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Gerb. "Darbininko" Skaity
tojų Ir Bendradarbių 

Dėmesiui!

Kitą savaitę, iš priežas
ties Didžiojo Penktadienio 
ir Velykų Švenčių, “Darbi
ninkas” išeis tik antradie
nį, bal. 4 d. Visus raštus į 
tą numerį turime gauti ne 
vėliau, kaip šeštadienį.

Mirė Du Amerikos Vyskupai

VVashington, D. C. kovo 
30, — Šiomis dienomis A- 
merikoje mirė du Katalikų 
Bažnyčios vyskupai, bū
tent, Ogdensburgo, N. Y. 
vyskupijos, J. E. vyskupas 
J. H. Conroy ir Sioux Falls, 
S. D. vyskupiios J. E. Vys
kupas B. J. Mahoney, R. I. 
P.

Prancūzija Pradės Tartis Su 
Italijos Vyriausybe

Paryžius, kovo 30, — 
Prancūzijos valdžia parei
škė norą tartis su Italijos 
vyriausybe apie jų koloni
jų reikalavimus. Dalykų 
žinovai sako, kad Prancū
zija be karo susitars su I- 
talija. Prancūzijai svarbu, 
kad Italija atitraukti to
liau nuo Hitlerio.

Vengrijoje Sulaikyta Kata- 
hkiski Laikraščiai

Londonas, kovo 30, — 
Vengrijos valdžia uždrau
dė katalikams toliau leisti 
laikraščius “Uj Socialis 
Rend” ir “Korunk Szava” 
ir tik dėl to, kad jie drįso 
kritikuoti Vokietijos Hit
lerį. Katalikų vyskupas, 
Shvoy, pareiškė Vengrijos 
valdžiai griežtą protestą 
už laisvės varžymą.

Lietuva Ir Pasaulinė 
Paroda

New York, kovo 30 d. — 
Lietuvos Paviljonas bus 
galutinai baigtas balan
džio mėn. 7 d. Balandžio 4 
d. laukiami svarbiausi Lie
tuvos eksponatai, o balan
džio 6 d., laivu “Queen Ma
ry” atvyksta Inžinierius 
Architektas Algirdas Šal
kauskas. kuris ir rūpinsis 
eksponatų galutinu su
tvarkymu, taip, kad Lietu
vos Skyriaus atidarymo 
pasivėlinimo nelaukiama.

Slovakai Ir Vengrai Kariauja 
Dėl Rūtelių

Budapeštas, kovo 30, — 
Vengrija ir Slovakija buvo 
išrinkus komisiją nustaty
mui rubežių Karpatų-Uk- 
rainoje, bet netikėtai pasi
tarimai buvo nutraukti ir 
prasidėjo karas prie rube- 
žiaus. Slovakija yra Vokie
tijos globoje. Sakoma, kad 
daug kareivių žuvo kovose.
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Lietuvos Valdžios Perversmas
Opozicija Privertė Sudaryti 

Koalicijinj Ministrų Kabinetų
NAUJOJI VALDŽIA STIPRINA 

APSIGYNIMĄ

(Lietuvos Pasiuntinybes Telegrama “Darbininkui”)
VVASHINGTON, D. C., KOVO 29 — NAUJAS MI

NISTRŲ TARYBOS SASTATAS TOKS: PIRMININ
KAS — GENEROLAS ČERNIUS; JO PAVADUOTO
JAS — BIZAUSKAS; TEISINGUMO — TAMOŠAITIS; 
VIDAUS — GENEROLAS SKUČAS; FINANSŲ — 
SUTKUS; ŠVIETIMO — BISTRAS; ŽEMĖS ŪKIO — 
KRIŠČIŪNAS. KITI: URBŠYS. MUSTEIKIS, GERMA
NAS PASILIEKA KAIP BUVĘ.
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Gen. Stasys Raštikis
Kariuomenės Vadas

Gen. Jonas Černius
Lietuvos Ministrų Kabine

to Pirmininkas

Ispanijos Naminis Karas
Užbaigtas

Naujo Kabineto Sąstatas
Operacija buvo radikali.' ^au 14.11 ministrų kabine- 

Kariuomenės štabas, tau- *4 sudaro šie: 
tai reikalaujant, visu grie- Pirmininkas — Gen. Jo- 
žtumu išėjo prieš tautinin- nas Černius;

Kaunas, kovo 27 d., Ka- tos stipriausi argumentą, kų valdžią, 
riuomenės Vadas genero- būtent, reikalavimą 
las Raštikis, kalbėdamas 
Apsigynimo Fondo rėmi
mo reikalu, pareiškė, kad 
nepriklausomybės be ko
vos neišsižadėsime.

Lietuva Nepriklausomybės Be 
Kovos Neišsižadės

Padarė Operaciją

Sudarė naują 
gra-.valdžią iš karininkų, krik- 

ž;inti Vilnių. Ultimatumą ščionių demokratų, socia- 
priemė. Lenkai užvertė lįstų - liaudininkų ir tauti- 
Lietuvą pronaganda. Klai
pėdos vokietininkai, paju
tę Lietuvos valdžios silp
numą, paleido savo propa
gandos mašiną, pastatė 
savo reikalavimus, nradė- vimus, bet buvo numalšin- 
jo griauti visą kas lietuvių ti. Keletą jų areštavo, 
buvo pastatyta ar sukurta —

Kaunas, Lietuva, kovo 
30 d. — Pereitą pirmadie
nį atsistatydino Lietuvos 
pirmininku buvo kun kvi“ Tekstilės Darbininkams
das Mironas.

Naują ministrų kabinetą 
sudaryti pavesta Lietuvos 
kariuomenės generalio 
štabo viršininkui, gen. Jo
nui Černiui.

Tuoj po Klaipėdos atida
vimo Vokietijai, visoje Lie
tuvoje kilo nerimas. Ka
riuomenės vadovybė paė
mė šalies tvarką į savo 
rankas.

Kariuomenės štabas, 
gen. Jono Černiaus vado
vybėje, tuojau pradėjo 
mobilizuoti šalies pajėgas, 
kad apginti Lietuvos ne
priklausomybę, kuriai su
sidarė rimtas pavojus.

Gen. Jonas Černius, su
prasdamas šalies padėtį, _________
sudarė ne partijinį, ne vie- .. . .
nos partijos ministrų ka- , Varšuva, kovo oO, —Len- 
binetą, bet koalicijinj. Tie- vyriausybe suėmė
sa, naująjį ministrų kabi- 
netą dominuoja karinin- T"' A .’T - . ~ ”
kai, bet jame vra ir tokios Į-I“ neteisingai skelbe apie 
įžymios asmenybės, katali- ■ vokiečių priespaudą Len- 
kai, kaip tai: L..----
Bistras ir diplomatas 
Kazys Bizauskas.

Pavaduotojas — Kazys 
Bizauskas, krikščionis de
mokratas;

ninku. Krašto Apsaugos minis-
Žinios paduoda, kad vol- tras — Gen. Kazys Mustei- 

demarininkai buvo pradė
ję triukšmauti ir statyti 
kokius ten savo reikala-

Tautininkai Visai Neteko 
Pasitikėjimo

krašte. Vokietininku rei
kalavimai privertė Lietu
vos tautininku vvriausybę 
tartis su Vokietijos na
ciais. Vokietijos naciai pri
vertė Lietuvos vyriausybę 
pasirašyti sutarti ir Klai
pėdos kraštą atiduoti na-

I

Nustatomos Algos

Madridas, kovo 30 — Ge- be jokio pasipriešinimo už- 
nerolo Franco kariuomenė, ėmė Madridą ir Valencią 

ir kitus miestus, kurie dar 
buvo radikaių rankose, ir 

'taip galima sakyti, kad 
trysdešimts dviejų mėne
sių karas užbaigtas. Ma
drido ir Valenciįos gyven
tojai sutiko Franco ka
riuomenę su didžiausiu 
džiaugsmu. Ispanijos žmo
nės, kurie pirmiau pritarę 
radikalams, dabar sako, 
kad Rusijos komunistai 
įuos suvedžiojo ir pardavė. 
Marksistai, anarkistai ir 
komunistai išvyti iš Ispa
nijos. Ispanijos žmonės iš
gelbėjo save ir savo kraš
tą nuo komunizmo vergo
vės. Ispanijos vadai ir žmo
nės dabar atstato kraštą 
pagal Kristaus Karaliaus 
principus.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad jis ligšiol ne
daręs pastangų Franco 
valdžią Ispanijoje pripa
žinti. Jis sako, kad Fer
nando de los Rios. buvusių 
radikalų atstovas, Wa- 
shingtone, yra laikomas 
Ispanijos krašto atstovu. 
Keista. Kaip gali būti ats
tovas valdžios, kada tos 
valdžios įau nėra. Viso 
krašto valdžia perėjo į ki
tas rankas, ir naujoji val
džia paskirs naujus atsto
vus.

Klaipėdoje Nesą Keršto

Lenkai paleido žinias, 
kad Vokietijos naciai, užė
mę Klaipėdos kraštą, areš
tavo tūkstančius lietuvių 
ir juos uždarė koncentra
cijos stovyklose.

Vokiečiai tas žinias už
ginčija. Oficialiai praneša, 
kad Klaipėdos krašte buvę 
areštuota 183 asmenys, ir 
dar dabar yra 125 kalėji
muose. Sakoma, kad areš
tuotų asmenų tarpe esą ir 
tokių, kurie nrašę. kad ap
saugotų jų gyvybę. Bet, 
sako, nėra jokio keršto, ir 
nesą nė vieno, kuris būtų 
areštuotas už tai, kad jis 
praeityje ar dabar yra iš
tikimas Lietuvai.

Iš Lietuvos oficialiu 
tinių buvo pranešta, 
naciai areštavo apie 
lietuvių.

šal- 
kad 
150

kis;
Užsienių — Juozas Urb

šys, tautininkas:
Švietimo — Dr. Leonas 

demo-

Jonas

Kazys

Sudarytas Pabėgėliams 
Klaipėdiečiams Globoti 

Komitetas

Į

Bistras, krikščionis
kratas;

Finansų — Gen.
Sutkus;

Vidaus —
Skučas, J" 
viršininkas:

Žemės Ūkio — Agr. Jur- šte pasilikę lietuviai.
............ .. .......................................... i nasirašy- 

, to pažado nekeršyti, per- 
Antanas seki°.iami, smurtu išvaro

mi iš ūkiu. Dau^ žvmių
> veikėju suimta. Lietuvos- 
Vokietijos sutarties vvk- 
dvmu rūpintis vyriausvbė vęs Prancūzijos ministras 
navedė buvusiam Užsieniu Karfunkelstein - Leon Blu- 
Reikalu Ministrui Stasiui mas. socialistas atvažiuo- 
Lozoraičiui. jas greitu laiku į Ameriką.

Lenkija - Vokietija Derybose

I

Washington, D. C. kovo
30, — Vyriausybė nustatė 
kad tekstilių darbininkai 
nuo liepos 1 d. šių metų, 
gautų nemažiau kaip trys- 

ciams. dešimts du centu ir pusę į
Patriotingieji lietuviai, valandą. Tai yra mažiau- 

nepriklausomybės gynėjai, sias atlyginimas, kokį dar- 
civiliai ir karininkai, vė- bininkai gali gauti. Jei 
liausiojo smūgio nebegalė- darbdaviai tose pramonėse 
jo pergyventi, nepadarę o- mokėtų darbininkams ma- 
peracijos savo vairinin- žiau, valdžia juos galėtų 
kams. bausti.

' LENKAI SUĖMĖ VOKIETIJOS 
MOTERIS

vokietes ir jas kaltina, kad

Kaunas, kovo 30 d. — 
Gausius pabėgėlius klaipė-— Gen. __ _______

Karo mokyklos kiečius globoti sudarytas 
komitetas. Klaipėdos Kra- 

ne-

Daugiau Karinių Lėktuvų 
Prancūzijai••

fis Krikščiūnas, liaudinin- žiūrint vokiečių 
kas - socialistas;

Teisingumo —
Tamošaitis, liaudininkas— 
socialistas:

Susisiekimo — Kazys
Germanas, tautininkas.

Vadinasi. Lietuvos mi
nistru kabinetą sudaro še
ši civiliai asmenys ir ketu
ri karininkai — generolai.

Didžiausias nau josios vy
riausybės rūpestis sustip
rinti pasitikėjimą valdžia, 
šalies apsigynimą, ir aprū
pinti prap’vver.imu nau juo
sius p^’ventojus, kurie su
bėgo iš Klainėdos. Ju esą

~ sa 3,000 žydų.
i Naujoji vyriausybė už
sienio politikoje laikysis 
neutralumo.

Tuoj po Velvkų į Kauną 
.atvyksią Vokietijos atsto- 
' vai pradėti derybas: pre
kvbos. transDortacijos, 
uosto ir kitais klausimais, 
kurie iškilo Klaipėdą užė
mus.

Galimas dalykas, kad 
naujoji vyriausybė užkirs|sįa bandė nugąsdinti V 
kelią lenkų propagandai Rieti ją mobilizacija ir gin- 
Lietuvoje, ko nepajėgė ar kiavimuosi. 
nenorėjo padaryti buvu
sioji tautininkų vyriausy
bė.

Dabar, rodos, yra geriau
sias laikas reikalauti, kad 
Lenkija atitaisytu Lietu
vai padarytą skriaudą, bū- 

Įtent, grąžintų Vilnių ir Vil- 
; niaus kraštą Lietuvai — 
.grįžtų prie Suvalkų sutar- 
i ties.

i

Socialistas Blumas Atva
žiuosiąs Į Ameriką

Paryžius, kovo 30, —Bu-

Dancigas Ir Koridorius Pavojuje
22_ 22 Z' ’ j Varšuva, Lenkija. Kovot Bet kada Anglija pasakė
anie 12,000, tarp kurių e- 30 d. — Lenkijos valdžia Lenkijai, kad jei kiltų ka

po didelio spaudimo iš Vo- ras su Vokietija dėl Danei- „ • •• tai ji
Paryžius, kovo 30. 

Prancūzijos vyriausybė 
dar užsakė iš Amerikos 
100 karinių lėktuvų. Ji iš 
viso jau pirko iš Amerikos 
kompanijų 715 karinių 
lėktuvu.

i 
| 
I
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kietijos, pradėjo derybas go ar koridoriaus, 
dėl Dancigo ir koridoriaus, Lenkijos negelbėtu. Lenki- 
kuris perkerta Vokietiją į ja nuleido sparnus, 
dvi dalis.

Dancige yra 400,000 gy
ventojų. daugumoje vokie
čiai.

Kada Vokietija pradėjo 
snausti Lenkiją pradėti 
dervbas. tai jos vyriausy
bė įvairiais būdais bandė 
nuo to išsisukti. Pirmiau-

o-

Hr T pnna Jki1°je- Gandai buvo, kad 
j lenkai sumušė gatvėse vo
kiečius už tai, kad jie drį
so vokiškai kalbėti. Lenkų 
spauda tą įvykį užginčija.

Lenkijos miestuose nusi
statymas prieš vokiečius 
aštrėja. Lenkai daužo vo
kiečių namų langus, daro 
nrieš juos demonstracijas. 
Vokietijos valdžia pareiš
kė, kad Lenki jos vyriausy
bė nesugeba suvaldyti 
maištininkų. Ar nepasiųs 
Hitleris ginkluotu naciu į 
Lenkiją? Hitleris Lenkijos 
vyriausybei jau pasakė, 
kad jis nenorįs daugiau 
demonstracijų prieš vokie
čius Lenkijoje.

P-

Lietuvos tautininkai, ku
rių priešakyje stovi prez. 
Antanas Smetona, nuo 
1926 m. užsispyrę laikė 
valstybės vairą savo ran
kose. Tokio partijinio val- 

įdymo pasekmės štai ko
kios: nė spauda, nė organi
zacijos neturi laisvės; įžy
miausieji mūsų tautos va
dai ir patriotingieji pilie
čiai laikomi neištikimais— 
posūniais; prie tautininkų 
prisiplakė visi karjeristai 
— savanaudžiai.

Lietuvos nepriklauso
mybės priešai nesnaudė. 
Kovo 17 — 19 dd. tautinin
ku valdžia susilaukė Len
kijos ultimatumo, kuriuo 
Lenkija sumušė mūsų tau-

Lenkija Sudarė Naują Pre
kybos Sutartį Su Rusija

Rusijos Komisarai Nervuo- 
jasi Europos Stoviu

' Sutiko pradėti derybas. 
Dervbos eina. Lenkija 
greičiausia neteks Danci
go ir koridoriaus., o tik gal 

i išsiderės laisvai naudotis 
uostu.

Vokietija žada Lenkijai 
užtikrinti jos ekonominius 

į interesus.Maskva, kovo 30 — So
vietų Rusijos komisarai 
nerimau ja matydami, kaip 
kitos tautos vis labiau nu- 
sistato prieš komunizmą, 
ir nenori su jo vadais turė
ti jokių pasitarimų, nes 
jau iš prityrimo žino, kad 
jiems negalima pasitikėti. 
Stalino valdžia kritikuoja 
didžiąsias Europos valsty
bes, bet neliečia Vokieti
jos. ji tikisi, kad su ja bus 
p-alima sudaryti prekvbos 
sutartį. Gal Stalinas tikisi ^e's ' * 
vienybės su Hitleriu ? Skir- --------------
tumas tarp nacizmo ir ko-' — Karo mokyklos 
munizmo vra toks, koks y- ninkas pik. Kazys Skučas 
ra tarp socializmo ir ko- pakeltas brigados genero- 
munizmo. . lu.

I

Visiems gy
ventojams įsakyta nusi- 

I pirkti maskas. kurias val
džia pardavinėja išsimo
kė jimui po viena zlotą į 
mėnesį, per 21 mėnesį.

i 
i

179 Kongresai Įvyko 
Italijoje

Roma, kovo 30. — Itali
joje 1938 metais įvyko 179 
Eucharistiniai kongresai.

Darbininkų Radio Programa
I

Varšuva, kovo 30, —Len
kija sudarė naują preky
bos sutartį su sovietų Ru
sijos vyriausybe.

virsi-
Šeštadienį, balandžio 1 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią išpildys So. Bosto
no Lietuvių par. Radio Grupė, muzikui R. Juškai vado

vaujant. Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 k. ir 
{klausykitės programos iš WCOP stoties, Boston.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS NACIAI PALEIDO GENEROLĄ 
DAUKANTĄ

Rusija Savimi Nepriėmė

FRANCO GRĄŽINO BAŽNY
ČIOMS NUOSAVYBES

Burgos. kovo 30. —Fran
co įsakymu, visos nuosa
vybės. kurios pirm karo 
buvo bažnyčių ar vienuo- •< * 
lynų, dabar gražinamos 
teisėtiems savininkams.

Danzige Žmonės Baimės 
Apimti

Danzigas. kovo 30. —Vo
kietijai ir Lenkijai sutrau
kus kariuomenes prie ru- 
bežiaus. žmonės, baimės a- 
pimti. pradėjo taupyti 
maistą, arba išsiųsti savo 
turtą į Lenkiją. Ta baimė 
dar padidėjo, kada Vokie
tijos policininkai pasirodė 
Danzigo gatvėse.

ja ir Rumunija iiems pa
dės sulaikyti Hitlerio žy
gį. Bet buvo visų apleista. 
Dabar Lenkija yra Hitle- 

'riui po kojų. Jis ją paims į 
savo ranką. Lenkija, pir
miau nenorėdama ginti ki
tu tautų, dabar atsirado 
viena: nei Anglija, nei
Prancūzija jai į pagalbą 
nrieš Hitlerį nestos. Rusi-i 
ja Europoje neturi jokios, 
reikšmės: Vengrija ir Ru-

----------- «-
Klaipėda, Lietuva, kovfc 

30. — Naciai paleido gene
rolą Daukantą ir kitus lie
tuvius. kuriuos buvo suė- i 
mę okupuodami Klaipėdos) 
kraštą... Lietuviams lei- , 
džiama išvažiuoti ir apsi- 
o-vventi Lietuvoj, bet jiems 
nevalia išsivežti iš Klaipė
dos krašto savo turto dau- 1 
giau, kaip tik S540 dolerių 
vertės. j

8 Užmušta Autobuso 
Nelaimėje

Los Angeles, Cal., kovo 
27 d. — Automobilius, ku
riuo važiavo 8 asmenys 
veik vienos šeimos, trenkė 
į autobusą ir visi, važiavu
sieji automobiliu, tapo už
mušti. I

, _.i.
“j.; 1

Varšuva — Per kasinėji-
munija vra Vokietijos vai-' mus paskutiniu metu Mie- 
džioje, ir taip Lenkijai ”»ri- džiankos kalne, Kielcų vai- 
seis vienai sutikti Hitlerio vadijoje, 60 metrų gilūmo- 
reikalavimus. Lenkai ne- * ....... *
kariaus.

Romos Berlyno Ašyje
200 divizijų

VetteMjii k Lenkija tMna

Lenkai Pradeda Girtis Savo 
Drąsa

Šiomis dienomis Angli
jos karo ministeris pareiš
kė, kad kilus karui Angli
ja galėtų į Europos konti
nentą nusiųsti 19 divizijų. 
Į tą pareiškimą atsiliepė 
italų ir vokiečių spauda, 
kuri pareiškė, kad Romos 
ir Berlyno ašyje kilus ka-1 
rui bus 200 divizijų.

je buvo rastas nemažas 
! vario sluoksnis, susimai- 
i šęs su sidabro sluoksniu.
Toje pačioje vaivadijoje, 
Promniko apylinkėse, bu
vo rasta vario ir švino 
sluoksnių, kuriuos eksplo
atuos viena Aukštutinės 
Silezijos įmonė.

—Į Kauną atvyko Esti
jos ekonominė delegacija 
aptarti priemones lietuvių 
— estų prekybiniams san
tykiams pagyvinti.

t

DALINASI PELNU SU 
DARBININKAIS 

----------------------------- ——•> 

Varšuva, kovo 30, —Len
kų laikraštis “Polska 
Zbrojna” , rašo: “Esame 
pasirengę kariauti, kad ir 
su galingiausiu priešu... 
Nė prie švieną nenusilenk
sime. Mes gerai galime ka
riauti". Lenkai dar nepa
rodė, kad gali kariauti, o 
buvo progų. Jie buvo nasi-
žadėję gelbėti Čekus. Kada i 
Varšuvoje taip dažnai kil-j 
davo demonstracijos prieš i 
Vokietiją, Prahos vyriau-: 
svbė tikrai tikėjosi, kad' 
lenkai jiems padės gintis 
nuo vokiečių. Už tai jie vi
są darė, kad sudaryti ge
resnius santykius su Var
šuva. Ir Čekai buvo užtik
rinti. kad Lenkija, Vengri- langos.

— Nuo kovo mėn. 1 die
nos vėl atnaujintas orinis 
susisiekimas Berlyno-Hel- 
sinkio ir Varšuvos - Hel
sinkio oro linijų, kuriu lėk- * . 
tuvai skraido per Lietuvą kongrese
ir sustoja Kauno aerodro-. 
me. Nuo gegužės 1 dienos; 
atidaroma Lietuvos orinio 

i susisiekimo linija tarpį 
(Kauno ir Klaipėdos - Pa-1milijonus.

Kada Ispanijos gen. 
• Franco užėmė Kataloniją. 
tai tūkstančiai radikalų 
valdžios kareivių pabėgo į 

; Prancūziją. Tarp pabėgė
lių buvo dauguma komu
nistų. Buvę tikėtasi, kad 

į anarchistus ir komunistus 
' priglaus sovietų Rusija. 
' Bet ji (Rusija) net nedavė 
atsakymo į užklausimą.

Tarp pabėgėlių, Prancū
zijos koncentracijos sto
vykloje esą buvę apie 150 
lietuvių. Lietuviai per ats- 

■ tovybę Paryžiuje 
kad jiems duotų 

' važiuoti į Lietuvą.
Lietuvos valdžia 

: leidimų savo 
j vykti į Ispaniją, tai ji atsi-1 brikai, bet jie negali su
sakė urmu ir priimti. Pir- tvarkyti automobiliams 

' miausia Lietuvos valdžia padangų gaminimą, nes 
Į nori sužinoti tų lietuvių reikia dirbti daug padan- 
pabėgėlių asmenybę, nes gų rūšių ir ne po daug; to- 
gali būti ir tokių, kurie dėl gamyba labai pabran- 
Lietuvos yra išsižadėję. ginama. Be to, sunku tin- 

Komunistai labai nusi- karnai sutvarkyti susidė- 
vylė, kada sužinojo, jog vėjusių dalių pakeitimą ir 
sovietų Rusija nenori jų pataisymą. Taigi norima 
prisiimti. Vargšai kariavo įvesti automobilių įveži- 
už sovietų interesus, o da-Įmui leidimus, ir leisti įvež- 
bar, kada jie atsirado ne-|ti tiktai tinkamiausiomis 
laimėje, tai sovietai jų ne-Į pripažintų modelių auto- 
gelbėja.

Fordo AutofliobiliŲ Dirbtu 
vės Lietuvoje?

V • prašė,

Nuolat gerėjant keliams 
ir kylant ekonominiam 
krašto pajėgumui, Lietu
voje sparčiai auga autobu
sų bei automobilių parei
kalavimas ir tomis prie
monėmis susisiekimas. 
Kasmet už automobilius 
Lietuva sumoka užsie
niams stambias pinigų su-

leidimąjmas. Į Lietuvą dabar įve
žami automobiliai įvairių 

nedavė užsienių firmų. Lietuvoje 
piliečiams veikia du dideli gumos fa-Daftžigas, kovo 30, —Vo

kietijos naciai sako, kad 
Lenkija sustatė apie 10,000 
kareivių Danzige prie va
karų rubežiaus. Vokietija 
taip pat sutraukė daugiau 
kariuomenės į rytų Prūsi
ją. Hitleris įspėjo Lenkijos 
vvriausybę, kad nesidėtų 
prie tų. kurie Vokietijai y- 
ra priešingi, būtent, Angli
jos ir Prancūzijos. Lenki
ja bijosi prisidėti prie An
glijos ir Prancūzijos prieš 
Hitlerį, nes taip užsitrauk
tų ant savęs vokiečio kerš
tą. o dabar likusi viena irgi 
bijosi, kad Vokietijos na
ciai jos neužgrobtų.

Chicago, III. kovo 30, — 
The Hormel mėsos kom
panija nutarė įvesti naują 
mėginimą, būtent, uždirb
tu metų pelnu dalintis su 
darbininkais. • Kompanija 
atvirai pasako, kad tai yra 
daroma paraginti darbi
ninkus sąžiningiau dirbti. 
Bet kadangi 80 uždarbio 
nuošimtis būsiąs išdalin
tas darbininkams, o tik 20 
liksiąs kompanijai, tai ne
galima sakyti, kad tuo bū
du darbininkai yra verčia
mi sparčiau dirbti. Ta 
kompanija yra jau nuo se
niai pasižymėjusi didžiu 
palankumu darbininkams. 
Pavyzdžiui, visi darbinin
kai gauna metines algas. 
Kai metų laike kartais ir 
nėra darbo, ar tedirba tik 
po vieną ar dvi dienas į sa
vaitę, darbininkai vistiek 
gauna tokias -pat algas 
kaip ir būtų išdirbę pilną 
savaitę. Darbininkai yra 
susiorganizavę į CIO uni
ją-

Žinios - Žineles iš Lietuvos

KOMUNISTŲ PARTIJA RUSI 
JOJE MAŽĖJA

Maskva, kovo 30, — Sta-|munizmo. 
linas kalbėdamas komu- 

; pasakė, 
kad sovietų Rusijos komu
nistų partija turi apie

Tačiau tas vie
nas milijonas su virš ko
munistu teroru valdo 160, 
000,000 Rusijos gyventojų. 
Rusijos žmonės neturi jo-

1.600,000 narių. Keli metai kių teisių šalies valdyme, 
atgal buvo sakoma, kad ar tvarkyme. Jie negali
narių skaičius siekė tris

Reiškia patys 
komunistai bėga nuo ,ko-

★ ★

Aplankykite Savo Tėvynę Lietuvą
Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

GEGUŽES-MAY 13. North German Lloyd, laivu EUROPA.

GEGUŽĖS-MAY 31 d. Švedų Amerikos laivu “GRIPSHOLM" 
iš New Yorbo be persėdimo j Klaipėdą.

BIRŽELIO-JUNE 22. Holland-America linijos laivu STATEN
DAM. per Rotterdamą.

LIEPOS-JULY 1. švedų Amerikos laivu GRIPSHOLM.

LIEPOS-JULY 13. Holland-America linijos laivu STATEN
DAM.

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

laisvai išrinkti tinkamų 
■žmonių į valdžios vietas.
Visi valdininkai, komisa- 

j rai ir kiti y?a nuskirti ko-1 
munistų partijos, dar ir( 
partijoje ne visi turi lais
vę, bet tik “išrinktieji”. 
Taigi sovietų Rusijos val
džia net nėra proletariate 
diktatūra, tuo labiau ne 

• demokratija, o tik Stalino 
' kruvina diktatūra. Rusijos 
i patys diktatoriai niekada 
į nėra pareiškė kad iu val
džia yra demokratiška.

I 
i 
i
I
I I

I

V. Čarneckis Eina Pareigas

★

“Darbininko” Laivakorčių Skyriaus vedėjas yra A. Pcl- 
džius, kuris yra patyręs šioje biznio srityje per daugelį metų. 
Visais kelionės reikalais kreipkitės:

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

Tel. ŠOU 2680
★

mašinas.
Kadangi Fordo automo

biliai yra tinkamiausi Lie
tuvos keliams ir jų kaina 
prieinamiausią, tai mano- 

Kaip jau buvo pranešta. I ma šios firmos automobi- 
Vilniaus teisme apeliaci- liams teikti pirmenybę, 
nėję byloje buv. Lietuvių I Fordo automobilių atveži- 
Tautinio Komiteto pirmi-Į mo išlaidos labai pabran- 
ninkas Konstantinas Sta- gina jų kainą. Būtų nau- 
šys nubaustas švelnesne dingą atvežti tiktai auto- 
bauda, būtent 4 mene- Į mobilių 
siams arešto ir 3000 auk
sinų pinigine bauda. Be to 
įskaitoma K. Stašio prieš 
teismą sėdėti kalėjime ke
turi mėnesiai, todėl kalėji
mo bausmę jis dabar laiko
mas atlikęs.

Dar Dėl K. Stasio Bylos

Studentai Pardavinėja 
Silkes

t

i
i
i

Kaunas — Buvęs nepa
prastas pasiuntinys ir į- 
galiotas ministras Romoje 
Valdemaras Čarneckis šio- 

i mis dienomis baigė savo a- 
;tosogas ir perėmė Užsie- 
nių Reikalų Ministerijos 
Teisių Administracijos De
partamento direktoriaus 
pareigas.

Vilniaus laikraščiai rašo, 
kad prasidėjus gavėniai, 
kada silkių pareikalavi
mas yra labai didelis, len
kų studentai prie mieste 
halių pardavinėja silkes, 
kuriomis iki šiol šioje vie
toje prekiaudavo tiktai žy
dai. Lenkų visuomenė to
kią studentų akciją prieš 
žydus palaikanti ir jų par
duodamos silkės turi didelį 
pasisekimą.

Mirė Tarptautinio Banko 
dir. Stasys Žukas

nėr
600 
pa- 
ap-

— Kovo 5 dieną Šaulių 
Sąjunga ir visi jos padali
niai paminėjo šios organi
zacijos kūrėjo VI. Putvins- 
kioj 10 metų mirties su
kaktį.
— Klaipėdoje atidarytas 

Dr. Basanavičiaus vardo 
darbininkams liaudies uni
versitetas. Paskaitas lan
ko po kelis šimtus darbi
ninkų.

2 Asmeniškai Lydimos

rei OOTHEMBUKGĄ.SVEDUĄ

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

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins- 
kas. Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockhohn. Iš čia lai
vu "MARIEHOLM” | 
Klaipėdą.

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

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Tarkos

tas dalis, kurių 1 
negalima pagaminti, ir pa
skui automobilius montuo
ti (sudėstyti) vietoje. Ši
tokį sumanymą įgyvendin
ti esanti nusistačiusi Ame
rikos Lietuvių Akcinė Ben-; 
irovė. Bendrovė Kauno i 
priemiestyje Vilijampolė- į 
je statysianti Fordo auto
mobilių montavimo dirb- i 
tuves. Į dirbtuves būsią 
atvežamos tiktai Fordo au
tomobilių dalys, ir jose bus 
automobiliai sudėstomi į 
(sumontuojami). Kai ku
rios dalys vietoje bus ir 
gaminamos. Tokiu būdu 
tikimasi automobilių kai
ną žymiai sumažinti, jų 
dalių pakeitimą bei patai
symą palengvinti ir auto
mašinų plitimą paspartin
ti. Dirbtuvės būsią 
metus sumontuojama 
naujų automobilių. Jų 
statymas ir įrengimas
seisiąs apie 4 milijonus li
tų. Tokių dirbtuvių steigi- 

Įmui dabar vykdomi tyri- 
Kaunas — Kovo 3 d. popėjimai bei paruošiamieji 

ilgos ir sunkios ligos mirė darbai, 
ilgametis Tarptautinio _ Ties Rekyvos ežeru, 

iBanko Direktorius Stasys]netoIi giauliUj statoma di. 
j, Žukas. dėlė elektros stotis, kuri

A. a. Stasys Žukas yra aprūpįns elektra Šiaulių— 
gimęs 1878 m., Kaune, kur Panevėžio rajoną, 
užaugo ir baigė gimnaziją, 
būdamas vienas pirmųjų 
mokinių. 1896 m. išvažia
vo į Petrapilį studijuoti 
teisės, tačiau dėl lėšų sto
kos turėjo studijas nu
traukti ie ieškoti darbo 

1 pragyvenimui. 1901 m. ga
vo tarnybą Kaune valsty
biniame banke ir čia tar-

-----------r._.inavo iki 1912 m., kai buvo 
grindims ir du pagalbiniai | paeitas j Rusijos miestą 
sąrašai. Jei mokyklai ne- Orlą 1920 m. grįžo į Kau- 

pagrindiniame i n Am Lietuvių Preky- 
sąrase numatytų knygų. | bos vadovybei į-

įteigus Kaune Tarptauti- 
nį Banką, pradėjo čia tar
nauti ir ilgus metus, iki 
pat mirties buvo jo direk
toriumi.

— Kauno arkikatedros 
i. bazilikos sienos vietomis 
pradėjo trupėti. Dabar 

i vykdomas bazilikos re- 
į montas — sienų sustipri- 
į nimas.

| 
i

Ką Skaitys Klaipėdos Kr 
Vokietukai

Klaipėdos krašto Direk
torija nustatė, kokios turi 
būti perkamos knygos 
pradžios mokyklų vokiš
kiems knygynėliams. Kny
goms pirkti sudarytas pa-

’ pakanka

pagalbinį sąrašą knygas ir į 
jei tada trūksta, tai pagal 
antrą. Ligšiol knygynėlių , 
turimos knygos turi būti 
peržiūrėtos ir pašalintos 
tos, kurios neatitinka šio 

(laiko ideologinei dvasiai.

I

Profesionalai, biznieriai. pramoniD- 
Vai. kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
įai verti skaitytojų paramos.

1

DROTTNINGHOLM bai. 15 geg.13 
GRIPSHOLM geg. 4, geg. 31
KUNGSHOLM birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės j savo vietinį agentą, ar

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

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
Price' 

PROTECTION PLAN

i k

A OtPFtS ’frOOUČ

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

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



Penktadienis. Kovo 31, 1939 DARBININKAS 3

DARBININKAS
(THE VVORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Koston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, aulhorized on July 12, 1918
suescription rates:

Domestic yearly  ........................ $4.00
Domeutic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ..............................  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  .................... $4.OC
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Užsienyj 1 Kail savaitėj metams $2.50

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

“Kaip jums atrodo, ar] 
darbininkas, gaunąs šešio
lika dolerių į savaitę, gali 
tinkamai su savo šeima 
pragyventi?” Toks tai; 
klausimas buvo pastatytas 
vienam kapitalistui-darb- 
daviui.

Darbdavis ruščiai atkir
to: “Ne mano dalykas rū
pintis darbininko pragyve
nimu jam tiek užmoku, 
kiek i<> darbas vertas”. Bet

reikia darbdavio paklaus
ti: “O kas nustato darbo 
vertę? Darbininkas, ar ka
pitalistas?” Labai dažnai 
darbininkas yra privers
tas dirbti už mažiausį atly
ginimą, kad apsisaugotų 
nuo bado. Tai yra didis 
darbdavių 
nemokėti
pragyvenimo atlyginimo; 

i nusikaltimas, kuris šau- 
! kiasi į dangų.

kiekvieną' savo narių ap-i 
rūpinsyvisomis gerybėmis, 
kurių 'jiems gali suteikti 
gamtos turtai, pramonė ir 
tikrai sociali ekonominio 
gyvenimo organizacija”.

VERBŲ SEKMADIENIS

Kodėl Lietuva Gailisi Mums Žinių ?
Pagaliau, iš visų pusių spaudžiama, tautininkų 

vyriausybė persiorganizavo ir sudarė koalicinį kabine
tą, į kurį įeina du katalikai — Bistras ir Bizauskas. 
Tuo du veteranai darbuotojai, perėję diplomatinį sta
žą, pirmiau jau valdžioj pabuvoję ir turį daug prity
rimo tarptautinėj tarnyboj, žada įnešti didelį pliusą į 
vyriausybės sąstatą. Atrodo, kad Lietuvos vyriausybė 
rimtai imsis už valstybės vairo ir ryžtingai bandys iš
vesti tautą iš susidariusios baisios krizės. Naujas mi
nistrų pirmininkas gen. Černius, kariškis, mažai tėra 
mums žinomas, bet jo paskyrimas į tokią atsakingą 
vietą nurodo, kad jis turi pakankamai reikiamos ener
gijos visokiems nerimastavimams bei sukilimams su
tramdyti. Gi tokiuose atsitikimuose, kur nustojama 
teritorijos ir esamų pavojaus pačiai nepriklausomy
bei, be nerimastavimų ir bandymų daryti perversmą 
niekad neapseinama.

Apie vidujinę Lietuvos padėtį žinių kaip ir negau
name. Tenka graibstyti nuotrupas iš pasaulinių tele
gramų ar radio pranešimų ir daryti savo išvadas. Gai
la. Jei būtume geriau informuojami, mūsų politika 
būtų daug vienodesnė ir mūsų spaudos nusistatymo 
linija kur kas tikslesnė. Tas pašalintų daug bereikalin
gų spėliojimų ir mūsų visuomenės nuotaiką padarytų 
daug ramesnę ir pastovesnę. Iš to būtų aiški Lietuvai 
nauda. Žinodami tikrąją padėtį, mes galėtume tiksliau 
orientuotis ir vieningiau eiti Lietuvai į pagalbą. Dabar 
esame tamsoje ir pačiuose svarbiausiuose klausimuo
se nežinome kaip elgtis. Štai ir pavyzdys.

Lietuvai nustojus Klaipėdos, Amerikos išeivija 
labai sujudo. Kai kurie vadai šoko daryti milžiniškas 
prieš Hitlerį demonstracijas, mitingus, protestus ir. 
kaip paprastai įkarščio momentuose daroma, burtis į 
bendrus frontus ar žygius prieš teutonų užsimojimus. 
Tas viskas labai gerai. Teutonai užsipelno daugiau ne
gu triukšmingų demonstracijų. Jiems daug kenks- 
mingesnė smarki, griežta, naši ir — čia tą žodį reikia 
dvigubai pabrėžti — pastovi, nuolatinė opozicija. Deja, 
šios pastarosios mes taip ir nesugebam sudaryti.

Demonstracijas kelti mes esame gerokai įgudę, i 
Yra tokių profesionalų, kurie tik laukia bet kokios po
litiškos progos, kad galėtų suorganizuoti kokią viešą 
eiseną. Tai tikri paradų mėgėjai. Praradimas Klaipė-j 
dos jiems būtų dvigubai skaudus: kad ji prarasta ir 
kad dėl jos praradimo nepadaryta viešos eisenos. Yra! 
ir kitų profesionalų, kurie bet kokioj politiškoj progoj 
įžiūri galimybių sudaryti “bendrą frontą” ir tai būti
nai “pastovų”. (Tokie “pastovūs” frontai, įkarščiui 
atslūgus, būtinai sugriūva — ne be triukšmo ir neska
nių atorūgų). Labai gerai. Demonstracija, mitingas 
ar protestas įvyksta. Dalyviai jaučiasi atlikę patrio
tinę pareigą. Bet šiuo atveju ar bus atsiektas tikslas, 
kurį buvo užsimota atsiekti? Čia savaime siūlosi stam
bus klausimas: ar šiuo momentu naudingiau Hitlerį 
suerzinti, ar nugąsdinti? Ir. iš viso, ar mes galime ji 
|‘nugasdinti”?

Į šiuos klausimus tik Lietuva tegali atsakyti. Bū
dama pačiam įvykių sūkury, Lietuvos vyriausybė tik 
Viena tegali išspręsti, kurios krypties Hitlerio atžvil
giu mums dabar tiksliausia laikytis. Galime sakyti, 
kad mums natūralu rodyti Hitleriui kumštį, ar jam 
tai patinka, ar ne. Be abejones. Tai ne tik mums, bet 
ir Lietuvai natūralu, bet ar tai jai naudinga, tai jau 
kitas klausimas. Ji tai geriau žino už mus. Taigi ar ne 
bus tiksliausia mums taip elgtis: susikaupti, susival
dyti ir luktelti, kol Lietuvos vyriausybė mums nepra
neš, kas šiuo momentu darytina. Neturėdami iš jos in
formacijų, apsižiūrėkime, kad nepadarytume savo tė
vynei meškos patarnavimo. Mums vis dėlto keista, kad 
Lietuva neduoda savo kolonijoms reikiamos direkty
vos. Jei ji tikisi iš mūs paramos, kurią šiuo momentu 
ko nuoširdžiausiai esame pasiryžę duoti, kodėl gi ne
pakiša mums minties, kuria kryptimi turėtume veik
ti? ‘ _____________K.

Kanados Naturalizuoti Žmo nės Priskaitomi Prie Kvotos

I
nusikaltimas; 

darbininkams t
I

Darbdavių Nusikaltimas
Vienas iš didžiausių darb-1 verstas dirbti už tiek, kiek 

davių nusikaltimų yra ne-j 
mokėjimas darbininkams į 
pragyvenimo atlyginimo. 
Daugelis darbdavių pri
verčia darbininkus dirbti 
už mažas algas; jie visai 
neatsižvelgia į darbininko 
reikalus, užmiršta, kad 
darbininkas yra žmogus, 
turįs teisę tinkamai pra
gyventi. Darbininko atly
ginimas nustatomas dery
bomis. Jeigu darbininkas 
nėra unijos narys, jis vie
nas turi derėtis su kapita
listu. Ir tankiai jis yra pri-

i

I

godus darbdavis jam su
tinka duoti.

Darbininkas negali tin
kamai pragyventi, jei ne
gauna pragyvenimo atly
ginimo. Teisingumas rei- 

; kalauja, kad kiekvienas 
darbdavis mokėtų darbi- 

i ninkui tokią algą, iš kurios 
jis galėtų su savo šeima 

Į tinkamai pragyventi. Ir jei 
darbdavis tuo nesirūpina, 
ir atsisako mokėti pragy
venimo atlyginimą, jis nu
sikalsta visuomenei ir Vi
sagaliui Dievui.

Kai Jėzus įėjo į Jeruzalės' nimą tvarkyti”. Biauriau- 
miestą, daugybė žmonių Jį sias persekiojimas yra nu- 
su didžiu džiaugsmu suti-, tylėjimas. Bet ačių Dievui 
ko. Vieni tiesė savo drabu- yra daug susipratusių ka- 
žius, kiti kirto medžių ša- talikų, kurie moka nupleš
kąs, skynė lapus ir klojo ti kaukes ir parodyti su- 
ant kelio. Džiaugsmingos vedžioto jų ir veidmainių 
minios, kurios Jėzų sutiko, tikrus veidus. Katalikas 
ėjo paskui Jį ir šaukė: — žino, kad tikrieji vadai ir 
“Osana Dovydo Sūnui. Pa- mokytojai 
girtas teesie, kuris ateina Bažnyčios 
Viešpaties vardu, Osana klauso.

Bet yra 
pasiduoda 
ir sykiu su jais šaukia 
prieš Kristų. Kristaus 
priešai vis labiau šėlsta ir 

i mobilizuoja savo jėgas 
prieš Jį ir Jo Bažnyčią. 
Bet Kristus vakar, šian
dieną ir amžinai; ir Jis sa- 
__: “Pasitikėkite, Aš nu
galėjau pasaulį”.

Prancūzijos

Darbininkų Užtarėjai
Ir taip Katalikų Bažny

čios vadai reikalauja dar
bininkams pragyvenimo 
atlyginimo. Tiesa, aš pa
kartojau tik dviejų popie
žių žodžius, bet būtų gali
ma tai padaryti neapsako- aukštybėse”, 
mai plačiai, paminėti šim- Praėjo trys dienos ir ta 
tus kitų, nes nuo pirmųjų pati minia pariziejų ir žy- 
Krikščionybės amžių, Po- dų vyresniųjų įkiršinta ir 
piežiai reikalavo, kad 
darbdaviai mokėtų darbi
ninkams pragyvenimo at
lyginimą. Ir tai garbė Ka
talikų Bažnyčiai, kad 
Jungtinėse Amerikos vals
tybėse, kunigai John A. šaukia: 
Rayn ir Edwin O’Hara, 
buvo pirmieji darbininkų 
pragyvenimo atlyginimo 
skelbėjai. Jų' vardai yra 
garbingai įrašyti šalies is-

i tori jos knygose.
~ 

i

Lygūs Plėšikai

yra Katalikų 
vyskupai ir jų

ir tokių, kurie 
suvedžiotojams

suvedžiota, šaukė: “Šalin 
Jį! Ant kryžiaus Jį!”

šiandieną ta pati scena 
vyksta kasdieniniame 
žmonių gyvenime. Prieš 
pietus žmonės bažnyčioje 
1__“Pagarbintas tee
sie mūsų Viešpats Jėzus 
Kristus”. O vakare sako: Prancūzijos karalius, 
“Nereikia Kristaus”. Ryte Liudvikas XIV, buvo ap- 
malda ir šventos giesmės, svaigęs savo turtais ir ga- 
o vakare neretai begėdis- lybe. Jis buvo vadinamas 
kos kalbos ir darbai. Yra 
ir šiandieną suvedžiotojų, giausias viešpats”, 
kurie prisidengę kataliky- jis mirė, 
bes skraiste, žodžiu ir raš- išgirsti jo garbės ir galy- 
tu stengiasi suvedžioti, su- bės išaukštinimą. Kara- 
kiršinti ir atšaldyti tikin- liaus laidotuvių dienoje, 
čiuosius nuo Bažnyčios. Iš kunigas Massillonas išėjo 
pradžios jie tikėjimo ne- pamokslo sakyti. Stovėda-

“Saulės karalius; galin- 
Kada 

žmonės tikėjosiAr Pragyvenimo Atlygini
mas Galimas

Katalikų Bažnyčia rei
kalauja, kad darbininkams 
būtų mokamas pragyveni
mo atlyginimas; socialinis puola, net jį patikrina, bet mas prie karaliaus karsto 
teisingumas tai reikalau- kada gauna pasekėjų, ka- i jis tarė: “Vienas Dievas tė- 
ja; darbininkai tai reika- da patraukia žmones į sa- į ra galingas”. Taip, vienas 
lauja, bet ar jis bus gali- Vo pusę, tada jie šaukia:—[Dievas tėra galingas ir lai- 
mas darbininkams sulauk- “šalin Kristus, nereikia Jo, i mingi yra žmonės, kurie 
ti? Negalima tikėtis, kad mes be Jo mokame gyve-‘Jam tarnauja, 
kapitalistai pasidarys ge- 
raširdžiais ir atjaus darbi
ninkų vargus. Tiesa, yra 
nemažai tikrai gerų ir 
nuoširdžių darbdavių, ku-Į 
rie darbininkams moka 
metines algas ir uždarbio | Did. Gerb. Motina Aloyza 
pelnu, dalinasi su jais. Bet 
kiti visai nenori atsižvelg
ti į darbininkų reikalus. 
Darbininkų unijos irgi ne
užtikrina pragyvenimo at
lyginimo visiems darbinin
kams, nes tie darbininkai, 
kurie mažiausia gauna 
mokėti, yra labiausia neor
ganizuoti. Tik apie 7 mili
jonai darbininkų visoje A- 
merikoje tėra susidėję į 
unijas. Tai visai mažas 
nuošimtis. Vienatinė išei
tis gauti pragyvenimo at
lyginimo tai valstybės į- 
statas. Jau daugelis vals
tybių turi išleistus įstaty
mus, kuriais darbdaviai y- 
ra priversti mokėti darbi
ninkui tokį atlyginimą, 
koks yra jo pragyvenimui 
reikalingas.

Šimtmečiai atgal Kristus 
sakė: “Gaila Man žmonių”. 
Šiandieną Jo įkurtoji Baž
nyčia, matydama, kaip 
darbininkai yra skriau
džiami, kaip jie vargsta ir 
kenčia, griežtai reikalauja 
teisingumo, reikalauja, 
kad darbdaviai už padirb
tą darbą darbininkui tiek 
atlygintų, kiek yra reika
linga jo pragyvenimui. Ne 
komunizmas ar fašizmas 
yra darbininkų užtarėjas, 
bet Bažnyčia.

Kad žinoti savo teises ir 
pareigas Katalikų Bažny
čios mokslo šviesoje, dar
bininkai būtinai privalo į- 
sirašyti į Katalikų Darbi
ninkų Sąjungą. Lietuvių 
Katalikų Darbininkų Są
junga, per surengtas pra
kalbas, studijų ratelius ir 
paskaitas, aiškina darbi
ninkams jų gyvenimo rei
kalus. Laikraštis “Darbi
ninkas” gina teisingus L 
darbininkų reikalavimus, j švieta, gyvenimo 
drąsiai pasmerkia netei- tikras supratimas ir žinoji- 
singusj kapitalistus ir sto- mas teisingo kelio,- 

darbininkų-Uaimingesnį rytojų.

Darbdavis gali pasakyti:) 
“Šitas fabrikas ir visas 
turtas yra mano. Aš dar
bininkui temokėsiu tiek, 
kiek aš noriu. Ir kodėl ne, 
jei visas turtas yra mano, 
tai aš visą galiu ir laikyti, 

jo darbininkui teduosiu 
kiek susiderėta”. Bet to
kio darbdavio reikia pa
klausti: “Pasakyk, kaip tu 
įgijai tą turtą? Kieno dar
bu tu praturtėjai? Tu turi 
galybę, taip. Tu žinai, kad 
darbininkas gyvena iš savo 
rankų darbo, žinai, kad be 
darbo jis bus priverstas 
badauti ir skursti ir tu pri
verti jį dirbti už badaujan
tį atlyginimą .Bet pasa
kyk, ar plėšikas, ginklu a- 
tėmęs mano pinigus turi

teisę jais naudotis? Tas 
plėšikas, atstatęs ginklą 
man į krūtinę sakė: “Ati- 

’duok pinigus, arba tave 
nušausiu”. Aš norėjau gy
venti ir plėšikui pinigus a- 
tidaviau. Tu, darbdavį, sa
kei darbininkui: “Dirbk už 
tiek, arba badauk”. Darbi
ninkas nenori, kad jo žmo
na ir vaikučiai badu mirtų 
ir sutinka dirbti už atlygi
nimą iš kurio jis negali tin
kamai pragyventi. Plėšiką 
visi pasmerkia ir teisėjai 
juos nuteisia į kalėjimą. 
Bet kuo skiriasi neteisin
gas kapitalistas nuo plėši
ko? Jis labiau vertas bau
smės, nes skriaudžia ne 
vieną, bet tūkstančius 

Į vargšų dar bininkų žmonių.

ii"

T.
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Tėvų Marijonų Kongregacijos Provincijolo Laiškas

ir, iš čionai gaivinamoms,S. S. BRAZIL
Vas. 28,1939 ’Sal'ma t‘kėtis- kad jos bus

ta druska pasauliui, apie 
kurią Kristus kalba, tai
kindamas saviesiems.
“ Jūsų įduotas lauktuves 
įteikėme. Gal Seselės pa
čios apie tai parašys. Mes 
visi trys esame sveiki.

Į Pavedame mūsų naujus 
uždavinius Jūsų maldoms.

Kun. J. J. Jakaitis, MIC.

Pragyvenimo Atlyginimas I
lios, kuris yra aukštesnis 
ir pirmesnis už žmonių su
sitarimus ir, kuriuo ei
nant. atlyginimas už dar
bą privalo būti nemažes- 

venti. Tai nėra pageidavi- į nis, kaip kad to reikia tau- 
mas, bet darbininko įgim- piam ir padoriam darbi- 
ta teisė. Popiežius Leonas ninko pragyvenimui... Jei 
XIII sako: “Kiekvienas! darbininkas gauna užtek- 
žmogus turi pareigą pa- į tiną atlyginimą, kurio jam 
laikyti gyvybę: kas to ne-! visai užtenka sau, žmonai 
daro, tas sunkiai nusikals- jr vaikams išlaikyti, tada, 
ta: ir Beturčiai tai negali būdamas išmintingas, jis 
lokiu kitu budu padaryti, x
kaip tik už darbą gautu at- taupys ir stengsis masinti 
lyginimu”. Ir kitoje vieto-1savo išlaidas, kad susi
ję jis vėl sako: “įgimties krauti nors mažą savo tur- 
įstatymas turi visados ga- tą”.

Teisingumas reikalauja, 
kad kiekvienas darbinin- 

‘kas gautų tokį atlyginimą 
iš kurio jis galėtų tinka
mai su savo šeima pragy-

Pijus XI Ir Darbininkų Atlyginimas

v •

Šv. Pranciškaus Seserų
Gar. Virš.
Pittsburgh, Pennsylvania 
Brangioji Motina Genera-

I le:— ‘
Rašau baigdamas kelio- 

I nę. Už dienos apleidžiame 
! laivą galutinai. Pakelyje 
atlankėme Barbados, Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, San
tos, ir Montevideo.

Geriausių įspūdžių išsi
vežėme iš Sao Paulo. Tai 
tvirčiausia lietuvių kolo
nija Pietuose. Ten esant 
dviem jauniem ir uoliem 
kunigam ir penketai Sese
lių — katalikų susiprati
mas kilte kyla ir lemia ge
rą ateitį. Didelės reikšmės 
yra faktas, kad Sao Paulo 
lietuviai yra susimetę į at
skirą distriktą; tas yra y- 

| pač svarbu ateičiai.
Visos Seselės yra sveikos 

i ir patenkintos, pripratu- 
sios. Grįžti nei viena neno
rinti. Jos irgi turi gerą Kazimiero Seseris, ___
vardą. Mokyklą atidarė su mylimą tėvelį Adomą Bu- 
dviem skyriais ir abudu činską, sesutes — Šv. Ka- 
pilni; tariant kupini, virš zimiero Seserų Vienuolyne 
šimtą mokinių. Seselės te- vienuolę Seserį M. Karme- 
nai dirba labai naudingą lą, Adeliną, Teresą; brolius 
darbą. Spėju, kad jos atei- — Pranciškų ir Edvardą; 
tyje ne vien lietuviams, tetas ir gimines — 
bet ir patiems Brazilie- Carmel, Pa. ir Christopher, 
čiams teikia daug naudos, 111. 
vesdamos pavyzdingą A- 

i merikos typo mokyklą.
Nors turtais gal Seselės 
tenai nepasižymės, bet 
nuopelnais Dievui ir naudą 
žmonėms, tai tikrai.

Ten karštas klimatas į 
žmogų veikia. Bet joms, 
esant išauklėtoms U.S.A.

A. f A.

SESUO M. VIKTORIJA
(Bučinskaitė)

I

Mūsų mielą Seselę po il
gos ligos Aukščiausias pa
siėmė pas Save 1939 m. 
kovo 23 d., 2:00 vai. po pie
tų. Mirė Mount St. Rose 
Sanatorijoj, St. Louis, Mi- 
ssouri.

A. a. Seselė gimė 1896 m. 
rugpiūčio 25 d. Mt. Carmel, 
Pa. Velionė 25-tus metus 

į šventuose įžaduose, Vie
nuolyne išgyveno 28 me
tus.

Paliko nuliūdusias: Šv.
savo

i

I
I

I
Pijus XI, enciklikoje | kurį darbininkas turi gau- 

,Quadragesimo Anno, apie i ti, kad išgyventų pats su 
darbininkų atlyginimą sa-Į savo šeima”. Ir kitoje vie
ko: “Pirmiausia darbinin- toje jis vėl sako: “Sociali- 
kui reikia tokį atlyginimą, nis teisingumas reikalau- 

; kokio užtektų jam ir jo 
šeimos išlaikymui... Reikia 
dėti visas pastangas, kad 
šeimų tėvai gautų užtekti
ną atlyginimą visiems gy
venimo reikalams”.

Ir enciklikoje apie be
dievišką komunizmą. Pi
jus XI sako: “Mes įsak
miai išaiškinome darbo 
teisę ir vertę, o taip pat — 
ir abipusišką paramą bei 
pagalbą, kuri privalo būti 
tarp darbdavių ir darbi
ninkų; pagaliau pažymėjo
me ir teisingą atlyginimą,

Į
I

Klausimas — Mano bro-į vietiniai gimę kanadiečiai 
lis yra naturalizuotas Ka-j netur skaitytis su kvota 
nados pilietis, nori atvykti j prašydami įleidimo į Jung. 
ir apsigyventi čia. Ar jis j- Valstybes. Tavo brolis turi 
leidžiamas kaipo nekvoti-! prašyti imigracijos vizos 
nis imigrantas? jpagal kvotą tos šalies, kur

Atsakymas— Ne. Tik j jis gimęs. . jNe.

i Mt.

ja, kad deramu atlygini
mu darbininkui būtų pa
tikrintas pragyvenimas, 
jam pačiam ir jo šeimai; 
kad jis pajėgtų įsigyti ku
klią nuosavybę ir tuo būdu 
apsisaugotų nuo visuoti
nio skurdo. Reikia žiūrėti, 
kad viešojo ar privatinio 
draudimo keliu, jam būtų 
padedama senatvės, ligos 
ar nedarbo atvejais... Eko
nominis ir socialinis orga
nizmas tik tada bus svei
kai sudarytas ir pasieks 
savo tikslą, kai jis visus ir

unijas. Tik darbininkų ap- 
reikalų

i

_ uoi
ja už iminėtas

atneš
T.

Laidotuvės įvyko pirma
dienį, kovo 27 d. Gedulin
gos pamaldos prasidėjo 
9:00 valandą, Šv. Kazimie
ro Seserų koplyčioje, 2601 
W. Marquette Road, Chi
cago, Illinois. Po pamaldų 
nulydėta į Švento Kazi
miero kapines.

Nuolankiai prašo maldų 
už jos vėlę

Šv. Kazimiero Seserys, 
tėveliu, sesutės, broliai, 

tetos ir giminės.
i

i
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Šv. Petro Parapija
Pereitą antradienį staiga mi

rė Petras Zimnickas, 5S m. am
žiaus. gyv. Lafayette Avė.

Sekmadienį buvo bažnyčioje, 
pirmadienį lankėsi pas brolius 
Antaną ir Vincą, o antradienį 
atsikėlė, atsisveikino su savo 
žmona ir įšėjo į dirbtuvę. Dirb
tuvėje. bekalbėdamas su kitais 
darbininkais, staiga sukrito ir 
mirė širdies ligos suspaustas.

Iš dirbtuvės pranešė į namus, 
kad jo sūnus Edvardas atvyktų 
į dirbtuvę. Motina nudžiugo, 
manė, kad sūnų grąžina į darbą. 
Sūnus, sugrįžęs į namus, turė
jo pranešti motinai liūdną žinią. 
Kaip greit, džiaugsmas virto 
didžiausiu nuliūdimu.

A. a. Petro Zimnicko laidotu-

vės buvo vienos iš didžiausių 
Į šioje parapijoje. Apie 50 Šv. mi
šių užprašyta už a. a. Petro vė
lę. Kambarys buvo užverstas 
gėlėmis, o į kapus velionį lydė
jo minia žmonių virš 90 auto
mobiliais.

Kleb. kun. V. Masevičius at
našavo šv. mišias prie didžiojo 
altoriaus ir pasakė pamokslą.

A. a. Petras Zimnickas buvo 
geras ir doras žmogus, prakti
kuojantis katalikas. Nieko neį- 

: žeidė, su visais gražiai sugyve
no.

Prie šoninių altorių šv. mišias 
atnašavo du kunigai iš Šv. Onos 

]par. bažnyčios.
Palaidotas Šv. Kryžiaus ka

puose. Laidotuvėse patarnavo 
]graborius Rokas.
I Lai Dievas suteikia velionio

vėlei amžiną atilsį.
Velionis paliko nuliūdime 

žmoną ir didelę suaugusią šei
mą : taipgi du broliu — Antaną 
ir Vincą, kurie taipgi yra iš šios 
parapijos. Velionis priklausė 
prie Šv. Petro draugijos, Susi
vienymo.

Laidotuvėse dalyvavo pp. Ja
nuškai iš Akron, Ohio: pp. Sa
vickai ir Jedoviskai iš Grand 
Rapids, ir iš Pennsylvania.

Pereitą savaitę palaidotas a.a. 
Juozas Naujokas. 58 m. am
žiaus. iš Šv. Jurgio par. bažny
čios. Jis priklausė prie Šv. Jur
gio draugijos, seniausios lietu
vių draugijos Detroite.

Amžiną atilsis velionio vėlei!
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Ganem’s Markei
OUALITY FOOD MERCHANTS
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i ■j Lawrence, Mass

TheOldest Liquor House In Lawrence

Lawrence, Mass
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Katalikiškų draugijų nariai 
nori suorganizuoti Detroite dr- 
jų centrą. Toks centras rūpintų
si katalikybės ir lietuvybės rei
kalais. priėmimu garbingesnių 
svečių ar asmenų, ir vadovautų 
visuose svarbesniuose veiki
muose.

REDAKCIJOS PASTABA.— 
Patartina, kad Detroito katali
kiškos draugijos sudarytų Fe
deracijos skyrių, kuris ir būtų 
tokiu centru. Be to, priklausytų 
prie centralinės lietuvių katali
kų organizacijos.

DXRB1N1NKAB

PinSBURGH, PA.

Brides, Grimes & Co.
Steam and Water Piping 

SUPPLIES and TOOLS

9 Franklin St., Lawrence, Mass.

Paskutinieji kovo mėnesio į- 
vykiai Lietuvoje sužadino Pitts- 
burgho apylinkės lietuvius.

Kovo mėn. 26 d.. Lietuvių Pi
liečių svetainėje įvyko masinis 
protesto mitingas. Dalyvavo a- 
pie 700 žmonių.

Pažvelgus į tą žmonių minią 
kyla klausimas — Kas čia visus 
sukvietė?!.. Iš kiekvieno akių 
gali išskaityti atsakymą —“Mus 
šaukia Tėvynė!..., kuri šiandien 
pavojuje... Šiandien jai išplėšė

kime ir neskaitykime bedieviš
kos, šlykščios spaudos. Mes tu
rime gerų katalikiškų ir lietu
viškų laikraščių. Mūsų redakci
jos išleidžia ir platina geras • nuskriausta, 
knygas ir brošiūras, tik turė
kime norą jas skaityti.

Nedorų ir šlykščių raštų skai
tymas yra lygus draugavimui 
su blogais draugais. Abu lygiai 
išveda žmogų iš tiesos kelio.

The Fashiofi Center for Women’s, Misses’,

Children’s, Infants’ Apparel,

Sportswear and Furs

237-241 E$sex St Lawrence, Mass.

Pereitą sekmadienį atvyko į 
šią parapiją misijonierius Gil
iam. kuris darbuojasi tarp juo
dukų. Jo atvykimo tikslas, pa
rinkti aukų misijoms. 8 vai. ry
te atlaike šv. mišias. Laike visų 
šv. mišių pasakė pamokslus. 
Klebonas atnašavo šv. mišias 6 
vai., o trečias kunigas — 9 ir 11 
vai.

Kleb. kun. Masevičius laike 
visų šv. mišių aiškino žmonėms 
apie spaudą. Jis aiškiai įrodė 
kiek daug blogo daro šlykšti, 
nedora bedieviška ir neutralioji 
spauda. Ragino visus darbuotis 
ir platinti katalikišką spaudą.

Jis pareiškė, kad yra daug 
teisybės pasakyme, kad “plunk
sna galingesnė ir už kardą”. Su 
kardu galima sužeisti žmogaus 
kūną, bet plunksna — blogais 
raštais užmušama žmogaus sie
la. galima žmogų amžinai pra
žudyti.

Taigi ir mes lietuviai nerem-

VELYKŲ PAMALDOS ŠV. 
PETRO PAR. BAŽNYČIOJE
Didžiajame Penktadienyj į- 

vyks pamaldos nuo 12 vai. vidu
dienio iki 3 vai. po pietų. Tai 
bus trijų valandų pamaldos Jė
zaus merdėjimo ant kryžiaus. 
Bus keturiolika pamokslų. Gie
dos Sodalicijos choras.

šeštadienio vakare prie Kris
taus karsto giedos “Compline” 
ir bus pamokslas. Giedos didysis 
choras.

Prašome vyrų prie karsto pa
silikti per naktį, vadovybėje 
Šv. Petro draugijos.

Vdykose, Prisikėlimo Šv. mi
šios bus 5 vai. ryte. Prašome 
motinėlių prirengti mergaites 
procesijai. Antros Šv. mišios 
bus 8 vai.: trečios — 9 vai., ket
virtos — 11 vai.

Tą dieną Šv. Vardo dr-jos in
tencijai Šv. mišių nebus. Nariai 
gali atlikti pareigą kada kuriam 
geriau. Laike Prisikėlimo šv. 
mišių giedos didysis choras: 8 
vai. — Sodalicijos choras: 9 
vai. — Marijos Vardo choras.

Bargains Aiways

Sears, Roebuck & Co
EVERYTHING FOR FARM AND HOME

Lawrence, MassEssex Street

256 Essex St., Lawrence, Mass.

DEPARTMENT STORE

Alderman of Public Safety

Bart J. Galvin
INSURANCE AND SURETY BONDS

J. W. MAHONEY JOSĖPH A. M AHON E Y $ 
FUNERAL DfRĖCTOR į

Ėst. 1862 į
182 Hampshire St. Tel. Day and Night 7113 į

Lawrence, Mass. |

Supply Co., Ine
“The Live Store”

Pltimbing, Heating and Electrical Supplies 
Paint, Varnishes, Burlder’s Hardvvare 

“The House of Befter Service”

545 Esm St, Teleptone 41 M, Lawrence, Mass

Sterling
CUT-RATE

Lavntnce, Mass.

322 Bay Statė Bldg. Tel. 25872, Lawrence, Mass

■cn
brangią kūno dalį — Klaipėdą. 
Mes susirinkome protestuoti.”

Protesto mitingą šaukė Pitts- 
burgho lietuviai. Mitingui pir
mininkavo Petras Pivarūnas. 
Atidarydamas mitingą, pasakė 
įžanginę kalbą. Mitingas pradė
tas Tautos himnu, vad. Šv. Ka
zimiero parap. varg. K. Baziui. 

Pirmas kalbėtojas buvo p. Po
vilas Dargis, kuris savo kalbo
je apibudino, Klaipėdos krašto 
istoriją ir dabartinę padėtį.

Antras kalbėtojas buvo kun. 
Misius, kuris priminė, kad šian
diena mes susirinkome ne ko
kiai džiaugsmo šventei, bet —I 
liūdesio. Mūsų vėliava, kuri ple
vėsuoja, turi būti perjuosta ge
dulo ženklu, nes ji šiandien yra 

Jisai ragino mus
čia gyvenančius lietuvius dau
giau suprasti tautos reikalus — 
dirbti, kad vėl plevėsuotų lais
vai mūsų tryspalvė.

Trečias kalbėtojas buvo adv. 
Schultz. Jisai kalbėjo anglų kal
ba. Jis pažymėjo, kad kiekvie
nas lietuvis nežiūrint, kur jisai 
yra gimęs ar augęs, turi lygiai 
rūpintis tėvynės reikalais. Adv. 
Schultz perskaitė rezoliucijas, 
kurios buvo pasiųstos: J. V-bių 
sekretoriui; Prancūzų ir Anglų 
vyriausybėms. Rezoliucijose 
prašoma didžiųjų pasaulio vals
tybių. kad užtartų skriaudžia
mą mūsų tėvynę. Rezoliucijos 
buvo priimtos vienbalsiai.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos dėl Vilniaus krašto lietu
vių. Surinkta 831.83.

Vėliau kun. Jurgutis perskai
tė užuojautos laišką Lietuvos 
žmonėms. Laiškas priimtas 
vienbalsiai. Kun. Jurgutis pažy
mėjo, kad mums nereikia per
daug nusiminti. Mūsų tauta po 
tiek daug iškentėjimų buvo lais
va — taip ir dabar po šių visų 
spaudimų išliks laisva ir nepri-j 
klausoma.

Paskutinis kalbėtojas buvo I 
ką tik atvykęs iš Lietuvos, kap. 
Antanas Petruškevičius. Jis at
vyko į Ameriką susipažinti su 
Amerikos ugniagesiais, nes ji
sai yra Lietuvos ugniagesių dr- 
jos pirmininkas ir ruošia Lietu
voj atidaryti ugniagesių moky
klą. Kap. Ant. Petruškevičius, 
pažymėjo, kad jisai vyko Ame
rikon su džiaugsmu, nes jam 
supuola net keli jubiliejai, ku
riuos jisai šįmet švenčia. Bet 
paskutinieji įvykiai sugriovė jo 
visus planus — vietoj džiaugs-] 
mo, tenka liūdėti. Jisai sveiki-' 
no visus lietuvius: Lietuvos Ka
riuomenės, ugniagesių, Šaulių— 
bendrai visų lietuvių vardu.

Prieš prakalbas, publikai ren
kantis. Ant. Katilius grojo per 
garsiakalbius lietuviškas plokš
teles.

Mitingas buvo skelbiamas lie
tuvių parap. bažnyčiose ir lietu
viškoj radio programoj.

Dalyvis.

PHILADElPlilA, PA.

J 15 Lawrence$f., Bay Statė BMg., Lawr«irt, Mass.
Š‘XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Apaštalystės Maldos draugi
jos vakaras, kovo 19-tą d.. Šv. 
Kazimiero Vienuolyno Seserų 
naudai, Šv. Andriejaus par. 
svetainėje pavyko. Šv. Kazimie
ro Seserys labai įvertina visų 
pasidarbavimą ir ypatingą ačiū] 
taria šiems maloniems asme
nims:

J. Urbienei, A. Adomaitytei, 
A. Adomaitienei, P. Staniškie- 
nei, Onai Juknytei, Leonorai 
Danieliūtei, Veronikai Kažanau- 
skaitei. Ethel Metrikaitei, Onai 
Urbaitei, Daratai Repšytei, I- 
renai Repšytei. Pranciškai Ven- 
ckaitei, Onai Šakaitytei, Pranui 
Pūkui, Jonui Staniškiui, A. Mi- 
lierienei, Mr. & Mrs. J. Daniels, 
W. Talūnui, Mrs. S. Vilkas. Mrs. 
M. Milienei, W. Stragauskas, 
Mrs. J. Dainienei. J. Dauniui, 
George Barvainhii, K. Dudoniui, 
K. Žemaičiui, A. Urbui, J. Povi
laičiui, E. Jokubauskui. V. Var- 
vuolis, F. Jankauskas. F. Kaz
lauskas, K. Piskarskis, A. Sta- 
niŽkytė, S. Ričkus. S. Bruožis.

: Petras Stanaitis.

————j
I
1

Nevins Auto Co.
OLDSMOBILE AND PONTIAC

Lawrence, Mass.

Andrew Wilson Co.
Roofing and Sheet Metai Work

iltEssaSt. Lawrencef Mass.
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ENCIKLIKA APIE BEDIEVIŠKĄ 
KOMUNIZMĄ

Neužstok man saulės! 
Diogenas.

Prieš kelioliką metų, 
vieną ankstyvo pavasario 
dieną, mūsų garlaivis, ė- 
jęs iš Raudonosios jūros, 
pamažu Suezo perkasu į- 
plaukė Port - Gaido uos
tam Jūros vanduo žvilgė
jo, kaip veidrodis. Čia ne
maža laivų stovėjo. Tik 
štai tuo skaidriu vandens 
paviršium — čiuožė, van-i 
denį tekšdamas į šalis —

9

f"

4. Gudri Komunizmo Propaganda
Toliau, toks greitas paplitimas komunistinių idė

jų, kurios apima visus kraštus, didelius ir mažus, kul
tūringus ir mažiau kultūroje pažengusius, taip kad 
žemėje nebėra kampelio, kuris būtų jų apleistas, —tas 
išsiplatinimas paaiškinamas tikrai velniška propagan
da, kokios pasaulis iki šiol turbūt nebuvo matęs; pro
paganda, diriguojama iš vieno centro ir labai suma
niai prisitaikanti prie skirtingų įvairių tautų sąlygų; 
propaganda, kuriai tarnauja dideli finansiniai resur
sai, milžiniškos organizacijos, tarptautiniai kongre- hidroplanas. Mes važia vu- 
sai, gausingos ir griežtai išdrausmintos pajėgos: pro-1 šieji garlaiviu tatai matė- 
paganda, kuri dirba ir verbuoja per brošiūras bei žur
nalus, kino, teatrą ir radio, mokyklas ir net universi
tetus, — toji propaganda pamažu apima visus gyven
tojų sluoksnius, net geriausius, taip kad nuodai nepa
stebimai kaskart vis daugiau įsisunkia į protus ir šir
dis.

Suokalbiškas Spaudos Tylėjimas
Trečias galingas įrankis, padedąs komunizmo pli

timui, yra tikras tylėjimo suokalbis, kurį matome di
desnėje pasaulinės nekatalikų spaudos dalyje. Mes va
diname tai suokalbiu, nes kitaip negalima išaiškinti to 
fakto, kad spauda, gaudanti ir pateikianti publikai net 
menkiausius kasdieninio gyvenimo įvykius, galėjo 
tiek ilgai tylėti dėl tų žiaurumų, kurie įvyksta Rusi
joje, Meksikoje ir didelėje daly Ispanijos; kad ji, paly
ginti, mažai kalba apie tokią plačią pasaulinę organi
zaciją, kaip iš Maskvos diriguojamas komunizmas. 
Šitas tylėjimas, iš dalies, yra priskirtinas politiniams 
trumpa regėjimui, o iš kitos, kad įvairios slaptos orga
nizacijos tam pritaria, kurios jau senai ieško būdų su
naikinti krikščioniškai socialinei santvarkai.

Rusija Ir Meksika
Liūdnus tos propagandos padarinius turime prieš 

savo akis. Ten, kur komunizmui pavyko įsigalėti ir į- 
siviešpatauti, čia mes su ypatinga tėviška užuojauta 
prisimename Rusijos ir Meksikos tautas, ten jis kaip 
pats atvirai prisipažįsta, stengėsi, pasinaudoti viso
kiomis priemonėmis, išnaikinti krikščionišką kultūrą 
ir religiją, išrauti iš žmonių širdžių, ypač jaunimo, bet 
kokį jos prisiminimą. Vyskupai ir kunigai būna išva
romi, pasmerkiami priverstiniems darbams, šaudomi 
ir nežmonišku būdu nužudomi; pasauliečiai, kurie bu
vo gynę religiją, yra įtarinėjami, spaudžiami, perse
kiojami, kišami į kalėjimus ir teisiami.

Komunizmo Žiaurumai Ispanijoje
Bet ir ten, kur komunizmo rykštė dar nesuskubo 

duoti pajusti visų savo teorijos padarinių, kaip mūsų 
mylimoje Ispanijoje, ir ten jis, deja, apsireiškia su dar 
grubesniu smurtu. Ten sugriauta ne tik viena kita 
bažnyčia, vienas kitas vienuolynas, bet kur tik buvo 
galima, naikinti visos bažnyčios, visi vienuolynai ir 
bet koki krikščioniškos religijos pėdsakai, nepasigai
lint net žymiausių meno ir mokslo paminklų. Komu
nizmo įnirtimas nepasitenkino nužudęs daugelį vysku
pų ir tūkstančius kunigų bei vienuolių, rinkdamasis iš 
jų ypačiai tuos, kurie parodė daugiausia uolumo rū
pindamiesi darbininkais bei vargšais, bet jis paėmė 
dar didesnį skaičių aukų iš įvairių klasių pasauliečių, 
ir dar iki šios dienos būriais juos žudo vien tik už tai, 
kad jie buvo geri krikščionys ar bent bedieviško ko
munizmo priešai. Šitas žiaurus ardomasis darbas yra 
atliekamas su tokia neapykanta bei barbariškumu, 
kurių mūsų laikais niekas nebūtų tikėjęs. Nė vienas 
sveiko proto žmogus, nė vienas, nusimanąs savo atsa
kingumą, valstybininkas negali nesudrebėti iš siaubo 
pamanęs, kad Ispanijos įvykiai gali rytoj pasikartoti 
kitose kultūringose tautose.

Natūralūs Sistemos Vaisiai
O juk negalima pasakyti, kad toki žiaurumai būtų 

praeinamos apraiškos, kurios paprastai lydi kiek
vieną didelę revoliuciją, kad tai būtų tik atskiri įnirti
mo darbai, kurių atsitinka kiekviename kare. Ne, yra 
tai natūralūs vaisiai sistemos, kuriai trūksta bet ko
kio vidinio varžto. Varžtai yra būtini tiek atskiram 
žmogui, tiek bendruomenei. Jų randa net barbariškos 
tautos, randa būtent tos gimtos teisės nuostatuose, 
kuriuos Dievas yra įdiegęs kiekvieno žmogaus sielon. 
Kur šitos teisės buvo daugiau laikytasi, ten ir seno
vės tautas matome pakylant iki tokio aukšto laipsnio, 
kuris stebina daugiau, nei pritinka, net daugelį šių 
dienų paviršutiniškų istorijos mylėtojų linkusių grei
tai bet kuo žavėtis. Bet kai iš žmonių širdžių yra išrau
nama pati Dievo idėja, tada nevaržomos aistros nustu
mia juos į grubiausi barbariškumą.

Klausimai Apsvarstymui
Iš kur eina komuni/zmo propaganda?
Kaip pasaulinė spauda atsineša į komunizmą? 
Kaip komunizmas veikia Rusijoje, Meksikoje

tik

DARBININKAS 5

tos, tai ji nebūtų galėjusi 
nė sėdėti prie Kristaus ko
jų”. — Kristus nepasmer
kė darbo, bet perdėtą prie 
jo prisirišimą.

Todėl žemė pasiliks že
me, bet mes nenorime 
šliaužioti kaip vabalai, nes 
ilgimės saulės, todėl mū
sų akys nukreiptos į pie
tus, kur daug saulės ir kur 
amžinas pavasaris.

Nereikia 
toli į pietus,
pakankamai saulės ir čia 
pat. Savo mieste, savo pa
rapijoj ir net savo bute 
mes pajusime saulės šilu
mos, nes meilės jausmas

gimdo giedrą ir tirpdo Remkite tuos profesionahis ir biznierius, kurie savu 
sniegą ir ledus. Nušvinta skelbimais remia “Darbininką 
visų reidai ir mažų ir su- ¥ 
augusių. z

Nelinkę būti atsiskyrė- 
liais, mes ieškome draugų 
Vienuoliai - vienuolės —

: tarnauja vaikučiams ir 
jaunuomenei. Jie su jais 
draugauja, atiduoda jiems 
savo širdis. Jie jiems daro 
gyvenimo pavasarį dar 
skaistesnį ir meilesnį.

M

\ Lawrence Co-operative Bank
; MEMBER OF
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MEMBER OF

FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM

21 Lawrence St., Lawrence, Mass
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mums skristi 
mes rasime

Be lygsvaros mes bijo-

1.
2.
3.

Ispanijoje?

me pirmą kartą ir stebėjo-< 
mės.

Dabar mes visi žinome, 
ikad vienas sunkiausių a- 
viacijos žingsnių yra • 
pakilimas, — atsiplėšimas 
nuo žemės.

Panašiai yra ir su žmo
gum. Kad žmogui sunku 
pakilti nuo žemės net min
timi — irgi niekam ne yra 
paslaptis. Pavartykim 
knygų ir laikraščių pusla
pius — rasime ištisus pus
lapius apie politiką, karus, 
įvairiausius nuotikius ir t. 
t. Ideologiniai garsai, kad 
ir pasitaiko, bet jie nėra 
skaitytojui įdomūs.

Pirmi žingsniai visad 
sunkūs, bet netrukus — 
pradedam pamėgti, net pa
juntame malonumą. Lakū
nas pakilęs virš medžių, 
virš ankštų trobesių ir kal
vų — pajunta laisvę, erd
vę ir laisvės grožį.
— “Nenoriu būti vabalu!”

— pakilo pasiryžimas. Ir 
ištikro — mums kartais 
atsibosta mėgiamas bok
sas ir kitokios rungtynės. 
Ir linksmus šokiai tik vie
ną jaunimą tikrai vilioja. 
Kaip būna gražu it kilnu 
klausant j 
garsų ar kilnios muzikos 
tonų virpėjimo. Mus suža
vi taip pat lig ašarų gra- 

jžus dramatinis vaidinimas
— vadinasi mūsų prigim
tis nėra prikepusi tik prie 
žemės, ir ji ilgisi sparnų ir

■ trokšta pakilti.
— “Aš esu žmogus!” 

j “Man rūpi ne tik “aš”, bet
ir “mes”. Nes po šešių 
darbo dienų — ateina sek
madienis. Mes einame į 
bažnyčią, palikę dienos už
siėmimą. Po piet einam 
kur nors — į kiną ar kon
certą — kitaip žmogus ap- 
sineštum storai kasdieny
bės dulkelėmis.

Kartą vienas atsiskyrėlis 
(dar viduramžių laikais) 

(užėjo pas vienuolius. Jį 
ten priėmė, bet jam vienas 
dalykas pas vienuolius ne
patiko: — tai kam jie rū
pinosi savo daržu ir gera, 
rūpestinga ūkio priežiūra. 
Ir vienuoliams tarė: “Jūs 
rūpinatės nepatvariuoju 
maistu. Atminkite, kad Iš
ganytojas pagyrė Mariją 
ir pabarė Mortą. Tuomet 
vienuoliai, minėtam atsi
skyrėliui padavė knygą ir 

, vieną paliko celėje iki va
karui. Atėjo ir praėjo pie

stų laikas, o valgyti atsis
kyrėlio niekas nepakvietė. 
Netekęs jis kantrybės — 
išėjo klausti: — “kodėl už-

■ miršote man pietų?”
■ — “Tai įvyko dėl to, kad 
i tu išsirinkai Marijos dalį

r rūpesnį kasdienine duo
na laikai nereikalingu”.

Atsiskyrėliui išeinant, 
vienuolių vyresnysis tarė:
— “Jeigu Marija nebūtų 

‘turėjusi darbščiosios Mor-

me žengti lieptu per upelį, i 
Lygsvara reikalinga besi- z 
rūpinant kūno ir dvasios | 
maistu ir kitais reikalais. 1| 
Perdėtas rūpesnis tik duo- i | 

■ na, skanėsiais ir malonu-1 z
mais ------ - -----— išmuša mus įsi 
lygsvaros ir veda į katas- j 
trofą.

- Okupuotoje Lietuvoje
I --------------------------------------------
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The Bt oadway SBvings Bank 
Essex Savings Bank 

LawrenceSavings Bank 
lomrmmny yavings banK

Gervėčiai
Seniūnų Rinkimai

Vasario 13 — 16 dieno
mis Gervėčių valsč. įvyko 
seniūnų (saltyšių) rinki
mai. Lietuviai įteikė savo 
sąrašus ir už juos balsavo 
šešiose seniūnijose. Išrin
kta seniūnais šie lietuviai: J 

Gervėčių šen. Impolius 
Meškys, Gėliūnų šen. Ado
mas Laurinavičius, Rim-, 
dziūnų šen. Bronius Jara-i 
minas, Girių šen. Povilas; 
Laurinavičius, Vašku n ų' 
seniūnijoje lietuvis išrink
tas seniūno padėjėju (Ma
tas Mocka), nes ten lietu-1 
vių yra mažiau.

Šių antrųjų rinkimų vai
siai yra tokie: iš valsčiaus 
sąrašo išrinkta 10 tarybi- 
ninkų (3 lenkai, 6 žydai, 1 
lietuvis), iš žmonių sąrašo 
20 tarybininkų (6 lietuviai 
iš Čižiūnų, kiti iš Valkinin
ko taip pat beveik visi lie- 
.tuviai). Iš valsčiaus sąra
šo kandidatu išrinkta j se- 

J niunijos tarybą vaitas A. 
I

i z Bokšanskis ir dr. Rakuiža. į 
Šis sąrašas pravedė 10 ats- j 
tovų tik todėl, kad už jį i 
balsavo vietos žydai. Jeigu : 
ne žydai, greičiausiai vals-i 
čiaus sąrašas būtų nelai-Į 
mėjęs nė 1 atstovo.

Valkininkai

Dar Viena Lietuvių Byla 
Lydoje

į

į

Antrieji seniūnijos rinki
mai

Vasario 12 ir 19 dieno
mis įvyko antrieji Valki- 

gražios dainos j ninko seniūnijos tarybos 
muzikos ril-iVim-o Pi-minii r-lnlri.

Lawrence, Mass.264 Essex Street,

RESOURCES OVER $2,000,000

Member Federal Home Loan Bank

_______ į 
Į i

Vasario 23 dieną Apy-į 
I gardos Teismas Lydoje 
ketvirtą kartą nagrinėjo 
buvusios “Ryto” Draugi
jos mokytojos Veronikos 
Čibiraitės bylą. Pasak teis
me viešai perskaityto kal
tinimo akto. Veronika Či
biraitė kėsinusi atplėšti i 
Lietuvai Lenkijos valsty
bės dalį, laikydama ir da-! 
iindama priešvalstybinio 

knygas ir pati

rinkimai. Pirmieji rinki
mai buvo 1938 m. lapkri
čio mėn.
mui buvo išstatyti du są
rašai: vienas valsčiaus, an
tras šiaip žmonių, kurį su
darė valkininkiečiai ir Či- turinio 
žiūnų kaimo gyventojai. (skleidusi gandus, kad ank- 
Žmonės tais rinkimais bu-,s^au ar vėliau šiaurinės 
vo nepatenkinti ir padarė Lenkijos valstybės vaiva- 
žygius, kad jie būtų panai
kinti. Tuo reikalu nusiun
tė skundus apskrities Sto
rastai ir prokurorui. Žmo
nių padaryti žygiai veltui 
nenuėjo. Storasta rinki
mus panaikino ir paskyrė 
antruosius. Jie vyko vasa
rio 12 dieną, bet nepasibai
gė. Tad buvo atidėta dar 
vasario 19 d.

Tuomet balsavi-

SVEIKATA—TURTAS

I i 
•ii 

dijos atiteksiančios Lietu- , 
vai. Teismas, išklausęs a- £ 
biejų pusių liudytojų pa- z 
rodymų ir gynėjo kalbos, J 
paskelbė sprendimą, ku-1^ 
riuo kaltinama jai prikiša- 
mi nusikaltimai pripažin-' 
ta neįrodytais ir ji išteisin- 2 
'ta. <

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturti.

Lavrrence, Mass.

Alfred P. Weigel
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
/vertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą. nikstelėjimą. nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dck- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOjAM. kad. pavartojus kelis sy- 
I 
gus grąžina m.

Kaina 75c.. S 1.50 ir $.3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKENS OINTMENT.

PASARGA. Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekme;. tai visada klausk taip: DE- 
KEN S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKENS OINTMENT. tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mosti. Parsiduoda visur.

DEKEN S OINTMENT CO.J
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

❖❖❖❖❖❖❖
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Caterer
CAFETERIA

Rcmkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.
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f KAS GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE į

•rioms giesmėms pritars orkes
tras. Vietoje įžangos bus prii
mama geros valios auka.

.4 uš/ f lė.

LAWRENCE, MASS.
Misijos, kurias vedė tėvelis J. 

Kidykas. S. J., buvo nepapras
tai sėkmingos. Lankėsi klausyti 
gražių pamokslų, ir ėjo prie Sa
kramentų. seni ir jauni. Misijos 
tęsėsi vieną savaitę, bendrai vi- 

atski- 
o vv-

NORWOOD, MASS

siems: tik užbaiga buvo 
rai; moterims po pietų, 
rams vakare.

ĮVYKS 
«s baž- 

. 7 vai. va- 
cb.oras. 
choras.

mūsų 
aip

Bažnytinis koncertas 
Šv. Pranciškaus parapija 
nyčioje balandžio 2 d. 
kare. Giedos parapijos
Columbo Vyčių vyrų 
kuriam taipgi vadovauja 
vargonininkas P. Sakas, ir ši 
eilė žmonių dainininkų. Kai ku-

1 •

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Et k
Washington St.. Norivood. Mass.

■ Tel. Norvvood 033C

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Noncooi: 1020

į

PADĖKOS ŽODIS
Velionio Gasparo Tvaskos 

žmona, duktė ii' sūnus nuošir
džiai dėkuojame visiems: gi
minėms. ni ieteliams. draugi
joms ir asmenims, išreiškusioms 
užuojautą ir tarusiems surami
nimo žo4į mūsų nuliūdimo va- 

Širding; ?iū gimi
nėms. pažįstamiems. draugi
joms už gėlių vainikus ir šv. mi
šias: taipgi atsilankiusiems į 
šermenis, dalyvavusiems laido
tuvėse ir už visus kitus patarna
vimus. o mes savo maldomis 
prašysime Dievo, kad suteiktų 
visiems mūsų gera lariams ga i- 
sių malonių.

I( i-o T -askienė. duktė ir sūnus. 
5 Atwood Avė.. Norvvood. Mass.

Antradienį, kovo 28 d. mirė A. 
Stanevičienė. Pondville ligoni
nė ie.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kaiia Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzami:: ;■ 1: aki 
ir pritaikinti akinius. Mes p.-.--aro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944

tVORCESTER. MASS.
275 Main St., VVebster. Mass.

William J. Chisholm
į

; PROVIDENCE. R I.
’ Telephone:
Į Ofiso: Dexter 1952

Į Namu: PI. 6286

i
į 
į

Į

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus [ tarnai 
mas už labai prieinamą kainą.

13 E!lsworth St.,
tVORCESTER MASS. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Dr. A. Gasson tėvukas buvo 
susirgęs gripu. Kiek laiko atgal 
buvo rašyta, kad Dr. ir ponia 
Gasson turi dukterį. Ne dukte
rį. bet sūnų, kuris auga sveikas.

Iš Federacijos skyriaus į aps
kričio suvažiavimą buvo nuvy
kę V. Kudirka. B. Adomaitienė. 
A. Daleiienė ir A. F. Kneižys.

čs.v.

Stanevičienė t Grudzinskaitė). 
Pondville ligoninėje. Ji buvo 45; 
m. amžiaus, gyv. 63 Highview 
St. Paliko nuliūdime vyrą Vin
cą Stanevičių ir tris sūnus: Jo
ną. Vincą ir Antaną. Palaidota 
ketvirtadienį, kovo 30 d. iš Šv. 
Jurgio par. bažnyčios. Lai ilsisi 
ramybėje!

GREEHFIELD, MASS

B. Koraitis

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios i krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

6

BAIGIANTIS ŽIEMOS SEZONUI
IŠPARDAVIMAS

Sekmadienį, kovo 19 dieną. 2 
vai. po pietų. Marianapolio stu
dentų grupė suvaidino veikalą 
"Už Tėvynės Laisvę”. Tai pir
mą kartą įvyko toks vaidinimas 
Greenfielde. Manau, kad dabar 
kasmet studentai atvyks pas 
mus. Garbė Marianapolio Kole
gijai. kad taip jaunuoliai išla
vinti. Tik gaila, kad neatsilankė 
visi pamatyti. Surengė visi 
Greenfieldiečiai ir S. Š. V. J., 
šv. Onos Moterų dr-jos ir Su
sivienymo kuopa. Visos draugi
jos padengė svetainės išlaidas. 
Greenfieldietės moterys suren
gė už kandžius. Prisidėjo šios: 
Elzbieta Aguonienė. Matilda Ta- 
mulienė. BĮ. Janeliūnienė. Ago
ta Dedinienė. Ona Dedinienė. 
Marcelė Meškinienė. Veronika 
Budrevičienė. kurios yra 
LDS 113 kuopos narės.

dėkojame 
___  ir svečiui kun. J. 
ir visiems dalyviams.

A. Dėdinas.*ris muziko

Greenfieldiečiai 
dentams 
nui

GARDNER, MASS

ir
Mes
stu-
Šer-

Sekmadienį, balandžio 2. baž
nytinėje salėje 7:30 vai. vakare 
įvyks vaidinimas, 
vietiniai studentai, 
zaus Nukryžiuoto 
vadovybėje.

Veikalas yra 3-jų aktų. Vai
dinti'jai gerai išmokę roles. Tai
gi vaidinimas bus visiems įdo
mus ir naudingas.

Sekmadienį, kovo 19-tą dieną. 
"Aušros" Choro kviečiami. Ma
rianapolio Kolegijos studentai 
suvaidino veikalą — “Už Tėvy
nės Laisvę". Vaidintojai gerai

Suvaidins
Seselių Jė- 

išmokinti ir

I

Sodaliečių pramoga, kuri, tu
rėjo įvykti balandžio 2 d., 
dėta kitiems metams.

ati-

Penktadienio rytą Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje bus laikomos 
šv. mišios intencijai mirusio 
kun. J. Krasnicko. kuris padėjo 
s lorganizuoti parapiją Norwoo- 
de ir aprūpino lietuvius dvasi
niais reikalais.

Baigiantis žiemos sezonui. I. J. Fox Co. skelbia moteriškų kailinių DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ, 
kuriame kailinių kainos labai atpigintos, nes norima visus likusius kailinius skubiai išparduoti. 
Kas pirks kailinius šiame išpardavime, toms bus duodama storage uždyką ateinančiai žiemai. 
Taigi. Naujosios Anglijos lietuvės, pasinaudokite šiuo dideliu išpardavimu — įsigykite kailinius

Pirkimo sąlygos yra labai preinamos. Kailinius galite įsigyti su mažu įmokėjimu. o likusį ba
lansą išsimokėsite mažais mėnesiniais išsiniokčjimuis.

I. J. Fox krautuvėje yra labai didelis kailinių pasirinkimas vėliausios Paryžiaus mados ir už 
labai pigiai. Tai kodėl nepasinaudoti šia proga” Ateikite į krautuvę šiandien! Atėjusios visuomet 
reikalaukite p. Bernardo Koraičio. kuris yra firmos lietuvis atstovas. Per jį pirkdamos dar galė
site gauti 10 nuošimtį nuolaidos. P-nas B. Koraitis yra kailinių ekspertas ir jis primieruos jums 
kailinius pagal jūsų figūrą ir skonį. Jo patarnavimu yra visos patenkintos, kurios tik yra per jį 
pirkusios kailinius. Būsi patenkinta ir Tamsta.

Perkant nėr lietuvį atsto
vą Bernardą Koraitį dar 
gausite specialę 10' nuo
laidą. Taigi, naudokitės 
proga!

«

41 j washington street 
Boston, Mass.

savo roles išpildė ir drama vi
siems patiko. Tarpe aktų stu
dentai sudainavo linksmų liau
dies ir studentiškų dainų. Pet
ras Aukštikalnis. "Aušros” cho
ro pirmininkas, studentas Ba
lys Laučka ir Jonas Pilipauskas. 
Marianapolio Kolegijos moky
tojas pasakė gražias kalbas.

Programos dalį išpildė ir 
Gardnerio “Aušros” choras, ku- 

Stačioko vadovau
jamas. sudainavo keletą dainų. 
"Aušros” choras, tik po vienų 
metų gyvavimo, narių skaičiu
mi ir muzikos atžvilgiu gali pri- 
silyginti prie kiekvieno Naujos 
Anglijos lietuvių choro. Tai gar
bė netiktai "Aušros" chorui, bet 
ir visiems Gardneriečiams!

Džanas.

mimo komisija turėjo susirin
kimą. Tartasi kaip gražiausiai 
priimti ir pavaišinti viešnias, 
kurios rugp. mėnesį atvažiuos į 
mūsų miestą seimuoti. Iš 5-tos 
kps. (Šv. Kaz. parap.) dalyva
vo pirm. M. Liutkiūtė. Em. Mi- 
lienė. M. Žemaitienė. M. Urmo- 
nienė. M. Dilionienė ir M. Ulevi
čienė. Iš 69 kps.: 
Em. Žakarienė. O. 
Z. Žemaitaitienė 
viešnia, koncerto

I misijos pirmininkė M. Čižaus- 
kienė. Už malonų priėmimą ir 
vaišes, viešnios 
širdingą ačiū.—

Mūsų parapijos stambus 
nierius p. K. Vaitkevičius

! mis dienomis iš Lietuvos gavo 
I liūdną žinią, kad jaunesnioji jo 
• sesutė Antanina Adomaitienė 
I atsiskyrė su šiuo pasauliu, pa- 
i likdama vyrą ir keturis mažus 
i vaikučius. Vaitkevičių šeimai, 
t liūdnoje valandoje, reiškiama 
į užuojauta.
i

p.p. V. Shea. 
Mikolaitienė. 
ir užkviesta i 
rengimo Ko- i

I

taria p. Shea į
•

biz-
šio-

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija

Šiomis dienomis mūsų parapi
joj pasirodė didelis bruzdėji
mas.

Kleb. kun. K. Vasiui vadovau
jant mergaičių Sodalicija ren
gia gražų veikalą “Šv. Akvili- 
na", kuris bus scenoje suvai
dintas Verbų sekmadienio va
kare. parapijos svetainėj.

Muz. J. Čižauskas su bažny
tiniu choru užimti nauja muzi
ka šventėms. Parapijos jauni
mas f apie 100 asmenų). vado
vaujant muz. J. Cižauskui. gelb
stint kun. J. Bakanui ir choro’ 
pirm. J. Matačinskui. visomis’

jėgomis ruošiasi prie metinio 
l "Minstrel show”. kuris bus per- 
i statytas po Velykų.

Parapijos moterų socialio klu
bo ansamblis. M. Čižauskienei 
vadovaujant, taipgi mokosi gra
žių dainų pirmam savo viešam 
pasirodymui, “minstrel show’e”.

Mot. S-gos 69 kps. pirm. p. T. 
Mažeikienė su darbščia komisi
ja sparčiai rengiasi kuopos va- 
kurie įvyks Velykų antrą dieną 
karionei, svhist party ir šo
kiams. kurie įvyks Velykų antrą 

. dieną, parapijos svetainėje.

Pirmutiniai Po Velykų

ŠOKIAI
Rengia Lietuvos Vičių 17-ta Algirdo Kuopa

Penktadienį Balandžio - April 14 d. 1939
Municipal Bldg. Salejė• •

East Broadway So. Boston, Mass. s..

GROS LONGIN BU1NIS ORKESTRĄ

'J

DIDŽIOJI SAVAITĖ NUOTRUPOS
Altoriaus ir Rožančiaus dr-ja 

pereitą sekmadienį savo susirin
kime paskyrė S15.00 Velykų gė
lėms. o Tretininkės jau ankš
čiau aukavo S5.00 tam pačiam 
tikslui.

South Baltimore General li
goninėj sunkiai serga Jonas 
Jankūnas. Reiškiame užuojautą 
ir linkime veikiai pasveikti.

S K

Didžiosios savaitės apeigos 
Šv. Alfonso bažnyčioj prasidės 
verbų sekmadienį su pašventi
nimu verbų ir paprasta procesi
ja. Po pietų 4 vai. įvyks Kry
žiaus Kelias, o vakare 7:30 vai. 
bus išpildyta Dubois “Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus”. 
Bažnytinis choras, vadovybėje 
Gerardo Kaprišiūno. išpildys 
muzikalę žodžių dalį, o kun. dr. 
Mendelis atitinkamai paaiškins 
prie kiekvieno žodžio giedojimą.

I

i

Po dviejų savaičių atostogų 
šiltuose Kubos kraštuose, svei
kos ir linksmos sugrįžo p-lės A- 

: Iena Petkiūtė ir Ona Valentuke- 
vičiūtė.

Šiomis dienomis New Yorke 
vieši Parap. Mot. Socialio Klubo 
korespondentė p. Ant. Vaškele- 
vičienė.

Kas savaitę po gavėnios pa
maldų parap. svetainėje įvyksta 
“beano”. Pastebėta, kad kas 

į kartą atsilanko daugiau žmonių.—I
p. ■ Sekmadienį, kovo 26. parapi-

Juozas Kasinskas ?
Ine. S

Laidotuvių Direktorius i 
Patarnavimas Dieną ir Naktį J

602 Washington Blvd. j 
BALTIMORE, Md. į 

Telephone Plaza 8595 ?
Limosinai dėl visokių reikalų. J

Trečiadienio, ketvirtadienio ir 
penktadienio vakarais 7:30 vai. 

(bus giedama Tamsioji Aušrinė, 
i o šeštadienio vakarą bus laiko
ma Kompleta. Per paskutines 
tris Didžiosios savaitės dienas, 
pamaldos kas rytą prasidės 8 
vai. Išpažintys bus klausomos 
pirmadienį, antradienį, trečia
dienį ir šeštadienį, kad duoti vi
siems progą prisirengti Velykų 
iškilmėms. Šįmet pirmą kartą 
parapijos istorijoj Atsikėlimo 
Procesija ir Rezurekcijos Mišios 
įvyks 6 vai. ryte. Iki šių metų 
Atsikėlimo apeigos prasidėdavo 
5 vai. ryte. Kaip girdėjau kuni
gus aiškinant, tai daroma, kad 
palengvintų senesniąjai kartai 
dalyvauti Velykų iškilmėse, nes 
jaunesnioji karta kasmet vis 
tolsta nuo savo bažnyčios ir ne
dalyvauja taip skaitlingai dar 
iš Lietuvos atsivežtose Atsikėli
mo apeigose. Nyksta senoji kar
ta. o jaunieji .ant nelaimės, ne
įvertina tai kas teikė ir dar te- 
beteikia tiek daug mūsų lietu
viams dvasinio džiaugsmo. Kun. 
dr. Mendelis deda visas pastan
gas. kad šįmet Didžiojo Ketvir
tadienio Repozitorija būtų gra-į 
žiausia mūsų bažnyčios gyvavi-l 
m.e. nes jis numato, kad tą die
ną virš 25.000 žmonių atlankys 
mūsų gražiąją Šv. Alfonso baž
nyčią. I

Keliaukite Į Lietuvą
PER

HOLLAND • AMERICA LINE

S. S. Nieuw Amsterdam
Flagship of the Holland-America 

Line
šiuo laivu išplauks iš New Yorko

Ketvirtadienį, kovo 23 d.
V. Shea rezidencijoj. Mot. S-gos jos kunigai per pamokslą ragi- 
jubiliejinio seimo atstovių prie-’no žmones remti Katalikų spau- 

-w; dą. ypač laikraštį “Darbininką", 
kuris pardavinėjamas prie baž- 
nyčios. Kadangi sekmadieniais 

♦t* pritrūksta “Darbininko" pavie- 
* nių egzempliorių, užsakyta dau- 

igiau. Dabar bus galima visiems 
*♦* . nusipirkti ir paskaityti netik 

i vietinių bet ir viso pasaulio ži-
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Mūsų bažnyčios vargonai, ku
rie buvo sugadinti pereito ru
dens audros baigiami taisyti. 
Ačiū geraširdžiams parapijie
čiams) vargonai netik, bus pa
taisyti. bet ir žymiai pagerinti. 
Mat. mūsų klebonas yra vienas 
iš tų. kurie mėgsta gražią muzi
ką. Taipgi mūsų vargonininkas 
yra pasižymėjęs bažnytinės 
muzikos mėgėjas - ekspertas. 
Tat ne veltui atsilankę į mūsų 
par. bažnyčią kitataučiai ste
bėsi bažnytine muzika ir giedo
jimu. Rap.

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

nouerdamą.j Lietuvą.
Kiti išplaukimai iš New Yorko: 

VEENDAM ............ Balandžio
ZAANDAM ............ Balandžio
STATENDAM ........ Balandžio
NOORDAM Balandžio
NEW AMSTERDAM Gegužės 
ZAANDAM .... .. Gegužės
VOLENDAM ............ Gegužės

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba j

HOLLAND-AMERICA LINE
555 Boylston Street, Boston. Mass.

8. 
15. 
21. 
29.

2.
13.
20.

Draugijų Valdybų Adresai

I 
I

"■

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

A

Šv. Kazimiero Parapija
SVARBUS SUSIRINKIMAS
LDS 7 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks balandžio 2 die
ną tuojaus po mišparų. Šv. Ka
zimiero par. salėje. Visi nariai, 
ypač užsilikę su mokesniais, 
malonėsite ateiti ir užsimokėti. 
Prie to “Darbininko’\prenume- 
ratoriai galite ateiti ir atnau
jinti savo prenumeratas.

Patarnavimas dykai.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

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

564 E. Broadway. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pus protokolų raštininkę.

Į SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Švagždys. 
601 6th St.. So. Boston. Mass.

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
R. 7111 St., So. Boatoo, Maut.
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vietines žinios! MIRĖ GRABORIAI

LANKĖSI i

Pirmadienį, kovo 27 d., 
“Darbininke” lankėsi kun. 
dr. P. Liutkus, Nashua lie
tuvių par. klebonas ir kun. 
Bucevičius, tos parapijos 
vikaras.

Antradienį, kovo 28 d. 
lankėsi kun. J. Kripas, 
Hartfordo lietuvių par. vi
karas; kun. J. Valantiejus, 
Waterburio lietuvių par. 
klebonas, lydimas kun. P. 
Juškaičio, LDS Centro val
dybos nario.

Gerb. Svečiai

“Darbininke” 40 Valandų 
atlaidų Šv. Petro par. baž
nyčioje proga.

ŽINUTĖS

šv. Petro lietuvių par. bažny
čioje kunigai ragino parapijie
čius eiti dažnai prie Sakramen
tų šiomis dienomis, ypač Didžio
je Savaitėje ir Velykose. Kurie 
išpažinties dar neatliko, turės 
progos tai padaryti.

Kovo 29 d., Peter Ben Brigh
ton ligoninėje, mirė, 4 mėnesius 
sirgusi, Agota Sadonienė (Van- 
kevičiūtė), 42 metų, gyv. 183 
Gold St. Jai darė operaciją gal
voje trys savaitės atgal. Ji paė
jo Kitaviškių parapijos. Ameri-1 
koje pragyveno 26 metus. Pali- i 
ko vyrą Zigmantą, dvi dukteri i 
ir du sūnų. Laidojama iš Šv. 
Petro bažnyčios, bai. 1 d., 9 vai. 
ryte, Šv. Benedikto kapuose. S. i 
Barasevičius patarnavo kaipo 
graborius.

CAMBRIDGE, MASS.
Į

lankėsi j

Prieš Verbų sekmadienį išpa
žintys bus klausomos penkta
dienį iš ryto ir vakare, šeštadie
nį rytą, po pietų ir vakare.

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
i L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

(aklose) akyse sugrąžin 
Iviesą tinkamu laiku.

J. L Pasakantis, 0. D.
447 BROADVVAY. So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

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

L

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

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

Tel. ŠOU 4673

«

Verbų sekmadienį visos šv. 
mišios prasidės 15 minučių ank
sčiau Šv. Petro par. bažnyčioje. 
Mišiose bus skaitoma Kristaus 
Kančia, — iš sakyklos lietuviš
kai. Per visas šv. mišias bus da
linamos verbos.

Verbų sekmadienio vakare, 7 
valandą, Šv. Petro par. bažny
čioje įvyks bažnytinis koncer
tas. Išpildys Šv. Petro parapijos 
pajėgingas choras, vadovybėje 
art. Rapolo Juškos. Pamokslą 
pasakys kun. F. Norbutas. Pa
maldos baigsis palaiminimu su 
Švenčiausiu Sakramentu. Nuo 
įžangos įeigų ir iš dovanų kuni
gui Plevokui prietelingų drau
gijų ir pavienių pažįstamų ke
liamas yra jam fondas. Visas 
sukeltas fondas bus įteiktas 
kun. J. Plevokui, esančiam Šv. 
Elzbietos ligoninėje, Brighton, 
Mass., su linkėjimais greit pa
sveikti. Daromas yra auk uoto jų 
Garbės Sąrašas.

“ V AKAR1ENBUTIS”
Balandžio 2, 7 vai. vakare mo- ■ 

kyklos vaikai, Seselėms moky-j 
to joms vadovaujant, perstatys 
nepaprastai gražų, religišką vei
kalą “VAKARIENBUTIS”. Vai-! 
dinimas įvyks parapijos salėje.! 
Visi atėję gėrėsis ir džiaugsis. ■ 
Nebuvę gailėsis ir aimanuos, j 
Anglų kalboje tas veikalas ne-i 
paprastai išgarsėjęs. Kun. Ste-: 
ponas Kneižis puikiai jį sulietu- j 
vino. Visi ateikite pamatyti tą 
gražų religišką Kančios persta- į 
tymą. Įžanga tik 35 centai.

Kvieslys. I

didinti 
fondą.

Atsiliepia biznieriai 
parapijos išvažiavimo 
Graborius J. Kasparas tam tik- 

Į slui savo pinigais samdo — 
“Spain in Arms", naujausius 
garsinius judamus paveikslus, 
vaizduojančius Ispaniją. Pran
ciškonai Tretininkai savo susi
rinkime. kovo 29 d., nutarė va
dovauti tų Įdomių paveikslų ro
dyme. Jie spausdina įžangos ti- 
kietus po 25c. ir juos platina. 
Visos pajamos eis išvažiavimo 
fondan.

NAUJA PROFESIONALĖ

Šiomis dienomis užbaigė slau
gės mokslus p. Evelina Kališiū- 
tė, gyv. Armondine St., Dor
chester. Ji mokėsi Harley priva
čioje ligoninėje. Dabar dirba 
Forest Hill ligoninėje.

Žinovas.

Brolių Motuzų Paveikslai
Norwoode — Kovo 30 d. 

7:30 vai. vak., Lietuvių sve
tainėje, 13 St. George St.
I So. Bostone — Kovo 31 
Į d., 7:30 vai. vak. (antra da- 
ilis), Lietuvių svetainėje, 
Į 309 E. St.
j Lawrence — Balandžio 1 
d., 7:30 vai. vak. (antra da
lis), Liet. Piliečių klube, 
41 Berkley St.

i Cambridge — Balan. 2 d. 
7:30 vai. vak (antra dalis), 
Liet. Piliečių klube, 163 
Harvard St.

i Bridgeporte — Balan. 5 
d. 7:30 vai. vak. (antra da
lis), Liet. Jaunų Vyrų Dr- 
jos salėj, 407 Lafayette St.

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCF.NT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav., -

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 į >»* verti skaitytojų paramos. 
SO. BOSTON, MASS. Visi skelbkitės “Darblniuke".

Profesionalai. biznieriui, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik-

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

Rašomoji mašinėlė y- 
a ra labai naudinga turėti 

kiekvienam, kaip suau- 
J - : ~ gusiems, taip ir jauni-

rr.ui. Kas rnoka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra- 
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga— įsigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay,

I-.... 1 - ■
! gruodžio 1909 iki kovo 1918. Jis 

PAMALDOS UŽ A. A. KUN. J. 1 suorgaiTizavo parapiją, pastatė 
KRASNICKĄ į bažnyčią, nupirko klebonijai na-

Kovo 30, 9 vai. ryte Nekalto. mą. Gerieji parapijiečiai pasi- 
Prasidėjimo par. bažnyčioje; melskite už jo vėlę. Nuliūdęs. 
buvo atgiedota egzekvijos ir at
našauta iškilmingos su asista 
gedulingos šv. mišios. Visi apy
linkės kunigai dalyvavo tose pa-; 
maldose. Kun. K. Urbonavičius 
pasakė gražų pamokslą.

A. a. kun. J. Krasnickas Cam- 
bridge’iuje išklebonavo nuo

įvairūs skelbimai

REIKALINGAS JANITO- 
RIUS — Tuojaus reikalin
gas janitorius. Atsišauki
te į “Darbininko” adminis
traciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. ŠOU 
2680.

KUN. J. PLEVOKUI 
UŽUOJAUTA

Cambridge katalikai, apgai
lestaudami kun. J. Plevoko ligos 
padėtį, sumanė jį materialiai su
šelpti. Jau dviem atvejais jam 
tapo įteikta piniginė gausi pa
rama. Dabar visos parapijos 
vardu renkama aukos. Jau yra 

j surinkta virš $100.00. Klebonas 
. kun. P. Juškaitis ir vikaras kun. 
; A. Baltrušiūnas prisidėjo gau
siomis aukomis. Vėliaus bus pa
skelbta auko tojų vardai. N.B.C.
I_______________

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

(28-31-3)

Milijonierius, Kuris Dar Ne 
važiavo Automobiliu

i

So. Boston, Mass

sinaudoja automobiliu. Jis 
nepriėmė nė bajoro titulo.

Joė nelanko nei teatrų 
nei koncertų. Jis namie 
nieko nepriima. Vis dėlto 
jo sensacingoji dovana jį 
iškėlė į dienos šviesą ir 
priskyrė jam seniausio mi
lijonieriaus vardą.

Ii

“A.”

KODĖL MOTERYS 
JUOKIASI

— Yra moterų, kurios 
juokiasi iš menkiausio nie
ko.
— Nagi, kokios tos mote

rys?
— Gi tos, kurių dantys 

gražūs.

Taika ir karas, tai dvi priešingybės; bet taika, 
kuri nepagrista visuomenės širdyse artimo meilės 
ivasia — pavojingiausia karo kibirkštis.

PARSIDUODA 9 kambarių 
namas, West Roxbury. Moder
niški plumbingai, aliejum auto
matiškai apšildomas, tris fire- 
places, kieto medžio grindis. 
Atsišaukite: James V. McCorri- 
son. 85 Old Harbor St. So. Bos
ton. Telefonuokite po 5 vai. va
kare. Tel. ŠOU 3951. (24-28-31)

IŠSIRENDUOJA poolroom 
30 X 70 pėdų tinkama šiam biz
niui, ping pong stalas. Taipgi 
krautuvė tinkama likerių štorui, 
restoranui ar kitokiam bizniui. 
Atsišaukite — Millers krautuvė
je, 261 W. Broadway, So. Bos
ton. (5-5)

Lietuvis Humberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMo1orSenrice
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joc. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Anglijoje gyvena nebe 
jaunas žmogus Joės. Jis 
vadinamas malūnininkų 
karaliumi. Jis dar šiandien 
tebesivažinėja trečioje 
klasėje ir automobiliu savo 
gyvenime nė karto dar nė
ra važiavęs. Jis pereitais 
metais Anglijos finansų 
ministerijai pasiuntė 
trumpą laiškelį, visai ne
skelbdamas nė savo pa
vardės. Laiškelyje būta ši
tokio turinio: “čia jūs rasi
te mažą pinigų pervedimą, 
kurį sunaudokite pagal sa
vo nuožiūrą”. Maža suma 
pasirodė besanti pustrečio 
milijono svarų.

Senis Joė, Josephas Ran
kas, dėl to yra toks neži
nomas, kad jis savo amžiu
je nėra davęs spaudai nė 
vieno pasikalbėjimo. 1854 
metais jis gimė vieno ne
turtingo Yorkširės malū
nininko šeimoje. Būdamas 
21 metų amžiaus jis įsigijo 
nuosavą malūną. Tada jis 
išgirdo vidaus balsą, kad 
jis būtinai turįs supirkti 
javus. Visais būdais jis ta
da stengėsi supirkinėti ja
vus. Ir tai jam padėjo. 29 
metų amžiaus Joė pasida
rė milijonierius. Po to jis 
pajuto palinkimą vykti į 
Afriką misijų, tačiau jis 
išgirdo kitą vidaus balsą, 
kad ji amatas yra malūni- 
ninkystė. Ir-šį kartą jis 
pasiliko ištikimas savo pa
šaukimui. Po to jis išvyko 
į Londoną, kur jis įsteigė 
javų biržą. Nuo to laiko jis 
savo turtus padidino dar 
du kartus.

Šiandien senis Joė tebe
gyvena dar 2 kambarių bu
te, vaikščioja pėsčia ir ne-

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway,
Sa Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Br oad way
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

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

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Juozas M. Diiis
■*&.3&©&S©©©@gs3Si5

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

r

JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadwayz So. Boston

Peter Pilvinis, Sav.

Oueen Ahn Laundry, Ine. :•
7—9 Ellery St, :■

So. Boston, Mass. <!
Tel. ŠOU 2939 !•

Jei norite, kad Jūsų drabužiai Į> 
būtų švariai išplauti, Įi

paveskite šį darbą mums. Į'

TOP IN VALUE, BOTTOM IN PRICE!

/ t d CUBICJbūK/B,eOF00T
With HERMETICALLY

hfri'r Shrlf

$139.95 to $259

SEALED

TERMS:

V A L U E 
GREAT THAT
YOU<LL 

BUY 
Wl T H J O Y

ę'NGINEERING senius 
mato possible this 

a«t o u ndi ng valuel A 
REAL 6 cubic foot 
triple-sealcd al|.»teel 
rabinet. BIG-capacity 
U-typc freczcr. and for 

the lir>t time in history, A HERMETICALLY 
SEALED-in-STEEL unit — at a price that 
seems too good to be truel SEE: OWM 
ENJOY for years on cn<K

in GIBSON with FREEZ’R SHELF
Don’t let mcanincJcM ufcat tire*” fo«i1 
▼na! Ali refriserators have (I) rab
ine!, (2) motorn-ompres^r. (3) frrcz- 
ing unit—RIT ONLY GTRSON GIVF.S 
YOU (4) the FRF.EZ"R SHELF — not 
only a unit that rools būt a «hclf that 
freezea! MORE irę citbcs, MORE 
n«ablc food capaeity — and THAVS 
WRAT YOU WANT! Bny opcn-eycd! 
Save, have, now— and ever after!

92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 

Telefonas Liberty 2337

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengė jas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimal Ir patarimai dykai

recheii Shoe Store

Parduodu Overglobe ir kitų išdlr- 
byšCių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.



HARTFORDO (Conn.) ŠVČ. TREJYBĖS LIETUVIŲ PARAPIJOS BASKET - BALLTNINKAI jau žaidė 
31 žaidimą. Laimėjo 27 žaidimus, pralaimėjo 4.
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neužilgo prasidės "ping pong“ 
i tornamentas. Apskritis rengiu 
; plaukimo pramogą. Essex Hou- 
1 se. Newarke. Apskričio basket- 
ball tornamentas pačiame įsi
siūbavime.

Apskričio pasiūlyta konstitu- 
! cija buvo perskaityta ir su ma
žomis pataisomis priimta. Toji 
konstitucija bus priimta suva
žiavime, bal. mėnesį.

Po susirinkimo įvyko pasi
linksminimas.

I ---------
Kovo 25 d., L. Vyčių 29 kp. 

bowling ratelis žaidė su Eliza- 
betho L. Vyčių rateliu. Elizabe- 
thas laimėjo du žaidimu iš tri
jų. Jankūnas iš Elizabeth pada
rė 601 punktų, o iš Newarkie- 
čių geriausiai pasirodė V. Bar
kauskas.

Sekmadienį, bal. 2 d. Newar- 
kiečiai vyks į Patersoną žaisti 
su L. Vyčių 61 kp. rateliu.

Kovo 25 d. žaidimo rezultatai: 
Newark

Daukšys 
Banis
J. Montvydas 
Laukžemis 
Barkauskas 
M. Montvydas

I

Elizabeth No. 
Jankūnas 
C. Oškutis 
Kakštis 
Gaines 
Degutis

I

Balandžio 23 d., 7:30 va!, 
vakare — Parapijos svetainėje.

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

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

167 157
154

151 188 157
195 174 154
210 152 182
146 181 147
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METINIS
Marianapolio Kolegijos Studentų 

VAIDINIMAS
DRAMA

U'į Tėvynės Laisvę
MUZIKA — KALBOS - DAINOS

a

re
ELIZABETH, N. J.

Bus vaidinama šiose lietuvių kolonijose:
HARTFORD, CONN. — Balandžio 2 d., 7:30 vai. vaka- 

Lietuvių mokyklos svetainėje.

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

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

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

NEW BRITAIN, CONN.

Žaidė su smarkiausiais rateliais. Laimėjo Conn. Lith. Catholics League čampijonatą. Mūsų mergaitės 
laimėjo C.L.C. čampijonatą. Sėdi iš kairės į dešinę: Zigmantas, Andriliūnas, Klimas (kapitonas), Kasmonai- 
tis. Stanulis. Stovi iš kairės į dešinę: Jurgis Malinauskas (coach), Gaižiūnas, Barolis, Andriliūnas, Gedutis, 
Stanulis, Edvardas Mašiotas (mgr.), Vincas Gaučas, kleb. kun. J. Ambotas, kun. J. Kripas.

Sekmadienį, bal. 2 d., 7 vai. vakare, parapijos Mokyklos salėje įvyks Marianapolio Kolegijos studentų 
vaidinimas. Suvaidins dramą “Už Tėvynės Laisvę”. Kviečiame dalyvauti.

1.
869 852 794

207 206 188
190 176 148
134 224 161
152 154 153
171 120 193

854 880 843
K. V.

NEW HAVEN, CONN

Rytinių Valstybių Žinios
P. Jakubauskas. Šeimininkės: 

j M. Karinauskienė, K. Jasaitie- 
jnė. Pagelbininkės: Girdžijaus- 

kortavimo va-, kienė, Stankevičienė, Liutkevi-
1 Vaitkienė. Kašėtaitė,

benas. Parengimas: Markevičienė. Matuliūnienė. Ra-

WATERB'JRY, CONri.

Kovo 25 d. L. Vyčiai žaidė su|WHOM radio stoties 
Holyoke. Vyčiai laimėjo. Šv. į (1450 k.)
Vardo dr-jos ratelis supliekė- Tos dienos iškilmės ski- 
savo oponentus. Koresp. riamos pagerbti mamytes.

Kiekvieną rytą žmonės gau-lšv. mišių, kurias atnašavo kun. 
šiai artinosi prie Dievo stalo. J. Balkūnas, gražiai vargonais 
Kun. Jonui Balkūnui lai gerasis i grojo kun. J. Simonaitis iš E- 
Dievas atlygina ir laiko svei-i iizabeth, N. J. Taipgi savo gra- 
ka. ' žiai išlavintu balsu jausmingai

giedojo mišias. Už pasirūpini-
Rekolekcijų metu buvo atsi- ■ mą ir priruošimą rekolekcijų 

lankę svečių kunigų, kurie pa- Į priklauso padėkos žodis mūsų 
gelbėjo klebonui ir rekolekcijų į klebonui kun. M. Pankui, 
vedėjui, šeštadienio rytą, laike Garždiškė

Kovo 24 d. įvyko Marijos Vai
kelių draugijos 
karas. Grojo šv. Vardo dr-jos i čienė. Vaitkienė,
skudučių _
buvo sėkmingas. Į kauskienė. Vitkauskienė. Bart-

Kovo 26 d., Marianapolio Ko-1 kauskienė.
legijos studentai suvaidino dra- ■ Kolektoriai apsiėmė nueiti pas 
mą “Už Tėvynės Laisvę". Vaidi-' biznierius ir ūkininkus ir papra- 
no gerai.

Kalbas pasakė kleb. kun. J. 
Valantiejus. kun. dr. Jagminas. 
MIC. Pastarasis dėkuojo vi
siems už atsilankymą ir kvietė 
visus atvykti į Lietuvių Dieną, 
liepos 4.

Pertraukose Kolegijos studen
tai dainavo.

Žmonių buvo nemažai, bet ga
lėjo būti daugiau.

Vyčiai kviečia į savo iš
kilmes įžymius asmenis
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IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOS VEIKIMO

Kovo 16 d. įvyko Moterų Są- 
i jungos 33 kuopos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo skaitlingas 
būrelis narių. Vakaro rengimo 
komisijos, p. M. Jokubaitė ir S. 
Tamulevičienė, pranešė, kad ge
gužės 7 d., įvyks vakaras su tu
rininga programa: teatras, dai
nos, muzika ir driskių šokiai.

Nutarimų raštininkė O. Nor- 
kūnaitė išdalino knygutes. Lei- 

; džiama rankų darbo mezginiai, 
kuriuos paaukavo geraširdė są- 

į jungietė, p. Z. Markunienė; taip
ogi pridėta iš kuopos $5.00. Pir- 
i alininke M. Jokubaitė kvietė vi
sas nares pasidarbuoti platini
me bilietėlių, ir paaukavo dova
nėlę nuo savęs tai nariai, kuri 
daugiausia parduos bilietėlių.

Pirmininkė parodė naujai pa
gamintus Moterų Sąjungos žen
klelius. Visos narės gėrėjosi. 
Paaiškinus apie jų svarbą ir 
kainą, tuojaus visos narės, ku
rios dalyvavo susirinkime, užsi
mokėjo ir padavė užsakymą.

Svarstyta apie Motinos Dieną. 
Pirmininkė kvietė visas sąjun- 
gietes bendrai su Šv. Onos drau
gija dalyvauti bendroje šv. ko
munijoje.

n/i Bay Statė Merchants 
National BankIŠ LDS 5-tos KP. VEIKLOS

Kovo 26 d. įvyko LDS 5-tos garbės svečiais, 
kp. mėnesinis susirinkimas. Na
riai atsilankė labai skaitlingai 
ir susirinkimas buvo nepapras
tai gyvas.

Kuopa rengia 
mo vakarą 13 d. 
metų, 48 Green St., 
svetainėje. Rengėjai smarkiai 
darbuojasi, kad šis vakaras bū
tų sėkmingas. Puse pelno ski
riama Lietuvių Labdarybės 

i Draugijai. Todėl visi, kurie tu
rite nors truputį artimo meilės 

■ savo širdyje, atsilankykite į šį 
parengimą. Tikietai jau atspau
sdinti ir pardavinėjami; prašo- 

į me paimti — neatsisakyti — 
tikietas tik 25 centai.

Dr. M. Aukštikalnis priminė, 
kad kuopa turėtų suorganizuo
ti studijų ratelį, nes LDS perei
tame seime nutarta ir pagei
dauta. kad visos LDS kuopos 
turėtų studijų ratelius.

Susirinkimas aptaręs dalyką, 
išrinko komisiją iš sekančių na
rių: B. šilkauskas. P. Jokubau- 
skas. V. Urbonas. T. Brogienė. 
P. Liubinas ir Dr. M. Aukšti
kalnis. Ši komisija, pasitarus 
su vietos klebonu ir kuopos dva
sios vadu, mėgins suorganizuoti 
Studijų ratelį.

Toliau buvo pakeltas klausi
mas. kaip būtų geriau sušelpti 
kuopos narius, kurie randasi 
varge. Tas dalykas tapo neuž
baigtas dėl laiko stokos — bu
vo atidėtas kitam susirinkimui. 
Prisirašė prie kuopos: Teresė 
Brogienė. Ona Norbutienė ir 
Mykolas Saldukas.

J. Totilas, Kp. Rašt.

i

_ i Kolektoriai apsiėmė nueiti pas 
; biznierius ir ūkininkus ir papra- 
| syti aukų.

Vakarienei valgius ir gėrimus 
kasmet suaukoja geraširdžiai 
žmonės, tai ir pasekmės geros. 
Dalyviai gauna gerą vakarienę, 
o parapijai lieka nemažai pelno.

Taigi balandžio 16 d.. 6 vai. 
vakare, parapijos svetainėje bus j 
tikrai šauni vakariene. Po va-; 
karionės bus šokiai.

pasilinksmini- 
gegužės, šių 

Nemuno

Kovo 23 d. L. Vyčių 
krepšiasvydžio ratelis žai
dė su Y.M.D.C. rateliu.

Rezultatai:
Y. M. D. C. — 20 — 1 ~ ~ 21 
Vyčiai — 40 — 6=46

Vyčiai laimėjo be jokių 
sunkumų.

Vyčių žaidėjai:
Biekša, Grinevičius, Ba- 

čenas. England, Robert- 
son, Grinevičius. Kinderis.

Ratelio vedėiu — kanito- 
yra Z. Deiškevičius.

Korespondentas.
nu

Šv. Juozapo par. veikėjų susi
rinkimas įvyko kovo 26 d. Nu
tarta rengti vakarienę balandžio 
16.

Komisijos pirmininku yra
kleb. kun. J. Valantiejus. rašt. jo Hartfordiečiai.

Kovo 18 d. L. Vyčių basket- 
ball ratelis žaidė su The House 
of David. Vyčiai laimėjo.

Šv. Vardo draugijos ratelis 
žaidė su Hartfordo Švč. Trejy
bės lietuvių par. rateliu. Laimė-

BRIDGEPORT, CONN
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IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South B'<ston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

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

Kovo 18 d. įvyko pramoga p. 
Juozą Dulbį, jo varduvių proga, 
pagerbti. Surengė p. J. Dulbio 
draugai, vadovybėje p. P. Re
meikos.

Dalyvavo šie:
Klebonas kun. J. Kazlauskas. 

Dr. Plukas, p. Frank Rhom, 
Mrs. Rhom, pp. A. Tuskai, pp. 
Dulbiai, pp. G. Dulbiai, pp. P. 
Remeikai, pp. Sapiegai, pp. Mi- 
lašai. pp. čivinskai. pp. S. Ta
mošiūnai. pp. Einoriai, pp. K. 
Ramučiai, pp. Strimaičiai, pp. 
Povilaičiai, p. Zalbienė. p. O. 
Mačiukaitienė, p. R. Zalba. p. J. 
Škubas, p. J. Jocienė, p. Rita 
Dulbytė, Kari Schrier, p. Aldo
na Dulbytė. Patarnavo prie sta
lų: panelės Vilma Tamošiūnaitė 
ir Aldona Einorytė.

Lietuvaite.

Į

RANDASI DAUG LIGONIŲ
Stanislovas Valička. kuris 

rimtai serga, jau parvežtas iš 
ligoninės į namus, ir jaučiasi 
kiek geriau, p. Valička yra ge
ras lietuvis ir susipratęs kata
likas. Taigi visi giminės, drau
gai ir pažįstami linki greit pa
sveikti.

Taipgi rimtai serga p-nia Pet
ronėlė- Šilinskienė, Šv. Onos dr- 
jos pirmininkė. Visos narės ir 
valdyba, pažįstamos ir draugės 
apgailestauja, reiškia užuojau
tą ir linki greit pasveikti.
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HEWARK,NJ
H ARRISON-KEARNY, H. J Kovo 13 d. įvyko L. Vyčių 29 

kp. Susirinkimas.
Vyčiams garbė, kad tame su

sirinkime dalyvavo kleb. kun. I. 
Kelmelis ir svečias misijonie- 
rius kun. J. Paulekas, C. SS. R., 
ir abu pasakė trumpas kalbeles.

Raportas iš apskričio suvažia
vimo išklausytas ir priimtas.

V. Daukšys, kuopos atstovas 
apskričio šokių rengimo komisi
joje. pareiškė, kad apskričio šo-

Kovo 23 d. įvyko L. Vy
čių 90 kp. nepaprastas su
sirinkimas, kurį atidarė 
pirm. K. Kazlauskas.

Nutarta minėti 10 metų 
sukaktį Motinos Dienoje.

Minėjimas bus iškilmin
gas.

Ryte, 8 vai. yra užprašy
tos Šv. mišios L. Vyčių 90
kp. intencijai. Po mišių, 9|kiai įvyks bal. 29 d., šv. Jurgio 

J vai. ryte, Vyčiai mėgėjai ’draugios svetninėie Newnrke 
” išpildys radio programą iš

mėgėjai Į draugijos svetainėje, Newarke. 
Sporto taryba pranešė, kad

\ r

NAUDINGOS REKOLEKCI
JOS

Kun. Jonas Balkūnas iš Mas- 
laikė 3-jų dienų re- 
Šv. Kazimiero par.

Kovo 22 — 25 d. 
mūsų kolonijos lie-

peth, L. I. 
kolekcijas 
bažnyčioje. 
Gaila, kad
tuviai labai toli nuo savo baž
nyčios yra apsigyvenę, ir nega
vo progos apie rekolekcijas su
žinoti. Šios rekolekcijos buvo 
labai naudingos tiems, kurie jų 
išklausė. Kun. J. Balkūnas yra 
Dievo apdovanotas gražia iš
kalba. Jis turiningais pamoks
lais per 3 dienas mokino ir kvie
tė visus Dievą mylėti ir jo ma
lonėmis naudotis.
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F. M. & T. E. Andrew
REALTORS— INSURANCE

Bay Statė Blda., Lawrence, Mass.

Mdntoch School
EDVVARD D. McINTOSH, PRINCIPAL

Provides Complete Office Training 

Produces Competent Office VVorkers 
The Mclntosh School Can Help You

301 Essex Street Lawrence, Mass.

J


