nys diriguoja ir kursto 
plačią visuomenę ir viso
mis priemonėmis stengia
si jį savaip nuteikti. Žino
ma, jiems dažnai tatai pa
vyksta, tačiau tų vadų pri
gimtyje, dažniausia vyrau
ja žemas egoizmo jausmas, 
ir todėl tasai, taip dabar 
keliamas ir garbinamas 
nacionalizmo stabas, yra 
nekas kitas daugiau, kaip 
suvisuomenintas — įžūlūs 
egoizmas!

Didelės tautos, kiekviena 
jų, nori vyrauti pasaulyje. 
Vienas jau dabar vyrauja 
ir savo išsaugotų pozicijų 
pasaulio erdvėje niekam 
nenori užleisti. Kitos kovo- .----- -- , --------------J— -------______________ _ ~..........-

, • „— ja, kad iškiltų, kad įrody-, jiems suteikti ir meniško cialius įstatymus dėl mažų Stalino budeliams pasiro- 
dažnai tų, kad jos yra pašauktos į pasigerėjimo”. —"------ ......................................... v • •

skriaudžia ar užmiršta ki- vadovauti pasauliui, 
tus, mato vien savo reika
lus ir dar daugiau — nere
tai net kitų neapkenčia.

Tokių žmonių — egoistų 
niekas nemyli, dažniausia 
nuo jų šalinamasi. Visi 
kasdieniniai šykštuoliai,

k
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Nacionalizmas, savo tautą 
aukštindamas ir dievinda
mas, trokšta savo tautai 
dažnai neužpelnytos gar
bės ir didybės. To dar ma
ža, nacionalistas dar be to, 
pavydi kitai tautai plėto
tis, kad ir nekalčiausiu 
kultūriniu keliu. Naciona
lizmas kitų tautų nemyli 
arba stačiai nekenčia, 
stengiasi visokiais būdais 
kitiems kenkti, bet nepa
dėti. Nacionalizmo ideolo
gijos pagrindą sudaro nea
pykanta ir egoizmas.

PRASIMANYMAI IR 
ŽMOGAUS PRIGIMTIS
Didesnis ar mažesnis lai

kotarpis išugdo naujų pa
baisų. Istorija tokių pabai
sų žino ne vieną. Supran
tama tos visuomenės ar 
tautų pabaisos negimė nei 
negimsta be priežasties. 
Tos priežastys glūdi pačio
je žmogaus prigimtyje. Čia 
teks apie tas sroves ir prie
žastis keliais žodžiais išsi
tarti.

Šie laikai turi išūgdę į- 
vairių visuomenės srovių,
įvairių pažiūrų, įvairių “iz- j Ir pačią žmogaus prigim- 
rtių”. Kiek senesnės srovės tį tyrinėjant, nesunku pa- 
— socializmas, komuniz- stebėti, neigiamą prigim- 
mas, o šiandieninės — fa- ties palinkimą, vadinamą 
šizmas, nacionalizmas, ra- savimeile arba egoizmu, 
sizmas. Yra dar žinoma ir Egoizmas yra sakoma la- 
kitokių, bet jos šiandien bai žemas žmogaus pri- 
“nepopuliarios”, 
apie jas nekalbėsime.

Nacionalizmas. Naciona
lizmas ar nebus tas pat, 
kas patriotizmas? Apgai
lestaudami turime pripa
žinti, kad ne. Nacionaliz
mas, tai nėra savo tėvynės 
arba tautos meilė. Nacio
nalizmas, t. y. paslėptas 
žmogaus išdidumo stabas.

ir todėl gimties reiškinys. Jis rūpi
nasi nevien savo gyvybės 
palaikymu, bet <
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Kaunas — Nesenai buvo 
baigtas vienas didžiausių 
Nepriklausomos Lietuvos 
kultūros paminklų, kuriam 
pastatyti autorius paauko
jo pusę savo ilgo amžiaus 
ir visas savo lėšas — apie 
100 tūkstančių litų. Tai 
kun. msg. Kazimiero Jasė- 
no, gyv. Mintaujoje, Latvi
joje, Visuotinė Meno Isto
rija, pradėta leisti 1919 m. 
ir gaigta 1939 m. gale, tai 
yra per lygiai 20 metų.

Kada Lietuvoje ėjo žūt
būtinės kovos už nepri
klausomybę ir laisvę ir sa
vanoriai savo krauju rašė 
laimingesnei Lietuvai nau
ją istorijos lapą, tuo pačiu 
metu vienas žmogus, toli 
nuo Lietuvos gyvendamas, 
pasiryžo paaukauti visa 
savo amžių ir turtą kitam 
Lietuvos istorijos lapui 
prirašyti, kaip jis pats iš
sireiškė “Sudominti, ap-

Kaunas — Atgavus Vil
niaus sritį, jau pradėti 
plento tiesimo darbai tarp 
Zarasų ir Turmanto. Plen
to ilgis bus 16 klm. Tokiu 
būdu Zarasai bus sujungti 
su Turmanto - Vilniaus 
plentu ir turės tiesioginį 
susisiekimą su sostine.
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rarlmlr MiimIimii ulJ°Je ir Ukrainoje, aunaĮSidiynidl IkdSIIflK NUOSimCIĮĮ sovietų Rusija pagrobė i
Ratų

Klausimas —Ar yra įsta
tymas Amerike, kuris nu
stato paskolų nuošimčių 
ratas?

Atsakymas — Kiekviena nebalsuodavusios”, 
valstybė įsteigė legalę ra-

šviesti ir kultūrinti Lietu- tą paskolų nuošimčiams ir nigų, vienuolių ir kitų šy
vos skaitytojus, o kartu kelios valstybės turi spe- mesnių žmonių, kurie tik

Pirmasis tomas buvo

Brooklyno lietuvių kom- 
nacių organas rašo apie į- 
vykusius rinkimus Baltgu- 
dijoje ir Ukrainoje, kurias 

_ _ * ~ iš
Lenkijos. Tai buvę slapti 
ir visuotini rinkimai.

Tas laikraštis rašo:
“Dalyvavo balsavimuose šaltinius žibalo ir kitokių 

ir kunigai, ir popai, ir rabi- žemės turtų, negali prista- 
nai, ir nemažai net minyš- tyti Lietuvai užtektinai ži- 
kų, kurios seniau niekad balo. Rusijoje trūksta duo- 
_____ ____ , nos, mėsos ir kitokių pro-

Visi gerai žino, kad ku- dūktų.
Jeigu Lietuva pereitais 

metais padarė pelno 38, 
000,000 litų, tai aišku, kad 
ten nėra taip bloga, kaip 
komnaciai piešia. Lietuvos 
ekonominę būklę pablogi
no kaimyninės valstybės, 
kurios veda karą. Ramiais 

kredito unijos ir statymo laikais Lietuvai nieko ne- 
paskolų draugystės gali trūko, kuo negalėjo pasi- 
reikalauti nuo 1 iki 2y2% į girti net ir didesnės vals- 
mėnesį. tybės.

paskolų. Paprastai, legalė dė neištikimais, mažai be
liko užgrobtoje Lenkijoje. 

Toliau rašo: 
“Ką gi tai parodo? Ogi

----------r----------- Pirmasis tomas buvo rata yra 6% į metus, bet
Yra dar nemaža motyvų,' baigtas spausdinti 1923 m., kaikurios valstybės paveli- 

dėl kurių didelės tautos jis turėjo 572 puslapius di- na 7 ir net 8 nuošimčius, 
laikosi vienokios ar kito- delio formato (21x219 etm), Bet daugelis valstybių pa
klos tendencijos. Apie tas iliustruotas 688 reproduk- liuosuoja kaikurias pasko- 
didelių tautų tendencijas ei jomis, iš kurių 43 kreidi- ių įstaigas nuo šito įstaty- 
gal teks pakalbėti atski-. niame popieriuj ir 2 spal- mo. Taip daugelyje valsty- 
rai. tvotos. Pirmasis tomas apė-jbių industriniai bankai,
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Lietuvos-Amerikos Prekybiniai
(Rašo K. Vairas).

PIRMAS APSILANKYMAS 
PO 17-OS MĖTŲ

Privažiuojame Vilniaus prie
miesčius jau išaušus. įdomus ir 
nepaprastas jausmas. Pirmą 
kartą buvau Vilniuje 1898 m., 
o paskutinį 1922 metais. Daug 
prabėgo laiko, daug pasikeitė ir 
piliečių ir valstybių gyventam:

Per vagonus eina valiutos 
kontrolė.
— Svetimos valiutos turite?— 

Klausia apskritaburnis 
ninkas.
— Neturime, — atsako 

viai — Tiktai litais...
— Ir zlotų neturime, — vienas 

mūsų pasako, šypsodamasis.
Valdininkas nusišypso, kilste

li ranką prie kepurės ir eina to
liau.

Vilniaus stotis. Einame iš an
tro perono žemyn į tunelį. Mu
myse kaž koks kaimiečių patrio
tiškas jausmas.

— Mūsų stoties laptai platesni,
— sako Vienas.
— Bet, žiūrėk, čia tunelis il

gėtais.
— Taip, bet mūsiškis Kaune 

švaresnis...
Stotyje dairomės. Virš kelei

vių būrelio pažįstama žalia ge
ležinkelininko policininko kepu
rė. Stotyje daug suskurusių 
žtacmių.

Bname vežiką. Nepasiklausę 
kainos, susėdome, važiuojame.
— Į Mickevičiaus gatvę. Į 

George viešbutį. — Sakome ve
žikui.

Jo kumelaitė maža, šonkau
liai rodo, kad it ji, kartu BU sa
vo šeimininku, pėigyveno karo 
it okupacijos mėnesius. Ir kitų 
Vežikų arklių nesulyginsi su 
kauniškiais. Tik Vežimai su sto
tais guminiais ratais ir vežikų 
apsiaustai ne kuo tesiskiria.

— Nemušk arklio, užmuši, — 
šaukia vienas mūsų.
— Ale niebije. Tylko tok sobie. 

(Nemušu, tik šiaip sau), — at
sako pasipiktinusiu balsu veži
kas, — Kas tiems ponams dar
bo,
čia mano kumelė, ne jų.

Pravažiavome vieną gatvelę, 
pasukome į antrą. Prie krautu
vių — ilgiausios eilės žmonių. 
Kitur krautuvių • langai lento
mis užkalinėti. Langai popie
riaus juostelėmis aplipinėti, nuo 
bombų sprogimų apsisaugoti.
— Stok! Atgal! — Sušuko ka

reivis. Rankoje šautuvas. Ant 
šautuvo durtuvas.
— Kas atsitiko? — Klausia

me.
— Negalima Čia Važiuoti! — 

’ jis dar kartą šūktelėjo.
šaligatviuose daugybė žmo

nių, nors dar ir anksti. Ties 
kampu, kur sustojome, kelias
dešimt. Sukinėjasi, lyg kur ei- o šių pabėgėlių tarpe yta ir bū
na, lyg iš kur grįžta. Rodos, be vę žmonės, kuriems jau nebeliko 
tikslo. j nė tėvynŽB, nė šeimos židinio.

Vežikas pasuko į kitą gatvelę. Sutruko visi na ižai, nebeliko gy- 
Išlenkta, netiesi, ir Čia — eilės vebimo, nebėra rytojaus, 
žmonių. Pavažiavome, ir Vėl:

— Stok. Negalima! — Čia taip gyvuHŠkta ndrits — pavalgyti.

jis sau galvoja, — juk

Prirengiamosios problemos Jungtinių Valstybių laivynui. Paveiksle: Admirolas 
Charles P. Snyder, komandierius planuojamojo laivyno mūšio; Admirolas James 
O. Riehardson, komandierius viso laivyno; ir Vice Admirolas Wiliiain PyCj ko- 
mandierius karinio laivyno jėgų, Los Angeles, Cal.

GERAI IR NEGERAIčia pat apdriskęs vyriškis' 
Įtiko fankojė, atkišdamas, ke-! 
ltat padų odos šmotelius ir ge- Nežinau, ar visose valstybėse 
rokai apdėvėtų vasarinių san- taip tik Califomijos. Čia
dilų porą. Gatvės viduryje su- norju šį-tą paminėti apie WPA 
kinėjasi vyriškis su dviem kė- 
dėtais, kurioms dairosi pirkėjo.' ant galvos.
žmonės valgo batus ir kėdes. Pardavėjos panagės juodos, 
Ir ko nedarytum, norėdamas rankos purvinos. Sakoma, kad 
gj^io pilt, patenkinti? j bra„gia>P ji ufeipraao.

— O tai kaip? Kas užsiprašo? 
Mūsų kainos be derybų. Dabar 
viskas pabrango, ir darbininkas, 
ir dažai... — Skundžiasi parda
vėja. — Žvakės antai, buvo po 
šešiasdešimt grošų viena, trys 
zlotai už kilogramą, o vakar vos 
gavau tris kilogramus po aštuo- 
nius zlotus... Žadėjo atvežti iš 
Kauno vaško, o ar atveš, kas

Susirūpinę veidai. Vienas tik

vo DENNY užpirkimas. 
Litamcorpo vedėjui p. Gri
goniui teko skubiai išvykt 
LNew Orleans, kame buvo 

ivas ir jo savininkai. Ten 
jis galutinai atliko pirki
mo formalumus, susitarė 
ir įvykdė naujus pataisy
mus, laivą pastatant į auk
ščiausią transatlantinę ap- 
draudos klasę iki 1943 me
tų. Ten pat vietoje jam 
teko nusamdyti didžiumą 
laivo įgulos, kuri papildyta 
pora Litamcorpo vietoje 
nusamdytų ir iš New Yor- 
ko pasiųstų jūreivių. Pa- 
kr ovus Lietūkiui nupirk
tomis prekėmis, laivas 
DENNY iš New Orleans 
pasileido ilgon kelionėn į 
Lietuvą kovo 23 dieną. Jis 
pakeliui sustojo Bostone 
(Balandžio 1 d.) kur pa
siima daugiau kuro.

Laivas DENNY yra sta
tytas 1915 metais Norve
gijoj. Jis turi specialų 
rrontinį sustiprinimą (re- 
enforcement), taip kad 
gali plaukti jei pasitaiko 
uoste nestiprus užšalimas. 
SS DENNY yra 233 pėdų 
ilgio, 1750 D. W. tonų, tu
rįs 900 arklio jėgų, alyva 
kūrenamą, Scotch typo 
garo varyklį, maitinamą 2 
šildytuvų. Jo greitis yra 11 
— 13 jūrmylių per valan
dą. SS DENNY 1938 m. 
buvo senųjų savininkų iš- 
naujo pertaisytas, įdėta 
naujos mašinos, kas apsė
jo per 40 tūkstančių dole
rių. Jis buvo naudojamas 
vaisių gabenimui ir plau
kiojo po Nicaragua vėlia
va. Laivą nupirkus Lietu
vos Baltijos Lloydui, jis 
perorganizuotas Švento
sios uoste ir plaukios po 
Lietuvos vėliava. Taigi SS 
DENNY yra išviso pirmas 
laivas Amerikos vandeny
se, garsinąs Lietuvos var
dą, pasipuošęs trispalve 
Lietuvos vėliava. Laivo 
vardas DENNY paliktas 
kaikurių formalumų sume
timais, pridedant prie jo 
žodį Lietuva. Taip, kad da
bar ant abiejų laivo šonų, 
tarp trispalvių vėliavų, yra 
didelės raidės “DENNY 
LIETUVA”.

Nedidelis tai laivas, kaip 
nedidelė ir mūsų tėvynė 
Lietuva. Tačiau jis yra

(Pradžia 1 post)
prašokusi pusę milijono. 
Karui prasidėjus importas 
labai pasunkėjo ir prekės 
beateina nereguliariai.

EXP0RTAS
Bet karui prasidėjus Lie

tuva galimybės sau reika
lingiausių prekių pirktis 
Europoj ir didžiuma jos 
importo kaip alyvos, gazo
linas, chemikalai, geležis, 
plienas, dabar perkama A- 
merikoj per Litamcorpą. 
Reguliarus susisiekimas 
su Lietūva karui prasidė
jus buvo labai apsunkin
tas, ir Vėliau visai nu
trauktas. Nuperkamos 
prekės tenka gabenti spe
cialiai tam tikslui nusam
domais laivais.

LIETUVOS VtLlAVA 
AMERIKOS VANDE

NYSE
Besirūpinant laivo per- 

samdymū nupirktų Lietū
kiui prekių pervežimui, 
biivo užtiktas getas pirki
nys, kuris ir buvo pasiūly
tas Lietuvai. Iš Lietuvos 
Baltijos Lloydo gautas at
sakymas, kad jie domisi 
pirkimu. Reikalą ištyrus ir 
su laivo savininkais suėjus 
į kontaktą, susitarta dėl 
kainos, kuria Lietuvos 
Baltijos Lloydas priėmė ir 
tuojau buvo padarytas lai- 

tojai galina pragyvenimą ir 
apsirengimą — pusę kariško, 
pusę kalėjimiško. Mokesčio, ar 
algos jokios negauna.

Iš ten išeiti taipgi neišleidžia 
nors ir svarbiausiu reikalu, tik 
kai kuriuos vieną dieną per me
tus išleisdavo į miestą.

Čia šaukiama, kad Europoj 
diktatoriai prieš diktatūrą pra
sižengėlius grūda į koncentra
cijos stovyklas. Bet čia demo
kratiški ponai surengė darbinin
kams koncentracijos stovyklas 
ir ten niekuomet neprasikaltu- 
sius, tik išbadėjusius darbinin
kus grūda, ar nori ar ne. Jei ne
nori ant gatvės išbado mirti, tu
ri tėn važiuoti ir atsisakyti vi
sos demokratijos ir tapti bevil
tišku vergu. -

Bet laimė 1939 išrinko valsty
bės gubernatorium Mr. Olsana, 
kuris panaikino tas stovyklas. 
Kaikurie ten yra pasilikę, bet 
naujų po prievarta neveža.

Demokratija šioje šaly tik mūsų pasididžiavimu, mū- 
turčiams. Sakoma, blogas šeimi- sų džiaugsmu, rodančiu 
ninkas, kurs savo namų ar savo nuolatinę Lietuvos žingse- 
ūkio neapžiūri. Čia visai nėra ną pirmyn, nebojant pavo

jų ir sunkių gyvenimo ap- 
tepaisoma šalies piliečiais. Dau- linkybių. Su laivu DENNY 
giau rūpinamas avatimais daly- Lietuvon teplaukia ir mū- 
kais, Europos karais, ir ten mi- sų geriausi linkėjimai mū- 
lijonai dedami, o savi, virš 12, sų tėvynei augti ir stiprėti. 
000,000 žmonių, badauja ir,1fT rfrrrnrr rr ~ir r . .. nTr- 

skursta. Į kaikurias šeimas bai
su ir pažiūrėti, gyvena nežmo
niškoj padėty. Jei numetama 
kiek, kaip šuneliams trupinių, 
tai gerai, jei ne vėl gerai, mirk 
sveikas iš bado ir skurdo. Kas 
skurdžių klauso, kur jie šauk
sis? Nėra, kam skurdžiai rūpėtų 
ir jais rūpintųsi. Daugumas tur
čių skurdžius nelaiko žmonėmis.

Demokratija skurdžiui nieko 
nereiškia. Atvertus kitą pusę 
lapo, reikta nemažai papeikimo 
duoti ir tai vargo masei žmonių, 
už nesiorganizavimą ir neklau- 
syttių, tiesos. Kur kas pamojo 
kokį melą dėl kokio nebūtų tik
slo, skelbėjo, to ir klauso. Savo 
proteliu nesinaudoja, ar gal jo 
ir neturi, nes taip atrodo iš jų 
veiklos jų gyvenimo reikaluose.

J.K.M.'
■ - f

tyv&AtMA — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
Imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas iŠtikudoti.

ir SRA, ir pagvildenti, kas tik
renybėje yra valdžios ar valdiš
ka organizacijos, kurios val
džios vardu dirba įvairius dar
bus ir prie to darbo ima, neva, 
bedarbius darbininkus, mokė
damos 46% centų per valandą, 
duodama 35 valandas išdirbti 
savaitėje. Tie, kurie dirba arba 
gauna tą darbą, jau vis gali pra
gyventi.

Bet apie 150,000 žmonių yra, 
kurie nedirba: Vieni negali 
dirbti, kiti, kurie ir gali, neži
nia, kodėl nepaimami darban, 
bet duodama tiesioginė pašalpa, 
žinoma, sulig šeimos didumo.

Pavieniams duodama $18.52 
mėnesiui; na ir iš tos sumos 
valgyk, visus gyvenimui daly
kus pirk, nuomą už kambarį už
simokėk ir‘t.t. Nuomos čia yra 
pavieniam (vienas kambarėlis) 
nuo $8 iki $15. Labai retenybė, 
kuris gauna už $8. Dauguma 
moka $10 — 12 — 15 mėnesiui. 
Paleiskim užsimokėjai $15 už 
kambarį kiekvieną mėnesį. Va
žinėjimui nuo vieno krašto mie
sto iki kito, reikia išmokėti nuo 
$1.50 iki $3.00 per mėnesį. Na 
yra ir kitų reikalingų dalykėlių 
pirkti. Tai ir lieka maistui nuo 
5 iki 7 centų dienai, bet daž
niausiai ir to nelieka, tai ir 
koks gali būti gyvenimas, jei ir 
10 centų liktų dienai? Taip, jie 
duoda dar drabužių, tik darbi
nių, bet ir tų gana sunku gauti. 
Prie to visiems duodaVo taip 

' vadinamų “groserių”. Šeimos 
ažūriniame popieriuje; o gaudavo kaitą per savaitę, o 

Vokiečių gatvės kampą ir rie- centais moki už tą patį numerį nevedę kartą per mėnesį. Nuei- 
da pro mus, pro kitus, pro Ru- baltame ar mėlyname popierių- nį porą mylių ar nuvažiuoji ir 

................................. gausi kokius 5 svarus burokų, 
maisto 5 ropių, 5 cibulių ir įvairių mil- 

po du — prekių jau yra. Kitur matai iš- tų 5 sv. ir daugiau nieko. O tie
smailio-! verstą lange iš statinaitės mū- burokai, ropes, morkos bei ci-

mis kepurėmis, virvukėmis per- sų Pienocentro sviestą — 4 Ii- buliai surauti iš daržo ką tik
sijuosę, odinių diržų nesimato, tai kilogramas. Prie krautuvių užsimezgę, su visomis žemėmis
Ne išteklių uniformos, ne nutu- prikalinėti pieštuku parašyti ir lapais sveria ir skaito tau da- 
kusių žirgų saugotojai, rytų Eu-' popierėliai. “Sprzedajerhy za U- lį. Bet, pagaliau, kaip ir stt kuo 
ropos naujųjų idėjų gynėjai... j ty”, kitur — “Sprzedajemy na tas pačias ropes ar miltus val- 

Ir mes nuėjome savo keliais, karty” — jau kortelių sistetaa gysi.
akimis nulydėję raudonarmie- veikia. Pamenu Lietuvoje būdavo au-

Ligi naujo parėdymo vienam giname ropes tik dėl kiaulių, o 
žmogui galima nusipirkti tiek čia žmohės turi valgyti ir bio- 

Pro Aušros Vartus eina žmo- maisto dalykų: pusę kilogramo giau, kaip kiaulėms duodama, 
nes ir buvę, tikrieji šeimininkai 
ir svečiai.

Kelia kepures, keliame ir mes. 
Prie sienos stovi aukštas pla

čiapetis raudonu veidu vyras, 
žiūri, galvą pakėlęs, į paveikslą, 
judina lūpas, skundžiasi ir pra
šo.

Pasieniais šaligatvyje klūpoja 
moterys ir vaikai. Ir tokių daug. 
Lengviau kelti gyvenimo naštą, 
sielos jėgos stiprėja. Rodos, gai
la, kad negali įsitrinti į tų klū- 
pojančiųjų minią ir su jos mal
da amžiams išnykti.

ftlki žmoflės, buvę žmonės. 
Visikeriopais kostiumais, ir be 
kostiumų, su apsiaustais, ir be 
apsiaustų. Prieš mus eina trys 
gimnazistės — lenkaitės. Girdi 
mus kalbant lietuviškai. Viena 
jų garsiai lenkiškai sako savo 
draugei, kad mes girdėtume:
— Neužmiršk, Halina, kad da

bar gyvename sostinėj^.
Ji tai sako ne pasididžiuoda- juos žino ?

ma, bet pašiepdama. Jos užaugo — Atveš, — sakau, — mačiau, 
toje atmosferoje, kada Vilnius kaip Kaune krovė vašką į va- 
buvo laikomas lenkų kultūros gonus, — pridedu, šypsodamas, 
pažiba, tik ne lietuvių sostinė. ! Pardavėja sąmojaus nepaste-

Klausiame aukštą policininką Mi
kelio į Ostrobramską gatvę. Jis — Visada kas nors ką nors 
mandagiai atfaakn- į prižada. Nesunku prižadėti, o
— Pasukite ten... bus Velka... o čia reikia gyventi...

Lėliukės nepirkome. Ties Šv. 
Jono bažnyčia kitoje mažmenų

paskui, vėl pasukus ir bus Os- 
trobramska...

Pravažiuoja keliasdešimts ve- krautuvėlėje tokios pats skuji- 
žimų su išsikraustančių iš Vii- nes lėliukės po litą.
niaus bolševikų turtu. Brezen-! Pinigų vertės dar niekas neži- 
tais uždangstyti, vienur kitur iš no, ar bent parodo, kad nežino, 
po jų kyšo maišai su bulvėmis. Moki, sakysime, iš lito septy- 
rašomieji stalai, kėdės, kopūstų niasdešimt centų, o grąžos tau 
gaivos, ropės, runkeliai... Ark-'duoda šešiasdešimt centų; arba 
liukai nedideli, kaip ožiai, uode- perki už 20 cėntų ‘-'Vilniau* Bal- 
go»e prisagstyti popieriukai su ir gauni ne vieną, bet pen- 
numeriais; pakinktai — prasti, kius numerius. Vilniuje dar di- 
kitar virvutėmis paraišioti. i delis finansinis išsiblaškymas.

Ratai, žalsvai nudažyti, dun- Zlotais moki už “Kurjer Wilen- 
da Vilniaus gatve, prasuka pro ski”

dSinskio kavinės duris, pro, je-
Trockio krautuvės langus. i Krautuvių languose 

Vežimuose po du, — J~ 4"" *’*’•*’
bolševikai kareivėliai, tikrojo šeimininko, tai tiek ir

pat mūsų kareivis sū šautuvu. ; Ir to negauni Be pinigų, Šių gi—
Išlipu. Ties kampu aukštas; 

mūsų policininkas.
— Kas atsitiko? — Kiaušiu, 

priėjęs.
— Neleidžiama važiuoti. So

vietai kraustosi iš Vilniaus.
‘ — Ar ilgai neleis?

— Nežinau.
— O kas mums daryti? Atva

žiavome iš Kauno. Mūsų taukia

nėra. Ir maišto štfega. dėl.to ir 
ilgos žmonių eflfts prie krautu
vių.

Ties vienu Kafttpu batelis Žmo
nių. Jų tarpe nebejauna žydė 
parduoda išneštai į gatvę kalio- į 
šus.

— Dwiescie HtasoV, — ji pra
šo už kabotas & Štatu litų. At
rodo, ji beptdtA

čius.
-- o --

Pamenu Lietuvoje būdavo au-

jMgykne

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Hlfeėfo Ifetas ir 

Priedermės
/ei ruošiesi gauti Pilietybės 

jtmss padės.
kavatle danu talSk^nes joje randasi 

anglų ir beturiu
Kaina Tik 25c.

4

Siųskite užsakymus:
“DARBININKAS”

966 W. Broaduay, So. Bfttton, Mass.
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duonos dviem dienoms, 1 kilo | Tai Amerika, laisvės ir aukso 
kvietinių miltų dviem savai-Įšalta?
tems, 1 kg. riebalų 2 sav., ket-| Be to, Šiomis dienomis, tai y- 
virtį kg. sviesto 2 savaitėms, ra vasario mėnesyje, ir tą kie- 
pusę kg. druskos dviem savai- kį sumažino 4O5i. Atkirto nuo 
tems, pusę kg. cukraus ir pusę.visų veik pusę, tai ir gyvenk, 
kg. kruopų dviem savaitėms. 
Homeopatinės dozos, bet ir jos 
geriau, negu niekas.

Tik kas daryti tiems, kas ne
turi nė skatiko ir toms homeo
patinėms dozoms, nors lietuviai 
į Vilnių ir atvežė maisto, kurio 
jau nebebuvo?

J — A, Wojna! Kiedy wojna, to 
Prie Aušros Vartų krautuvėlė ■ jaž įtojna! — Karas. Kai karas,

j CK?* • • •«.***•*.». ■ ■
I   * - * - - J —. *

j čio mėn. girdėjau Varšuvos
■ gatvėse.

Toks buvo mano įvažiavimas 
į Vilnių prieš Kalėdas 1939 m. 
gruodžio mėn. 12 dieną.

(Bus daugiau)

su mažmožiais ir suvenirais. Su-į tai jau karas. — Prisiminė man 
tariame lauktuvių namiškiams i kareivių dainelė, kurią rugpiū- 
Kaunę parvežti.
— Trys litai, — aiškina mums 

nebejauna krautuvėlės savinin
kė, rodydama iš eglės skujų pa
darytą lėliukę, kurios kojoms 
įsmeigti du degtukai, skarute

Tą vadinamą “groeerį” panai
kino, įvedė “štampas”, kaip jau 
yra kitose valstybėse, bet už ką 
jas pirksi? 1937 m. vietos WPA 
valdovai nutarė ir surengė tam 
tikras “camps”, geriau pasa
kius, koncentracijos stovyklas, 
ir visus pavienius ten siųsdavo. 
Jei kas atsisakė ten važiuoti, tą 
visai išbraukė bet kokios pašal
pos.

Tos stovyklos buvo toli nuo 
miesto, pūstyn&e, ir ten Viską 
tie patys darbininkai turi pasi
gaminti, užsiauginti ir viską 
pasiruošti, kas tik reikia pragy
venimui.

Už tai visa stovyklos gyven-

130 Granite Streef, 
Onfcvy, l» 
Presidtht 7100

k k *•



Penktadienis, Balandžio 5, 1940

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
AMERIKOS VYSKUPŲ RAŠTAS

"Bažnyčia ir Socialine Tvarka”

7. Nedarbo Priežastis
Kadangi ekonominė santvarka nesilaikė teisingu

mo ir meilės dorovinių dėsnių, ir kadangi laužė tarpu
savio priklausomumo principus, tai sudarė nedarbo 
laikus, kurie neša žmonėms skurdą ir vargą. Sulaiky- [ 
mas darbininkui teisingo ir patriotingo atlyginimo ne 
tik tiesioginiai jį palietė, bet taip pat palietė visuome
nės gerovę ir pačius nuosavybės savininkų reikalus. 
Jų fabrikai, jų pramonės įstaigos ir jų įrengimai tan
kiai pasilieka uždaryti ir neužimti. Tai yra pasėkos: 
sulaikymo darbininkui teisingo atlyginimo. Jei darbi
ninkai, kaip luomas, neturi užtektinai pajamų išpirkti 
savo dalies reikalingų daiktų, kuriuos ekonominė san- Į 
tvarka sugeba pagaminti, tai pramonės savo prekių 
negalės išparduoti; fabrikai bus uždaryti ir nedarbas 
bus neišvengiamas.

Socialinės Tvarkos Įsteigimas
Būtų neišmintinga tikėtis, kad ekonominė 

tvarka, kuri buvo pagrįsta klaidingais principais ir 
kuri ilgus metus taip buvo vedama, būtų staigiai pa
keista, arba lengvu valstybės įstatymu ar vadovybės 
nusistatymu pertvarkyta. Mes čia susiduriame su rei
kalu, kuris reikalauja protingo permatymo, dorovinio 
pilnumo ir ištvermingų pastangų. Kaip industrijos va
dai, taip ir darbininkai turi suprasti ir pripažinti, kad 
ekonominiai dėsniai ir dorovės įstatymai nėra priešin
gi vieni kitiems, bet tikrai suderinami. Jei viena ben
druomenės dalis skaudžiai nukenčia, tai tas atsiliepia 
ir visai bendruomenei.

Mūsų socialinės santvarkos sutvarkymas nėra 
toks lengvas, kaip kaikurie žmonės galvoja. Tam daly
kui reikia šalto protavimo ir teisingos sąžinės. Pasiti
kėdami Dievo Apvaizda, mes nenusimename, bet tuo 
pačiu sykiu atvirai pasakome, kad įsteigimas pilnos 
Krikščioniškos socialinės santvarkos tegalimas pasto
viu ir ramiu augimu, o ne staigiu perversmu.

. DARBININKAS

I

Town Hali klube, New Yorke, Pan American pietuose garbingi svečiai: Francisco 
Pardo, de Zela, Generalis Konsulas Peru valstybės New Yorke; Mrs. R. Henry 
Norweb; Mr. Norweb, naujas Jungtinių Valstybių Ministeris Perų valstybei; ir 

| Edward Tomlinson, rašytojas.

san-
BLAIVININKŲ SUSIVięjTYMO CENTRO 

VALDYBA
Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kuo. J. Padvaiskas, 
— Pirmininkas; P. Mankos — I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
n Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — RaMininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 8 Commonwealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Papuosk Savo Jaunystę!

5

Dvi Pusės Kraštutinumų
Yra dvi pusės žmonių, kurie kraštutiniškai žiūri j 

mūsų ekonominę ir socialinę santvarką. Viena pusė y- 
ra palaikoma tų, kurie nepripažįsta ir nedaleidžia jo
kio ekonominio tvarkymo ar organizavimo. Tai yra 
kraštutinųjų individualistų pusė, arba taip vadinamas, 
ekonominis liberalizmas. Jie reikalauja, kad valstybė, 
ar organizacijos, nesikištų į žmonių reikalus. Jie tei
gia, kad atskirų žmonių užsiėmimai ar darbai neturi 
būti varžomi. Jie yra liberalai tik todėl, kad nori būti 
laisvi nuo visuomeniško atsakingumo. Jie tai vadina 
laisvu užsiėmimu, bet, iš tikrųjų; laisvė,yra tik tiems, 
kurie turi didžius turtus ir valdymo galybę, ’ bet silp
nieji, arba tie, kurie iš savo uždarbio turi pragyventi, 
jokios laisvės neturi.

Jie griežtai priešinasi, kad susiorganizavę darbi
ninkai vestų bendras derybas su darbdaviais ir pa
smerkia visas vyriausybės daromas pastangas pada
ryti bendras derybas priverstinas. Jie sako, kad jei y- 
ra reikalas tvarkyti industrijos bei pramonės dalykus, 
tai jie sugebės patys juos tvarkyti be darbininkų, vi
suomenės ar valstybės įsikišimo. Jie reikalauja, kad 
valstybės vyfriausybės galia būtų tik kaip policijos, ku
ri tik prižiūfrėtų, kad asmeninės sutartys būtų išlaiko
mos, bet kad ji nesiimtų priemonių įvesti teisingumą 
ar bendruomenės gerovę.

Jaunimas — tautos žie- jimus alkoholinių gėrimų 
das; jaunimas — gyveni- putose. Jau ne vieha spal- 
mo reformatorius, naujo vuotojų tauta išsigimus 
tono davėjas; jaunime šū- žuvo, kai civilizuotasis bal- 
dėtos visos senimo viltys, taodis alkoholio ginklu pa- 
Jaunimas žengia gyveni- noro viso pasaulio vairą į 
mu aukštai iškėlęs kilnių savo rankas paimti, 
idėjų vėliavas; šimtai tūk
stančių jaunuolių herojiš
kai guldo galvas ant tėvy
nės aukuro. Jaunimui nieko 
nėra negalimo; jis tarytum 
visagalis. Neišsenkančios 
energijos jaunimas kovoja 
dėl kilnių idealų yra nie
kuo nepakeičiamas. Prieš 
jį visi senieji galvas len
kia.

Užlaikymas paprastų 
bendro švarumo taisyklių 
daug prisideda prie apsi
saugojimo nuo ligų. Nors 
męs gerai žinome, bet dau
gelį kartų neužlaikome pa
prasčiausių sveikatos tai
syklių, ypatingai spiaudy- 
mo, kosėjimo ir maudymo
si.

Spiaudymas yra baisiai 
nešvarus pripratimas, nes 
yra pavojingas. Ypatingai 
jauni vaikai, žaisdami gat
vėse, labai lengvai gali sa
ve užsikrėsti ligoms nuo 
padžiūvusių seilių. Nuo 7 
iki 10 nuošimčių seilių, iš
egzaminuotų viename mie
ste, turėjo džiovos perų.

Vaikai taipgi gali užsi
krėsti influenza, plaučių 
uždegimu, šalčiu ir ty
mais, gatvėse, jie savo 
daiktus visur metinėja, 
rankoms čiupinėja ir tas 
pačias rankas deda į bur
nas. Vienas gydytojas sa
ko, kad laike kūdikystės 
(nuo 4. iki 7 metų) beveik 
pusė džiovos užsikrėtimų 
apsireiškia. Tai yra laikas, 
kuomet vaikai bėginėja 
lauke ir greičiausia čiupi
nėja seilių apdengtus daik
tus.

Jung. Valstybėse kiek
vienas žmogus turi mau
dytis.

Kaikuriose Europos da
lyse yra labai sunku pasi
maudyti. Tenai nėra gerų 
vandens įvestų sistemų ir 

, maudyklių, spaudimas 
toks menkas, kad negali- 

: ma įvesti aukščiau pirmo 
aukščio, todėl ten vandens 
dažnai laikoma ant namų 
stogų. Kaikurie miestai 
Europoj taupo vandenį 
taip, kad jis yra duodamas 
paskirtu laiku kasdien.

Apart angliškai kalban
čių šalių, nei viena kita ša
lis nekreipia tiek dėmesio 
į pasimaudymą, kiek Jung. 
Valstybės. Vienoje ar ki
toje šalyse tikima, kad 
maudymasis kenkia svei
katai. Nėra ko stebėtis, 
kuomet atsimename, kad 
prieš 75 metų šioje šalyje 
daugumas valstybių nepri
tarė steigti maudynes. 
Maudynės buvo taksuoja- 
mos. Vienas Naujos Angli- j 
jos miestas įvedė įstaty
mą, draudžiantį vartojimą 
maudynių (ceberių) be gy
dytojo patarimo.

Pasimaudymo būdai 
mainosi įvairiose šalyse. 
Lotynų Ameriko vartoja 
taip vadinamus “shower 
baths”. Anglai nori mau
dytis ceberiuose. Prancū
zijoj ir Belgijoj tik beveik 
5 nuošimtis namų turi 
maudynes. Japonijoj sveti
mi ceberiai vartojami vieš
bučiuose, bet japonietis 
geriausia patenkintas vie
šoms pasimaudymo vie
toms. Paprastas kinietis
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vartoja molinius ceberius, 
kuriuos vadina “soochovv”, 
kuomet Javoj ir Siame, šu
liniai ceberiai vartojami.

Yra penkios sanitariškos 
taisyklės, kurias, nors mes 
jas labai gerai žinome, ta
čiau ne pro šalį Čionai jas 
paminėti.

Švariai užlaikyk kūną, 
vartojant pakankamai ge
ro muilo ir vandens.

Jeigu kiekvienas steng
tus švariai užlaikyti kūną, 
tai daug mažiau ligų atsi
rastų. švarumas yra ligų 
aršiausias priešas.

Labai dažnai prausk ran
kas, ypatingai prieš kiek- 
kieną valgį.

Nors šita taisyklė yra 
viena iš svarbiausių, ne vi
si ją užlaiko. Per žmogaus 
burną lengviausia užsikrė
sti. Žmogaus ranka viską 
deda į bumą, jeigu ranka 
ligų perais užkrėsta, tai ir 
valgomi daiktai užkrėsti. 
Šiuo galima suprasti, kaip 
svarbu yra rankas švariai 
užlaikyti.

Nečiupinėk nešvarius 
daiktus, laikyk juos toli 
nuo burnos, nosies, akių ir 
ausų.

Nevartok nešvarius vie
šus gėrimo ir valgymo 
daiktus, rankšluosčius, 
skaras, plaukams šukas, 
gėrimo puodukus, pypkes, 
ir tt.

Per pereitus kelis metus 
tiek daug kalbėta apie ši
tuos viešai vartojamus 
daiktus, kad beveik visi su
prato pavojų. Nelabai se
niai čia Amerike paprasti 
gėrimo puodukai buvo vi
suose traukiniuose varto
jami.

Saugokis nuo tų, kurie 
. kosti.ir čiaudo! Neikvėpk 
jų kvapo. Arti nesiartink 
prie kitų, nes lengva per 
bumą įkvėpti visokius už
krėtimus. FLIS.

gyvuliu arba net žemiau 
jo pastato. Dievas nustatė, 
kad žmogui vadovautų 
protas. Gi, kas nesusival
do ir nusigeria iki proto 
netekimo, tas prieštarauja 
Dievo valiai, nes atsiduoda 
jusliniam gyvenimui, pasi
duoda savo gyvuliškosios 
prigimties vadovavimui. 
Nesusivaldąs gėrime žmo
gus todėl daugiau ar ma
žiau nusideda Dievui, pa
stato visą savo gyvenimą 
ir išganymą į pavojų. Tuo 
būdu gerti bei kitaip svai
gintis įpratęs jaunuolis 
nustoja vertės ir pas Dievą 
ir pas žmones; jis lieka vie
nas su savo blogu įpročiu, 
kol atsiduria minėtų ligo
ninių laukiamuosiuose 
kambariuose ir ten ligoni
nėse baigia savo liūdną gy
venimą.

Todėl ne tokiais “vyriš
kumo” žiedais reikia puoš
ti savo jaunystę, ne tokio- 
sSe klampynėse ieškoti gy
venimo paįvairinimo. Ir jei 
tu būtum gabus ir doras 
kitais atžvilgiais, žinok, 
kad viršūnių nepasieksi, 
jei neturėsi bent minimu
mo blaivumo bei susival
dymo dorybės. Jaunystės 
energija gali būti sunau
dojama kultūringam Spor
te, geras knygas skaitant, 
kultūrinėse organizacijose 
aktyviai dalyvaujant, gy-
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Nėra laisvas nuo to biau- 
raus ir pražūtingo įpročio 
ir Amerikos lietuvių jauni
mas. Jaunimas ne kartą 
savo didelį džiaugsmą ar 
didelį nusivylimą skandina 
alaus stikle. Dar vos tik į 
kelnes įlindęs berniokas 
jau ir stengiasi parodyti 
savo “vyriškumą” kuo 

Į daugiausia išgerdamas sti-
Realus gyvenimas paro- priausių alkoholinių gėri- 

do ir kitą pusę. Daugelis mų, sėdėdamas cigarų dū- 
jaunuolių savo blaškymosi muose paskendęs ištisomis 
ir jaunystės nerimo laiko-i naktimis restoranuose ir 
tarpy tampa savo blogų kabaretuose. Vieni “aplais- 
palinkimų, savo geidulių to” savo laimėjimus spor- 
vergais. Daug jaunimo ne- j te, kiti — sulauktas atos-

I

Representative George W. 
Roberts Draugai Ragina Jį 
Kandidatuoti J Attorney 

General

patiria šventojo idealizmo 
didybės ir skęsta blogų į- 
pročių klane. Juk daug kas 
alkoholiu ir nikotinu nuo
dija besiskleidžiančius 
jaunystės žiedus, šimtai 
tūkstančių jaunų žmonių 
aukoja savo sveikatą ir net 
galvas guldo ant Bacho ir 
Veneros aukurų.

Ne vienas rūkyti ir gerti 
įpratusių aiškina, kad ret
karčiais kiek daugiau iš- 
gerdaihas žmogus nei sau 
nei kitiems ypatingos ža
los nepadarąs. Bet tai yra 
grynas savęs kpgaudihėji- 

- - , - - ['mas. Psichinių ir veheririių
drintos it įsteigtas valstybinis kolektivizmas. Arba vi-ųjgų ligoninių vedėjai yra 
sos nuosavybės, kaip komunistai reikalauja, arba‘nustatę, kad daugiau hegu 
nors visos gaminamos nuosavybės, kaip reikalauja so
cialistai, jie sako turėtų būti bendruomenės, arba val
stybės valdžioje. Tada valstybė ar bendruomenė suda
rys planus ir tvarką tautinės ekonomijos reikalams. 
Jie sako, nors jų sumanymai yra nepraktiški, kad tuo 
būdu visi piliečiai bus pilnai aprūpinti, nebus daugiau 
pertekliaus nei trūkumų. Tokia tvarka paneigtų žmo
gišką prigimtį ir žmogiškas teises taip aiškiai ir žiau
riai, kaip ir pirmiau minėtieji individualistai. Iš tikrų
jų, prityrimas įrodo, kad kur šitoki tvarka buvo mė
ginama, ten žmonės buvo baisiausiai varginami ir 
spaudžiami. Persekiojimas žmonių yra neišvengiama 
pasėka tokios ekonominės diktatūros.

Tarp šių dviejų kraštutinumų yra vidurinis kelias, 
pilhai sutinkąs su Krikščionybės ddrovės it sveikais 
ekonominiais dėsniais. Negalima tikėtis geros ekono
minės santvarkos, jei atlyginimas, prekių kainos, dar
bo sąlygos ir visuomenės gerovė paliekama savajam 
likimui, arba atsitiktinoms, taip vadinamoms, laisvų 
varžytinių priemonėms.

Antroji Klaida
Antroji žmonių grupė griežtai atmeta individua

listų nusistatymus ir įpuola į kitą kraštutinumą. Ši
tie žmonės reikalauja, kad visos gėrybes būtų suben-

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokia yra didžiausioji nedarbo priežastis?

togas, treti — išlaikytus 
egzaminus. Dar blogiau, 
kada patys tėvai nėsisten-

nustatę, kad daugiau hegu 
90 nuošimtis tomis ligomis 
sergančiųjų yra alkoholio 
aukos. Taip pat didelis 
procentas visų teismuose 
vedamų bylų yra dėl nusi-’ 
gėrimų. Daugelio nesusi
pratimų šeimose tikroji 
priežastis yra blaivumo 
stoka. Dauguma savižudy
bių taip pat padaroma dėl č 
tų blogų įpročių.

Ta pragaištinga girtybės 
rykštė plaka žmoniją per

gia apsaugoti jaunimo nuo venimo aktualijomis besi- 
blogb įpročio per įvairias domint. Didelms darbus 
šeimos šventes bei vaišes, padaro r* _ ~-

Atėina laikas, kada jau
nuolis nustoja tėvų globos, 
kada jis baigia tokią ar ki
tokią mokyklą ir turi pats 
sau duoną užsidirbti. Gau
na kokioj įstaigoj ar įmo
nėj toks gerti įpratęs jau
nuolis darbą, bet darbda
vys greitai tokį atleidžia, 
nors ir jokių nesusiprati
mų dėl išgėrimų nebuvo. 
Kodėl? Todėl, kad gerian
čiojo darbingumas yra 50 
ir daugiau procentų ma
žesnis negu blaivaus. Besi- 
svaiginąs žmogus nustoja _______ _____ ______
atminties, daro daug klai- įr aukštybes, tu esi kupi
nų- Draudimo įstaigose nas energijos, tave žavi

ne besisvaiginą 
Žmonės, ne lepšės ir išty- 
žėliai, bet tvirtos valios, 
aiškaus proto, neišsenka
mo entuziazmo žmonės. 
Tik tuos pastaruosius visi 
gerbia, tik jais visi pasiti
ki, tik tokiems paveda at- 
sakomingiausias pareigas 
eiti, tik iš tokių kai ku
riems atėities kartos pa
minklus stato. Nedorybių 
purvuose bebraidžiojan
čiais dvasios nuskurdėliais 
visi biaurisi, visi tokių 
vengia.

I Jaunuoli! Tu myli laisvę

* A levo VC* ▼ Vz ” X

taip pat vartojančiam ai- aukščiausi idealai, tu nori 
koholinius gėrimus yra būti visų mylimas ir nori
sunkumų: iš jo lupa dides
nį, draudos mokestį.

Tad gerdamas svaiginan
čius gėrimus žmogus pra
randa savo sveikatą, silp
nina savo protą, nustoja 

jjn.out pasitikėjimo pas kitus
daugelį tūkstančių mėtų, žmones, palieka didžiau-1 
Ne viena aukštai kultūroje šiam varge silpn 
iškilusi tauta dar prieš savo vaikus. Be to 
Kristaus giiiiimą paskan- vienu pasigėrimu žmogus 
dino savo brangius laimė- save pažemina, sulygina su

tų blogų jprocių.

silpnapročius 
», su kiek-

turėti gerų draugų. Tad 
puošk savo jaunystę blai
vumo ir susivaldymo dory
bėmis, kilk galingais ėrelio 
sparnais į išsiilgtąsias 
aukštybe^ palik, savo gy
venimo pėdsakus ateities 
kartoms, nešk garbę Ame
rikos lietuviams ir visai 
žmonijai!

Pov. Baltinis.

2. Kodėl dorovės įstatymai būtinai reikalingi ekono
mijos santvarkai?

3. Koki yra du kraštutinumai ekonominės tvarkos su
daryme? Ar jie priimtini?

4. Ar yra vidurinis kelias į geresnę socialinę ir ekono- 
J minę santvarką?

Girtuokliavimas, kūniš 
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygus tarp sa 
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

New 
Engiand 
COKL

Rep. George W. Roberts drau
gai ragina, kad jis ateinantį ru
denį kandidatuotų į Attorney 
General, respublikonų partijos 
vardu.

Rep. Roberts yra gimęs Bos
tone rugsėjo 1, 1903 m. Jis yra 

[giminaitis Thomas Roberts bu
vusio Cblonial gubernatoriaus, 
New Hampshife.

Jis lankė High School of Com- 
merce, Rotbury Latin School, 
Boston University pabaigė tei
sių fakultetą. Kaipo graduantas 
teisių fakulteto, jis buvo laik
raščio Law Review redaktorium 
ir vice prezidentu Woolsack sko- 
lastikų draugijos.

Lapkričio mėnesį. 1931 m. bu
vo didžiumos balsų išrinktas į 
Bostono miesto Council.

(Politiškas Skelbimas).

REAl 
COMFORT

New England Coke— laikys jūsų 
namus šiltai ir jaukiai. Kainuoja 
mažiau... yra išvalyti, neturi jokio 

ir mažai palieka pelenų.

STETSON FUEL
CORPORATION

SOUTH BOSTON, MASS. 496 FIRSTST
SOUth Boston 1540

jpp fcvapo
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GREENFIELD, MASS. j beta apie aukų rinkimą Vilnie- 
______ * įčių šelpimui. Atstovai pasiskir-

LDS 113 kuopos susirinkimas stS P"™"* e“ .?° na?.us ‘r 
įvyksta ateinantį sekmadienį, Seras •

i -r j 4 i - * ; Vilniečius lietuvius ir bendraibalandžio 7 d., 4 vai. po Pietų, T 
pas Vincą Aguonį, 14 Linnwood 
St. Visi gerbiami LDS nariai, 
“Darbininko” skaitytojai būti
nai kviečiami dalyvauti. Yra 
svarbių reikalų, nes šįmet “Dar
bininkas” švenčia 25 metų ju
biliejų. Stenkitės užsimokėti 
savo duokles, nes dar daug yra 
neužsimokėjusių už “Darbinin
ką”. Po susirinkimo bus žaidžia
ma bingo kuopos naudai. Visi 
praleisite laiką smagiai, bus 
duodamos dovanos laimėtojams.

Lietuvą šiame kritingame mo
mente. Tai gražus Federacijos 
skyriaus darbas. Tikimės, kad 
visi lietuviai pritars ir gausiai 
aukos.

A. Kneižienė dalyvavo progra
moje. Taipgi jaunametė Ange
las Kneižytė skambino piano so
lo ir duetą su savo mok. Jule 
Vilkišiūte. P-lė Julė neužilgo 
bus taip gi Sąjungietė.

Sąjungietes labai dėkingos 
Nashua’ietėms už tokį malonų 
priėmimą ir užkandžius. Taipgi 
p.p. Mitchell už svetingumą.

Visos grįžo laimingai į namus 
ir dar negali užmiršti Sąjungie- 
čių vaidinimo “Trys Mylimos”. 
Garbė 58-tos kuopos narėms.

Daugiau tokių parengimų!
Narės.

lOauiirt>a«i>iaii.i~ira>W

DARBININKAS
-

• —
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balan- 
School

Antradienio vakare, 
džio 2 d., Junior High 
auditorijoj įvyko Norwoodo va
karinės mokyklos užbaigimo 
programa. Programa buvo įvai
ri ir įdomi. Vakarinės mokyklos 
vedėja yra mokytoja Curran. 

^^~k;iečtoe“^te'ujs Baigusiųjų mokyklą sąraše yra 
nemažai ir lietuvių, bet iš pavar
džių galima tik išskirti šiuos:

113 kp. narius ir “Darbininko” 
skaitytojus, vyrus ir moteris.
susirinkti ateinantį sekmadienį, Apolonija Babelienė. Dominika 
balandžio 7 dieną, 1 vai. po pie-' Jasionienė, V. Jezavitas, Stepas 
tu j Hames fotografo stadiją, IKadaris- PetraaMazgelį, Pet- 
Knights of Columbus name. Bus ras Stupakas. Cecilija Tareila. 
nufotografuota mūsų kuopa do-‘J' Ikasala- Jurgis Pilka, Gabne- 
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Jasionienė, V. Jezavitas, Stepas

ras Stupakas, Cecilija Tareila,

vanai. Jeigu kas norės įsigyti 
paveikslą galės nusipirkti. Pa
veikslas bus įdėtas į “Darbinin
ko” jubiliejinį leidinį.

S. Š. V. J. draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks irgi 7 d., 
balandžio, 2 vai. po pietų, K. of 
C. salėje. Kviečiame dalyvauti.

A. Dėdinas.

MORVOOD, MASS

Sekmadienį, kovo 31 d. po po
pietinių pamaldų Šv. Jurgio 
par. svetainėje įvyko judamie
ji garsiniai paveikslai, kuriuos 
rodė kleb. kun. S. Kneižis. Pa-, 
rengimas įvyko Studentų kuo-Į 
pos iniciatyva. Paveikslai gra
žūs ir įdomūs.

P-nai Butkevičiai, gyv. 68 Myr-' 
tie St., Lawrence, praneša, kad 
jų duktė Emilija susižiedavo su 
Feliksu Babilu, ponų Babilų sū
numi, gyv. 31 Holan Avė., Nor- 
wood.

P-lė Butkevičiūtė yra aktyvi 
parapijos, Šv. Pranciškaus dr- 
jos, Sodalicijos ir choro narė. 

Į Feliksas Babelis yra baigęs 
Bostono universitetą, vėliau stu
dijavo Trinity College, Spring- 
field College ir pagaliau baigė 

i Bostono universitete, gauda
mas A. M. laipsnį.

Jis yra aktyvus veikėjas lietu
viškų organizacijų, jų tarpe L. 
Vyčių organizacijos narys. Taip 
pat jis yra pirmasis leitenantas

liūs Kakanauskas, Adolfas Vai
tonis, Ignas Grudinskas.

Tautybėmis šiaip skirstosi:— . „ _ . _
lietuviai, škotai, airiai, lenkai, 302'!0 P“““' Fe^
sirijonai, italai, švedai, SU(H j ra Nonrood o high school mo 
miai, kanadiečiai, rusai, žydai, ^OJ“' L!nkl,me 
graikai, austrijokai, vokiečiai, sukurtI lietuvišką seimą,
norvegai.

Nepraleido pamokų iš lietuvių 
šie: gal jų yra ir daugiau, bet iš 
pavardžių tik šiuos galima iš-: 
skirti: Ona Mackienė, M. Vasi
liauskienė, Jurgis Malačinskas, 
Ona Perednienė, Jurgis Pilka, 
V. Jezavitas, Antanas Alukas, 
Ona Alukonienė, Simonas Gri
gas, Viktoras Žilaitis, Juozas 
Alukonis, Adolfas Tviraga, Jo
nas Survila.

I i

NASHUA, N. H.

Kovo 31 d., Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, Temple St., 
3 vai. po pietų, įvyko Moterų 
Sąjungos 58 kuopos parengi
mas. Programa susidėjo iš vei
kalo — “Trys Mylimos”, kurį 
suvaidino vietinės sąjungietes. 
Muzikalę programos dalį išpildė 
Norvvood, Mass. Sąjungietes ir 
vietinis jaunikaitis armonistas

Tą pačią dieną tuoj po sumos 
įvyko Federacijos skyriaus su
sirinkimas. Dalyvavo veik visi 
draugijų atstovai. Plačiai kal-

Jaučiasi Geriau šian
dien Kaip Kad Per 

Ilgus Metus Po Nau
dojimo Herbtex

Clayesville Gyventoja* Turėjo Už
kietėjimų, Kentėjo nuo Surūgusių 
Vidurių, Suvaržymo ir Sunkaus 
jausmo. Buvo Aitrus ir Jautė Gal
vos Sukimų. Sako Herbtex yra Ti
krai Geras.

“Prieš pradedant vartoti Herbtex 
aš ilgus metus kentėjau iš priežasties 
negeros padėties pilvo, jaknų ir vidu
rių”, sako Mr. W. H. Kerns. iš Clays- 
ville. Pa.

t
I

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON. MASS.

Duokite Taisyti Kailinius 
SPECIALISTAMS!

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma, Amerikoje, nevien turi 
didelį platų ir įdomų moteriškų kailinių pasirinkimą, bet ji turi savo siu
vyklas, kuriose dirba specialistai kailinių siuvėjai. Kas turite taisyti, įdėti 
pamušalus ir kitokius pataisymus, savo kailiniams, parašykite laišką ar 
atvirutę šios firmos lietuviui atstovui BERNARDUI KORAIČIUI, 411 
Washington St., Boston, Mass. jis atvažiuos į Jūsų namus paimti kailinių. 
Pataisius juos pristatys vėl į Jūsų namus. Kadangi mes turime didelį kiekį 
kailių, tai mes galime labai pigiomis ir prieinamomis kainomis kailinius 
pataisyti. Taigi, pavesk savo senus kailinius I. J. Fox kompanijai, kuri iš 
senų padarys kaip naujus. Nepamiršk, parašyti laišką ar atvirutę ir lie
tuvis mūsų firmos atstovas pribus į Jūsų namus. Už paėmimą ir pristaty
mą į namus nieko neskaitome.

Aušros Vartų PdrflDiid pasipuošusios įvairiomis
■ * I iaiicn/tc! marine GiiVnnlSrnK

Šios kolonijos lietuviai smar- Juozas Skirkevičius.
kiai ruošiasi vykti į Darbininkų Programą pradėjo ponia T. 
Radio Jubiliejinį koncertą, ba- ■ Mitchell įžapgino kalba ir pa- 
landžio 21 d. Tikimės, kad atsi- kleb. kun. dr. P. "Liutkų
ras organizatoriai, kurie suor- jjrogramos vedėju. Kun. P.' Liut- 
ganizuos ir specialiu autobusu pasidžiaugęs Sąjungiečių
nuveš pasiryžusius važiuoti. <^^0^ perstatė Norwoodo 
Bus taipgi daug ir privačiais Sąjungietes, pp. A. Novikienę ir 
automobiliais. Koncertas įvyks, Kneižienę sudainuoti Moterų 
Municipal Building svetainėje, Sąjungos himną 
So. Bostone, Šv. Jurgio par. šv.
Cecilijos choro radio grupė, va- ______

'dovaujant muzikui A. Šlapeliui, ]ęOmediją 
pasižadėjo dalyvauti programo- Vaidino šios Sąjungietes: C. M. 
je. r

I

Programą pradėjo ponia T.

Po to prasidėjo vaidinimas.

gražus pasidarbavimas šv. Ka
zimiero Seselių.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Visų draugijų ir darbuotojų 

susirinkimas įvyks balandžio 5 
dieną, tuojau po Šv. Valandos, 
Šv. Kazimiero par. salėje. Ma
lonėkite visi atsilankyti, nes 
parapijos Bazaras prasidės ba
landžio 10 dieną, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Bazaras tęsis 
iki 14 dienos birželio. Todėl ko
mitetas kviečia visus parapijie
čius minėtame bazare dalyvauti. 
Turėsite progą laimėti gražių 
dovanų ir paremsite savo para
piją. Šios parapijos darbščios 
šeimininkės visus atsilankiusius 
pavaišins skaniais valgiais ir 
gėrimėliais, nepamirškite 10 
dienos balandžio.

LRKSA 41 KUOPOS
Svarbus priešseiminis susirin

kimas įvyks šeštadienio vakare, 
7 vai., Šv. Kazimiero parap. sa
lėje. Minėtas susirinkimas dėl 
parapijos bazaro bus savaite an
kščiau. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turime daug svar
bių dalykų apsvarstymui: vie
na, turim pasidarbuoti parapi
jos bazare; antra, tai jau čia pat 
artinasi mūsų organizacijos Sei
mas, kuris prasidės gegužės 20 
dieną.

nijos, po mišių bus bendri pus
ryčiai. Vakare parapijos svetai
nėje rengiama ‘Beano’ žaidimas 
su pramogėle, parapijos naudai. 
Susirinkime buvo nutarta pa
siųsti kuopos vardu $5.00 auką 
‘Darbininko’ Intertypo fondui. 
Atsistojimu buvo atkalbėta

LDS 7 KUOPOS 
svarbus mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 7 dieną, tuojau 

' po mišparų Šv. Kazimiero parap. 
[salėje. Visi nariai prašomi atsi 
lankyti. Kurie neužsimokėję už 
organą “Darbininką” malonėki
te atsilyginti. Be to, bus svars
toma, kaip tinkamiaus prisidėti

1 nau-
Įjausios mados suknelėmis, pas
kendo gėlių, palmių žaliumyne, 
o parodos vedėja iš Sherer Co. ____ ________ ______ „
krautuvės per garsiakalbį aiški-' malda už a. a. Antaną Pūrą, prie parapijos bazaro, kuris pra-

Mūsų bažnyčioj Velykų rytą 
6 vai. Kristaus Prisikėlimo pa
maldos paliko gilaus įspūdžio. 
Klebono kun.'K. Vasio pamoks
las ir nuoširdus pasveikinimas 
savo parapijiečius, parapijos 
choro gražus giedojimas, įspū-'šieji visi patenkinti šiuo paren- vimu 
dingą procesija, ir tvarkinga ei-' gimu, dovanomis, 
sena prie Dievo stalo, visų šir-, ir bendrai šiuo jaukiu vakaru, vėlę.

“Linksma Svečiai, kurių tarpe buvo daugį Nuliūdimo valandoj, brangiai 
kitataučių, džiaugėsi, kad savo narei Marijonai Purienei ir jos 
atsilankymu parėmė parapijos sūnui Jonui, kuopos narės tarė 

Trečiadienį po Velykų įvyko reikalus, nes šio vakaro pelnas, 
laukiamas Worcesterio lietuvių apie $135.00, skiriamas parapi- 
vakaras. Buvo suruoštas Aušros jai. Panašių parengimų, klūbie- 
Vartų parapijos Moterų Sočia- tės žada surengti kas met. 
lio Klūbo — Madų paroda ir j šio vakaro “Models” buvo: 
kortavimas. Žmonių prisirinko p.p. j. Karalienė, Laužonienė, 
pilna erdvi parapijos svetainė. Įšugždienė, LaBaire (Mičiulytė)

no apie rodomas sukneles ir jų kuopos raštininkės vyrą, kuris
• kainas. ; mirė didžiojoj są vaite j. pp.

Tenka girdėti, kad atsilankiu- Shea ir Mažeikienės pasidarba- 
surinkta ir užprašyta 

užkandžiais dviejos šv. mišios už velionio

sidės balandžio 10 dieną. Todėl 
dalyvaukime skaitlingai.

Raporteris.

į

dyse jautėsi tikrai 
Diena mums prašvito”.

giliausios užuojautos žodį.

$v. Kazimiero Parapija

i
i

I

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
iškilmingos šv. mišios Velykų 

Mat, žingeidumas vertė atsi- ir sesutės M. ir F. Manasaitės. su procesija prasidėjo 6 v. 
lankyti visą tai pamatyti. Visi Klūbo pirm. A. Sinkevičienė pa- Procesijoje dalyvavo visi mo-

Vietinės Sąjungietes suvaidino stebėjosi svetainės, ypač estra- sakė įžanginę kalbą. Nedzveckų kyklos mokiniai bei mokinės, 
Mylimos”. dos papuošimu. rūpestin- fevutC ’ ' ’ -- -

RaP- Zapėnienė, J. Česnienė, Sofija
Staniulytė, A. Sveklienė, J.
Boucherienė. Suvaidino gerai.
Vaidinimo pertraukose buvo

Pope Opfical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

275 Mair. St.. Webster. Ma««

i

Mass.

i WilliamJ.Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6286

“Assistent vadovaujant šv. Kazimiero Se- 
krautuvėj selėms. Taip pat Blaivininkų ir 

Shea. Mūsų ponios ir panelės mieste, daug prisidėjo prie pa- šv- 01106 draugijų atstovės daly-, 
rodos rengimo. Už šio vakaro vavo 
“Grand Success”, '---------------

patyrusi 
gai puošė M. Čižauskienė ir V. ,Window decorator” 
F 
I 
I

I

> su vėliavomis. Didysis, 
Valio! Auš- choras, vadovaujant muzikui J.į

— - - - — - t

.laike procesijos. Altoriai buvo' 
į gražiai papuošti lelijomis. Tai 

Metinio Minstrel Show įžan-

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 27-tos 
KUOPOS SUSIRINKIMO

Balandžio 1 d., įvyko kuopos jainų, kalbų ir muzikos, 
mėnesinis susirinkimas bažny- Į Kalbas pasakė kleb. kun. P. 
tinėje svetainėje. Susirinkime Liutkus, p. E. Sykes iš Norwoo-! 
dalyvavo nemažai narių. Į do Mass., N h. ir Me. valstybių’

Išklausyta įvairūs komisijų Sąjungos direktorė, ir ponia T. 
raportai ir priimti. Metinės, bei Mitchell. 
5-metų gyvavimo sukakties šv. 
mišios įvyks gegužės 5 d., š. m., 
8 vai. ryte, Šv. Jurgio par. baž
nyčioje. Visos narės dalyvaus Novikienė 
“in corpore” ir priims Šv. Ko- Karnilaitė iš Norwoodo. Jom a- 
muniją. Po pietų, 5 vai., narės kompanavo p. Julė Vilkišiūte iš 
turės savo privatinį parengimą. Norvvood. Taipgi pianu skambi-

Atstovės į Apskričio būsiantį no solo ir duetą p. mok. Julė 
suvažiavimą Cambridge, Mass., Vilkišiūte ir Angelą Kneižytė iš

Norvvood. Vietinis jaunas armo
nistas Juozas Skirkevičius gro
jo.

Sąjungiečių programa

Vaidintojoms vadovavo ponia 
T. Mitchell ir p. F. Česnulis.

Dainavo solo ir duetus pp. A. 
A. Kneižienė, O.

MR. W. H. KERNS
“Mano pilvas ėjo prastyn ir priėjo 

prie to, kad let ką galėjau be vargo 
valgyti. Nespėdavau užbaigti valgį ir 
tuojau užeidavo nevirškinimo skaus
mai arba rėmuo, ir viskas viduriuose 
jautėsi kaip gabalas švino. Vis turė
davau užkietėjimą ir jaknos buvo taip 
tingios, kad jaučiaus aitrus ir pavar
gęs. Neramiai miegodavau ir maistas 
neturėdavo jokio skonio.

“Nervos visados buvo neramios ir 
galvos sukimas kone parblokšdavo

L manę.
“Aš buvau bandęs visokius vaistus, 

bet be jokio palengvinimo ir jau ne
beturėjau vilties pasveikti, bet vienas 
draugas pasakė man pabandyti Herb- 
tex, nes rodos visiems gelbėja, tai aš 
įsigyjau pakelį Herbtex, 
pradžios netikėjau, 
bės. Po kelių dienų 
o po trijų savaičių 
gerai. Dabar turiu 
viską ką valgau su mano pilvu su
tinka; niekados nejaučiu suvaržymo <51
ir nekenčiu nuo geso ar rūgumo. ! Pereitą sekmadienį, kovo 31 

"Užkietėjimas pergalėtas. T

nors iš 
kad man pagel- 
pasidarė geriau, 
tikrai jaučiaus 
gerų apetitų ir

išrinktos: B. Adomaitienė ir O.į 
Warabow. Taipgi kuopą atsto
vaus Direktorė E. A. Sykes ir 
apskr. vice-pirm. — A. Knei
žienė.

Sąjungiečių kursai įvyks na
rės Glebuvienės namuose: 317 
North Street, W ai pole, Mass. — 
balandžio 15 d.

1 Kurios narės turi vietos savo 
automobiliuose nuvežti kai ku
rias nares, prašomos pranešti 
Kursų Komisijos narėms: B. A- 
domaitienei arba A. Kneižienei, J 
už ką bus labai dėkingos.

D. B.

woodo. Kalbėjo šie: kun. dr. P.
Liutkus, kun. J. Bucevičius, p. ros Vartų parap. Moterų Sočia- Žemaičiui labai gražiai giedojo 
J. Česnulienė, p. A Kneižienė, p. jiam Klubui! .................
Boucher, p. B. Adomaitienė, S. 
Staniulytė,. p. Sveklienė, C. Za- 
penienė, p. O. Warabow, p. T.'gos bilietai jau visiems parapi-

_____ I . __ ___ __ I
I
Mitchell, p. V. Kohanskienė, p. 
A. Kneižys ir kiti.

Moterų Sąjungos 58 kp., LDS 
ir “Darbininko” jubiliejaus pro
ga, paskyrė “Darbininkui” $5. 
00. Valio, Sąjungietes. Narė.

Šv. Kazimiero parapijos jau
nimas rengia šokius ir Sočiai 
Party, balandžio 20 dieną, Vete- 
rans’ Hali. Tikietai jau dalina
mi ir atrodo, kad daugybė jau-

Ruvn. nosios kartos susirinks į tą pir- IKlA&AV.V'A't P* UUVU ... . ,
graži ir turininga. Visa publika mutlnę Parapijos jaunosios kar- 
buvo patenkinta ir skirstėsi ge- tos party' G^s 
roję nuotaikoje. pasamdytas. Tduetus galima

Pasibaigus programai vietinės 8aut> P“ jaunimo or-
Sąjungietes suruošė vaišes vieš- ganizacijue narius arte Hebo- 
nioms programos dalyvėms ir 
pagelbininkams. Pasakyta gra
žių kalbelių. Dalyvavo ir klebo- . .
nas kun. P. Liutkus, kun. J. Bu- ”‘ kimiais lietuvia's jaunikei- 
cevičius, “Darbininko” redakto
rius p. A. Kneižys ir kiti. Visi 
džiaugėsi Sąjungiečių vaišingu
mu.

Šeimininkės, kurios prirengė

jiečiams į namus išsiųsti. Para
pijos jaunimas, muzikas vedė
jas J. Čižauskas, šposininkų rin
kėjas kun. J. Bakanas, Moterų 
Socialio klūbo dainininkių an
samblis, solistai ir šokėjai deda 
pastangas, kad savo dalį prog- 

. ramos tinkamai išpildytų. Pa
rengimas įvyks šio mėnesio pa
skutinį trečiadienį, t. y. bal. 24 
d., didžiulėj Mechanic Hali, vi- j 
durmiesty. Čia kasmet apie du 
tūkstančiai žiūrovų atsilanko 
pažiūrėti, pasijuokti ir po tam 
prie gero orkestro smagiai pa
sišokti.

nijoj. Jaunimas ir iš kitų lietu
vių kolonijų kviečiamas atva
žiuoti; bus galima susipažinti

čiais ir merginoms.

PHILADELPHIA, PA.

Naujas laidotuvių direktorius.
Nenos d., iš 27-tos kuopos buvo nuvy- jr pagamino užkandžius: pp. A. p. Kazys Ramonas - Ramanaus-

Girdėti, kad keli žymesnieji 
Worcesteriečiai gavo kvietimus 
į konsulo Petro Daužvardžio or- 
deno įteikimo iškilmių bankietą, i 
bal. 7 d., Chicago, m. Jų tarpe 
yra seni draugai J. ir M. Olšau
skai. Beje kovo 27 d., lydint 
prof. J. Baniui, MIC., svečias iš 
tolimos Kalifornijos, kun. Sita- 
vičius, kuris laikinai apsistojęs 
Marianapoly, aplankė p. Čižaus- 
kus. Kun. Sitavičius trumpu lai
ku vėl mano grįšti į Kaliforniją,

Puikiausia Dovana 
Sūnui Ar Dukteriai 

ROYAL Portable rašomoji 
mašinėlė.

Ją galite įsigyti labai priei
nama kaina ir lengvais išsi- 

mokėjimais.

ir stiprumas sugrįžo’ aš pranešu ma- ^usios sekančios sąjungietes da- Valinonienė, L. Norkūnienė, A. kas, vos spėjo formaliai kovo 17 kur, pasak jo, yra labai malonu 

S? HenrSeJi perskaltys ir P*1*11- Shua. N. H., parengime, būtent,
.....................    pp. O. Warabow, B. Adomaitie

nė, E. A. Sykes, A. Novikienė,
O. Karnilaitė, A. Kneižytė, A.
Kneižienė, ir V. Kohanskienė, 13
kp. So. Boston, Mass. narė. Pa-

no patyrimų su Herbtex su viltimi, lyvauti M. S. 58 kuopos. Na- 
I " ‘ ■’ *..................  ■ ------
dys Herbtex".

SPECIALIS PASIULIJIMAS:
Merbtex reguliariai kainuoja $$125: 
siųskite tik $1.00 — Money Order.
Pinigais ar čekį j: Herbtex Co., 
Dept. A8 Wheeling, W. Va., ir gau
site pakeli Herbtex vaistų. Pakelis 
užteks maždaug 2 savaitėm. . _T •• ■ - ■(Skelbimas) nele Karnilaitė, A. Novikiene ir

Ratkevičienė, A. Zautrienė ir S. d. atidaryti savo biurą, antra- gyventi. 
Bizienė.

Vaidintojoms daug pagelbėjo kovo 28 d. palaidoja pirmąjį 
išmokti vaidinti kleb. kun. dr.
P. Liutkus.

Beje, pasistiprinę skaniais už
kandžiais, pasakė gražių kalbe
lių. Pradėjo ponia Sykes iš Nor-

t

šu: 1113 Mt. Vernon St., o jau --------------
Mot. S-gos 69 kps susirinki- 

numirėlį — Joną Žvinį, iš šv. mas, įvykęs pirmadienį, kovo 1
Andriejaus parapijos, Šv. Kry- d. buvo gana skaitlingas ir gy- 
žiaus kapuose. vas. Narės energingai ruošiasi

Biuro telefonas: Poplar 4110. prie motinų dienos. Iš ryto vi- 
P. V. sos bendrai eis prie Šv. Koma-

DARBININKAS
366 W .Broadway,



Penktadienis, Balandžio 5, 1940 i

IviETINĖS ŽINIOS

ŽINUTES
Bal, 3 d., lankėsi Šv. Petro par. 

klebonijoje kun. J. Daunis, kun. 
Morkūnas, MIC., ir kun. Dau
mantas, iš Geraldville, Pa.

traukoje ponas Juozas Grende- 
lis, pasižymėjęs magikas cir
kuose ir pasaulinėje parodoje, 
demonstruos savo štukas. Kvie
čiami visi į šį nepaprastą paren
gimą... . .... , I t

Tą dieną mirė, Worcesterio' 
miesto ligoninėje, Antanina Lei-!

* kienė, 71 metų, gyv. 22 Lafield redakcijoj lankėsi kun.
St., Dorchester. Ji paėjo iš Lie- M Daumantas, Girardville, Pa. 
tuvos Stakių parapijos. Ameri- lietuvių par. klebonas, ir kun. 
koje pragyveno 30 metų. Paliko Morkūnas, MIC. iš Chicagos.

LANKĖSI
Trečiadienį, bal. 3 d. “Darbi-

koje pragyveno 30 metų. Paliko
sūnų, 6 dukteris ir brolį. Pašar- • Svečiai linkėjo, kad “Darbinin- 
vota pas graborių J. Kasparą. ka8» lankytų visų lietuvių na- 
Laidojama, su iškilmingomis šv. mus.
mišiomis, iš Šv. Petro par. baž
nyčios, 9 vai. ryte, bal. 6 d., 
Naujos Kalvarijos kapuose. Ve
lionės giminaitis klierikas Ju- 
mantas, S. J., bos subdeakonu. i

GALIME GAUTI 
“DARBININKE”

Sekmadienį, balandžio 14 d. 
Southbostoniečiai pagerbimui 

Bal. 6 d., Šv. Petro par. bažny- visuomenininkės - menininkės 
čioje, 7:30 vai. ryte, bus gieda- Onos Ivaškienės rengia bankie- 
mos egzekvijos. 8 vai. ryte, bus tą parapijos salėje, 492 E. 7th 
kitos mišios; 9 vai. laidojimas; St., So. Bostone. Kas norite gau- 
10 vai. šliūbinės mišios. ; ti šio bankieto tikietų, galite ją

_________ įsigyti “Darbininko” adminis- 
Bal. 7 d., 7 vai. vak., Šv. Pet- tracijoje.

ro par. bažnytinėje salėje, W. - ---------------------
5th St. Mažasis choras išpildys. NUŽYDĖJO 50 JURGINIŲ 
linksmą lietuvišką operetę. Per-f ... . . . .
____________ j________________l ! Sekmadieni, kovo 31 d., s. m., 

! apie 4 vai. po pietų pp. Likų! 
i rezidencijoj, West Broadway,1 
jSo. Bostone, įvyko “surprise 
party” surengta p. Jurgiui Stu- 
kui (fotografui), jam minint 
savo 50-tą pražydusią jurginę— 
gimtadienį. Tą šaunią pramogą 
surengė jo žmona p. Stukienė ir 
jo sesuo p. Likienė. Pramogoje 
bei bankiete atsilankė apie 60 
svečių giminių, artimų ir profe
sionalų su savo palydovais. Šei
mininkauti padėjo p. Kereisienė 
iš Bridgewater. Toastmasteris 
buvo p. Zaletskas, graborius.

Nugirdęs.

DARBININKAS

i

Kaip Atrodo Lietuvos Laivas?

Klausia: “Ką jūs čia daro
te? Kas jums leido foto
grafuoti?” Kadangi kapi
tono leidimą, kuris buvo 
parašytas norvegiškai, pa-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Ori 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

I
I

Pp. Strigimai Miami, Floridoj
pp. James ir Sofija Strigūnai, vasario 14 dieną bu

vo išvykę į Miami, Florida atostogoms. Pereitos savai
tės pabaigoje grįžo į namus. P-nas Strigūnas, grįžęs iš 
kelionės, atsilankė į “Darbininką” ir papasakojo savo 
įspūdžius. Atostogaudami, labai maloniai ir linksmai 
praleidę laiką. Miami, atostogavę apie 70 lietuvių iš į- 
vairių miestų ir valstybių. Pp. Strigūnai yra L Street 
įstaigos savininkai ir nuoširdūs “Darbininko” rėmėjai. 
Pp. Strigūnai įsigijo garbės bilietus į Darbininkų Ra
dio 5 metų sukakties koncertą, kuris įvyks sekmadie
nį, balandžio 21 d., Municipal Building salėje, So. Bos
ton, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai

Tel. TROwbrMge 8330.

JehnRepsNs,M.D.
(REP5YS) -

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

"SHOWER”

REIKALINGAS geras, blaivus 
ir pastovus duonkepys, kepti 
ruginę ir kitokias duonas it 
keksus. Darbas pastovus. Atsi
šaukite tuojau: “Darbininko”

Baisi tragedija Lietuvių 
Šeimoje

Tel Kirkland 7119

PbAk laadas, MD,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

n Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutari).

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis

Pereitą sekmadienį, kovo 31 
d., Vyčių kambariuose p. Onos 
Marcelionytės draugės pp. A. 
Augustinavičiūte, Kudrevičiūtė 
ir giminaite Marcelionytė iš 
Roslindale, o “details” A. Mark- 
saitė suruošė vakarėlį.

p. Ona Marcelionytė yra* pasi
žadėjus ištekėti už Petro Kud- 
revičiaus balandžio 20 d. Ona ir 
Petras yra veiklūs L. Vyčių or- 
gąniazcijoš nariai. Draugės 
sveikino p. Oną ir jos būsiantį 
vyrą Petrą ir linkėjo geriausių 
sėkmių. Be to, įteikė p. Onai 
daug gražių ir brangių dovanų.

Jaunai porelei linkime laimin
gai sulaukti jungtuvių dienos ir 
laimingo gyvenimo.

. Lai visi tavo troškimai išsipil
do ir daugiausia laimės “Ann!” 

A. E. L.

OPTOMETRISTAS 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

SUSILAUKS SŪNELIO

"DARBINIHKO"

Sidabrinio Jubiliejaus
PIKNIKAS

Lietuvos laivui atplau- j 
kus į Bostoną, lietuviai tuo 
la’Ivu labai susidomėjo. 

(“Darbininko” redakcija ir 
administracija gavo daug r___ ________ o____ y r _
klausimų telephonu ir as- rodėme, tai laivo vyriau- 
meniškai apie tą laivą. Vie- sias viršininkas mus malo
ni klausinėjo kada laivas niai pasveikino ir aprodė 
įplauks į uostą, kiti kada laivą. Mūsų fotografas nu- 
jis išplauks, o dar kiti ar fotografavo laivo viršinin- 
veš keleivius, kokia jo įgu- kus ir visą įgulą. Pasitaikė, 
la — kapitonas ir kiti dar- kad fotografuojant nebuvo 
bininkai? vieno darbininko, tautybe

Lietuvių užsiinteresavi- graike. Jis sužinojęs apie 
mas didelis. fotografavimą, pribėgo
i, Antradienį, kovo 2 d. pas prie fotografo ir sako: — 
Lietuvos Konsulą, adv. A. “Jūs kitus fotografavote, 
O. Shallną, kurio ofisas y- o manęs ne. Ką ar aš nepri- 
ra “Darbininko” name, at
vyko laivo “Denny - Lietu
va” kapitonas, p. Konsulas 
pakvietė jūsų redaktorių 
pas save su to laivo kapi
tonu susipažinti ir pasi
kalbėti. “Darbininko” re
daktorius nuėjo pas p. 
Konsulą. Pasikalbėjo su p. 
kapitonu, Ingvald Wexhall, 
norvegu. Jis papasakojo, 
kad laivas buvo pastatytas 
1915 m.; 1935 ir 1938 m. 
buvo remontuotas. Kapito
nas Wexhall vairuoja tą 
laivą nuo 1933 m.

Tą pačią dieną, gavę ka
pitono leidimą apžiūrėti 
laivą, nuvykome apžiūrėti, 
įėję į laivą, padavėme leidi
mą to laivo prievaizdai, p. 
Lessen, kuris mus labai 
maloniai priėmė ir leido 
laisvai eiti kur tik norime. 
Bežiūrinėjant ir fotogra
fui su kamera besisukinė
jant, laivo vyriausias vir
šininkas mus sulaikė.

I 
šeimininkės yra Moterų Sąjun
gos kuopa, kuri užjausdama li
kimui anų našlių, teikėsi prisi- landžio 3, “Denny - Lietu- 
minti jas ar juos ir tuo pačiu va” laivo kapitonas p. Ing- 
pasikvietus į bendrąją pramogą vald Wexhall suruošė vai-i 
jas ir juos užjausti. Užuojauta šes lietuviams. Kadangi 
yra didelis dalykas. Užuojauta laivo valgomasis kambarys 
tai yra suraminimas, kad esi mažas, vietų yra tik dėl 10 
žmogus dar ne vienas, bet yra žmonių, tai pakviesta ir 
širdys, kurios užjaučia jums. Ir dalyvavo apie 15 asmenų, 
šia proga nori tai pareikšti vie- tarp kurių p. Lietuvos 
šai. Kadangi našlių yra nema- konsulas, adv. A. O. Shall- 
žai, todėl tą užuojautos viešąjį. na su žmona, Lietuvos Im- 
ženklą ir teiks, kaipo dovaną se- J porto ir Eksporto korpora- 
niausiai našlei ar našliui ir jau- i eijos viršininkai, pp. A. 
niausiai ar jauniausiam. Prie to i Grigonis, A. Akilaitis ir K.: 
simboliško apdovanojimo visų; Vilniškis iŠ New Yorko.
bus teikiama prie įžangos vi- Kapitonas Wexhall labai; 
siems dovanos. Įžanga tik 35c. nuoširdžiai visus pavaiši- į 

Ištikrųjų šį balių reiktų pava- no. Dalyviai nuoširdžiai j 
dinti — dovanų balium. Gražu, pasikalbėjo, sudainavo ke- 
kada tokioje pramogoje viskas lėtą lietuviškų liaudies 
paremta tikru nuoširdumu ir dainelių. Nuotaika buvo 
pamylėjimu. Valio. Sąjungietės! tikrai lietuviška, jauki, 
Mes visi ateisim pas jus į vai-' nors pats šeimininkas ir ne 
šes! Aš lietuvis. RaP«į
-------------------------------------------------------------------------------------------------- I

klausau prie to laivo?” 
Nusnepino ir. jį. Džiaugėsi 
berniokas.

Kaikurie padavė savo a- 
dresus ir prašė jiems pa
siųsti paveikslus.

Belandžiojant laive, grį
žo ir kapitonas, kuris pa
rodė laivo įrengimą ir be- 
vielinio radio aparatą.

Šis Lietuvos Lloydo lai
vas nesiskiria nuo papras
to prekinio laivo. Skirtu
mas tik toks, kad ant jo 
stiebo plevėsuoja Lietuvos 
trispalvė vėliava.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai didžiuojasi, kad pir
mas Lietuvos laivas, ant 
kurio plevėsuoja trispalvė 
vėliava, atplaukė ir apsis
tojo Bostono (Charles- 
town) uoste ir išplaukė ar 
išplauks į Lietuvą. Tai is
torinis įvykis.

Vaišės "Denny-Lietuva" 
Lave

Trečiadienio vakare, ba-

Birželio-June 9,1940
Romuvos Parke, Montello,

Mass.
Prašome visų ruoštis į šį 

išvažiavimą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
r 
» 
» 
i t Juozas M. Dilis

Laikrodininkas

»

!
!
U

►'•u'cluodu Įvairiausios rūdim šu
tiniui ir sidabrinius daiktu*

I 
j

South Bosiu Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

Į

OueenAnnLaundry.Inc.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad JOsų drabūžtm 
būtų tvariai Itptautl. 

paveskite t| darbą mums. u
Peter P. Plevadt

(PLEVOKAS)
Septyniais būdais stogų dengt jas. 

Sodeu-all, Stut Metai Work
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St, So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

ApskaitUavimai ir patarimai dykai

Trečiadienį, balandžio 3 
d., vakare tūlas Vincas Ra
kauskas, 45 m. amžiaus, 

' , So.
Bostone, pasaulinio karo 

, nušovė savo 
žmoną, B. Rakauskienę 
(Šalkauskienę - Kietytę). 
Nušovęs savo žmoną ir 
pats nusišovė.

B. Rakauskienė, negalė
dama su savo vyru sugy
venti, buvo išėjus ir, kaip 
sako, apsigyvenus pas pp. 
A. Lušius, gyv. 1161 Dor
chester Avė., Dorchester. 
Toji baisi tragedija ir įvy
ko pp. Lūšių namuose.

p. Lūšis, kuris sirgdamas 
gulėjo lovoje, išgirdęs šū
vius pasikėlė iš lovos ir nu
bėgo pas kaimynus, kad 
pašauktų policiją, p. Lu- 
šienė tuo laiku buvo rūsy
je. Užgirdus šūvius ir ji at
bėgo į viršų ir rado Ra
kauskus kraujuose.

Rakauskai paliko dukterį 
Leoną Rakauskaitę.

administracija, 366 W. Broad- &yv. 183 W. 8th St.,
way, So. Boston, Mass.

(5-9-12) veteranas,

PARSIDUODA 7 kamb. namas 
su vėliausiais įtaisymais, 45 a- 
keriai žemės, yra miško, spal
genų, 2 karų garadžius. Arti 

'dviejų ežerų ir netoli miesto ir 
fabriko. Verta $7,000.00. Par
duosiu už $3,800.00 arba mai
nyčiau į namą, Marylande. At
sišaukite: 1396 Plymouth St., 

' Bridgevvater, Mass. (5-9-12)

į

1 i-*-__»- M___ I___ 1-uenms rramoens
C. J. KUČINSKAS (KAY)

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

L L Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0348

Res. Šou 3729 Šou 4618

an Fumiture Co.
MOVĖRS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Stovi ng 

326 - 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.Pereito sekmadienio rytą pp. 

Navickai, gyv. So. Bostone, su
jaukė sūnelio. Motina, p. Na
vickienė (Tetulytė) ir junior y- 
ra geroje sveikatoje ir ilsisi šv. 
Margaretos ligoninėje.

ADVOKATAI

A J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI: 

6 Beacon St, Boston. 
ftoom 827, Tel. CAP 6154 

101 Bsxter BU So. Boston, Mass. 
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
o- ------■-- — A_ — -« - --nunncwcfi Dnjnion

Tol. STA 8659

d

Prisiekęs Advokatas 
aoas B. Grife 

Veda visokias provaa.

Daro ttodklus legalius dokumentus
317 E SL (Kampas Broadvray) 

Bcuth Boston, Masa.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Telephone
SO. BOSTON 

1038

Bay Ylew Motor Semce
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas ir Peter Trečioką*
Savmnucai.

I
NAŠLĖMS PAGERBTI 

PRAMOGA

šeštadienį, balandžio 6 d., 7:30 
vaL vakarė, Šv. Petro liet. par. 
salėje 492 E. 7th St., So. Boston, 
Mass. įvyks šauni pramoga, ku
rios tikslas yra pagerbti našles. 
Šią pramogą - balių rengia Mo
terų Sąjungos vietinė kuopa. 
Atrodytų, kad našlės ar našliai 
susirinkę <urės progos pasi
džiaugti savo likimu, tai yra, 
kad esą našliai. Taip nėra. Čia 
baliaus tikrieji šeimininkai bei

i
I

!;iH.3826 Namų TeL 5307;

bcy N. Yakim
i LIETUVI ADVOKAT8

(JEKlMAUčUTt)

14 Hope St, 
Greenfield, Mase. 

ikB t fa fa 6 8 ontotofa ils u u u fa no bu i

ŠSS

VALGOMOJI DAIKty MAOTUVB
Pirkti pas biznierius misą, vaisiu, dbrlotus Ir kitokius daiktus, kuri* 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jis parduoda Ivieilus produktus ir ma
tomai patarnauja. NuBJą j bHf kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
wrtBte “Darbininką”.

L
.918 E- BRQADWAY, 
VW. SOUth Boston 9307 

Pristatau tCE CREAMĄ Ir užkan
džiu* piknikams ir visokiems 

parengimams.

t

R-J.!__ .
v cnuns i^ini no

Cambridge, Mass.
i Ilgiausių metų ir geros klo
ties Nekalto Prasidėjimo drau- 

Sekmadienį, balandžio 7 d., š. gijai. Vietinis.
m., po paskutinių šv. mišių, į-Į --------------
vyks LDS 8 kp. EXTRA susi-' MIRĖ
rinkimas, bažnytinėje salėje. į Kovo 30, širdies ligos paliestas 
Prašome visus narius susirinkti mirė Antanas Pocius. Palaidotas 
svarbiems reikalams aptarti. iš Nekalto Prasid. par. bažny- 

Kviečia Valdyba, čios balandžio 3, Šv. Benedikto 
kapuose.

I Balandžio 3, ilgai sirgęs šį pa
sauli apleido Jurgis Baškys, 13 
metų amžiaus. Jis lankė Nekalto 
Prasid. parapijinę mokyklą. 
Laidojamas iškilmingai balan
džio 6, 9 vai.

Lai gerasis Dievas suteikia jų 
vėlėms amžiną laimę danguje.

Bal. 14, Juozas ir Elzbieta Po
vilaičiai minės savo Moterystės 
Sakramento priėmimo Jubiliejų. 
Rengiama šaunus minėjimas.

SUSIRINKIMAS

NEKALTO PRASID. D-JOS I 
30 M. SUKAKTIS

Balandžio 7, Moterų Merginų 
Nekalto Prasid. draugija minės 
30 m. gyvavimo sukaktį. 8:30 
vai. ryte bus atnašauta šv. mi
šių aukas už gyvas ir mirusias 
nares. Visos eis prie Šv. Komu
nijos. Vakare 6 vai. parapijos 
salėje įvyks šaunus bankietas. 
Bus skanių valgių ir graži pro
grama. Jubiliejaus metu nena- 
rėms, o norinčioms įsirašyti į- 
stojimo mokestis žymiai suma
žinta. Jaunoms merginoms jo
kio įstojimo mokesčio nėra.

Bėgyje 30 metų Nekalto Pra
sidėjimo draugija daug nuveikė. 
Parapijos labui daug pasidarba
vo. Lietuvos ir kultūros veiklo
je, ji irgi šioje kolonijoje svar
bią rolę vaidina. Ji buvo ir dar 

Itebėra seniausia ir didžiausia 
Moterų pašalpinė draugija Cam- 
bridge’iuje.

PmMonalnl, biznieriai, fcranibnln Itebėra seniausia 
kai. kurtė skelbia*! "Darbininke” tik | 
tai verti skntrytbjtj panunua j

I

I

SUTVIRTINIMO SAKRAMEN
TO SUTEIKIMAS 

CAMBRIDGE’IUJE

Gegužės 7,10:00 vai. ryte, Ne
kalto Prasidėjimo par. bažny
čioje J. E. R. J. Cushing,* Bos
tono Vyskupas pagelbiniirkas 
suteiks Sutvirtinimo Sakramen
tą. Visi, kurie dar nedirmavoti, 
kreipkitės pas kleboną kun. P. 
Juškaitį. Vietinis.

GRABORIAI

j. Barasemns ir jums
SENIAUSIAS filOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2637.

JosephV.Casper
(Kasperasl 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakty 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809



Penktadienis, Balandžio 5, 1940

Rytinių Valstybių Žinios
HEW BRITAIN, CONN.

Kiti nei tų 
Gali pasiten- 
visai iš dirb-

pasišadėjo pavieniai įtaisyti po 
langą, kurie negalime to pada
ryti, nors lankykimės į pareng
tus vakarus.

Šv. Rožančiaus draugijos na
rės, taip pat nusistatė, kad 
draugijos vardu būtų įtaisytas 
langas. Tam tikslui jau turi su
kėlę fondą, bet dar trūksta, to- 

; dės šiam tikslui ruošia kortavi- 
mo vakarą, balandžio 21. Vieno 
lango įtaisymas kainuos 300 

| dol. Tad darbuokimės visi ir vi
sos.

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO
Mūsų kolonijoj ir vėl darbi

ninkų gyvenimas žymiai pasun
kėjo, nes veik visos dirbtuvės 
sutrumpino darbo valandas, 
dauguma dirba tik 35 arba 30 
valandų savaitėje, 
negauna išdirbti, 
kyti, tik tuo, kad 
tuvės nepaleistas.

Jaunimo be darbo vaikščioja 
šimtai. Šį mėnesį įvyksta miesto 
mayoro rinkimai, todėl ir politi
kieriai kiekvienas giria savo 
partijos naudingumą. Nors tik
renybėje nei viena iš jų nepada
ro gero darbo žmonėms. Patar
tina lietuviams laikytis vienin
gai balsavime, ypatingai toj pu- į nas, MIC. Tai jaunas, bet ener- 
sėj, kurioje yra daugiau 
vių į miesto tarybą.

lietu- gingas ir gabus misionierius, 
j Puikiai vartoja lietuvių kalbą, 
nes Lietuvoj buvęs. Žmonėms 
patiko, kad trumpai kalba, betDU NAUJI KAPAI

Pereitą savaitę ir vėl supilta'daug ką pasako. Apaštalavimo 
du nauji lietuvių kapai. Kovo 27 
d., New England Deaconess 
Bostone ligoninėj mirė po trum
pos ligos a. a. Magdalena Dau
nienė, 50 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime savo vyrą 
Mykolą Daunį ir dukrelę Oną.

Velionė buvo narė šv. Rožan
čiaus draugijos ir L. L. Stasio 
Radzevičiaus 4-to posto auxi- 
liarė. Šių draugijų narės, orga
nizuotai dalyvavo velionės lai
dotuvėse, suteikdamos jai pas
kutinę pagarbą. Prie jos karsto 
buvo sudėta daugybė užuojau
tos: dvasinių bei gėlinių bukie
tų. Velionė buvo nuoširdi rėmė
ja katalikiško veikimo, buvo il
gametė “Darbininko” skaityto
ja. Šioj šaly išgyveno apie 30 
metų.

Kovo 27 d. nervų ligoninėj mi
rė a. a. Petras Labickas 57 me
tų amžiaus, paliko nuliūdime ir 
dideliame varge savo žmoną 
Marijoną, keturias dukteris ir 
keturis sūnus. Jauniausias sūne
lis tik keturių metų ir kiti dar 
gana jauno amžiaus, jiems rei
kalinga tėvelio globa, bet mir
ties šmėkla nepagailėjo jų liki
mo, išlupo tėvelį iš jų tarpo ir 
paliko našlaitėlių pulkelį. Lai
dotuvės abiejų įvyko kovo 30 d., 
su šv. mišiomis. Palaidoti šv. 
Marijos kapuose. Lai Dangiška
sis Tėvas būna gailestingas, jų 
vėlėms. Jų šeimoms tebūna su
raminimas bei paguoda, ypatin
gai jauniems našlaičiams.

i

Nuo 12 ligi 3 vai. po piet, jau 
kelintas metas, kaip yra papro
tys, laikoma, taip vadinama 
“Merdėjimo Valanda”. Giedama 
pritaikintos giesmės ir aiškina
ma 7 žodžiai nuo kryžiaus; pa
mokslėlius sakė misionierius.

T. M.

DIDYSIS PENKTADIENIS

darbui turi talentą. Gero jam 
pasisekimo! Žmonių apsčiai lan
kė šias rekolekcijas.

C. BROOKLYN, N. Y.
REKOLEKCIJOS

Šiais metais 2-jų savaičių re
kolekcijas vedė kun. A. Morkū-

. DARBININKAS

ZIP-TOP

l

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ

TRUKTELIUAŠ TIK
RAUDONĄ

ŠTAI MANO
OLD GOLD!

TAI PUIKU!

DABAR AŠ PIRKSIU

KASPINĖLI IR

JAU NEREIKIA KRAP
ŠTYTIS PER DAUGI
CELLOPHANE”, NEI

LAUŽYTI SAU NAGUS.

Šv. Alfonso Jaunimo Klubas (Leonardas Budelis, kuris sveik- 
Pereito sekmadienio vakare,1 sta po sunkios ir ilgos ligos.

kovo 31 d. Šv. Alfonso klubo * Vakaras nors ir begalo links- 
nariai turėjo neapsakomai gra- • mas> turėjo baigtis. Apleidę ba- 
žią puotą, kad tinkamai apvaik-^ traukėm į namus. Tegul tas 
ščiojus pirmųjų metų klubo gy-1 BTažus pasilinksminimas pasi- 
vavimo sukaktį Apie aštuntą i*eka mūsų mintyse, o tas jau- 
valandą vakaru merginos pasi- nas tik pražydėję žiedas te- 
puošė ilgoms gražioms sukne- 8U žydi ir auga kiekvieno nario 
lems, o vaikinai taip pat tinka- širdyje. Klubo Narė.

• • • • • • •« • •

Žodynai • Dfcficnaries

—""

01d Gold
pakelis 

Tiptop šviežumui

mai apsirengę rinkosi į puikiai j 
išpuoštus Rossiter’s kambarius.' 
Atvykę labai stebėjosi gražumu 
Rossiter’s namo, bet dar dau
giau gėlėms, papuoštais stalais ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
ir visa jaukia atmosfera. Visi j _ Pr. Čepėnas. A. Sirutytė — 
sėdosi už stalų ir gardžiai valgė čepėnienė. Jis turi 1064 pusia

ujus. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00: gerais audeklo apda
rais — $3.75.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“DARBININKAS” 
336 W. Broadwa.y, 
S>o. Boston. Mass.

DVIGUBA - “CELLOPHANE” - - ATSIDARO DVIGUBAI - GREIT!
Copyright. 1939, by P. Lorillard Co.

Parapijos naudai parengimai 
įvyksta kiekvieno ketvirtadienio 
vakarą, 8 vai., parapijos bažny
tinėj salėje. Šių parengimų pel
nas skiriamas bažnyčios langų 
ir altoriaus įtaisymui. Tikslas 
gražus ir naudingas, todėl lan- 
kykimės visi. Jau keletas šeimų

VELYKŲ IŠKILMIŲ 
ĮSPŪDŽIAI

Šv. Jurgio par. bažnyčia turi 
naują, labai originališką vietą, 
kurioje buvo padėtas Kristaus 
grabas. Rūpestingųjų Sesučių 
Pranciškiečių buvo žavėjančiai 
papuošti altoriai. Reikia daug 
darbo ir sumanumo, kad taip 
artistiškai juos sutvarkytų.

Prisikėlimo mišios prasidėjo 
5 vai. iš ryto. Nors oras buvo 
gražus, bet šaltis, stačiai, nepa
kenčiamas, bet tikinčiųjų tas ne
atbaidė ir žmonių prisirinko pil
na bažnyčia, kad trūko vietų. 
Daugelis ‘metinių’ atsilanko. 
Turi nors mažą kibirkštėlę tos 
krikščioniškos meilės, kad nors 
vieną kartą į metus atsilanko...

Prasideda prisikėlimo pamal
dos. Suskamba linksma ir lietu
vio širdžiai taip artima giesmė: 
“Linksma diena mums nušvito”. 
Išsirikiuoja graži procesijos ei
sena, kuri tęsėsi per visą bažny
čią. Mišios laikomos su asista. 
Choro giesmės žavėjančios, o 
kaip užbaigoj užgiedojo Handell 
“Alleluja”, tai tikrai buvo ko 
klausytis. Žmonės ir dabar kal
ba apie puikiai pavykusį bažny
tinį koncertą, kuris įvyko verbų 
sekmadienį.

Žmonės išėję iš bažnyčios svei- 
cinasi su pažįstamais reikšdami

vieni kitiems linksmų švenčių ir 
skuba kas sau į namus ausis 
trindami ir šneka, kad per Ka
lėdas nebuvo taip šalta, kaip 
Velykose.

Šį sekmadienį, balandžio 7 d., 
yra rengiama vakarienė pager
bimui mūsų darbštaus vikaro 
kun. V. Masiulio. įvyksta para
pijos svetainėje. Tikimasi, kad 
bus daug publikos. Kun. Masiu
lis laimingai sugrįžo iš Bostono 
šį pirmadienį, kur buvo išvykęs 
svarbiais jaunimo organizavimo 
reikalais. Kad sutaupius laiką, 
skrido orlaiviu.

PARVYKO VELYKOMS
Diakonas P. Raugalas parvy

ko pas savuosius Velykų šven
tėms. Jo primicijos bus gegužės 
mėnesį.

BRIDGEPORT, COHN

BAYONNE, N J.
SEKMADIENYJE GRAŽUS 

VAIDINIMAS
Balandžio 7 d. sekmadienyje, 

parapijos salėje įvyksta —‘Mo
terims neišsimeluosi’ komedijos 
vaidinimas. Vaidinime dalyvau
ja : A. Jakubčionis, O. Novickai- 
tė, M. Mickevičiūtė, S. Tumusas, 
J. Novickas, O. Dimaitytė, M. 
Kvetkauskaitė, J. Radusis, J. 
Zableckas, J. Čirinskas. Reži
suoja kun. S. Stonis. Po vaidini
mui šokiai ir kiti pamarginimai. 
Kviečiame atsilankyti Bayonne 
ir kitų kolonijų lietuvius.

SMULKIAI APIE VISKĄ
— Velykose buvo labai gražiai 

išpuošta bažnyčia. Visi tuo gėrė
josi. Prie papuošimo labai daug 
prisidėjo naujai atnaujinti alto
riai ir stovyloe, kur darbą atliko 
labai skoningai menininkas J. 
Subačius.
— Balandžio 21 d. įvyksta Ke- 

turiasdešimtės atlaidai. Laukia
me daug kunigų.
— Rožančiaus draugija apsiė

mė paauksuoti liktorius. Kiti 
geri žmonės įtaiso naują balda
kimą.

šeimos New Havene su p. Ka
zimieru Liutkevičium iš Ham- 
den, Conn., kuris taip pat lietu
vis -patrijotas ir praktikuojan
tis katalikas. Sveikinu ir linkiu 
Kaziui ir Marytei daug laimės.

Kovo 26 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėj įvyko krepšiasvie- 
'džio (basket bąli) rungtynės 
tarp Šv. Kazimiero choro ko
mandos ir Connecticut Blues. 
Pastebėsiu, kad pastarasis tea- 
m’as yra laimėjęs “City White” 
titulą. Rungtynės buvo gana 
gyvos. Mat Kazimieriečiai žūt
būt norėjo laimėti. Ir ištikrųjų 
pasirodo, kad taškų santykis 
53 — 46 teko Kazimieriečių 
naudai. Bravo, jiems pž pastan
gas ir parodytą energiją. Pa- 

. žymėtina: G. Zavorskas žaidė a 
bang-up game; nelaimė, susi
žeidė kaip tik prieš pirmosios 
pusės pabaigą. Broliai Neimai 
žaidė taip pat puikiai, Norkus 
išimtinai gerai žaidė, rodos, jis 
yra Yale Universitete profesio- 
nalis žaidėjas. Coach — Juozas 
Norkus. Atliko savo užduotį 

. gana gerai. Mgr. — John Tara- 
gauskas. Dovanokit, jei kurį iš 
žaidėjų vertą paminėjimo pra
leidau. Diegas.

skaniai priruoštus valgius. 
Džiaugsmas buvo neapsakomas, 
matant jaunuolius taip manda
giai apsieinančius ir taip šeimy
niškai šnekučiuojančius. Buvo 
gaila, kad mūsų tarpe negalėjo 
dalyvauti kunigas Mendelis ir 
kunigas Dubinskas. Mat kun. 
Mendelis dar nėra sustiprėjęs 
po ligos, o kun. Dubinskas dėl 
didelių užsiėmimų taip pat ne
galėjo pribūti. Bet tarytum sau
lutė nušvito, kada pamatėm a- 
teinantį mūsų patrijarką, klebo
ną Lietuvninką. Nors ir neilgai 
tebuvo, bet jo dalyvavimas mus 
labai patenkino. Kuomet ap- 
vaikščiosim dviejų metų sukak
tį, esame tikri, kad visi Dvasiš
kieji Tėveliai dalyvaus.

Toliau sekė šokiai ir gražus 
jaunųjų dainavimas. Iš organi
zatorių šio klubo buvo matytis 
Andriejus Rėkus, Melvinas Kei- 
došius ir Albertas Matulionis. 
Gaila, kad dar vienas nenuils
tančiai darbavęsis organizato
rius negalėjo su mumis būti. Tai

i

Juozas Kasiusius
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kūprinąs
General Repai rs

1215 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.
negalėtum pasižiūrėti, o pasida
boję susilygti naujai sėklai?”
— “Ne tiesa tamstos žmonės 

pasakojo. Kviečiai pas mus šie
met nederėjo, o kas užderėjo, 
tai vėl pasėjome. Ko nepasėjo- 
me į kepaišius sukepėme ir jau 
bebaigianti valgyti”, gynėsi pasi- 
šypsodamas Jonaitis.
— “Girdėjome gražių žąselių 

po dešimtį 
kiekvienas 
svarų sve-
tų žąselių

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, žie
dų ir šaknių su nurodymais del- 

ko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar dalyvau
ja muiluose jų kelių toliai ir tt. Tas 
viskas parodyta spalvuotu žemlapiu. 

Kaina 35c, 3 setai už 31-00.
M. ZUKAITIS
330 Dean Bld. 

Spencerport, N. Y.

Jau liko tik pora savaičių, kai 
įvyks labai svarbi vakarienė. Ši 
vakarienė yra pagerbimui mū
sų kleb. kun. J. Kazlausko, jo 
15-kos metų kunigystės sukak
tuvėms paminėti. Šią vakarienę 
rengia Šv. Jurgio parapija. Me
ninę programos dalį atliks visi 
trys parapijos chorai. Svečių 
bus iš visų aplinkinių kolonijų. 
Tikietus gaukite iš anksto, nes 
jau trečias šimtas b-*^**-—' 
parduoti.

Balandžio 28 d„ įvyks gražus kevičius).
vaidinimas: “Nenori duonos —Įformališkas vardas. Nutarta —'vaizdžiai primena tų piršlių va- 
graušk plytas”. Tai viena gra- Lithuanian R. K. Youth Organi-1 žinėjimus Lazdynų Peleda kny- 
žiausių komedijų, kur matysit aztion. Trumpai LRKYO. j goję “KLAIDA”, kurią dabar 
apgautą dėdę, išgudrėjusį stu- j Prisirašė 43 nariai. Spręsta naujasis knygų skaitytojų ra- 
dentą, ir gražią mergaitę. Jau nario mokestis, bet kadangij telis rekomenduoja.

Scnovčs Piršliai

turint; tos žąselės 
kiaušų dedančios, 
kiaušas po dešimtį 
riąs; ar negalėtume
pamatyti, o pamatę ir pasidabo
ję porą veislei susilygti?”
— “Ir čia tamstoms, sveteliai, 

žmonės pamelavo; mūsų žąsys 
šiemet kiaušų nedėjo, o ką pa
dėjo, ir tuos sumindė, sutrypė; 
todėl mes visas žąsis išplovėme, 
išpiovę išsikepėme ir jau bai
giame jas valgyti”.
— “Girdėjome gyvulėlių gra

žių turint, kad tamstų karvelės 
vasarą ir žiemą po statine pie
no kasdien duodančios, po aria
mą jautį ir su arklu kas mėnuo 
vedančios; ar negalėtume mes 
tų karvių ir jautelių pasižiūrėti, 
o pasidaboję pora veislei susi
lygti?”

Taip dar ilgai piršlys iš tolo 
visokius klausimus statė, kol 
priėjo prie prašymo Jonaičių 
dukters rankos. Neužilgo jau
nesnioji sesuo užtraukė dainą: 
“Dainuok, sesele, dainuok lelijėle, 
Kol jauna, kol graži, kol vainikuota! 
Kaip ižtekėsi, nebepaspėsi...”

Kaip tos dainos ir visos dery
bos užsibaigė, galima rasti Laz
dynų Pelėdos knygoje “KLAI
DA”. šią apysaką galima dabar 
užsisakyti, siunčiant čekiu ar 
money orderiu 70 centų į Lith
uanian Books-of-the-Month 
Club, 129 l^est 88th St, New 
York, New ’Yėrk. Pirmasis už-

Uždyką! Vilson Electric Show
Stuart A Tremont St*. Vakarais

su-

L.B.C.

Vargonų vajus eina labai ge
rai. Kleb. kun. J. Kazlauskas 
jau pradėjo lankyti parapijie
čius šiuo vajaus reikalu ir lan
kys visą balandžio mėnesį.

Anais laikais Lietuvoje būti 
piršliu reikėjo turėti, taip sa-

Mačiulaitytė, M. Bakaitytė, S. 
Križanauskaitė, R. Motuzaitė, 
L. Rezimaitė, F. Džiagnaitė, M. 
Tiškaitė, M. Žukauskaitė, M.
Rasalaitė ir E. Puišaitė. Vyrai, sotumu nosies ir vis neradom

Neatsižvelgi ai j Kainą

Nėra Geresnės 

Degtinės 
Bile Kuriam

Butelyje

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į 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.

i! 
i! 
i! 
i! 
i!
i! 
i!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

Kovo 18 d. įvyko ‘Draugišku- 
baigiamas1 mo klubo’ mitingas kuriam va- 

j dovavo pirm. Tonny Mott (Moc-!
Svarstyta suteikti I kant’ lankstų liežuvį. Labai

tikietai platinami, juos gaukite nuomonės pasidalino, tai svars- 
iš anksto, nes perkant iš anks- tymas paliktas kitam susirinki- 
to yra pigesni. Taipgi ir jaunų- mui, kuris įvyks balandžio 15-tą 
jų choras padainuos ir vaidins:' d. parapijos salėj. Sekančiame 
“Ponas ir Ponia” ir “Lietuvos susirinkime nutarta turėti. ‘So- 
Bajorė”. Bus daug juoko. Po cial party’. Į komitetą išrinkta: 
visko bus šokiai iki vėlumos. A. Masiulytė, A. štadalninkai- 

tė, A. Birch — Bakšys, Pr. Ra- 
“Dzingu- Lingu” — bus vaidi džiūnas.

narna Motinos Dienoj. Tikrai i Pasižadėjo iškepti tortus: Fr. 
bus jums įdomu, kas bus tas 
dzingu - lingu, dzingu lingu.

Štai pavyzdžiui, atvažiuoja 
piršliai pas Jonaičius, nes ten 
jau yra tinkamo amžiaus dukte
rų.

— “Prašome sėstis, prašome!” 
atsiliepė abu vienu sykiu se
niai Jonaičiai. “Iš kur gi ir kur 
bekeliaujate, teikitės apsakyti”.
— “Iš tolo, tėveliai, iš tolo”, 

atsako piršlys. “Iš už žalių gi
rių, iš už aukštų kalnų; važiavo
me laukus, važiavome pievas, 
per upes, per vandenėlius — vis

Dabar...
$2.45 
kvorta

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

apsiėmė parūpinti kitus užkan
džius. Susirinkimas buvo jau
kus. Garbė New Haveno jauni
mui, kuris spiečiasi po lietuviš- 

Šiuo laiku daug žmonių serga ka - katalikiška vėliava.
mūsų kolonijoje, kaip žinau tai, --------------
jau gana ilgai serga; p. Ribokas,' SUŽIEDUOTUVES 
p. Bajoras, p. Stankaitis. Jie vi-; šv. Velykų proga įvyko 
si seni parapijiečiai, jums linki- žieduotuvės, p. Marytės Norkū- 
me greito pasveikimo. O. naitės iš pavyzdingos Norkūnų

ko ieškome”.
— “Tai ko gi taip ieškojote, 

sveteliai?”
Piršlys, ūsus pasitaisęs, tęsė 

toliau, merkčiodamas tuo tarpu 
akimis tai į mergas, tai po apy- 
linka, tai vėl į savo draugą.
— “Girdėjome gražius kvietė- sakymas šictnis dienomis bus 

liūs pas tamstas užderėjus; ar išsiųstas į Kauną.


