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Iš Europos laivais atga
beno labai daug aukso į 
Jung. Valstybes.

Dabar esą iš viso sukrau
ta aukso už maždaug 16 
milijardų dolerių, tai yra 
16' < viso pasaulio aukso.

Ar Tai Ne Šališkumas?

BO STOJI PUBLIC LIBRAST 
OSTON 17
MASSACHUSETTS

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Kaip tik Ispanijos gen. 
Franco kariuomenė užėmė 
Barceloną ir visą Kataloni- 
ją, tai Holywoodo artistai, 
kurie turėjo sudarę komi
tetą neva šelpti Ispanijos 
vaikus, nukentėjusius nuo 
karo, pašalpas nutraukė. 
Tas Holywoodo komitetas 
ir visi kiti radikalai komu
nistai nė žodžiu dabar ne
prisimena apie Ispani jos 
vaikus, kuriems pašalpa 
dabar nemažiau reikalin
ga, kaip anais radikalų - 
komunistų teroro laikais.

Vadinasi, išlindo yla iš 
maišo. Holywoodo artistai, 
tiesa, ne visi, pasirodo la
bai šališki, remia tik radi
kalų - komunistų reikalus.

—
Lietuvių Darbininkų (ko

munistų) Susivienymas 
šiomis dienomis paaukojo 
$100 Klaipėdos pabėgė
liams šelpti. Tai pirma ko
munistinių organizacijų 
auka Lietuvai.

Bet patys komunistai 
tuo neturėtų perdaug di
džiuotis ir girtis. Komunis
tai turėtų prisiminti kiek 
daug jie padarė žalos Lie
tuvai per virš 20 nepri-j 
klausomos Lietuvos metų.

Kada Lietuvai buvo la
biausiai reikalinga visų sa
vo tautiečių moralė ir ma
teriale pagalba, tai lietu
viai komunistai ir socialis
tai ne tik nieko nedavė, 
bet visomis priemonėmis 
trukdė Lietuvos rėmimo 
darbą. Pavyzdžiui, patys 
neaukojo ir savo spauda ir 
žodžiu atkalbinėjo kitus 
lietuvius darbininkus ne
aukoti nuo karo nukentė- 
jusiems lietuviams, ne
pirkti Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų, neremti Šau
lių Sąjungos, neremti Gin
klų Fondo, Vilniaus Vada
vimo akcijos, neremti Lie
tuvos kariuomenės. Lietu
vius tautiečius, kurie au
kojo ir rėmė Lietuvos ne
priklausomybę, šlykščiau
siais žodžiais šmeižė, kad 
tik atitraukus silpnesniuo- 

i sius darbininkus nuo Lie- 
i tuvos rėmimo.

Lietuviai komunistai ir 
| socialistai dar turi daug 
pasidarbuoti ir aukoti, kad 
atpildytų nors dalį tos 
skriaudos Lietuvai. Lietu
va ir jos ištikimieji sūnūs 

|ir dukterys pamirš jūsų 
klaidas ir jai padarytą 
skriaudą, jeigu jūs nors 
dabar būsite ištikimi savo 
tėvynei Lietuvai, jai dirb
site ir aukosite.

Vilnijos vaizdai. Garneli, garneli, atnešk man brolelį, 
o jei turi gerą širdelę, atnešk ir mažą seselę...

KUN. COUGHLINAS RAGINA 
RAŠYTI SENATORIAMS

bėjo. Jie gal senatorius į- 
tikino, kad visi piliečiai 
jiems pritaria. Dabar jūsų 
proga pareikšti, kad jūs 
nenorite Amerikos įvelti j 
Europos ginčus”.

Lietuva Naudojasi Liepojos 
Uostu

Pranešama, kad Lietuva 
dar neturėdama sutarties 
dėl laisvos zonos Klaipėdo
je, savo prekes siunčia 
Liepoją, Latviją.

Lietuvos derybos su 
kietija prasidėsiančios 
mėn. 24 d.

Vo- 
šio

"■ESSlŽSr ! Lietuva Apsaugoja LenkijąI
Klaipėda, bal. 20 — Lie

tuvos valdžia galutinai 
perdavė Klaipėdos krašto 
geležinkelius ir riedamąją 
medžiagą. Geležinkelių

Nuo Hitlerio
Londonas, bal. 20, —Žur

nalas, “The Tablet”, įdėjo
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LAIVAKORČIŲ
4

ginti savo nepriklausomy
bę: o savanorių vadas, pul
kininkas pasakė, kad kiek- 

. vieno lietuvio namas bus 
tvirtovė, ir tai nebuvo tuš
ti žodžiai, nes Lietuvos gy
ventojai yra didžiumoje 

. ūkininkai, gyveną išsis
klaidę. Jei Lietuva būtų 
pasidavus Vokietijai, tada 
Lenkija būtų buvus Hitle
rio kariuomenės apsupta 
iš trijų pusių...” Toliau 
straipsnyje nupasakota 
Lietuvos istorija ir jos val
džia. Dar reikia pasakvti, 
kad Londono žurnalas *Thc 

iš žy-

juosta buvo 85 mylių ir 69 dviejų puslapių straipsnį 
šimtadalių. Taipgi pagal Lietuvą ant{‘as^
susitarimą, Lietuva atida- Example of Lithua-
vė 4 keleivinių traukinių nia * JarP k.lto ko Pasa^V' 
garvežius, 13 prekinių ^a: . Maža tai tauta, bet jos 

i traukinių garvežius, 30 ke- nusistatymas sunkiuose 
i leivinių vagonų, 6 bagažo laikuose turi didelę reiks- 
! vagonus ir 130 prekinių E?r0DOJe_- Lietuviai a- 

W^l Ijr ličio, t ° 17 4-> zJ a-»IZlo 1 vazaJa

Dancigo (laisvo miesto Y vaSonM- 
nacių vadas įteikė Hitle- ] 
riui, jo 50 m. amž. sukak- lioje Lietuvos nustatytos tu Hitlerio pastatytų rei- 
ties proga, Dancigo miesto prekių ir keleivių perveži-; kalavimų nepriėmė": jie ne- 
pilietybės popieras, bet mo tarifai ir tvarka, o nuo pasidavė ir savo nepri-
nieko daugiau. geg. 1 d. Vokietijos. klausomvbės neatsižadėjo.

Visa tauta yra griežtai nu- Tablet’ yra vienas 
sistačius išlaikyti nepri- miausių. anglų kalboje, po- 
klausomybę. Kaune visur litikos srityje, 
kalbama: “Mes daugiau 
nepasiduosime”. Tas grie
žtas tos mažos tautos nusi
statymas už savo nepri- 

f- klausomybės išlaikyma ne
pareis- apsakomai pagelbėjo Len-

Dancigas Paskelbė Hitlerį 
Garbės Piliečiu

Berlynas, kovo 20 d. ~ ' tidavė Klaipėdą Vokietijai,
nes jiems kitos išeities ne

iki gegužės 1 d. bus ga- buvo, bet čia sustojo, ir ki-

REIKALAUJA DANCIGO IR 
LENKIJOS KORIDORIAUS

Lietuva * Vokietija Prekybos 
Derybose

Varšuva, bal. 20 d. — Iš 
Kauno pranešama. kad 
Lietuvos delegacija išvyko 
į Berlyną pradėti prekybos 
derybas.—

Royal, Oak, Mich. bal. 20, 
— Kun. Coughlinas ragina 
visus žmonės rašyti laiš
kus Amerikos Senato
riams ir reikalauti, kad ši 
šalis nesikištų į Europos 
reikalus — karą. Jis sako, 
kad Europoje karo nebus, 
jei Amerika griežtai atsi
sakys stoti Anglijai ir 
Prancūzijai į pagalbą. Ir 
Amerika nebus įvelta, jei 
piliečiai pakels savo bal
sus. Jis sako: “Ištroškę ka
ro finansininkai, tarptau
tiniai kapitalistai, karo____ _______  ___  „
rinklu fabrikantai jau su Į siuntę į svetimas valsty- 
Amerikos Senatoriais kai- bes.

Kaltina Žydus Ir Komunistus Už 
Karo Propagandą

Ispanija Atgavo Prekybinius 
Laivus

Burgos, Ispanija, bal. 20, 
— Ispanijos vvriausybei 
buvo grąžinta 59 prekybi
niai laivai, kuriuos karo 
metu radikalai buvo iš-

Philadelphia, Pa. bal. 20, 
— Buvęs Jungtinių Ame
rikos valstybių kariuome
nės generolas George Van- 
Horn MoseleTT kalbėdamas 
susirinkime pasakė: “Yra 
šioje šalyje asmenų, kurie 
kursto šalį prieš Vokietiią, 
kad priverstų Hitlerį su
grąžinti žydams ių buvu
sias vietas. Amerikos nu
sistatymas i Europos karą 
neabejotinai 
komunizmo 
šioje šalyje. Prie dabarti
nės vyriausybės komuniz
mas neapsakomai įsigalė- 
io. Nesenai Atlanta mies
te vienas kalbėtojas kalbė
jo žvdų susirinkime. Jis 
pareiškė, kad Amerikoje 
yra organizuojami žydai 
reikalauti dabartinės vy
riausybės, kad ji priverstų 
Hitlerį grąžinti į Vokieti- 
ia visus išvarytus žydus ir 
iiems viską grąžintų, nors 
tai padaryti ir karo reikė
tų. Mes turime žinoti, kad 
karas kainuoja pinigą ir

pasirodė su 
įsigalėjimu

Uždaryta Seimo Pavasario 
SesijaDancigas, bal. 20, — Na

cių vadas Dancige, Dr. 
Viktor Boettcher, į 
kė, kad ankščiau ar vėliau kijai išsilaikyti nuo Hitle- 
Dancigas bus grąžintas rjo užpuolimo. Jei Lietuva 
Vokietijai. Jis sakė: 
žinome, kad 
tuo sutiks i 
bus sėkmingi. 
Dancigu turi eiti ir Lenki
jos karidorius”. Lenkijos 
koridorius skiria Vokieti-

----- : ‘‘Mes būtu sutikus pasiduoti Vo-
Lenkiia su kieti jai, Hitleris jau būtų 

ir pasitarimai prje Lenkijos šono. Ir Lie-
Tačiau su

Varšuvos žiniomis, Lie
tuvos užsienių reikalų mi-! 
nistras Juozas Urbšys ser- ją nuo rytinės Prūsijos, 
gąs ir jau negrįšiąs minis- 
terijon. Nauju ministru 
būsiąs buvęs ministras 
Stasys Lozoraitis.

Anglija Ieško Italijos 
Palankumo

Rumunija Purtosi Prisimi
nus Rusiją

Bucharestas. Rumunija, 
bal. 20, — Rumunijos ka
ralius Karolius pareiškė, 
kad jei jo kraštui būtų 
skirta pasirinkti tarp dvie- 

i blogybių, tai jau ver- 
įčiau Vokietija, o ne Rusi- 
i ia. Rumunija jau yra paty
rus bolševizmo “rojaus”, 
ir daugiau nenori apie jį 
nei kalbėti. Ta patį yra pa
sakė ir Lenkijos vyriausy
bės vadai.

Vengrija Prisideda Prie 
Italijos - Vokietijos

j

Londonas, bal. 20, — An
glijos vyriausybė žino, kad 
vidurinėje Europoje Itali
ja užima labai svarbią vie
ta. Iki Italija laikysis su 
Vokietija, nei Anglija, nei 
Prancūzija, vidurinės Eu
ropos tautoms negalės 
duoti jokios pagalbos. Lon
dono vyriausybė tikisi, kad 
Italija yra galima privilio
ti į savo puse, nes kitaip 
Anglija negali duoti mili- 
tarinės pagalbos nei Len
kijai, nei Jugoslavijai, nei 
Rumunijai.

5,000 Vaikų Džiaugiasi 
Mokytojų Streiku

Kaunas, balandžio 15 d. 
— Ministras Pirmininkas 
generolas Černius uždarė 
Seimo pavasario sesiją.

tuva, griežtai atmetus Hit
lerio reikalavimus, paska
tino Anglijos ministrą 
Chamberlainą. kovo 31 d., 
padaryti pareiškimą prieš 
Vokietiją. F 
griežtai ir tvirtai prisiry- nio Darbo Vadybą, Vidaus 
še prie nepriklausomybės, ~ 
tuo didžiuojasi ir pamėeę 
laisvę, jos neatsižadės. Po 
Čekoslovakijos 
mo Hitleriui, 
griežtas 
kaip tik buvo laiku paska
tinti kitas tautas nepasi
duoti užpuolikams. Tiesa, j 
pasaulinė spauda nedaug 
apie Lietuvą terašė, nes tai 
maža tauta, bet nusistaty
mas turi didele reikšmę vi-į 
soje Europoje. Netekus 
Klaipėdos, generolas Raš
tikis atsišaukė į visą tautą

Steigiamas Spaudos * Drau* 
gijų Departmentas

Kaunas, balandžio 18 d.
Lietuviai vra — Panaikinus Visuomeni- 

•J • ■» 1 J

pasidavi- 
Lietuvos 

nusistatymas.

Reikalų Ministerijoje stei
giamas Spaudos - Draugi
jų Departamentas.

Prancūzijos Prezidentas 
Pagerbė Vienuolę

Londonas, bal. 20, — 
Prancūzijos prezidentas 
Lebrun, būdamas Londo
ne, aplankė prancūzų ligo
ninę. kurią veda Šv. Šir
dies Seserys, ir viršininkę. 
Seserį Pauliną apdovanojo 
garbės ženklu.

mes, kaipo tauta, bankru
tuojame. Dar už buvusį ką
rą Europos tautos mums 
yra skolingos. Ir iš kur 
mes sausime pinigų? Isto
rija turės pasikartoti, ir 
mes turėsime iš žydų sko
linti pinigus. Kuhn, Loeb & 
Co. bankos talkininkas fi
nansavo Rusijos bolševikų 
revoliuciją ir tuo didžiavo
si... Taika Jungtinėms A- 
merikos valstybėms bus 
užtikrinta, jei komuniz
mas bus nugalėtas. Kada 
šioje šalvie komunizmas 
bus nušalėtas, tada išnyks 
fašizmas ir nacizmas, nes 
iie vra prieš komunizmą, 
komunizmas juos pasim- 
dė... Ar nekeista, kad pa
skirtasis i Amerikos aukš
čiausiojo teismo vieta turi 
būti klausinėjamas ar jis 
ne komunistas...”

Roma, Italija, bal. 20. — 
Tarp Italijos ir Vengrijos 
vvriausvbių eina pasitari
mai sudarvmui draugišku
mo santvkiu. Iškilus karui,
Vengrija būtų prie Italijos • 5000 mokiniu džiaugiasi 
ir Vokietijos. netikėtomis atostogomis.

VVashington. D. C. bal. 
20, — Prezidentas Roose- 
veltas pareiškė, kad Jung
tinės Amerikos valstybės, 
iškilus Europoje karui, bus 
į ją įveltos. Bet Amerikos 
piliečiai nenori kištis į Eu
ropos dalykus, nei nusta
tyti ju rubežius. Šios šalies 
vyriausybės pirmas užda- 

; vinys yra rūpintis savo ša
lies žmonių gerove. Šioje 
šalyje šiuo metu yra vie
nuolika milijonų bedarbių, 
kurie dieną iš dienos, iš
vargę ir išbadėję, vaikščio
ja ieškodami darbo. Reikia 
pasakvti, kad dabartinė 
vyriausybė nedarbo nesu
mažino, žmonių gyvenimo 
nepagerino. Ir tik, kad nu- 

į kreipti žmonių dėmesį nuo 
i laisvės, tik apsisaugojimas savo nepasisekimo, vyriav.- 
nuo komunistinės revoliu- svbė pradėjo kalbėti ir rū- 
cijos. ‘pintis Europos reikalais.

Shamokin, Pa. bal. 20, — 
Aoie 200 mokytoju pareiš
kė streiką, kada miesto vy- 
riausvbė neišgali jiems su
mokėti algų. Jie sako, kad 
miestas jiems skolingas a- 
Die $200,000 doleriu. Apie

KANADOS GYVENTOJAI 
NENORI KOMUNISTŲ

Švedija Pašaukė 14,000 Į 
Kariuomenės Tarnybą

Londonas, bal. 20, —Šve
dijos vyriausybė pašaukė 
14,000 jaunuolių į kariuo
menės tarnybą.

Tautos Ūkio Tarybos Pirmi
ninku Paskirtas Generolas 

Sutkus
I
I

Iš generolo Moseley kal
bos patvs skaitytojai pa
darykite išvadas. Jos labai 
aiškios.

Ottawa, Kanada, bal. 20. 
•— Vyriausybė rengiasi iš
leisti įsakvma. kuriuo bus 
uždrausta paštu siuntinėti 
komunistu laikraščius ar 
žurnalus. Jie sako, kad tai 

' nėra varžymas spaudos 
laisvės, tik apsisaugo jimas

I

Kaunas, balandžio 13 d. 
vyriausybė patvirtino Tau
tos Ūkio Tarybos pirminin
ku generolą Sutkų, o pava-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 22 d., 2 vai. po pietų vėl turė

sime progą klausytis gražios lietuviškos programos 
per radio iš stoties WC0P, Boston. Programą išpildys 

duo^oiu —^Tūbelf Balan- Lawrence lietuvių parapijos Radio Grupė, muziko Ro
džio 17 d. Taryba pradėjo vilo Sako vadovybėje, 
darbą? Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles.Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles.

Prisidėjimas prie Europos 
karo šiai šaliai neatneš ge
rovės, bet didesnį vargą. 
Ne tik, kad tūkstančiai ne
kaltų žmonių bus išvaryti 
į baisią mirtį, bet ir šalies 
kapitalas bus atiduotas 
Europos tautoms, kada čia 
žmonės badauja.

Kodėl Anglija ir Prancū
zija iki šiol nepaskelbė ka
ro prieš Hitlerį? Atsaky
mas aiškus. Anglija nieka
da nestos į karą, jei nebus 
užtikrinta, kad kiti kovos 
už ją. Ji nori Amerikos ka

pitalo. Amerikos žmonių, 
kad gintų jos interesus. 
Toliau. Anglija žino, kad 
iškilus karui. Londonas 
bus sunaikintas, nes dabar 
kovojama ne laukuose, bet 
ore. Prancūzija taip pat. Ir 
už tai jos nori, kad Ameri
ka eitu iu ginti. Amerikos 
kapitalistai, karo ginklų 
fabrikantai karo metu su
sikrautu milijonus dolerių 
už milijonus darbininkų 
"'•vybių. Amerikos darbi
ninkai privalo reikalauti 

• vvriausvbės atstovų nesi- 
kišti į Europos reikalus ir 
nekurstvti svetimų kraštų 
į karą. Amerika neturi būti 
įvelta į Europos karą.



Vilniuje Yra 9.500 Bedarbių

IZAIJAS SAKO:

Ir

Šiandien veik visą dar-

Darbininkai dirba trumpą 
laiką ir tik už tą laiką gau
na apmokėti. Kompanijos 
išdirbinius parduoda auk
štomis kainomis ir padaro

1 enkt adienis,Balandžio

ĮVAIRIOS ŽINIOS

IŠ KALĖJIMŲ

T’

Vienatvė Išvarė Iš Proto

7 —

I

kis ir jo draugai žuvo.

1382:

A.

i

Londonas, bai. 20. — Ki
niečių banditai suėmė Vys
kupą Melendro, S. J. ir še
šius kunigus misionierius.

i New York — Pasaulinėje 
parodoje apie 100 slaugių 
pagelbės gydytojams su
teikti pirmąją pagalbą lan
kytojams.

Į

I

2 Asmeniškai Lydimos

Ašigalio Stoties Radio 
Telegrafisto Voznesenskio 

Byla

Yor.zo:

nėlė y- 
turėti 
suau- 
jauni- 
rašyti

20.
C. Lucey, D. D. 

“Bažny- 
pasakė:

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

Lietuvių 
gos Am. 

suteikiamą uiiimį

skelbti ■ mes”, 
lietuvių 

21 dieną

Rašo:
“Šiomis dienomis iš Lie-

GRIPSHOLM geg. ■*. liepos 24
Drottningholm Geg. 13. Birž. 12 
KUNGSHOLM birž. 3. rugp. 19

V. -Kučinskas
Abi ekskur;

Gauk nemokamai
ck-kursijų brošiūrą ir retkartinį lei

dinį “Turizmo Žinios'
Kiti išplaukimai iš New

Chicagos lietuvių sanda- vaujami kapitono inž. Že- 
riečių organas “S-ra“ pa
duoda Įdomų pranešimą iš 
Lietuvos, kurį ji gavusi 
šiomis dienomis.

Rašomoji m aš i 
ra labai naudinga 
kiekvienam, kaip 
gusiems, taip ir 
mui. Kas moka
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darba 
raštinėje ar kur kitur.

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

isigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši- 
___  > — duodami išsimokėjimui.

Lietuviai Paguldę Galvas Už 
Klaipėdos Kraštų

t u vos gavome pranešimą, tai atsisakė, 
kuri galime drąsiai ir su neapleisim 
pasididžiavimu 
laisvoj Amerikos 
spaudoj. Kovo 
garnizonas Klaipėdoj turė
jo pasitraukti ir užleisti 
vietą vokiečių armijai. Vi
sa lietuviu kariuomenė: 
Margio pulkas, komendan
tūros dalys ir sargybos 
tvarkingai išvyko iš Klai
pėdos ir apsistojo prie se
nosios sienos.

“Neužilgo pastebėta, jog 
dalies pasienio sargybos, 
kuri stovėjo Kuršių Nerin
gos kopgaly. pačioj uosto 
zonoj. būrio kareivių ir 
dviejų karininkų — nėra. 
Susirūpinta ir sužinota, 
jog tie jaunuoliai, vado-

I irsi j
Vlada.

Slapta Sutartis Rusijos Su 
Vokietija

i

maičio ir kap. Bendoriaus 
pasiliko Kopgaly, apsikasė, 
išstatė kulkosvaidžius, pri
sikrovė šovinių ir Įsitaisė 
radio priimtuvą.

“Kuomet jiems buvo Įsa
kyta pasitraukti, jie griež

ėles geruoju 
savosios že- 

pareiškė kapitonas 
Žemaitis ir pasiliko savo 
vietoje. Tą patį vakarą, 
kovo 21 d. per Kauno radio 
stotį, kas 15 miliutų buvo 
siunčiami Įspėjimai: “Že- 
malti. Bendoriau. pasi
traukite ir grįžkite i Kau
ną...”. tačiau tieji nepa
klausė ii pasiliko tuose 
smėlių kalnuose amžinai.

“Kitą dieną vokiečių ka
riuomenės dalys buvo pa
siųstos išnaikinti “sukilė
lius”. Įvyko smarkios kau
tynės ir drąsuoliai lietu
viai buvo sumaišyti su že
me: nei vienas neišliko gy
vas. Kapgalyje šie jaunuo
liai krauju užrašė savo le-' 
genda. Parašė visiems 
tiems, kurie dar jauni ir jų 
pėdomis dar galės eiti ir 
stiprinti lietuvių tautą. Jų 
žygis primins visiems kaip 
reikia ginti savo laisvę ir 
parodyti lietuvių drąsą.

"Lietuva politiniais išro- 
kavimais ir pataikaudama 
Reichui užgynė spausdinti 
žinią apie heroišką grupe
lės lietuvių kariu pasiau- 
kavimą. Bet toji žinia grei
tai pasklydo po visą Lietu
vą ii ne vieno susipratusio 
tautiečio išspaudė akyse 
ašarą ir sukėlė daugiau pa
siryžimo ginti iki paskuti
nių savo laisvę”.

Chicagos lietuvių socia
listų “N-jienų korespon
dentas paduoda, kad Lie
tuvos kareiviai drąsuoliai 
po pakartotino raginime ir 
Įrodinėjimo savo apkasus 
apleidę.

Toliau rašo:

Royal Oak. Mich., bai. 20. 
— Žurnalas “Sočiai Justi- 
ce". bai. 17, 1939 m.. Įrodi
nėja. kad tarp Rusijos ir 
Vokietijos yra seniai pada
ryta slapta militarinė su
tartis. kovoti prieš demo
kratijas. Stalinas sovietų 
kongrese pareiškė, kad de
mokratijos kursto Vokie
tiją ir Rusiją Į karą. Jis 
aiškiai pasakė, kad Hitle
ris užėmęs Karpatų-Ukrai- 
ną toliau nežvgiuos. Be a- 
bejo. jam buvo užtikrinta, 
kad Hitleris pačios Ukrai
nos neužims. O tuo metu 
visų buvo kalbama, kad jis 
užgrobs Ukrainą. Stalinas 
pareiškė, kad Rusija neko
vos prieš Vokietiją už kitų 
kraštų demokratijas. Ru
sija. Stalino vedama, pasi
rodė. kad nenori prisidėti 
prie demokratijų, nei jų 
ginti.

Kas seka spaudą, tas ži
no. kad Rusija nenori gin
ti mažesnių tautų nuo Vo
kietijos pasikėsinimų. Eu
ropos tautos gerai žino 
Stalino nusistatymus, ir 
už tai net bijo jo pagalbos 
prašyti. Kas nėriau galėtų 
Lenkijai ar Rumunijai pa- 
p-elbėti jei ne Rusija, nes 

■ ji joms yra artimiausia. 
Tačiau tos tautos nenori 
su ja nei kalbėti, ieško pa
galbos iš tolimos Anglijos 
ir Prancūizjos. Jei Rusija 
ir pažadėtų militarinė pa
galbą prieš Vokietiją, tai 
greitu laiku suvaidintų Ju
do rolę. -Jei Stalinas myli 
demokratiją, tai Judo pa
bučiavimas buvo širdin
gas.

Katalikams Neleistina 
Prisidėti Prie Fašistų

Wexford. Airija, bai.
— Kun. ~ ’ 
kalbėdamas apie 
čią ir Fašizmą”, 
“Popiežius Pijus XI pa
smerkė perdėtą nacionaliz
mą ir absoliučią valstybės 
valdžią, ir katalikams ne
leistina orisidėti prie fa
šizmo. taip, kaip neleistina 
draugauti su komunis- 

\ tais”.

“Taip buvo išvengta ga
lėto būti didelio nesusipra
timo. taip išvengė vokie
čių okupantai netikėtos 
jiems paruoštos ugnies”.

Vadinasi, būta pasiryžė
lių ginti Lietuvos kraštą iri 

l nepriklausomybę.

Sovietų Atstovas Važiuoja 
Į Maskvų

is L.t... J i
92 HK H STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN. Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Ei bertv 2337
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Teisme paaiškėjo, kad 
Voznesenskis dėl vienat
vės tarp amžinų ledų buvo 
pasidaręs nebenormalus. J 
šiaurės ašigalio stotį Ti-1 
cha ja Įlankoje jis buvo nu
siųstas 21 metų amžiaus 
Tokiam jaunam jam ten 
teko be peraraukos išbūti 
trejus metus. Jau prieš 
metus laiko lankydami jį 
toje stotyje kontrolieriai 
pastebėję, kad jis nebenor
malus. Kartą jis telegra
favo i Maskvą, kad “mirus 
radio telegrafistui, stotis 
Tichaja įlankoje liausis 
dirbusi”. Žinoma, nei ra- 
diotelegrafistas nemirė nei 
stotis liovėsi dirbusi. Ta
čiau Voznesenskis ir toliau 
perdavinėjo per radiją 
kartais visai nesupranta
mų, o kartais net juokin
gų pranešimų. Jo nenor
malumą teisme ypatingai 
įrodė liudijimas garsaus 
šiaurės ašigalio tyrinėtojoj 
Krenkelio. Tai išgelbėjo 
Voznesenskį nuo mirties, 
bausmės, kurios reikalavo 
prokuroras. Voznesenskis 
vis dėlto nubaustas 20 me- 

100,000 RADIKALŲ PALEISTA tų sunk, darbų kalėjimo.
— ■ -■

Anglija Numato Hitleric-
Stalino Sutartį

Londonas, bai. 20. — An- 
I gli jos vyriausybė glosto 
Rusijos mešką. Jei Angli- 

‘ i ja šiuo metu pasirodytų 
i griežtai prieš Stalino val
džią, tada tik pagreitintų 
nacių - bolševikų sąjungos 
sudarymą. Kiekvienas Eu
ropos diplomatas mato vis 
labiau artėjančius ryšius 
tarp Vokietijos nacių ir 
Rusijos bolševikų. Toki 
naciu ir komunistų sąjun
ga būtų visai Europai pa
vojinga. Diplomatiniais 

‘būdais Londono vyriausy
bė tikisi tokią Rusijos ir 
Vokietijos vienybę pratęs
ti. Kad tarp Stalino ir Hit
lerio yra sudaryta slapta 

i sutartis, militarinė sutar
tis, niekas neabejoja. Tik
rai sakant, juk bolševizmo 

' ir nacizmo yra vienas tiks
las — diktatūra.

Svarstomas Biudžeto 
Pertvarkymas

  $--------------------------------------! 
o T --ui on I pakankama. Todėl atitin-Burgos, Ispanija, bai. 20. T ... - -

- Generolo Franco įsakv- kamos istalSos ™P‘n->a> 
mu. iš kalėjimų paleista priemonėmis automobiliz- 
100,000 radikalų, kurie ko- mo pažangai paspartinti, 
vojo prieš jį.

Londonas, bai. 20 — So
vietų Rusijos atstovas An
glijai. Maisky važiuojąs 
iš Londono Į Maskvą pasi
tarti su Stalinu ką daryti 
dėl Anglijos ir Prancūzijos 
kvietimo prie jų prisidėti.

Prancūzijos Katalikai Remia 
Premjerų Daladiera

Paryžius. bai. 20. — 
Prancūzijos Kardinolai ir 
Vyskupai. savo metiniame 
susirinkime. Paryžiuje, 
nutarė pasiųsti laišką pre- 
mierui Daladierui už jo nu
sistatymą išlaikyti taiką 
Europoje. Jie nareiškė, 
kad visu kuo padėsią išlai
kyti tautos vienybę.

Pagalba Parodos Lankyto* 
jams

Banditai Suėmė Vyskupų Ir 
Šešius Kunigus

Kaip Auga Lietuvoje 
Automobilizmas

Veltui Laukiame Geresnių 
Laikų

Daug kas dar vis laukia 
geresnių laikų prie šios 
prez. Roosevelto adminis
tracijos. Bet aš esu Įsitiki
nęs, kad nesulauksime.

Devinti metai kaip siau 
čia nedarbas. Kapitalistai 
daro gerą pelną ir nedarbe 
laikais. Tik darbininkams 
vargas ir skurdas.

Pavyzdžiui, automobi- 
ir gasolinc

Kaunas, balandžio 18 d. 
— Šiomis dienomis vyriau
sybė svarsto biudžeto per
tvarkymą, kuris bus pri
taikintas prie naujų sąly
gų dėl Klaipėdos netekimo 
ir pagrįstas didžiausio tau
pumo principu.

Automašinos, kaip susi
siekimo priemonės, šiais 
laikais turi didelę reikšmę 
krašto ekonominiam ir 
kultūriniam gyvenimui, o 
taip pat ir saugumui. To
dėl visuose kultūringuose 
kraštuose kreipiama daug 
dėmesio motorizacijai. Kai 
kur statomi specialūs ke
liai (autostrados) autosu- 
siekimui. Kitur gerinami 
paprastieji plentai ir saus- 
keliai, lengvinamas auto
mašinų Įsigijimas ir jų 
naudojimas.

Lietuva ir automobilizmo 
srityje daro pažangą, nors 
ne taip didelę, kaip kituo
se. net Baltijos, kraštuose. 
Sakysim, latviai Lietuvą 
šiuo atžvilgiu jau yra žy
miai pralenkę.

Čia paduoti skaičiai pa
vaizduoja, kaip Lietuvoje 
augo autosusisiekimas per 
paskutini penkmetį.

Lengvųjų automobilių, 
autobusų, sunkvežimių ir 
motociklų 1934 — 1938 
metais buvo šitiek:

1934 m.: Lengv. automo
bilių 1256; autobusų—282: 
sunkvežimių — 336: mo
tociklų — 1127: 1935 m. — 
Lengv. aut. 1319: automob.
— 302: sunkvežimių 322: 
motoc. — 1157; 1936 m. —‘ 
lengv. aut. — 1354: autob. I
— 284; sunkv. 393; motoc. 
1169; 1937 m. — lengv. aut.!
— 1793: autob. 319: sunkv.
— 596: motoc.
1938 m. — lengv. autt. — 
2301; autob. — 333; sunkv.
— 789; motoc. — 1589.

Matome, kad per šį penk
metį žymiai pakilo lengvų- 

! jų automobilių ir sunkve
žimių skaičiai. Bendrai, j 
Lietuvos motorizacijos pa-, 

1 žanga šiems laikams nėra'

New Yorko Pasaulinėje 
parodoje bus išstatyta i- 
žymiųjų piešėjų, kaip tai: 
Raphaelio, Titiano. Rem- 

ibrandto ir kitų piešiniai, 
'vertės .$30.000.000.

I

Maskvoje šiomis dieno
mis pasibaigė nepaprasta lių, aliejaus 
šiaurės ašigalio stoties Ti- kompanijos daro milžiniš- 
chaja Įlankoje radio tele- ką biznį, 
grafisto Voznesenskio i
baudžiamoji byla. Jis buvo. bą padaro mašinos. Kom- 
kaltinamas tyčia neperda-: panijos gauna užsakymus 
vęs per radiją lakūno Le-.kaip ir seniau, bet darbą 
vanevskio ir jo draugų, be- padaro Į trumpą laiką, 
skrendant iš Maskvos per 
šiaurės ašigalį Į Ameriką1 
priverstų nusileisti Arkti
koje, pagalbos šauksmą. 
Levanevskis su savo drau- ____ ___
gaiš savo radio siųstuvu ii- didelį pelną.
gai šaukėsi pagalbos, tą i Darbininkų atlyginimas 
šauksmą girdėjo Vozne- . nesulygintas su darbo lai- 
senskis, tačiau nepersiun- ku, ir užtai darbininkai 
tė jo toliau. Dėl to negalė-j bedarbiaudami turi skurs- 
jo Levanevskio ir jo drau-iti ir vargti.
gų surasti jų ieškojusios j Valdžios įstaigos lygiai 

.] ' ’ ” ................
Vadinasi,

Šiuo metu Vilniuje yra 
daugiau kaip 9.500 regis
truotų bedarbių. Jų gyve- 

' nimo sąlygos nepavydėti
nos.—
Dažnai išmeta iš darbo 
darbininkus, kurie turi už
laikyti šeimas. Tai netei
singa.

Taip yra todėl, kad pa- 
' saulis pamiršo Kristų, Jo jo 
kančias. Jojo mokslą, 

į Šiandien pasaulis vėl kala 
i Kristų prie kryžiaus.

Mes darbininkai, katali
kai stokime po Kristaus 
vėliava. Kristus mūsų Tė
vas, Vadas ir Globėjas. Jis 
yra darbininkų Užtarėjas. 
Kovokime už savo teises, 
pasiremdami Kristaus ir 
Jo Bažnyčios mokslu.

B. P. Šilkauskas.

pranašas paklydo per 
net kelios ekspedicijos. Į taip pat elgiasi su darbi- stiprius gėrimus: jis iškly-

tik dėl Vozne- ninkais, kaip ir kompani- do iš savo kelio: jis kiai-
senskio kaltės Levanevs- jos. WPA vienus darbiniu- džiojo įsivaizdavime ir at
kiš ir jo draugai žuvo. kus atleidžia, kitus priima.1 sidūrė teisme.

loma proga — j
nclę ir j tolimus miestus tokiomis sąlygomis
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Balsas Iš Lietuvos KAUNO AERODROME. Kariškų žvalgybinių lėktuvų ir naikintuvų išrikiuo
tos eskadrilės. * VDV.

Po tragingų Klaipėdos įvykių, N. Romuvos redak
torius p. Keliotis straipsnyje “Laisvė, Vienybė ir Tau
tiškumas” išdrįso pasakyt keletą karčių, iš skaudamos 
širdies plaukiančių žodelių, kurie aiškiai taikomi tau
tininkų vyriausybei. Kad tie žodžiai prasprūdo pro cen
zūrą, galima spėlioti, jog vyriausybė (dar prieš persi
organizuosiant) nesijautė stovinti ant tvirto pagrin
do. Tarp kitko jis parašė šiuos žodžius:

“Visos klaidos, kurios liečia kolektyvą, turi 
būti viešai iškeltos: kitaip jos bus toliau kartoja
mos ir nusikratyti jomis bus neįmanoma. Juk kas 
gali pagydyti tokį ligonį, kurs slepia savo žaizdas, 
kurs nori visus įtikinti, kad jam puikiausiai seka
si? Todėl tik pagreitinama sava mirtis... Nors sun
kiomis valandomis leiskime pasireikšti nuoširdu
mui ir teisumui! Nejaugi visą laiką mūsų gyveni
mas bus grindžiamas iliuzijomis ir vaikiškais ra
minimais? Alkoholiškas optimizmas pasidarė jau 
nebepakeliamas! Visas kraštas yra pasiilgęs vyriš
kos drąsos!...

“Jau dvylika metų skelbiami vienybės ir tau
tiškumo šūkiai. Bet nejuntame nei didesnės vieny
bės, nei ryškesnio tautiškumo. Kodėl? O gi todėl, 
kad pasitenkinama tik vienybės ir tautiškumo de
klaracija, bet jai įvykdinti nepadaroma rimtesnių 
žygių.

“Kad vienybė įvyktų, reikia paskelbti jos tu
rinys... reikia sudaryti šiai vienybei būtinai reika
lingas sąlygas ir jos didžiuosius principus... Kol 
tai nepadaryta, vienybė pasilieka tik tuščias žodis, 
be turinio ir be formos, be dinamikos ir be reikš
mės. Tokiu būdu manyti vienybę realizuoti yra tas 
pats, ką tikėti magija. Primityvieji žmonės tiki, 
kad tik užtenka ištarti magišką formulę — ir vis
kas įvyksta, ko norima... Vienybei turinį sudaro 
tautinė programa, įtikinančia forma paskelbta ir 
realiomis priemonėmis vykdoma... Tautinės vieny
bės turinį sudaro ir visų lietuvių branginimas, jų 
troškimų tenkinimas, jų gyvybinių reikalų rėmi
mas, jų dvasios ir kūno stiprinimas... Šios vieny
bės didžiausiais principais yra laisvė ir autorite
tas, teisingumas ir meilė. Jokios vienybės negali 
būti, kai varžoma tautiečių laisvė, kai su jais ne
ieškoma nuoširdaus, lojalaus ir tiesaus bendra
darbiavimo, kai jų bijoma. Vienybė neįmanoma ir 
be autoriteto, kurio galią sudaro ne fizinė jėga, 
bet taurumas ir pasiaukojimas, gabumas ir hero
jiškumas, išmintingumas ir ryžtingumas. Tik sa
varankios ir laisvos, pasiaukojusios ir taurios as
menybės turi autoriteto. Vienybės negalės būti, 
kol šviesiausiems ir gabiausiems lietuviams nebus 
pavesta vadovauti viešosioms gyvenimo sritims...

“O be meilės neįmanoma jokia visuomenė. 
Meilė iš vidaus organiškais ryšiais jungia tautie
čius vieną su kitu. Meilė iššaukia pasiaukojimą ir 
pasitikėjimą. Meilė skatina į nuolatinį veiklumą ir 
į herojizmo žygius. Laisvė ir autoritetas, teisingu
mas ir meilė yra ne tik vienybės principai, bet ir 
jos būtinos sąlygos. Kol nėra laisvės, kol stinga 
tikro autoriteto, kol laužomas teisingumas, kol 
nematoma visų lietuvių meilė, tol vienybė pasilie
ka tik kaip teorija, tik žodis, tik platoniškas pa
geidavimas. Vienybei realizuoti reikia sukurti ata
tinkamą formą. Reikalinga sudaryti tokią san
tvarką, kurioj visi tautiečiai turėtų reikšmės sa
vo krašto likimą kuriant, kurioj visiems lietu
viams būtų jauku, miela ir gera gyventi, kurioj 
niekas nebūtų persekiojamas, skriaudžiamas ir 
išnaudojamas...

“Patrijotizmas nesuderinamas

Pirmoji Diena Po Klaipėdos Prisijungimo
Klaipėdos kraštas jau vi-1 tebėjo mūsų tarnautojai, 

siškai įsijungė į reichą.į Buvo ir vokiečiai geležin- 
Nors tatai formaliai įvyko keliečiai. Tik bufete judė- 
kovo 23 d. 7 vai. rytą, ta- jimas buvo silpnas, nes jo
čiau iki vakaro tą dieną kio alkoholinių gėrimų ne- 
Klaipėdos krašte buvo nei buvo pardavinėjama. 
Vokietija, nei Lietuva, ar- Pašte taip pat buvo maž- 
ba, tiksliau pasakius, ir daug tas pat.
tas ir tas. ' Kovo 23 d. čia dar tebu-

Traukiniai tebevažinėjo vo pardavinėjami lietuviš- 
senuoju tvarkraščiu, gele- ki pašto ženklai, daugiau- 
žinkelių stotyje tebuvo šia išleistieji nepriklauso- 
pardavinėjami mūsų gele- mybės sukakčiai paminėti, 
žinkelių valdybos atspaus- Tačiau vakare jau buvo 
dinti bilietai į visas D. Lie- galima gauti ir vokiškųjų 
tu vos geležinkelio stotis, pašto ženklų. Tačiau buvęs 
Susisiekimas geležinkeliu gyvas judėjimas Klaipė- 
su Kretinga vyko norma- dos pašte tą dieną buvo la- 
liai, kaip niekur nieko. bai nedidelis. Jokių opera- 

Naujosios sienos kaip ir cijų, išskyrus pašto ženklų 
nebuvo, nes niekas nei iš pardavinėjimą, nebuvo da- 
mūsiškių nei iš vokiečių romą. Iš ryto buvo pa- 
nesidomėjo kas vyksta ir skelbta, kad dėl šventės 
ką vežasi — nebuvo nei korespondencija nebus iš- 
pasų, nei muito kontrolės, nešiojama. Taip pat buvo 
Klaipėdos stotyje pareigas įspėta, kad telefono ir te-

I

j

mą iš pat pirmos dienos 
daugelis klaipėdiškių pa
laikė ne visai geru ženklu. 
Tačiau dėl to jaunas klai
pėdiškis vokietis entuzias
tas labai nesijaudins: jis ir 
toliau marširuos, klausys 
komandos, 
propagandos. jie pilna žodžio prasme

Tačiau į tai kitaip jau buvo autonominiame Klai- 
pažiūrėjo Klaipėdos miesto pėdos krašte, dabar jie liks 
pirklys, pramonininkas ar didelės valstybės tolimo 
iš viso senas ramus burge- užkampio kukliais savival- 
ris. Esant Klaipėdai Lietu- dybės pareigūnais, kurie, 
vos uostu, jam klojosi ge- užuot įsakę, dabar turės 
rai; geriau jis nenorėjo, eilinio valstybės ir parti- 
Buvo gerbiamas, turėjo jos pareigūno valiai nusi- 
gražaus grašio ir, svar- lenkti, 
blausia, buvo sotus. Namų 
savininkas ramiai sau ėmė1 
neblogą nuomą ir buvo pa
tenkintas. Ne kartą jis 
jaunuosius entuziastus jau 
seniau pabardavo, kad jie 
per daug triukšmaują ir 
dėl to baidą jam nuominin
kus.

Dabar tie nuomininkai 
jau galutinai išvyko ir an
ksčiau buvęs ramus ir pa
tenkintas namų savinin
kas su rimtu susirūpinimu 
klausia save, savo kaimy
ną namų 
draugą iš valdžios sluoks
nių, kas bus toliau. Visi 
tačiau jam teatsako pečių 
truktelėjimu.

Žvejys naująjį likimą su- lai, o litą turi pakeisti vo- 
tiko ramiai ir šaltai. kiečių markė. Gatvių para-

Jis ir toliau sau gaudys šai jau beveik visur liko tik 
menkes, kvapes ir kitą lobį vokiški. Tas pat ir prie į- 
iš jūros ir Kuršių Marių; staigų. Nuotaika tačiau 
jam gal tik daugiau vilčių slūgsta, grįžta į normalią 

i už sugautą žuvį brangiau padėtį. “L. A.”
i
I 
i

gauti.
Vidutinis buv. autonomi

nių įstaigų tarnautojas žy
mesnių pakitimų nelaukia.

Tačiau aukštesnieji tru
putį su nerimu galvoja a- 
pie ateitį.

nurodymų ir Iš “didelių ponų”, kuriais

I

legrafo ryšis su D. Lietuva 
nutraukiamas. Taip pat
apsunkinamas ir kores
pondencijos išsiuntimas. I 
Laiškų dėl nepaprastai ii-' 
gos formalumų procedū
ros buvo beveik negalima 
išsiųsti. Su reichu ir tele-

I foninis, ir telegrafo ryšis 
^nebuvo nutrauktas.

Tiktai pasikalbėjimai 
. buvo griežtai cenzūruoja

mi. Telefonas tuoj “išsi
jungdavo”, kai imdavai 
. kalbėti apie paskutinius į- 

j vykius, ypač apie neigia- 
.įmus. Laiškams išsiųsti nu

matytieji formalumai taip 
pat buvo įvesti greičiausia 
cenzūriniais sumetimais.

Kadangi mieste buvo di
delė šventė, tai šitokia pa
dėtis tęsėsi tol, kol neišvy
ko tą dieną Klaipėdą ap
lankęs fureris. Kai jis iš
vyko ir šventės nuotaika 
atslūgo, buvo imtasi dau
giau priemonių kraštui 
prie Vokietijos prijungti. 
Siena po pietų iš abiejų 
pusių buvo užimta, pasie- 

I nyje savo būstines ėmė 
kurti muitininkai, pasienio 
apsauga ir gestapo punk
tai.

Pasienyje vokiečiai lau
kus išraizgė lauko telefono 
laidais.

Vėlai vakare jau buvo 
žiūrima sienos pervažiavi
mo formalumų. Vienas as
muo, kuris iš Italijos vyko 
į Liepojų, sakė, kad kovo 
23 d. jo pasas buvo patik
rintas dar senoje vietoje— 
Tilžėje. Ten pat buvo tik

ino ir pastoja kelią šviesiesiems ir tauriesiems lie- rinama ir valiuta. Visą ko- 
tuviams turėti įtakos savo tautos likimui”.
Gražus tai ir idealizmu pagrįstas pamokslas, tik 
būt pervėlai bus pasakytas. Jis tiek reiklus, kad

naikinamas visokis arivizmas... Po tokių išbandy
mų turi prisikelti šviesi ir tauri, tyra ir miela Lie
tuva. Nebeturi rastis nė vieno lietuvio, kurs jaus
tųsi antraeiliu piliečiu... Lietuvos laisvę gali ap
ginti tik lygūs, laisvi ir išdidūs lietuviai.

‘‘Kam mums reikalingas šis baisus biurokra-, 
tizmas, taip plačiai ir giliai įleidęs šaknis mūsų 
valdžios įstaigose, mūsų organizacijose?... Jis mus 
kankina, dusina, stumia į beviltiškumą. Reikia 
skubiomis ir griežtomis priemonėmis sulaikyti 
mūsų įsismaginusį etatizmą, kurs baigia paglemž
ti visas mūsų gyvenimo sritis, kurs dusina kiek
vieną laisvą individualią inicijatyvą, kurs lietuvių 
tautą stumia į skurdą, kurs neleidžia lietuviams į- 
sigalėti savo miestuose.

‘‘Patrijotizmas turi paskelbti karą alkoholiš- 
kam optimizmui, kurs viską mato per ružavas 
spalvas, kurs aklas visiems tautos pavojams. Jis 
turi naikinti arivizmą, kurs visur įneša niekšišku-

; Šitokias nuotaikas galė
jai patirti iš nugirstų pasi
kalbėjimų; ryškiai galėjai 
jas išskaityti iš veidų per 
kovo 22 d. repeticijas ir 
kovo 23 d. iškilmes.

Šitokia nuomonė peršasi 
į galvą ne tik po stebėjimų, 
bet taip pat ir iš pokalbių 
su įvairių profesijų ir ver
slų žmonėmis iš Klaipėdos 
miesto ir krašto.

Vakar vaizdai Klaipėdoje 
jau buvo pakitęję. Įvesta 

savininką ir tikra pasienio kontrolė, 
mūsų stotys geležinkelio 
bilietus tepardavinėjo tik 
iki Kretingos. Pašte jau 
tebuvo vokiški pašto ženk-

Klausimai ir Atsakymai
Apsivedimas Su Amerikos 

Piliete Po Nelegalio 
Įvažiavimo

įleistas nuolatiniam apsi
gyvenimui.

Gal dar nepervėlu tą da
ryti, bet bandyk tą daryti 
į tris mėnesius. Jeigu į tą 
laiką tamsta nepadarysi, 
tai neliks nieko kito imi
gracijos biurui daryti, kaip 
išduoti deportavimo įsaky
mą. Kada jie išleis depor- 

. tavimo įsakymą, tada ne
galėsi vykti į Kanadą iš
gavimui vizos, ir tave grei
tai iš Jung. Valstybių išde- 
portuos.

I

Kaip Parsitraukti Gimines 
Ir Draugus

Klausimas — Koki doku
mentai reikalaujami nuo 

kuris prašo imi-vo 23 d. Klaipėdoje tebe
buvo dar tik litai. Atvyku
si vokiečių policija ir ka
riuomenė atvežė jau šiek 
tiek ir vokiškų markių. Ta
čiau krautuvės L'.ro užda
rytos.

i Iš ryto tebuvo atidarytos 
tiktai maisto produktų 
krautuvės, tačiau visa bė
da, kad maisto produktų 
tą dieną pristigo. Pratęs 
sočiai pavalgyti Klaipėdos 
miesto gyventojas negalė- 

i jo kiek norėjo nusipirkti 
nei riebalų. nei duonos. 
Vienas asmuo, pvz., tega- 

i Įėjo pirkti tik keturias ma
žutes bulkutes. Jei kam 
pavykdavo gauti daugiau, 
tai kiti krautuvėje buvę 
žmonės (vokiečiai ener
gingai protestuodavo ir 
grasindavo) sakė pašauk
sią tvarkos žiūrinčius as
menis.

I

Klausimas — Apleidau 
laivą, ant kurio tarnavau, 
1930 m., ir pasilikau šioje 
šalyje. Už kiek laiko apsi
vedžiau su Amerikos pilie
te čia gimusia. Dabar turi
me du vaikus. Nelabai se
niai kas nors iš mano pažį
stamų pranešė valdžiai, 
kad aš nelegaliai gyvenu 
šioje šalyje. Man Imigra
cijos Biuras įsakė liuosno- 
riai išvažiuoti ir vėl sugrįž
ti regulariška viza. Iki 
šiam laikui, nieko neda
riau. Aš prašiau užregis
travimo rekordą, bet ma-; asmenio, 
no aplikaciją grąžino su gracijos vizos? Ir kurie A- 
pranešimu, kad į tris mė- merikos piliečio giminės 
nesiūs liuosnoriai išva-Įgauna pirmenybę? Kokius 
žiuočiau. Nežinau ką ma- i afidavitus žmogus tpri iš- 
no šeima be manęs darys.! pildyti, kuris nori parsi- 
Jeigu aš pasiliksiu čia ir traukti giminę iš Europos? 
mane antru kartu rapor
tuos imigracijos viršinin- Tamstai pilnai apie tai at- 
kams, 
daryti? Ar mane gali išde- draugus 
portuoti ?

Atsakymas Sunku

ką su manim gal sakyti. Kaip parsitraukti
> ar gimines yra 

pilnai aprašyta 9 puslapių 
pamflete, kurį Foreign 

Information 
222 Fourth Ave-

tur
vargšai tautininkai net prie geriausių norų nė pusės jo 
negalėtų įvykdinti. Savo pasiteisinimui jie tik tiek ga
lėtų pasakyt: kaip moku, taip šoku. Nurašė rusų činov- 
nikų valdymo metodą, gerai jį įsidėmino ir ištikimai 
vykdo. Tai ir visa pasaka.

“Jūs sakote: ramybė, ramybė! O čia nebūta ramy
bės”, — taip šv. Rašte barami neteisingieji pranašai, 
kurie bandė uždengti savo ir kitų klaidas ir skelbė, kad 
viskas gerai. Taip elgėsi ir caro činovnikai ir užmokė
jo caro ir savo gyvastimi. Per dvyliką metų tautininkų! 
cenzūra slopino gydytojų balsą, skelbiantį ligonio su- 
negalėjimą. Dabar jis prasiveržė — deja, vėlokai. 
Graibstomasi šiokių ar kitokių priemonių — taip pat 
vėlokai. Skubotai uždarinėjama tvarto durys — deja, 
arklys jau išvestas. Tai vis pusiau diktatoriško, pu
siau ištyžusio ir pilnai savanaudiško valdymo vaisiai,

su asmeniniu Tautai sunkiai tenka atkentėti už egoistinį vienos par- 
egojizmu. Ten, kur yra išrokavimo, noro greičiau tijos įsigalėjimą. Paneigimas piliečių teisių ankščiau 
praturtėti ir padaryti karjerą, ten nėra patrijotiz- ar vėliau, bet būtinai visados, susilaukia automatiško 
mo, o yra tik apgaulė, paratizmas, savo tautos 
idealų išdavimas. Patrijotizmas — tyra, neinte
resuota, tauri savo tautos meilė. Patri jotizmas ne
suderinamas su partijiniu egojizmu. Ten, kur dau
giau mylimi savos politikos grupės nariai, kur ki
taip manantieji skriaudžiami, persekiojami, nie
kinami, ten patrijotizmas gali būti tik teorija, tik 
patogus šūkis, tik veidmaininga deklamacija...

“Patrijotizmas šiandien reikalauja, kad būtų 
branginamas kiekvienas lietuvis, kad biurokratiz
mas būtu smerkiamas griežčiausiu būdu, kad eta- 
tizmas būtų su šaknimis išrautas iš mūsų valsty
binio gyvenimo, kad visomis priemonėmis būtų

keršto. Kaip brangiai bet gi ta pamoka kainuoja!
Tačiau, kokios ten bebūtų buvusios tautininkų 

klaidos. Lietuva atsirado pavojuj, ir visi puolasi ją ge1 
bėti. Be to. ne visa gi atsakomybė už Lietuvos nelai-į Produktų kainos tą dieną 
mę krinta ant tautininkų pečių. Stambią jos dalį pasi- buvo kiek pakeltos. Klai- 
ima Hitleris ir lenkai. Tai viešieji neprieteliai. Sykį jie pėdos prie reicho prijungi- 
prisiartina prie valstybės sienų, visa tauta privalo spie- mo dieną daug kam tiesiog 

i stis apie savo vyriausvbę, (ypač, kad ji jau bent dalinai teko pabadauti, ypač vien- 
pakeista) ir atremti išorinį priešą. Jei tauta to nedaro,■ gungiams, nes pavalgyti 
tai ji dar nepribrendusi prie valstybinio susipratimo, ne tik nebuvo ko, bet ir 
Bet, iš viso, atrodo, kad lietuviai jau įsigijo nepriklau- kur: valgyklos ir restora- 
somos tautos sąvoką ir, vyriausybei atgailaujant, vie- ■ nai neveikė.
ningai stoja savo kraštą apginti. K J Maisto stoką ir jo riboji

Atsakymas — Iš tamstos Language 
laiško mes sprendžiame, Service, 
kad imigracijos viršinin-' nue, New York City, paga- 
kai ištikro lengvai su tam- mino. Galima gauti kopiją 
sta elgiasi, ir kad tamsta šito pamfleto, pasiunčiant 
nepasinaudojai jų teikia-į 10 centų (pinigais ar štam- 
moms progoms legalizuoti Opomis) viršminėtu adresu, 
buvimą šioje šalyje. Nebu-iTie pinigai tik užmoka at- 
vo jokio reikalo tamstai spausdinimo ir išleidimo 
prašyti užregistravimo re-išlaidas. FLIS.i 
kordo, nes tas yra vientik 
tiems, kurie įvažiavo ne
legaliai prieš birželio 3 d.,

, 1921 m. Tamsta būtum ga
lėjęs išvykti į Kanadą, bet 
Drieš išvykimą tenais, 

i tavo žmona, kaipo A- 
merikos pilietė, galėjo pra
šyti, kad tamstai būtų duo
dama regulariška imigra
cijos viza. Tada būtum ga-____
Įėjęs sugrįžti prie savo šei-. lo”. 
mos kaipo ateivis legaliai Karti Verdier, Paryžiaus Arkiv.

Aš skelbiu visur opti
mizmą, ir šito optimizmo 
pasisemiu tyriame šv. 
Pranciškaus dvasios šalti
nyje... Dažnai esu sakęs, ir 
nepaliausiu niekuomet 
kartojęs: pasaulio išgany
mui yra būtinai reikalin
gas supratimas ir papliti
mas pranciškoniško idea-
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’ \ įlmus yra. sostine — ir
lai yra jo didžiausioji lem
tis, jo gyvybė, garbė, am
žinumas ir ateitis!

Va, kaip Vilnius gyvavo 
ir ką jis savo amžiuje ma
lt1.

1323 m. Vilnius buvo ku
riamas ir tai buvo jo pra-

* džia. Tada nešė ir pylė Ge
dimino Kalną. Rito viršum 
akmenis ir statė Pilį. Ren
gė tvirtovę ir apsigynimą. 
Kūrė gyvenimą ir Vilniaus 
miestą. Ir visa tai surašė į 
istoriją, papuošė skambio
mis legendomis ir paleido 
sparnuotom pasakom.

Dabar paskaitome istori
jas — ir viską žinome.

Pašėkam pasakas — ir 
mums Vilnius labai gražus 
ir mylimas.

1341 m. pavasarį kūrėjas 
Gediminas mirė Vilniaus 
pilyje ir čionai savo Kalne 
palaidotas. Sakoma dar, 
kad jis žuvęs ties Veliuona 
ir ten savo kaulus palaido
jęs. bet dabar manoma, 
kad Gediminas visgi Vil
niuje guli.

1345 m. Vilnių ir Trakus 
ėmė valdyti didieji Lietu- 

■ vos vyrai, garsieji Gedimi- 
. no sūnūs — Algirdas ir 
. Kęstutis. Vilniaus garbė ir 
. stiprybe ėmė augti ir gar- 
. sėti.

1377 m. Vilniaus miestą 
puolė didelės kryžiuočių 
gaujos ir ėmė jį terioti. Pa
čios {diles nepaėmė, neį
veikė. Bet Vilnių labai su- 

Čia pir- 
Vilnių 

kovėsi ir jaunutis karve
dys Vytautas, Kęstučio sū
nus.

1381 m. Kęstutis užvaldė 
Vilniaus sostinę ir ėmė 
tvarkyti visą Lietuvą.

1382 m. garbingas karžy
gys Kęstutis žuvo Krėvės 
rūsyje ir buvo pervežtas 
Vilniun. Čia jį iškilmingai 
pa laidojo Šventaragio slė
nyje.

1387 m. vyko Lietuvos 
krikštas. Pirmieji krikšti
josi vilniečiai lietuviai — o, 
paskui ir visas kraštas, i 
Vilniuje pradėta statyti 

ir vainikuo- pirmoji Lietuvos katedra. 
1392 m. Vilnius šventė 

savo valdovo Vytauto Di
džiojo vainikavimosi šven
tę. Buvo ten daug pamal
dų, puotų ir iškilmių.

1410 m. Vilniaus miestas 
džiūgavo Vytauto laimėji
mu — kad jisai ties Žalgi
riu nuveikė ir sumušė kry-

Rašo Milžinas
Mūsų lietuviškųjų žemių 

galva — Vilniaus miestas 
ir mūsų istorinės Lietuvos 
garbingoji sostinė Vilnius 
dabar turi 615 metų am
žiaus. (1323 — 1938).

Tai jau senelis!
Tai tikras mūsų miestų 

ir žemių Patriarchas!
Tai mūsų lietuviškojo 

krašto galva!
Tiesa, jau pražilusi galva. 

Jau labai išvargusi. Daug 
ir daug visko mačiusi savo 
ilgoje istorijoje. Matė Vil
nius savo laiminguosius 
laikus — matė ir žuvimą. 
Matė šviesias dienas — 
matė ir tamsias nelaimes. 
Matė Vilnius daug savo 
prietelių. draugų, bičiulių 
— matė ir nedraugų ir ar
šiųjų priešų. Matė ir jautė 
Vilnius savo džiaugsmą — 
kai jis buvo Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos 
sostinė, kai jame gyveno 
ir dirbo vyrų vyrai ir kai 
saugūs, stiprūs šarvai sau
gojo Vilniaus garbę ir lais
vę. Bet matė Vilnius ir sa
vo nuvainikavimą, matė 
miesto sunykimą, matė 
savo piliečių skriaudas ir 
skundus. Matė Vilnius sa
vo pilyje ir miesto rūmuo
se daug didžių ponų, bajo
rų. karvedžių, karių ir iš
mintingų žmonių. Bet ma
tė ir savo ištikimus eilinius 
piliečius, matė sostinės 
darbo rankas, miesto dar
bininkus ir užmiesčio var
guolius. Matė Vilnius savo ardė ir apdegino, 
pranašingąją pradžią, savo mą kartą už savo 
įsikūrimą ir jaunystę — 
mato dabar ir savo ilgą 
amžių ir žilą galvą ir atei
nančią senatvę.

Tačiau nesenas mūsų
Vilnius!

Vilnius nesensta ir nepa
sens.

Vilnius dabar pradeda 
gyventi naujuosius laikus. 
Vilnius turi daug darbo. 
Vilniui reikia sutvarkyti 
savo būklę ir likimą. Vil
nius turi atkurti ir pakar
toti savo vadovaujamą 
praeitį ir sostinės garbę. 
Vilnius dar kartą gali būti 
didis, garsus 
tas.

Vilnius nori laimingos a-
teities.

Taigi Vilnius gyvuoja ir 
vis veržiasi Į laimę. Sunku 
jam. varguoliui. Įsiveržti— 
bet jis nenusimena, jis 
kenčia ir stengiasi.

— Jis savo ateitį pasieks!
Matė Vilnius Gedimino žiuočius.

pradžią — bet galo jis ne-’ 1430 m. spalių mėnesio 
nori, galo nelaukia, galo pabaigoje Vilnius apsigau- 
neturi būti. Toki miestai i bė gedulu. Mirė Vytautas 
kaip Vilnius — yra begali-' Didysis. Jį laidojo Vilniaus 
niai. nebaigia mi, amžini j Katedroje, kur jo kaulai ir 
miestai. 1 dabar tebesiilsi.

Il

I

I
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Vilnijos vaizdai. Kaimo vieškelis

Poezijos
LIETUVI!

Krūtinėj jei veržias dar vulkanai — 
Pasiryžimai ugnių plačių!...
Net’bok, nors dūksta uraganai, 
Nors širdis kenčia daug kirčių.

Tas ne kareivis, kurs bijo kardo! 
Iš kovų lauko nesitrauk...
Nors kiti spjaudo tavo vardui.
Tu juos į būrį glausk, ir trauk.

Nevenk, mužiko, pono, būro, 
Krūtinė juk ne aukso svirnas!
Čia širdis, čia turtas dvasios mūsų — 
Nešk, vėliavą į juos tu pirmas.

Į kovą, į darbą narsieji draugai! 
Melų pilioriai mums iš kelio! 
Šalin iš Vilniaus! vištos, vanagai! 
Mes nesiklaupsim jiems, ant kelių.

Ten mūs Matušės lopšys saulėtas, 
Jos pra rymota istorijų ratas!
O, lietuvi! neliūsk, kai ąžuolas nugenėtas, 
Juk mūsų Vilniui kilti metas!

Marija Aukštaitė.

čiai ir 3 vietiniai broliai 
sėsliai. Prie Nagasaki mi
sijos, pridėjus naują Utso- 
nomija ir Kravos vienuo
lyną,— 20 d. lapkričio 1936 
m., čia buvo įsteigta Pro- 
vincijonalis Misijų komi- 
sarijatas, Kanados Provin
cijos.

Prafektūrą, daug nuosto
lių padarė! Tiesa, dabar ir 
ten tvarka jau atstatyta. 
Abelnai pasakius, kaip mi
sijų stotims, — taip lygiai 
ir patiems misijonieriams, 
visuomet yra didelis pavo
jus iš komunistų pusės. 
1935 m., Tėvai Misijonie
riai, Epiphanius, Pergora- 
ro ir brolis sėslys, Paskalis 
Pėdai, buvo komunistų pa
grobti. Daug buvo vargo, 
kol pavyko jie išliuosuoti. 
Dabar jie randasi Junnan 
Provincijoje. 1937 m., po 
Tėvų Priorų globa, Kinijo
je buvo 346,187 katalikai 
Pranciškonų misijonieriai krikštų skaitlinę, — Sap- 
suteikė Šv. Krikštą 14,051 poro misija Japonijoje sa- 
vaikučiui, iš kurių 2,395 y- vo darbo našumu, 
ra Taijuanfu Vikarijato. antrą vietą. Tiek tik bloga. 
Naujagimių pakrikštyta 
51,558. Viso pagonų yra 
pakrikštyta 76,116 asme
nų. Nemažai misijos ir mi
sijonieriai kenčia ir dėlei 
kilusio dabartinio Kinijos 
su Japonija karo epidemi
jos-

(Tęsinys)
13) Kinija: Pranciškonų 

Ordinas viso Kinijoje turi 
15 Apaštališkųjų Vikarija- 
tų, 12 Apaštališkų Prafek- 
tūrų, 1 Nepriklausomą (ji 
pati savo reikalus tvarko!) 
Misiją, 1 Raupsuotųjų Na
mus, 3 Ligonių ir Silpnųjų 
Priežiūros Namus, 6 Vie
nuolynus, 3 Regijonales į 
Seminarijas ir 1 Studijų 
Namą Pekine. Tos visos į- 
staigos, krūvon jas sudė
jus, turi 469 svetimšalius 
ir 60 vietinių kiniečių ku
nigų, su 45 svetimšaliais ir 
10 vietinių brolių sėslių. 
Prie to, dar turi 2 Novici- 
jatu ir 40 vietinių ir 1 sve
timtautį studentą. Abelnai 
kalbant, misijų darbas Ki
nijoje, nors ir sunkiose a- 
pystovose, — tačiau daro 
gražų progresą. Pati Kini
jos vyriausybė, kaip pa
tiems misijonieriams, — 
taip, lygiai ir jų darbui, y- 
ra šiek tiek pakenčiama. 
Pagonys kinai, daugely 
vietų, krikščionybe ir misi-! 14) Japonija, (a.) Kago-
jų darbu, — irgi pradedaišhima Misija: Ši Apaštališ- 
daugiau domėtis. Tačiau koji Prafektūra, kurioje 
anaiptol, netrūksta ir sun- randasi 13 kunigų ir 2 vie
numų! Jenanfu Vikarija- tiniai broliai sėsliai, pri- 
tas, Shansi Provincijoje J klauso Kanados Provinci- 
visos ištisai yra komunis-' jai. Atsižvelgiant, į visus 
tų rankose! Užplūdimas tuos sunkumus, kuriais 
komunistų armijos į Sian-! militarinė Japonijos vy
tu Vikarijatą ir Soenynan riausybė Kanados misijo- 

—1 ~ nierius apsunkino, ypatin- 
, kad 

Pranciškonų 
i Kurija Romoje, 1936 m., 
patarė Šventąjai Propa- 

jaute gandos Kongregacijai, kad; 
prancūzų galybę ir išken- visur, kur tik svetimtau-; 

čiams kunigams ar misijo
nieriams opozicija didina 
si, — visą katalikų veiki
mą pavesti vietiniams Ja-

!

IĮ
neužkentė lietuvių tautos gaj Japonijos salose, 
ir norėjo ją sunaikinti, su- Centralinė 
rusinti, pribaigti.

1812 m. Vilniaus miestas
matė Napoleoną,

Deja, kartu su Vytautu du trečdaliai visų trobesių, 
ėjo karstan ir visa senosios Liko nesudegusi tik mažu- 
Lietuvos didybė. Artinosi te Vilniaus miesto dalis, 
sunkios, nelaimingos die
nos ir pražūtingi metai.

1484 m. Dievo Apvaizda nes po to tuojau ėjo ilgieji 
apdovanojo Vilnių didžiu, karai ir priešų puldinėji- 
šventu lobiu. Mirė Vilniuje mai.
Lietuvos karalaitis Šv. Ka- 1655 m. rugpiūčio 8 d.

Sunku paskui buvo Vil
niui atsikelti ir atsistatyti,

I
J

16) Japonija, (c.) Sappo- 
ro Misija: Ši misija yra A- 
paštališkasis Vikarijatas, 
kuriame randasi 22 sve
timšaliai ir 4 vietiniai ku
nigai, kartu su 4 svetimša
liais broliais sėsliais, ir pri
klauso Turingijos Provin
cijai. Misijų darbas, paė
mus domėn ypatingai Ja- 

. ponijos pagonų vaikučių

kad dėlei aštrių prieš misi- 
jonierius ir jų darbą misi
jose, išleistų Vokietijos vy
riausybės įstatymu, — vo
kiečiai misijonieriai čia 
darbuodamiesi, nebegauna 
iš namų (savo šalies), jo
kios pašalpos. Dėlei tos 
priežasties, misijų darbo 
našumas šiais metais yra 

; sumažėjo!
i
j 17) Japonija, (d.) Kara- 
; futo Misija: Ši misija yra 
Nepriklausoma Misija, su
tarta arba įsteigta Šv. P.

; Marijos Nekalto Prasidėji
mo Provincijos Lenkijoje,

i ir turi 7 kunigus ir 1 brolį 
sėslį; visi yra svetimšaliai.

, Dėlei didelio kunigų netur
to, — jie neturi galimybės^ 
patys tvarkyti bažnytinius 
savo reikalus, ir yra valdo-1 
mi Apaštališkojo Sapporol 

■Vikarijato. Viso Japonijoje! 
yra 51 svetimšalis, ir 51 

i vietoje gimę Pranciškonai; 
kunigai, 17 Priorų studen-! 
tų ir 66 Serafiškosios Ko-i 

. Didžiau
sia Japonijoje misijoms 
kliūtis, — tai perdaug di
delis Japonų Tautos Naci- 
jonalizmas. kurs pastarai
siais metais 
Japonijos 
taip smarkiai yra remia
mas.

tėjo viso žygio į Maskvą 
žlugimą.

Išbadėję prancūzai plėšė 
Vilnių.

O visi atsilikėliai ir de
zertyrai sauvaliavo mieste 
ir krašte kaip norėjo.

Vilniaus piliečiai pernešė 
baisius epokinius vargus. Įpereitaisiais metais (gali;

1837 m. Vilniaus šv. Jono būti> kad dėlei karo Kini- 
bažnyčioje nustojo sakyti jos su Japonija!) opozici

jai diena iš dienos vis di
dėjant, — Kongregacija 
buvo priversta visą Pra- 
fektūrą pavesti tvarkyti ir 
globoti vietiniams Japonų

ponų kunigams. Pradžioje. , fjos mokiniai
c* 11 o v-» t r m o tmon oToi *'-7 Mšis sumanymas, tiesa, stai

gaus pritarimo iš Kongre
gacijos nesulaukė. Tačiau

j

lietuviškus pamokslus. Ku
nigai ir ponai ėmė Vilnių 
lenkinti ir traukti prie' 
Lenkijos.

1863 — 65 m. Vilniaus

militarines 
vyriausybės,

J. Butkevičius.
Bus daugiau

zimieras ir buvo palaidotas Vilnių pirmą kartą pagro- miestas pergyveno Mūra v- kunigams. Kaikurie kana-j 
Katedroje toje pačioje ko- bė maskoliai. Visi gyvento- jovo Koriko laikus. Tada diečiai misijonieriai išvyko!

. Tai miesto aikštėje buvo .reng- į Tokio
PATAPK AMERI

KOS PILIEČIUplyčioje paliai Vytauto Di- jai jiems priešinosi 
džiojo karstą.

1579 m. Vilnius sulaukė atodairos : 
pirmosios savo aukštos miesto žmones ir tiesiog 
mokyklos — akademijos. Juos skerde. Taip šėlo net 
Tai vienuolių jėzuitų mo- 5 metus, 
kykla, karaliaus Stepono Visos bažnyčios buvo api- 
Batoro įkurta, dabar buvo plėštos, išniekintos ir dau- 
paaukštinta ir pakelta į a- gelį jų sudegino, 
kademiją. 1661 m. lietuviai Vilnių

1610 m. Vilnių sunaikino atkovojo. Lietuvos kariuo- 
• didysis gaisras. Tada žuvo menė, Radvilo vadovauja

ma, išgrūdo maskolius iš 
Vilniaus.— - * 1705 — j0 metai Vilniuje 
siautė sunkus badas. Žmo
nės krito kaip musės. Vil
niaus miestas ištuštėjo.

Tuojau Vilniun slinko to
limieji švedai ir kelis kar
tus jį puldami sunkiai te-1 
riojo bei kankino. Kartu su 
karais, badu ir gaisrais 
Vilniuje viešpatavo ir būti
nas viso to palydovas — 
maras. ................

Sunkūs tai buvo Vilniaus 
laikai ir senosios Sostinės 
metai.

1795 m. žuvo mūsų Lietu
va. žuvo ir jos Vilnius. Visą 
Lietuvą ir Gedimino sosti
nę užvaldė svetimieji rusai. Į kurti naują istoriją, naujus

i
i

FA i
Jį. . • L

<>■ &

"M

» ir Nagasaki vie
nuolynus, o kiti į naują' 
Utsonomiją Teritoriją, To-i

laukiniai kazokai be jokios j-os kartuves — ir korė ne
sunkiai baudė tuvius laisvės kovotojus.

1864 m. Vilniuje ir visoj kio Arcivyskupijoje. 
Lietuvoj uždraudė lietuvių ............
spaudą— ėmė rusinti mG^. „į'i Mižja: Turi 2\ienuo-;yra griežta?rėikZlaujam^ 
SU tautiečius. _ lvnns kuriu 1 vra Tokio

į Bet nieko nepadare. w-» i vrn na nrlniomoa '
1904 m. rusai sugrąžino; 

Lietuvai spaudą ir pripaži
no. kad Lietuva yra gyva, 
tauta ir kad ji keliasi, at
gimsta laisvam gyvenimui.

1905 m. Vilnius ir Lietu-1 
va sulaukė caro manifestų 
— prasidėjo didis, gyvas 
lietuvių judėjimas. Lapkri
čio 22 d. jau buvo sušauk-į 
tas Didysis Vilniaus lietu
vių Seimas.

1907 m. Vilniaus lietuviai 
įsteigė Vilniuje Lietuvių 
Mokslo Draugiją, kuri iš
gyveno laimingus ir sun
kius laikus iki pat 1938 m. 
lenkiškos likvidacijos. Nie
kas ir niekas — tik lenkai,, 
šią draugiją paneigė ir už- įvyks tam tikslui susirinkimas į kurį nuoširdžiai kvie 

Į darė. ;
1915 m. Vilnius pradėjo 

Didįjį Karą, iš rusų perėjo 
į vokiečių rankas — ir ėmė

; Manant apsigyventi A- 
įmerikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi{ 

15) Japonija, (b.) Naga- Įječiu. Daugelyje įstaigų
■ KA a a »»a O __ _.. • _ * i _ • _ _ • 1 _ 1   •    

lynus, kurių 1 yra Tokio’kad kiekvienas darbinin-j 
mieste, ir yra naudojamas 
kaipo Novicijatas ir Stu
dijų Namai; gi 2 randasi 
Nagasaki mieste. Šis pas-; 
tarasis surištas su Serafiš-1 
kąja Kolegija, su 66 moki
niais, ir sudaro Misijų Ko- 
misarijatą. Šiuose dviejuo
se vienuolynuose, randasi 
22 kunigai, 5 svetimtau-

kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo.. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite' 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

If

Vilnijos vaiz-i. . Mažųjų vilniečių lietuvių moksleivių chorelis nuotaikingai Ir valde ilgai — net 120 m. vargus ir naują ateitį, 
dainuoja/Tegul bėga mūsų upės į marias giliausias, tegul skamba mūsų dainos po j (1795 — 1915). Prasidėjo 
šalis plačiausias... ------------ ’” ‘ .

Svarbus Lietuvių Dienos Reikalu 
SUSIRINKIMAS

Kaip kitais metais, taip ir šįmet, Liepos 4 dienaj 
Marianapolio Kolegijos Parke, Thompson, Conn. įvyks 
Lietuvių Diena. Sekmadienį, balandžio 23 d., 3 vai. p. 
pietų “Darbininko” salėje, 330 E St., So. Boston, Mass.

I

> Šį kartą ateitį — jau lie-
VDV. tamsioji vergija, nes rusai tuvišką. “Ū.-V.Ž.”

čiame visų kolonijų veikėjus - veikėjas ir tuos, kurie 
buvo išrinkti kaipo atstovai Federacijos Suvažiavimi 
Cambridge, Mass. skaitlingai dalyvauti. Šiame susirin 
kimo bus išrinkta Lietuvių Dienos rengimo valdyba ii 
įvairios komisijos.

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

A. Pinelis, ižd.
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ENCIKLIKA APIE BEDIEVIŠKĄ 
KOMUNIZMĄ

7. Bendradarbiavimas
Piliečių bendruomenė ir žmogiškas asmuo savo 

kilmę turi Dievuje ir yra Jo vienas antram bendradar
biauti; todėl nevienas iš judviejų negali atsisakyti nuo 
savo pareigų, kurias jis turi antrajam, nei neigti ar 
siaurinti šio jo teisių. Pats Dievas yra esminiuose bruo
žuose sureguliavęs tuos abipusiškus santykius, todėl 
komunizmas elgiasi kaip neteisėtas užgrobikas, kad 
jis, vieton dieviškosios teisės, paremtos nekintamais 
tiesos ir meilės principais, stato politinę partijos prog
ramą, einančią iš žmogaus nuožiūros ir kupina neapy
kantos.

Bažnyčios Mokslo Gražumas
Skelbdama šitą šviesos mokslą, Bažnyčia neturi 

kito tikslo, kaip atlikti tą laimingą misiją, apie kurią 
giedojo viršum Betliejaus prakartėlės prie Išganytojo 
gimimo angelai: “Garbė Dievui., ir ramybė žmonėms..” 
Tikroji taika ir tikroji laimė, net šitoje žemėje, kiek 
tai yra galima, kad paruoštų žmogų amžinajai laimei, Į 
bet tik taika, rezervuota geros valios žmonėms. Šitas, 
mokslas yra lygiai tolimas tiek kraštutinės klaidos,į 
tiek partijų ar sistemų perdėjimai, kurie yra su ano- i 
mis susiję; ji visada išlaiko tiesos ir teisingumo pu
siausvyrą. Ji išlaiko deramą saiką teorijoje ir aptik
rina tolydinį jos realizavimą praktikoje, stengdamasi 
suderinti vienų teises ir pareigas su kitų teisėmis ir 
pareigomis, autoritetą su laisve, individo vertę su val
stybės orumu, žmogiškąją asmenybę vaidiny su die
viškąja valdžios kilme, deramą subordinaciją, saikin
gą meilę savęs paties, savo šeimos ir savos tėvynės su 
meile kitoms šeimoms, ir kitoms tautoms, meilę pa
remtą Dievo meile, kuris yra visų žmonių Tėvas, pir
moji jų kilmė ir galutinis jų tikslas.

Bažnyčia neatmeta saikingo rūpinimosi laikinė
mis gerybėmis dėl amžinųjų gerybių. Jei ji ir palenkia 
pirmąsias antrosioms, sekdama savo dieviškojo Įstei
gėjo žodžiais: “Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės 
ir Jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta”, jai vis 
dėl to negalima prikišti nesirūpinant žmogiškais daly
kais ir tramdant kultūrinį ar materialinį progresą; 
priešingai, ji juos remia bei skatina protingiausiu bei 
vaisingiausiu būdu. Todėl, nors, ekonominėje bei so
cialinėje srityje, Bažnyčia ir nėra išdirbusi kokios kon
krečios, techniškos sistemos, nes tai. kita vertus, nėra 
jos uždavinys, ji vis dėl to yra aiškiai nurodžiusi kai- 
kuriuos punktus bei linijas, kurie atitinkamai praktiš
kai pritaikyti įvairiose įvairių laikų, kraštų, tautų są
lygose, rodo tikrą kelią laimingai visuomenės pažan
gai.

Bažnyčios Mokslo Naudingumas
Dėl Bažnyčios mokslo išmintingumo ir naudingu

mo sutaria visi, kurie ją pripažįsta. Visi teisingai žy
mūs valstybės vyrai galėjo sakyti, kad, išstudijavę į- 
vairias socialines sistemas, jie niekur nerado tiek iš
minties, kiek tuose principuose, kurie yra išdėti enci
klikose Rerum Novarum ir Quadragesimo Anno. Dide
lė Bažnyčios mokslų socialinė vertė yra pripažįstama 
ir nekatalikų, net nekrikščionių kraštuose. Dar tik 
prieš mėnesį vienas žymus valstybės vyras nekatali- 
kas, iš Tolimųjų Rytų, nepabijojo pasakyti, kad Baž
nyčia su savo taikos ir krikščioniškojo broliškume 
mokslu atneša labai brangių įnašų taikai tarp tautų 
palaikyti bei stiprinti.

Pagaliau į krikščionybės Centrą ateina autentiš
kų pranešimų, kur sakoma, kad net patys komunistai, 
jei jie dar nėra visiškai sugedę, kai jiems išdėstoma 
socialinė Bažnyčios doktrina, pripažįsta jos pranašu
mą palyginus ją su savo viršininkų bei mokytojų dok
trinomis. Vien tik tie. kuriuos yra apakinusi aistra be 
neapykanta, uždaro savo akis tiesos šviesai ir su ja 
atkakliai kovoja.

Ar Bažnyčia Pildo Savo Mokslą
Bet Bažnyčios priešai, priversti pripažinti joj 

mokslo išmintingumą, kaltina tačiau ją nemokėjuj 
derinti savo veiksmų su savo mokslu, ir todėl esą rei
kalinga ieškoti kitų kelių. Kiek šitas kaltinimas yra 
klaidingas ir neteisingas, rodo krikščionybės praeitis 
Čia iškelsime tik keletą ypatingų faktų.

Ar ne krikščionybė pirmoji kilniai, su entuziazmu 
ir įsitikinimu, kurių nebuvo matę ankstybesnieji am
žiai, paskelbė tikrą ir visuotiną visų žmonių brolišku 
mą, kokios rasės ar luomo jie bebūtų. Taip pat krikš 
čionybė galingai prisidėjo prie vergijos panaikinimo 
prisidėjo, tiesa, ne kruvinomis revoliucijomis, bet iš 
vidine savo mokslo galia, liepdama išdidžiai Romoj 
patricijai savo vergėje matyti savo seserį Kristuje.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar ekonomijos bei socialinės tvarkos dalyka 

yra Bažnyčios misija? Ar Bažnyčia turi nurodymų e 
konomijos dalykuose?

2. Ar nekatalikai pripažįsta Bažnyčios moksle 
naudingumą?

3. Kaip Bažnyčia prisidėjo prie vergijos panaiki
nimo ? ~

Gervėčiai
Viin. - Trakų apskr. — 

Nepatvirtinti seniūnai, 
i Šiomis dienomis Vilniaus- 
Trakų apskrities Storasta 
atsisakė tvirtinti neseniai 
išrinktus seniūnus, būtent: 

I Girių sodžiaus Povilą Lau- 
rynavičių ir Rimdžiūnų so
džiaus — Bronių Jerami- 

jną.
Nepatvirtinimo priežas- 

Į tis Storastos nurodoma to
kia: nepakankama opinija.

Dėl Rimdžiūnų seniūno 
nepatvirtinimo Rimdžiūnų 
seniūnijos tarybininkai 
nusiuntė atitinkamą raštą 
Vilniaus vaivadijos įstai
gon. Savo rašte tarybinin
kai pažymėjo, kad jų iš
rinktas seniūnas Br. Jera- 
minas teismo nėra baus
tas, kad jis tarnavęs lenkų 
kariuomenėje ir apskritai 
jų apylinkės žmonių tarpe 
turįs gerą vardą.

Prievarta Užėmė Lietuvių 
Parapijinį Namą

Palūšėje (Švenčionių ap
skrityje) Švenčionių Švie
timo Draugija “Rytas” tu
rėjo savo nuosavą namą, 
kuriame kitados veikė lie
tuviška privatinė mokyk
la. Tą mokyklą lenkų švie
timo valdžiai 
“Ryto” namas buvo ati
duotas Palūšės

uždarius.!7

parapijos

“Ryto” mokyklos suolus 
ir net ant sienos kabojusį 

. Klebonas mėgino 
su vargonininku “sve
čiams” priešintis, bet ne

įgalėjo, nes jiems puskari
ninkiai pagrasė ginklu.

Palūšės 1
Prunskis užpuolikus ir pa
rapijos namo sekvestrato- 
rius apskundė Švenčionių 
miesto teismui.

bažnytiniams reikalams ir 
pavesta vietos klebono 
kun. Prunskio tiesioginei 

[žiniai. Jame iki šiol gyve
no varpininkas, būdavo lie
tuviškų bažnytinių organi- 

'zacijų susirinkimai, baž
nytinio choro bandymai ir 
kt.

Prieš metus lenkų admi
nistracijai Švenčionių ‘Ry
to’ Draugiją uždarius, jos 
valdinis kuratorius bandė 
tą namą pasiimti savo 
“globon”. Bet, klebonui į- 
rodžius, kad namas forma
liai yra atiduotas parapi
jos reikalams, kuratorius 
daugiau pretenzijų nerodė.

Bet štai, tą namą užsi
manė paimti vietos lenkų 
pradžios mokyklos moky
tojas Galatelis (rusas) mo
kyklos reikalams. Š. m. 

! kovo 24 d. jis tą namą užė
mė prievartos būdu. Pasi
kvietęs Kaltinėnų vals- 

1 čiaus valdybos sekretorių T . ...
:Navaką, vaitą Žebrauską ^e.!su.,™ROJ.uP“ 
ir du pasienio policijos i 

[puskarininkius, atėjo pas 
'A. Burauską ir pasisakė 
norįs pasikalbėti šio namo 
reikalais. Vargonininkui 

! išėjus apie tai pranešti 
[klebonui, “svečiai” ėmėsi 
• darbo. Kol vargonininkas 
su klebonu atėjo, jie buvo 
jau iš to namo išmetę vi
sus daiktus: fisharmoniją, 
siuvamąją mašiną, buv.

ATOSTOGOS LIETUVOJE

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Kalbėjau su vienu parda

vėju krautuvėje, kuris 
prieš karą dirbęs Vilniuje. 
Kalbėjomės rusiškai. Tai 
jis man ,sako, kad Klaipė
doje būtų gerai, tik vis ne
ramu.

Pasisvečiavę, paskutiniu 
autobusu iš Klaipėdos vyk
stam į Palangą, 18 kilo
metrų kelionė.

Pasižadėjau Klaipėdon 
sugrįžt liepos 10 d. ir daly
vauti Dainų šventėje.

Grįžom į Palangą links
mi, bet pavargę. Ketvirta
dienį jau maudėmės Pa- 
angoje. Buvome ant Biru
lės kalno. Padaryta gražūs 
sakai pasivaikščioti. Yra i
koplytėlė. Eidami kitu ke-j 
iu matėme grafo Tiškevi
čiaus palocius, kurie stovi 
pasakiškai gražioje vieto
je. Dabar tuose palociuose 
liekas negyvena. Stovi už
kakinti. Tik per langus ga- 
ima matyti rakandus, pa
veikslus ir tt. Nuėję į kitą 
lalociaus pusę 
ižrašą: “Arti 
pašaliniams 
draudžiama”’, 
aip. tai man 
kš jau mačiau 
sės, kur nėra užrašo.

Miško aikštėje groja ka- 
•o benas. Žmonių vasaro- 
.ojų daug. O, jau tų pirk
ių, tai kaip Amerikoje. 
<ur nepasisuksi visur siūle 
lirkti įvairius 
įtminčiai.

Penktadienį 
niestelį pirkti 
laiktelių dovanoms par
vežti į Ameriką. Yra, ro- 
los, 5 gintaro krautuvei 
r visos žydų. Yra pora i) 
lirbtuvių ir rodė kaip iš 
iirba gintarą, ir ten žydai 
Lietuviai sušalę ir sušlapę 
eik renka gintarą Baltijoj:

pamatėme 
prie namo 

vaikščiot 
Na, jeigu 
ir nereikia 

iš kitos pu-

daiktelius

išėjome į 
gintarinių

Sv. Petro Parapija
■ ' ‘ Pereitą savaitę Detroite lankė-

klebonas kun Is* klierikas Ivanauskas, kuris 
i kiek laiko studijavo Tėvų Ma
rijonų vedamoje seminarijoje. 
Klierikas Ivanauskas buvo iš
vykęs į Lietuvą ir ten mokėsi 
teologijos. Sugrįžęs į Ameriką, 
kreipėsi į Clevelando vyskupą, 
kad priimtų į tą dieceziją ir su 
pagalba kun. Vilkutaičio. šv. 
Jurgio par. (Cleveian, Ohio) 
klebono, tapo priimtas ir šiais 
metais gegužės mėn. pirmoje 
savaitėje bus įšvęstas kunigu.

Klieriko Ivanausko tėvai gy
vena Detroite. Detroite įvyks ir 

' Į primicijos, bet darbuotis kaipo 
■ kunigas jam greičiausia teks

Švenčionėliai
pra- 

inta- 
nėra

Pro Švenčionėlius 
plaukia Neries upės 
kas Žeimena. Ši upė 
didelė, bet ir nemaža. Siau
riausia jos vieta — 10 met
rų, plačiausia 20 metrų. Į 

i Gilumo apie 6 metrai ir I

Pereitą savaitę Šv. Petro lie
tuvių par. klebonas lankėsi pas 
Saginavv (Mich.) lietuvių par. 
kleb. kun. S. Kučą. Ten sužino

jo. kad kun. Kučas yra labai in
teresuotas C. Y. O. sporto daly
kuose. Iš jo parapijos yra pas- 

■ kirtas sport. Petras Vasiliaus- 
I kas C. Y. O. sporto vedėju visa
me mieste. Petras su pagalba A. 

ĮZalbos, G. Sinkevičiaus ir E. 
Vitkausko žada suorganizuoti 
stiprų baseballininkų ratelį Šv. 
Jurgio parapijoje. Valio. Sagi
navv lietuviams!

šv. Petro par. basebaliininkai 
laukia sezono pradžios. Ratelio 
vedėjais yra Vincas Sabaliaus
kas (kietosios bolės) ir A. Lit- 
vaitis ( minkštosios l.

Žaidimai įvyks tris kartus į 
[savaitę, o tolimesnėse vietose 
žaidimai Įvyks sekmadieniais.

Tikimės, kad Petriniai turės 
[gerą sezoną. Jeigu kurie vaiki- 
i nai nori priklausyti prie Petri- 
inių. tai Įsirašykite į Šv. Vardo 
I draugiją, nes visi sporto rate
liai yra tos draugijos globoje.

daugiau. Abiejais upės pa- cievelande pas kun. Vilkutaitį.
kraščiais traukiasi didelės 
pievos, priklausančios ar- | 
timiems sodžiams: Miežio- 
llėlių, Kirdeikių, Dotinėnų. j Klieriko tėvai ir švogeris gra- 
Melagėnų, Sudatos, Papi-[borius p. Brazis gyvena Šv. An- 
nigių, Plutumų, Maldžiūnų j tano parapijoje, o motinos se- 
ir kt. [šuo ir jos šeima Litvalčiai gyv.

Iki šiol buvo tokia tvar
ka: keno pieva, to ir upė.

” ; pusėj 
buvo vieno, o kitoj pusėj 
kito kaimo ar ūkininko 
pieva, tai ir upė buvo dali
nama pusiau.

Šiemet Žeimenos upė su
valstybinta ir ja naudotis 
be leidimo uždrausta. Da
bar upė padalinta rajonais 
ir varžytinėmis išnuomota; dalykas.

i Būsiančiam kunigui 
geriausių sėkmių.

Šv. Petro parapijoje.

linkime

pakraščiuose, o žydai su- 
. perka pusdykiai, apdirba 
lir parduoda brangiai. Kai-i 
[bėjau su vienu žydeliu, tai į 
l jis man sakė, kad atveš 
gintarų į Pasaulinę Paro
dą New Yorkan ir taipgi 

, iš didelio gintaro padarytą 
•vėžlį (turtie). Žydelis mo- 
• kinasi angliškai kalbėti, 
kad galėtų pardavinėti pa
rodoje. (Bus daugiau) •

Pradedant bal. 23 d. 
dieniais bus ketverios 
šios Šv. Petro par. 
būtent. 7. 8. 9:15 ir 10:45 valan
domis. Vėliau vasarą pirmos 
mišios bus dar ankščiau, kad 
norintieji kur išvažiuoti, neišva
žiuotų neišklausę šv. mišių.

Vasaros metu daug žmonių 
apleidžia šv. mišias. Tai blogas 

Apleidimas šv. mišių' 
gaudyti joje ŽUVIS. Supran-; yra tai pradžia atšalimo tikėji- 
taina, varžytines laimi, kas mo dalykuose. To neturėtų būti, 
turi daugiau pinigų. Prie Į nes tai yra laužymas Dievo ir 
Švenčionėlių vienas ra jo- Bažnyčios Įsakymų.
nas išnuomuotas UŽ 100. Tai»* ir reikia kur išva-Į 

įauksinu “ščelcams”, kitas žiuoti- tai privalo išklausyti šv.i 
i už 900 suks, kažkokiems tada bus f v»-j
i Vilniaus lenku žvejams. “uoti ir turės daugiau Dievo 

Dabar šiaip žmones ne-l
galės UDėje nė pameškerio-: ... 7.®. __ - J L . . I ls sios parapijos vienas vyruti. Kas norės meškerioti, j kas pakilo aukštai basebairio 
turės išgauti apskrities • sporte būtent. Mankauskutis 
Storastos leidimą, kuris įBarnev McKlosky). gyv. 3538 
metams kaštuosiąs O auks. Liddesdale Avė. Jis kiek metų 
Be to. meškeriotojai turės žaidė mažesniuose rateliuose, 
įsirašyti kažkokion lenkų [ bet pasirodęs gabus ir buvo pri- 
Žvejų bendrovėn ir UŽ vie- j imtas i Detroit National Ame- 
neriu metų meškeriojimą i rican League ratelį, ir jis žai- 
sumokėti 12 auks. Idžia “center field“. Linkime jam

I geriausių sėkmių. 'Dėt niekad 
.nepamiršk, kad esi lietuvis ir 
[savo gabumais kelk lietuvių 
i vardą. Yra ir daugiau lietuvių, 
i pasižymėjusių sporte.

A. A. JONAS JANKŪNAS

I

Trečiadieni, bal. 12 d. dar 
vienas iš senesniųjų parapijiečių 
pašauktas amžinybėn, a. a. Jo
nas Jankūnas. Velionis nesvei- 
kavo per 8 metus. Per pastarą
sias 6 ar 8 savaites sunkiai sir
go South Baitimore ligoninėje, 
kurioje būdamas ir mirė. Palai
dotas iš Šv. Alfonso bažnyčios 
šeštadienį, bal. 15 d. Kadangi 
buvo narys šš. Vardo vyrų dr- 
jos nuo pat tos dr-jos Įsikūrimo, 
tai didelis vyrų būrys atėjo i jo 
namus sukalbėti rožančių penk
tadienio vakare. Tą patį vakarą 
ir choro nariai, parodyti savo 
užuojautą velionio sūnui Sta
siui. atsilankė atkalbėti rožan
čiaus dali. Šv. mišių metu laido
tuvių dienoje, choras giedojo 
gedulingas mišias. Visi, kurie 
atsilankė į velionio namus, pas
tebėjo didelį skaitlių užprašytų 
mišių. Ponia Jankūnienė sakė, 
kad velionio noras išsipildė, vie
toj gėlių turėti kuodaugiausiai! 
šv. mišių. Kaip poniai Anelei 
Jankūnienei. taip jos sūnums ir 
iukterims reiškiame giliausią 
ižuojautą jų skaudžioj su savo 
tėveliu atsiskyrimo valandoje, oi 
iž pavyzdingo Kataliko vėlę ka-! 
ia tik atsiminsime tarkime Am-! 
žinąjj Atilsį. j

ČEPAITIS — PLUNGYTĖ
Pirmos po Velykų vestuvės Į- 

vvko šeštadienį, bal. 15 d. kuo-, 
met Juozas Čepaitis paėmė sau 
už moterį p-lę Oną Plungytę. 
Kun. Antanas Dubinskas priė
mė abiejų ištikimybes įžadus ir 
atnašavo šv. mišias. Liudyto- ■ 
jais buvo Juozas Česonis ir Al- j 
fonsė Plungytė. Sveikiname I 
naujavedžius ir linkime ilgiau-1 
šių ir linksmiausių metų jų nau
jame gyvenime.

NUOTRUPA
Sekmadieni, bal. 16 d. mūsų. ............... ‘ . ...Bažnyčioje matėsi viešnių isj 

Philadelphijos. Taipgi per mi
šias 8:30 vai. ryte virš 200 sve-: 
timtaučių Katalikiškos Baltimo- 
rės Brolijos ėjo ‘in corpore’ prie 
šv. Komuni jos. Kun. dr. Mende-, 
lis pasakė pamokslėlius lietuvis-' 
kai ir angliškai per tas mišias.

I Juozas Kasinskas ■
Ine. !

Laidotuvių Direktorius ;
Patarnavimas Dieną ir Naktį]

602 Washinqton Blvd. ■
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 !
Limcsiiai dėl visokių reikalų. (

i

sekma- 
šv. mf- 

bažnyčioje.

I

Į
i

Vytautas Pongonis. kuris per 
daug metų tarnavo šv. mišiose, 
dabar yra jūrininku ant laivo 
"Virginia”. Jis šiomis dienomis

i buvo atvykęs pas savo tėvus 
praleisti kelių savaičių atosto- 

Į gas. Bet sugrįžęs gavo telegra
mą. kad tuojau grįžtų į savo 
laivą New Yorke. nes laivai 
plaukia į pietines jūres, kur 
plaukia ir Vokietijos laivai.

Jūreiviams nelabai patinka 
nutraukti atostogas, bet nieko 
nepadarysi — tarnyba. Linkime 
laimingos kelionės Vytautui!

Pereitą savaitę sunkiai susir
go širdies ilgo Vincas Adomai
tis. Nuvežtas į ligoninę, atrodo 
kiek geriau. Velijam pasveikti.

Įvyko Katalikų

ši organiazcija

Į Šią savaitę
Amato Unijos (ACTU) masinis 
susirinkimas.
priima nariais visokių amatų a-

' matininkus katalikus unijistus. 
' Jos tikslas apsaugoti unijas 
j nuo bedievių ir paruošti rimtus 
I katalikus unijoms vedėjus. Tu- 
. ri pamokas unijistams. Kiekvie- 
i nam katalikui darbininkui verta 
prie tos organizacijos priklau
syti. Lietuviai taip pat dedasi Į 
šią organizaciją.

METINIS
Marianapolio Kolegijos Studentų 

VAIDINIMAS
DRAMA

Uį Tėvynės Laisvę”
MUZIKA — KALBOS — DAINOS

ii

Bus vaidinama šiose lietuvių kolonijose:
ATHOL, MASS. — Balandžio 30 d., 7:30 vai. vakare — 

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

— Parapijos svetainėje.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN
Dėl Skubaus Patarnavimo 

Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

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

j

A KOPPFSS ’POOUG



Penktadienis Balandžio 21 1939 DARBININKAS 6

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

.ę Aplankykite Savo Tėvynę betuvą
________ ’

LDS 113 kuopos susirinkimas 
įvyksta balandžio 23 dieną. 1 
valandą po pietų pas A. Dėdiną. 
55 Mill St. Geibiam: nariai visi 
dalyvaukime šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti: mūsų kuopos reikalais 
ir gegužinės, kuri įvyks birželio 
mėnesį. Užsimokėgime mėnesi
nes duokles, kad Centras nesu
spenduotų. Kviečiu visus daly
vauti ir atsiveskite savo drau
gus prirašvti prie LDS Lietuvių 
Darbininkų organizacijos.

.4. Dėdinas. rašt.

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, bal. 16 d. įvyko 

LRKSA kuopos susirinkimas. 
Dalyvavo daug narių. Nutarė 
uoliai darbuotis vajuje. Prieš 
susirinkimą prisirašė prie šio 
Susivienymo kuopos adv. Ben
jaminas Sykes. pakviestas p. 
Jurgio Versiacko. kuris ar tik 
ne daugiausia yra prirašęs nau
jų narių vajaus metu.

Kuopai gražiai vadovauja p. 
Vincas Kudirka. LDS Garbės 
narys.

Susirinkimas išrinko atstovus 
i apskričio suvažiavimą.

Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

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

GEGUŽĖS-MAY 31 d. Švedų Amerikos laivu “GRIPSHOLM” 
iš Nevv Yorbo be persėdimo i Klaipėdą.

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

LIEPOS-JULY 1, švedu Amerikos laivu GRIPSHOLM.
' A

N0RW00D, MASS.
SUNKIAI SERGA

šiomis dienomis susirgo plau
čių uždegimu p. I. Grudzinskas. 
gyv. 20 St. James Avė. Ligonis 
randasi savo namuose gydytojo 
priežiūroje.

p. I. Grudzinskas yra LDS 3 
kp. narys ir nuoširdus katalikiš
ko veikimo rėmėjas. Linkime 
pasveikti.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanbom Block
Washingtor> St.. Norvvood. Mass.

Tel. Norvvood 03’0

Gyvenimo Vieta:
32 VVALNl'T AVĖ.
Tel. Norvood 1020

V"-“-"-“-“-“-"įį■

s
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Iš SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Balandžio 17 dieną. 7:30 vai. 

vakare. įvyko Sąjungiečių kur
sų vakarėlis p.p. Červokų na
muose. 26 St. Joseph Avė.

Nors ir lietingas vakaras, vis
tiek atsilankė gražus būrelis na
rių. p. O. Červokienė pavaišino 
nares skaniais užkandžiais. Po
nia Ona Červokienė ( Kudirkai- 
tė i tikrai gabi šeimininkė.

Visos skirstėsi į namus paten
kintos.

Vakarėlyje daug kalbėta apie 
būsiantį garsinių paveikslų va
karą — balandžio 23-čią. 7:30 
vai. vakare, parapijos svet.. St. 
James Avė.

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.

ZWZWA%VZ.-.V.,.‘.

St. James Avė.

Pri- 
įvyks 

sve-

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

H

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St.. Webster. Mass.

Jau tik kelios dienos beliko i- 
ki Sąjungiečių “Movies”. 
mename, kad tas vakaras 
balandžio 23. bažnytinėje 
tainėje —

Įžanga į parengimą visai ma
ža. Todėl kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės miestelių suvažiuo
ti ir ateiti pamatyti.

šie "Movies” gal bus paskuti
niai prieš vasaros sezoną.

Iki pasimatymo sekmadienio 
vakare, bal. 23 d.. 7:30 vai. vak. 
Vieta — par. svet. St. James 
Avė. Reng. Komisija.

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

Tel. ŠOU 2680

CHORO KONCERTAS IR 
VAIDINIMAS

PROVIDENCE. R. I.
Telephone:

William J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,

“1
Bal. 16 d., parapijos svetainė

je įvyko šv. Cecilijos choro 
koncertas ir vaidinimas.

Pirmiausia choro mėgėjai vai
dintojai: pp. Jonas Pazniokas.' 
Anelė Grudinskaitė. Pranas! 
Cvilikas ir Pranė Jasionvtė (vi-l i 
si studentai I suvaidino komedi
ją "Vargšas Tadas".

kams-ėms akompanavo muzi
kos mokytoja p. Julė Vilkišiūtė. Į buvę šioje kolonijoje.

Pianu solo skambino p. J. Va- 
siliūnaitė. p. B. Bičiūnaitė. p. J. 
Kaziulytė.

Reikia pažymėti, kad chorai 
ir solistai-ės labai gerai sudai
navo įvairias daineles. Progra
ma išpildyta tikrai gerai. Tai 

, garbė muzikui - varg. A. Šalpe- 
liui. kuris dideliu pasišventimu 
darbuojasi.

$3.00 — Bender M., po $2.00 
Mandella M., po $1.00 — Slazie- 
nei P.. Zarankai J.. Daukšienei 
O.. Rimkienei P.. Sobutienei U., 
Saikauskienei ir Daukšai T.

; Ačiū ir šv. Kazimiero parap. 
iš Gary, Indiana — $10.00 Ku-

’ niekui J., po $2.00 — Radoms- 
kiams, Šimkienei A., Grivailai 

______ _____________A., po $1.50— Bilunienei, po 
Surprise”. kurio aš niekad ne-, $100 — Mockaitienei, Juraitie- 

sitikėjau ir nemaniau, kad aš nei B.. Vadalauskui J., Tusca- 
turiu tiek prijaučiančių draugų, j nai P.. Daniels H., Einikiams, 

Aš noriu išreikšti širdingiau- Klevickai J., po $.50 — Nemeik- 
sią padėką visoms, kurios taip šiui S., Kazlauskui T., po $.25— 
gražiai darbavosi, dalyvavo, už Popescue J. 
gausius linkėjimus ir dovanas.

Dar kartą ačiū visoms.

NASHUA. N. H.
PADĖKA

Marijona Ulcickienė nuošir
džiai dėkoja savo mylimai sesu
tei Julei Jenuškevičienei ir vi
soms giminaitėms, draugėms ir 
geraširdėms už surengimą 
“Surprise party” 35 metų gimi
mo proga. Ištikrųjų man buvo

i Jūsų visų geraširdingumą į- 
vertindamos atminsime Jus 

Marijona Ulcickienė. maldose. JŠv. Kazimiero Seserys.

Redakcijos AtsakymaiPITTSBURGH, PA.
“Darbininko” Skaityto

jai arba narei, Nashua, N. 
H. — Tamstos laišką gavo
me, bet jo netalpiname, 
nes nepaduodate savo var
do, pavardės ir adreso. Jei
gu Tamstai nepatiko LDS

Balandžio 10. įvyko Šv. Kazi
miero parapijos “Kiaušinių” va
karienė. pagal Lietuvoj esan
čius papročius — marginti ir 
mušti margučius. Šv. Kazimiero 
parapijos komisija jau kelinti 
metai kaip rengia panašią va
karienę.

šįmet vakarienė pavyko pui- 65 kp. prakalbų ir koncer- 
kiausiai. Kiaušinių ir šiaip už- to, kuris įvyko vasario 12 
kandžių privirė mūsų gabios d. Š. m., aprašymas, tai 
šeimininkės. Prie stalų manda- Tamsta galėjai parašyti, 
giai patarnavo Sodalietės. Po reikia visada paduoti 
vakarienės, p. Guno orkestrai redakcijai savo vardą, pa- 
grojant visi linksmai pasišoko. vardę ir adresą Redakcija 

_______ Knrimkroa. turf kas rašo Slapu.
Bal. 3 — 11 d. d. įvyko misi- kų laiškai eina į gurbą, 

jos ir 40 Valandų Atlaidai lie
tuvių par. bažnyčioje, kurios 
klebonu yra kun. Vaišnora. Pa
mokslus sakė misijonieriai kun. 
V. Andriuška. MIC. ir kun. J. 
Maciulionis. MIC.

Dalyvavo apie 10 svečių kuni
gų. Žmonės netilpo į bažnyčią, 
tiek buvo priėjusių. Visi džiau
gėsi gražiais ir turiningais pa
mokslais. Bar~Anis.

j

Padėka

F. Dubauskui, Montreal, 
Canada. — Tamstos strai
psnelio “Kaip Būtų Ge
riau ?” Lietuvos klausimu 
netalpinsime. Stebėtis tik 
reikia, kad neva tautinin
kų laikraštis iškėlė klau
simą, “kaip būtų geriau?” 
Lietuvai: prisidėti prie ki
tos valstybės ir prie kurios 
ar kaip kitaip. Tai negali 
būti klausimo, “kaip būtų 
geriau”, bet kaip Lietuvą 
apsaugoti nuo užpuolikų, 
kad ji išsilaikytų laisva ir 
ir nepriklausoma ? Atsaky
mas: pasitikėkime Dievui, 
dirbkime, aukokime ir au
kokimės Lietuvai.

Tokios programos dar nėrajnia vakariene. Dalyvavo komi- 
Isijos narės: p.p. Purienė. Žyde- 
lienė. Žemaitaitienė. Mažeikie
nė ir viešnios Klubo pirm. M. 
Čižauskienė. Kuderauskienė ir 
Vaitkevičienė. Neapseita ir be 
vyrų. Dalyvavo p. Pigaga ir p. 

kad tos programos ■ Pūras, kurie savo automobiliais 
išvežiojo visas namon. Klubie- 
tės yra dėkingos kom. pirm. Pi- 
gagienei už malonų priėmimą.

_________
Parapijos metinio “Minstreal; 

Show” dalyviai sparčiai ruošia
si savo šposais ir dainomis pa
tenkinti skaitlingą publiką, kuri 
visuomet atsilanko į šį laukia
mą vakarą, kad parapijos sve-

Daug kas klausosi major Bo- 
wes mėgėjų programos. Tai ir 
bal. 30 d. bus panaši, tik ją iš
pildys vien lietuviai ir lietuvai
tės mėgėjai.

Tikimės.
pamatyti ir pasiklausyti suva
žiuos iš visos Naujos Anglijos.

CSN.
i

Nuoširdžiai dėkojame West- 
pullmaniečiams aukojusiems 
Vajaus metu, ypač klebonui 
kun. A. Linkui už paraginimą 
parapijiečių mus remti visuose 
reikaluose. Esame dėkingos už 
Vajaus Vakarienės $119.70 au
ką ir sekantiems už aukas įteik- -----------------
tas bažnyčioje per kolektą: • Remkite tuos profesio- 
$4.00 Zubiaus A., po 3.00 Puc- nalus ir biznierius, kurie 
koriui D., Savičienei P., po 2.00 savo skelbimais 
Savičienei B., Sucillai B.. Venc
kienei A.. Zube J.. Žitkevičienei 
B., po 1.00 Baravykui P.. An- 
druškai J.. Andruškaitei S., An- 
druškai J.. Burinkienei E.. Doc- 
kienei J., Drungelienei J., Ge- 
naičiams. Janulienei. E„ Ki
liams. Symkievicz K.. Sedienei, 
Jucevičiui 
Sluzienei A., 
lienei Rūtai 
Kiupelienei 
Petrą vičienei.
Ratkauskienei M.. Vainavičienei 
A.. Vaičienei, Wojtienei S., Ka- i 
počiui J.. Zube A., po $.50 Ma- 
teisiui G.. Konstantui F.. Venc
kui K., Ališauskienei A., Paša- 
kamienei S., Perednaitei P.. 
Perednaitei D.. Nakrošienei P.. 
Urbonienei.

1 Širdingas ačiū mūsų Rėmė
joms ir jų uoliai pirmininkei p.' 
M. Kiburienei iš Dorehester. 
Mass.. už atsiųstą $37.00 auką 

į nuo “Beano Party”. |
Dėkojame šv. Kazimiero pa

rapijos Chicago Heights. III. — 
aukujusiems po $5.00 — Gal- 
naitei V., Zarankienei A., po

“Darbininką”.
remia

Keliaukite i Lietuva
PER

HOLLAND-AMERICA LINE
WORCIESTER, MASS

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

Line
šiuo laivu išplauks iš New Yorko

■ ■ ————
MĖGĖJŲ VAKARAS

Bal. 30 d. š. m., 7:30 vai. va- i 
buvo režisieriu ir tą vakarą vai- kare, parapijos svetainėje įvyks \ 
dintojams vadovavo. Federacijos skyriaus, prie kurio j

Koncerto programą išpildė di- priklauso visos parapijos kata-' 
dvsis choras, vvrų choras, solis- likiškos draugijos,* V - - ■ z A Ytai-ės ir muzikai, muziko p. A. mėgėjų (------ - .
Šlapelio vadovybėje.

Solo dainavo p. Alena 
kienė. p. Ona Karnilaitė. 
A. Šlapelis.

Duetą sudainavo p. O. Paznio- 
kaitė ir p. Alena Navikienė, 

į Choram. visiems daininin-

? Vaidino gerai, o ypač p. Jonas' 
J Pazniokas labai gyvai vaidino' 
į Tado rolę. p. Petras Rakauskas

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

Aušros Vartų Parapija

Nari
ni u z.

į (amateur) 
Programoje dalyvaus daininin- 
kai-ės. muzikai, šokėjai, vaidin
tojai ir t. t., jauni, viduramžiai 
ir senesnieji, vietiniai ir iš kitų 
kolonijų. Programa bus išpildy
ta taip, kaip per radio. Bus ir 
radijušnikas su “Mike”.

MĖGĖJŲ (AMATEUR) VAKARAS
Balandžio 30 d.. 1939, Šv. Jurgio par. Svetainėje, St. 

James Avė., Norvvood. Mass.. 7:30 vai. vakare.
Rengia Federacijos Skyrius “Darbininko” Intertype 

Fondo naudai.
(Kiekvienas(a), kuris(i) gali dainuoti, šokti, groti arba 

vaidinti, prašomas išpildyti šią aplikaciją).
Mėgėjo Vardas Pavardė ..............................

Adresas

Amžius Vedęs ar ne Užsiėmimas (Occupation)

Kuo gali pasirodyti programoje

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

(šią aplikaciją išpildę prašome priduoti programos komisijai, muzi
kui A. slapeliui. 1134 Washington St., Norvvood; P. Rakauskui, 46 
Tremont St., Norvvood. arba A. F. Kneižiui. 50 Cottage St.. Norvvood, 
Mass. •

Mūsų parapijoj gražiai pra
leista Velykų šventė, šeštą vai. tainė (nors telpa 800) per ma- 

rengiamas ryte prisikėlimo apeigas ir šv. ža dėl tiek žmonių. Tat Minstre- 
vakaras. _ -______ ,_______ , ..... ... ,, .mišias atnašavo pats klebonas lis bus didžiulėje Mechanics sa- 

kun. K. Vasys. kuris, perskaitęs Į Įėję. vidurmiesty, geg. 3 d.. 8 
' Evangeliją, širdingai sveikino. vai. vakare. Bilietai tik 50 cen- 

parapijiečius. Procesijoj daly-' 
vavo daug gražiai pasipuošusių i 
vaikučių ir šiaip draugijų atsto
vų. Išlavintas didysis choras.' 
vedamas muz. J. Čižausko. šau
niai pasirodė, giedodami Nauja-1 šam pasirodymui “Minstrel 
lio mišias ir kitas Velykų gies- Show”. Drąsiai galima sakyti. 

, mes. Žmonių buvo kupina baž- kad ši grupė dainininkių pada- 
{nyčia. rys visiems nemažą surprizą.

------------- Ansamblio pamokos įvyksta na- 
Velykų antrą dieną, parap. rių rezidencijose (dažniausiai 

svetainėje įvyko “Whist party”, pas vedėją M. Čižauskienę). 
vakarienė ir šokiai, p. T. Mažei- Reikia priminti, kad narės turi 
kienei vadovaujant. Mot. S-gos daug pasilinksminimų, mat pas 
69 kuopa kasmetą surengia pa- kurią įvyksta pamoka, tai būna 
rapijos naudai vakarą. Šis buvo ir vaišės. Negalima pamiršti 

į vienas gražiausių. Publikoje kokį bankietą dainininkėms iš- 
j matėsi vietiniai profesionalai ir kėlė p. Jankauskienė. Valio So- 
biznieriai. Vakarą rengiant cialis klubas ir jo dainininkės.

1 daug pasidarbavo (apart vai- į -------------
dybos) p.p. Milerienė. Zakarie-

‘ nė. Vaitkevičienė. Čižienė. Shea, 
Meškunienė. Kraunelienė. Že- 
maitaitienė, Purienė. Spirkevi-

I i
I f

tų ir eina kaip sviestu patepta.
Moterų ir merginų Socialio 

klubo ansamblis, kuris susideda 
Išlavintas didysis choras.' iš parapijos gabiausių daininin

kių. ruošiasi savo pirmam vie- 
pasirodymui

I
čienė. Čirvinskaitė. Volungevi- 
čienė, Skemiškienė, Mitchelienė 
ir Mikolaitienė.

A.. Jurijonaitei L., 
Sorokai J.. Saba- 

O., Piktužiams.
Z., Sinkevičiams. 

Radavičienei.

>
I

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

rvotierdamą 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 į

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

8. 
15. 
21. 
29.

2. 
13. 
20.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Masa 
Tel. So. Boston 1298

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

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

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

Tel. Farkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston.
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnien®, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

l

Antradienį, bal. 11 d. iš Auš
ros Vartų par. bažnyčios amži- 
nastin išlydėtas Pranas Šidlaus
kas. Velionis paliko nuliūdime 
du broliu ir vieną seserį Nevv 
Haven. Conn. ir vieną brolį Phi- 
ladelphia. Pa.

Bal. 12 d., biznierių Pigagų* Parapijos Mot. Socialio Klubo 
gražioje rezidencijoje įvyko pa- mėnesinis susirinkimas įvyks 
rapijos Mot. Socialio klubo šio ateinantį pirmadienį parap. sve- 
mėnesio “party” 
susirinkimas. Po pasitarimo, p.' atsilankyti. Po susirinkimo bus 
Pigagienė visas pavaišino ska- “Easter Party”. A-liA.

komisijos tainėje. Visos narės prašomos
i 

<<

*V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviena,
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 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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VIETINES ŽINIOS
LDS 1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS

Antradienį, balandžio 25 
d., š. m.. 7:30 vai. vakare, 
įvyks LDS 1-mos kuopos 
mėnesinis susirinkimas, 
Šv. Petro parapijos salėje, 
492 E. 7th St.. So. Boston. 
Susirinkimas bus svarbus. 
Artinasi metinė organiza
cijos šventė. Užprašytos 
šv. mišios, kuriose kviečia
mi visi nariai dalyvauti. 
Todėl yra būtinas reikalas 
ateiti į susirinkimą ir pa
tirti kokiu būdu mes mi
nėsime savo organizacijos 
metinę šventę.

Valdyba.

I ta”, kurs Įvyks bal. 23 d., 7 vai. 
(vakare, bažnytinėje salėje, W.
5th St. Seselės ir augęs jauni
mas nori šiuo žavingu veikalu 
prisidėti prie parapijos iždo ug
dymo.

Medicinos Studentas, Edvar
das Ciočys, kurs metus gyveno 
So. Bostone, buvo išvažiavęs j 
Austriją mokytis. Dabar jis ra
šo Southbostoniečiams iš Kau
no. Reiškia Edvardas jau Lietu
voje gyvena. Jis yra gimęs Law- 
rence, Mass.

dainomis ir kitomis ‘ ceremoni- Į Nusikaltėli
jomis . Į sias vestuves kvie- “ 1
čiami visi Bostono ir apylinkės j 
lietuviai atsilankyti ir jose da-l 
lyvauti, kaip sukviestieji s ve-! 
čiai. Visi būsite pavaišinti, ir 
galėsite smagiai pasišokti. Viso
kių baikų bei “fonių”, kaip pa
prastai dzūkiškose vestuvėse, 
bus užtektinai. Jokių “prezen- 
tų” nereikės neštis, tik Įeidami 
užsimokėsite 25c. ir visą vaka
rą galėsite linksmintis. “Vestu
ves” ruošia Lietuvos Dukterų 
Draugija po globa Motinos Šv.
Pradžia 7 vai. vakare. Kviečia 
visus — Rengėjos.

LANKĖSI

ŽINUTĖS

Šią savaitę Bostono mokyklos 
turi atotogas. Gera proga prisi
rengti prie “Stebuklingos Ra
dastos”. Už tai didesnieji ber
niukai ir mergaitės Šv. Petro 
lietuvių parapijos kas popietis 
sueina mokytis. Seselių mokyto
jų vadovybėje, tą ilgą ir gražų 
veikalą “Stebuklingoji Radas-

“Mikado” viena mėgiama Gil- 
bert & Sulivans’ operečių, kurią 
Šv. Petro parapijos choras sėk
mingai išpildė So. Bostone, da- 
oar yra pildoma per 4 savaites 
Bostone, Colonial Theatre, gar
sios D’Oyly le arts opera kom
panijos. Įžangos tikietai iš ank
sto išparduoti — trūksta jų.

Antradienį, bal. 18 d., | 
į “Darbininko” redakcijoj p.
S. Kvietkauskas, LRKSA' 
Centro sekretorius, lydi
mas kun. P. M. Juro, LDS 
Vice-Pirm. ir Susisivieny- 
mo Dvasios Vado ir p. K. 
Venčiaus, Susivienymo iž
do globėjo.

Bal. 19 d. So. Bostono 
policija surado ir areštavo 
tūlą George Flaherty, 20 
m. amž., gyv, 283 W. Fifth 
St,, kuris, kaip Sergt. 
James L. Culleton sako, 
prisipažinęs, kad jis buvęs 
automobilio vairuotoju, 
kuriuo pereito sekmadie
nio naktį užmušė lietuvę 
moterį, Oną Rokutienę iš 
Brocktono ir sužeidė p. 
Tamošiūnienę iš So. Bos
tono ir p. Šilingienę iš 
Brocktono,

Kaip jau buvo rašyta, 
piktadarys jaunuolis tą 

p’ | automobilių buvo pavogęs.
Sergt. Culleton sako, kad 

George Flaherty prisipaži
nęs, kad jis vairavęs auto
mobilių, bet buvęs girtas, 
kad paskui bėgdamas nuo 
scenos mušėsi su vaikinu, 
ir pabėgęs, bet paskui bu- • V • 1 • . •

I

_________ ____

p°Š. Kvietkauskas lankė-1 vęs sugrįžęs į tą vietą, kur
• t T ...! si^So. Bostone** Šusivieny-1 buvo užmušta moteris, ir

__ •' nnebni trol noaieolinncmo reikalais.

DAKTARAI

Tėvas Aukštikalnis rašo 
southbostoniečiams. Jo sveikata 
neblogiausia. Darbo turi daug. 
Skelbė rekolekcijas Dotnuvoje 
akademikėms, kur kun. Kanau
ninkas F. Kemėšis profesoriau
ja. Šiuo tarpu Kanauninkas ne- 
sveikuojąs. Lietuvoje, kaip ir 
visoje Europoje, gyvenimas ver
da. Lietuva pasiruošusi ginti 
savo nepriklausomybę.

PADĖKA

į Širdingai dėk uo jame Cam
bridge, So. Boston, Brockton ir j 
Norwood’o kunigams ir para-j 
pijiečiams, kad taip nuoširdžiai 

'atminė mus ’ 
lonų Įspūdį suteikė, ypač Nor-

paskui vėl pasišalinęs.
Policija jau buvo visai 

nustojusi vilties surasti 
nusikaltėlį.

Sergt. Culleton ir specia- 
lis pol. Jeremiah Donahue 
buvo užėję į vieną krautu-

Velykų laiku. Ma- yę patikrinti netikros pen-

I

nuo

Lietuvis Dantistas
1L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Šv. Petro parapijos vaikinai ir 
merginos mokosi naują, kun. K. 
Jenkaus pagamintą, veikalą 
“Klaidų Pinklėse”, ir jo vado
vybėje. Kun. Jenkus šią savai
tę skelbia misijas lietuviams 
Hudson, Mass. Tai šią savaitę 
jaunimas mokosi vaidinti, artis
to R. Juškos vadovybėje.

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRep$hi$,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

;ose (aklose) akyse sugrąžin
iviesą tinkamu laiku.

J. L Pasatams, 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

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

Žinios IsJLietuvos
Mirė Antanas BrazdŽillS [švęsti savo jaunatviškas 

________ ! jėgas priespaudos vargi- 
A. a. Antanas Brazdžius [nančiai brangiai tėvynei, 

mirė Panevėžio mieste, ei- Jis, išgyvendamas kuone! 
damas 98-tuosius metus.iv^s^ šimtmetį, atšventė su 
Jis buvo žinomas, kaip die-įžmona; kuri teb^a gyva,, 
vobaimingas, gero budo ir: sidabrines ir auksines ves- 
duosnus žmogus.________ jtuves- šios pastarosios bu-

i vo atliktos Panevėžy kun. Į 
Retai mes rasime Lietu-į Maironio. Betrūko dar de- 

voj tokią gausingą šeimą, metų iki brilijanti-
kaip a. a. Brazdžiaus: jisi nįu vestuvių, 
turėjo 18 vaikų, kuriuos. jo šūkis: tikėjimas, dar- 
stengėsi iš paskutiniųjų fras įr viltis, kuriais jis gy- 
paaukodamas visas savo venime vadovaudamasis ir 
materialines išgales, leisti prįeš didžiausius sunku

mus išeidavo pergalėtoju.mokslan, kad jie galėtu pa

510,090 Kaucija

ryte, So. 
Įvyko ap-
Teisėjas 
kauciją.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ CRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadv/ay,
SO. BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

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

Šiauliai

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Ketvirtadienio 
Bostono teisme 
klausinėjimas, 
nustatė $10,000 
George Flaherty, kuris ne
galėjęs užstatyti .. —
sėdįs kalėjime ir laukia 
teismo, kuris įvyks už sa
vaitės.

Jis kaltinamas užmuši
me, už važiavimą būdamas 
girtu, pavojingą, važiavi
mą, pabėgimą nuo scenos, 
kur įvyko nelaimė, vartoji
mą automobilio be teisės, 
ir padarymą nuostolių.

Radmiai Sudegusios Baž
nyčios Pamatuose

Kiek laiko atgal visiškai 
medinė 

bažnyčia. Tuoj po gaisro 
buvo pradėta ardyti baž
nyčios pamatai ir vežti de
gėsiai. Bekasant pamatus, 
vienas ūkininkas rado du 
puodus, kuriuos atidarius 
rasta viename auksinių, gi 
kitame sidabrinių pinigų. 
Apie radinius tuoj buvo 
pranešta Vytauto Didžiojo 
muziejaus archeologinei 
komisijai. Polekėlės baž
nyčia, kaip spėjama, sta
tyta prieš 3—400 metų.

i ir dabar sudegė Polekėlės
i

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORI'JS ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

kinės. Ten jie bebūdami 
> užpakaliniame 

krautuvės kambary pasi- 
baisų 

sekmadienio įvykį, kad vie-

woodo Sodalietės ir uolios So. UZgirciO 
iergaii.es, kurios pasi- ,
surinko nemažą auką; kalbėjimą apie ą r

Seselėms. Įvertiname jūsų dar- i sekmadienio jyykj. kad yie- 
buotę ir maldausime Išganyto-J'l pareiškęs, kad JIS (

Bostono mergaitės, kurios pasi
aukavo ir i
Seselėms. Įvertiname jūsų dar-i

I

So. Bostonui gerai žinomas 
brolis Antaninas, O. P., buvęs 
Antanas Jurgelaitis, džiaugs
mingai rašo iš Tėvų Domininko
nų Studijų Namo, River Forest, 
III., apie savo mokslą, Velykų 
iškilmes ir vienuolišką gyveni
mą. Vasaros atostogose jis gau
siąs viršininkų leidimą rašinėti 
į “Darbininką”. Lauksime.

i 
I

i
Klierikas J. Žuromskis šią sa-1 

vaitę turi atostogas. Jis viešėda
mas pas tėvelius. E. Broadvvay, 
patarnauja Šv. Petro par. baž
nyčioje.

_
Bal. 18 d., vakare. Šv. Petro 

parapijos bažnytinėje salėje,; 
Susivienymo Centro Valdybos 
nariai — kun. P. M. Juras, p. S.; 
Kvietkauskas ir p. Vencius tu
rėjo pasitarimus su šios apylin-| 
kės kuopų atstovais iš So. Bos
ton, Cambridge. Brockton ir 
Norwood. Po konferencijėlės ir 
po Federacijos skyriaus susirin
kimo, p. Sekretorius Kvietkaus
kas pakalbėjo į susirinkusius. 
Po jo kalbėjo kun. P. M. Juras. 
Kun. P. A. Virmauskis perstatė 
gerbiamus svečius kalbėtojus. I

---------------------- i
Susivienymo Naujos Anglijos 

Aspkričio metinis suvažiavimas 
Įvyks Šv. Petro parapijos baž
nytinėje salėje, W. 5th St., bal. 
23 d. ■ 2 vai. p.p. Pageidautina, 
kad daug ir laiku pribūtų kuo-į 
pų atstovų.

DZŪKIŠKOS VESTUVĖS
ŠĮ šeštadienį, balandžio 22 d.. 

Parapijos salėje, E. Seventh 
gatvės, įvyks Jtypiškos “Dzūkiš
kos Vestuvės” su svodbinėmis

i
iI

I

Vajus Dar Tęsis Ilgiau
pažįstąs vieną, kuris žino 

vįjtą, kuris automobilių vai- 
k-jravo, kuriuo užmušė Ro- 

[ kutienę.
Sergt. Culleton ir polici

ninkas tuojau pradėjo 
I klausinėti ir iš to sužinojo' 
; kas tą baisų darbą padarė. 
; Flaherty areštuotas, pir- 

PARSIDUODA greitai mun-i miausia užsigyn5 kad jis 
nis namas. City Point apylinkė-. vairavęs automobilių,

je. 9 kambariai, visi Įrengimai, vė]iau prisipažinęs. ‘ 
namas gerame stovyje. Dėl in- _
formacijų telefonuokite SOUth ’ Flaherty jau buvo kalti- 
Boston, 3794. (11-14-18) i namas už vartojimą auto-

'mobilio be leidimo metai 
atgal, sako sergt. Culleton.

Automobilius, kuriuo 
Flaherty užmušė Rokutie
nę, buvęs neužrakintas.

jaus, kad atlygintų Jums kuo-, 
gausiausiai ir suteiktų Jums 
siems tų malonių, kurių Jūs 
biausia trokštate.

Visuomet dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus Seselės.:

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay ViewMotor Service
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.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

KRINTA?

GELBĖK

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY,
SO BOSTON, MASS.

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsa, 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 CRESČENT 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.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Durbiuiuke".

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą. nuovargį. Šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuo jaus 
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 

I skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
i snio Galinga Mostis tūkstančiams pa- 
i gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
■ TUOJAM, kad. pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini- 

; gus grąžinam.
Kaina 75c.. SI.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus iaiškų su padčka- 

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

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti- 
: krąją Dcksnio Galingą Mostį ir pa 
i sėkmės, tai visada klausk taip: DE- 
KEN'S OINTMENT ir neklausykite 

i nei jokių kitų pasiūlijimų. kad kas ii 
["siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKE?7’S OINTMENT. tai tik tada 

: aprūkysite tikrąją Deksnio Galinga 
Mostį. Parsiduoda vis;?r.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford. Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
<28-281

I

Į

I

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puiku M 
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai 
kožnam šio 
skaitytojui, 
pareikalaus 
čia 
riuose, jeigu jie 
tin; 
siųs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
niainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pageltičjo • itn-

pasių<im jums VILNĄ
7 dienoms

I
pasiųsime 
laikraščio 
kuris tik 
Jei ken- 

skatismą sąna- 
3119- 

nrba labai jau 
ken- 
ner-

L. R. Katalikų Pašaipinė Sal
džiausios Širdies Viešpaties Jė
zaus draugija per pereitus tris 
menesius davė jaunimui nuo 16 
iki 30 m. palengvinimą prisira-
šyli prie šios draugijos be Įsto
jimo mokesties. Šie nauji nariai 
tik turi užsimokėti mėnesines 
mokestis vyrai po 50c., o mote-į 
rys po 25c. Šie nauji nariai gaus' 
tą pačią pašaipą i 
kaip ir visi seni nariai. Taipgi 
palengvinimas buvd duotas nuo 
30 iki 4-5 metų — jie yra prii
mami už pusę įstojimo.

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

Per tuos tris mėnesius jauni ir 
seni galite prie mūsų draugijos 
prisirašyti su virš paminėtais 
palengvinimais. Nauji nariai 
gali Įstoti į šią draugiją jos su
sirinkimuose. kurie yra laikomi 
kas antrą pirmadieni kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. 
bažnytinėje salėje, 
So. Boston, Mass.

I

Endriejavas

Labai serga ir miršta 
žmonės

Plačiai siaučiant gripo e- 
'pidemijai neaplenkta ir ši

ir pomirtinę apylinkė. Serga visi be am-

ĮVAIRUS SKELBIMAI--------------- ---- , 
I
I
į į i

Juozas M. Dilis

vakare, po-
W. 5tn St.,

Vaidyba,

žiaus skirtumo. Suserga 
ištisos šeimos. Būtinuosius 
namų darbus ir sergan
čiuosius slaugyti turi kai
mynai.

Dėl tos priežasties labai 
nenormaliai lankomos pra
džios mokyklos. Buvo taip, 
kad iš 40 mokinių į moky
klą atėjo 8 mokiniai.

Paskutinėmis dienomis 
smarkiai pasireiškė miri-i 
mai. Du parapijos kunigai i 
per dieną pas ligonius ve-į 
žami po 2—3 ir daugiau j 
kartų. Parapijos kapinėse į 
su bažnytinėmis apeigo
mis laidojama mažiausiai 

I po 12 ir net 3 numirėlius 
per dieną, o daugelis ne- ■ 

i turtingesniųjų numirėlių 
1 laidojama kaimų kapinėse.

i

i

LaikrodininkasI
I

!

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 Wi£t»T BROADVVAY
So. Boston, Mass.

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjus.
Sodewall. Stut Meta! Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pecheli Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

♦

♦
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čevcrykus: vyrama, 
moterims ir vaikams.

447 Broadway, So. Boston

'f

reters Boston St Garage 
ir Gąsdinę Station

DYKAI Į SRA N
TlHIb’oti

pigų Metodų, 
tnms.

Mes noriai 
Pakeli. 
DYYMl’I, ir jeigu norėsite
daugiau, tų galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tų 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardų ir adresų 
tuojau i
ROSSE FRODUCTS CO. Oept. X-9 

2708 W. Karveli Avė. Chicagti, 1IL

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi a; r conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova 
yra ruimingas, 
aukštesnę 
Pašaukite 
draivinti 
jūsų durų $339.00 ir 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį

žiemą šilta
kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 

didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
kaina. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą, 
mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 

— pavairuot i. Automobilio kaina pristatyto prie 
aukščiau. Kreipkitės pas savininką —

♦

I

Boston Street Garage
119 Boston St.? Dorehester, Mass

TEL.GEN 9296

1|

♦

♦

119 Boston St.,
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9296.
Namu — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trokus.
Pctcr Pilvinis, Sav.

diieen Ann Laundry, Ine 
7-9 Ellery St,

So. Boston, Mass. 
Tol. ŠOU 2939 

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį d^rbą mums.

■

N

iergaii.es


>

Penktadienis.Balandžio 21. 1939
-......................... ....

DARBININKAS 8

Rytinių Valstybių Žinios Naujas Gyvenimas Pasibaigus Karui Ispanijoje

C. BROOKLYN, N. Y
VELYKINĖS IŠKILMĖS

šių metų Velykos pasiliks gra
žiais atminimais, nes Velykų iš
kilmės labai gražiai pavyko. Se
serų pranciškiečių gražiai su
tvarkyta procesija darė gražų į- 
spūdį. Choras. J. Brundzos ve
damas. kėlė tikinčiųjų širdis 
prie To. kurio šventę taip įspū
dingai apvaikščiojame. Net ir 
misionierius kun. J. Kidvkis tą 
pažymėjo, pasibaigus pamal
doms. nesigailėdamas chorui 
komplimentų už gražų giedoji
mą. Žmonių buvo perpildyta 
bažnyčia. Labai sėkmingos buvo 
šios jubiliejinės rekolekcijos. 
Vyrams pasibaigė Velykų antrą 
dieną. Jauno misionieriaus kun. 
Kidyko pritaikinti, kaip vy
rams. taip ir moterims, gražūs 
pamokslai visus sužavėjo. Tai 
gabumais apdovanotas žmogus.

’ tuviškos radio programos, bū
tent: šv. Juozapo parapijos:

> Lietuvių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų vietinės kuopos ir 
lietuvių Vaizbos Būto.

— 
SUSIRINKIMAS

Ateinantį sekmadienį įvyks 
LDS 5-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Prasidės pirmą vai. 
po pietų Šv. Juozapo parapijos 
senos mokyklos kambariuose.

Prenumeratoriai ar nariai sko
lingi už “Darb.” malonėkite a- 
teiti į susirinkimą ir atsiteisti. 
Kurie norite užsirašyti “Darbi
ninką” irgi ateikite į minėtą 
vietą, kur galėsite tą padaryti, 
arba kurie norėtūte atnaujinti 
prenumeratą už "Darbininką”, 
ateikite į susirinkimą.

J. Totilas.

VAIŠĖS VAIDINTOJAMS
Balandžio 13 d. kleb. kun. K. 

Paulionis iškėlė vaišes "Piloto 
Dukters” vaidintojams, už taip 
vykusiai suvaidintą net keturio
se kolonijose šį veikalą, šis vai
dinimas padarė labai gražų į- 
spūdį, kur tik jis buvo vaidina
mas.

Laukiama iš šios grupės ir 
ateityje, kad suvaidintų ką nors 
naujo, nes pas daugelį pasireiš
kė tam tikri scenos gabumai.

Bal. 12 d. suorganizuotas Pa
saulinės Parodos Lietuvių Ko
mitetas. Pirmininku išrinktas 
komp. A. Aleksis: vice-pirm. — 
A. Markevičius; rašt. — M. An- 
drikytė: ižd. — P. Jakubauskas.

i
I

ATLAIDAI, šiais metais šv. 
Jurgio atlaidai įvyks šį sekma
dienį bal. 23 d. Mišparai bus iš
kilmingi. su didžiojo choro gie
dojimu. svečias kunigas pasakys 
pamokslą.

Bal. 16 d. įvyko Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos vakarienė. 
Toastmasteriu buvo kleb. kun. 
J. Valantiejus.

Kalbas pasakė šie asmenys: 
kun. E. Gradeckis, pp. K. Besse- 
sparis. P. Gudiškis. P. Adomai
tytė. M. Virbickas, laidotuvių 
direktorius Mažeika. P. Kaunec- 
kis. kun. B. Gauronskas, M. Ka- 

■ rinauskienė. adv. Balanda. J. 
Janušaitis. P. Jakubauskas.

Šv. Juozapo par. choro grupė, 
vad. komp. Aleksiui, sudainavo 
keletą dainų. Dvi daineles sudai
navo oktetas: K. Karinauskas. 
M. Andrikvtė. A. Markevičius. 
A. Grėbliūnaitė. J. Kupstas. P. 
Adomaitytė, p. Ulinskas. p. Lu- 

Solo dainavo slaugė p.

ii' ■ - '•ssr

Pri-Šis vaizdas parodo ispanų naują gyvenimą, nacionalistinei valdžiai laimėjus karą. 1. 
mitvvišką javų malimą pakeitė nauju būdu, vartodami Amerikos ūkio mašinas, kaip parodo 2 
vaizde. 3. Barcelonos vaikai neprarado apetito prie ledų (ice-cream 1. 4. Panelės, gyvenančios 
Seville eina į gavėnios pamaldas. 5. Miesto mergaitės neša kviečių pėdas. 6. Būrys našlaičių 
žaidžia našlaityno žaismavietėje. 7. Berniukai ir mergaitės mokosi nauju būdu, amerikoniško
mis mašinomis atskirti gretinę nuo pieno ir sumušti sviestą.

Gegužės 6 d., atvažiuos iš Pa- 
tersono lietuvių par. choras su 
koncertu į mus koloniją, atsily- šytė. 
ginti mūsų chorui už "Piloto į Stulginskaitė, A. Ulinskas. Du-

; etas — A. Grėbliūnaitė, A. Mar
kevičius. Kvartetas — K. Kari- 

j nauskas. A. Markevičius,
Kupstas ir A. Ulinskas.

E. Digimas grojo pianino 
monika.

Dukters" pas juos vaidinimą.

WATERBL’RY, CONN j.

ar-
VELYKŲ ATGARSIAI
Žmonės apsivylė, manydami. Baigiant programą kalbėjo 

kad vėlyvos Velykos bus šiltos, komp. A. Aleksis apie Pasaulinę
Velykų rytą oras buvo pusėti- Parodą ir lietuvių dalyvavimą, 

nai šaltas. Linksmi Aleliuja gar- ■' Programai pasibaigus, prasi- 
sai kylo aukštyn į padanges ir dėjo šokiai, 
ten pindamiesi su snaugėmis \ 
nyko.

Po pietų oras prasiblaivė, sau- siems 
lutė pasirodė ir sušildė orą ir' 
žemę. Žmonės apsirengę žiemi
niais drabužiais ir pasipuošę pa
vasario gėlėmis, ypatingai mo
terys. vaikščiojo šen ir ten mie
sto gatvėmis. Susitikę draugus, 
sveikino vienas antrą Šventų 
Velykų proga.

Suskambėjo Aleliuja ir lietu
viškos meliodijos radio bango
mis. Tą dieną įvyko net trys lie-

Vakarienė ir šokiai pavyko.
Rengimo komisija dėkoja vi- 

kolekto- 
šeiminin-

aukotojams,
riams, darbininkams.
kėms, tikietų pardavinėtojams, 
programos dalyviams ir visiems 

į dalyviams. K&resp.

Į
I

rengimas, kurį rengia moterų 
skyrius, kartu su Pasaulinės 
Parodos K-to pritarimu. Visas 
pelnas skiriamas Parodos išlai
doms padengimui. Bus ir prog
rama, kurią išpildys Apr. par. 
mokyklos vaikučiai, vad. p. Ba
ronaitei ir didžiųjų p. Stilsonai- 
tės - Antanavičienės šokėjų gru
pė. Dainuos Dulkės vyrų choras 

■ ir BrunSzos naujai sutvertas an
samblis. kuris išpildys “Aš ne 
gert atėjau” Gruodžio: “Anoj 
pusėj ežero” J. Žilevičiaus ir 
“Tu ir Aš” A. Vanagaičio.

Gražu, kad moterys pirmuti
nės parodė gražų pavyzdį ir ben
drai dirba visos, tad it" vaisių 
reikia tikėtis gražių.

“AMERIKOS” PARENGIMAS

NEW BRITAIN, CONN
GAUSUS JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS

BROOKLYN, N. Y
BENDRAS PARENGIMAS
Šį sekmadienį, bal. 23 d.. Ar- 

cadia Hali įvyksta bendras pa-

Priaugančiųjų parapijos cho
ras rengia vakarą, balandžio 30 
d., parapijos salėj. Įsigykite bi
lietus iš anksto pas vaikučius ir 
paremkite jų pirmą parengimą, 
priduokite jaunimui daugiau e- 
nergijos, kad ateityje daugiau 
darbuotųsi Bažnyčios naudai, o 
taipgi lavintųsi lietuvių kalboje 
ir dainose.

ROCHESTER, K. Y

O.

ra daug jaunų vyrukų, kurie 
galėtų priklausyti prie choro: 
taipgi kas yra mūsų senesniems, 
arba buvusiems choristams, ku
rie per ilgus metus giedojo ir 
savo balsais garbino Dievą ? Ka
dangi mūsų parapijos choras 
gavo kvietimą dalyvauti Lietu
vių Dienoje Pasaulinėje Parodo
je, taigi būtų gėda mūsų koloni
jai ir visai parapijai, kad reikė
tų pasirodyti su sau jale daini
ninkų. Čia jau reikėtų visiems 
rimtai susirūpinti ir stengtis pa
didinti chorą. Penktadieniais y- 
ra choro pamokos parapijos 
svetainėje. Taigi, kurie nori pri
sirašyti gali į pamokas ateiti ir 
bus priimti.

PARAPIJOS CHORAS 
RENGIA ŠOKIUS

Balandžio 30 d., Šv. Kazimiero 
parapijos choras ’ rengia Seno
viškos Mados šokių vakarą. 
Gros geras orkestras ir bus ga
bus mokytojas tiems, kurie ne
moka senoviškų šokių. Patarti
na visiems ateiti.

Šiomis dienomis, kad ir pavė
luotai. lietuviai visu smarku- 
mu rengia masinį susirinkimą, 
parapijos svetainėje, bal. 21 d., 

j 7 vai. vakare. Susirinkimas — 
prakalbos rengiamos bendrai 
visų draugijų, kuopų ir klubų 
vardu.

i

Rengimo komisijos pirmas 
susirinkimas įvyko bal. 12 d.

Masiniame susirinkime bus 
renkamos aukos Lietuvai ir pri
imtos rezoliucijos.

Kalbėtojai bus vietiniai, bet 
patys geriausi, būtent, kleb. 
kun. J. Bakšys, P. Svetikas, J.
Čepas. M. Duseikas, B. Černau- ATVYKS RADIO DAININ1N-

I skas ir Dr. Prof. Akelaitis. Pa- KAI-KĖS
starasis kalbės anglų kalboje. Moterų Sąjungos 33-čia kuo- 

Plačiau kalbama, kad kiekvie- pa rengia nepaprastą vakarą ge
nas aukos dienos uždarbį. gūžės 7 d., parapijos svetainėje.

Ant. Žiemys. Sąjungietėms į talką atvyksta 
VVaterbury Vaizbos Būto radio 
grupė, kuri išpildys gražių dai
nų ir muzikos programą. Taip
gi dalyvaus “Vincukas ir Onu
tė”, kurie savo pasikalbėjimais 
kiekvieną palinksmina per ra
dio. Pasižadėjo atvykti ir Dr. 
M. J. Colney - Aukštikalnis, ve
dėjas Vaizbos Buto radio prog
ramos, ir p-nia Colney - Aukšti- 
kalnienė. kuri daug darbuojasi. 

I Vietiniai taipgi pasirodys su

NEW HAVEN. CONN

Velionė buvo nepaprastai ma
lonaus būdo, uoli ir didi katali
kiškos spaudos rėmėja. Priklau
sė prie Tretininkų. Šv. Rožan-

Bal. 16 d. šioje kolonijoje įvy-i^^aus- Šv. Onos draugijų. Taip-
ko lietuvių katalikų jaunimo iš gi nuoširdžiai rėmė Tėvų Mari-

‘ į katali
kišką veikimą, nors ji pati buvo

i

visų Connecticut lietuvių kolo- Joni4- Saleziečių ir visą
. . } Trzai Ir J o n y>

nijų. - - - ‘
Dalyvavo apie 200 jaunuolių.1 neturtinga ir našle per 8 metus. 

Visi rimtai svarstė katalikiško J* v's^ ^a*^^ dirbo sunkiai, 
veikimo reikalus. Iš Dvasios Va
dų dalyvavo šie:

VELYKŲ ŠVENTĖMS 
PRAĖJUS

Negalima praleisti nepaminė
jus, kad Velykų šventės mūsų 
parapijoj iškilmingai šventėme. 
Viešpaties karstas buvo nepapra 
štai gražiai išpuoštas gėlėmis ir 
žvakėmis, kas sudarė labai gra
žų vaizdą. _ Daug svetimtaučių1 Suvaidintas
aplankė mūsų, banyčią ketvirta- j veiksmo juokingas veikalas: 

“Blaivininkas ir Girtuoklė” ir 
deologas “Laiškas Nuo Barbo
ros”. Įžanga 25 centai. Progra
mai užsibaigus bus “Driskių” 
šokiai. Bus teikiamos dovanos.

Gargždiškė.

■ Velionė kilus iš Lietuvos, Ru- 
. kleb kun. A. Paminos par.. ir ilgai gyvenus1 

Vaškelis, kun. P. Karlonas. kun. Punsk° par.. Mockavoje. Šioje 
E. Gradeckis, kun. J. Kripas.

Po susirinkimo, vietiniai pa-
vaišino visus skaniais užkan- Andriejaus

I

aplankė mūsų banyčią ketvirta
dienį, Penktadienį ir šeštadienį, 
ii- negalėjo atsigerėti gražiomis ’ 
ceremonijomis.

Velykų rytą atėjau anksti į 
bažnyčią, ir jau radau daug 
žmonių, ir vėliau prisipildė baž
nyčia. Kaikurie turėjo stovėti. į 
Kaip būtų malonu, kad kiekvie
ną sekmadienį sueitų tiek daug1 
žmonių. Altoriai buvo papuošti Į 
lelijomis ir palmomis. Prasidė
jus Prisikėlimo apeigoms, kleb. 
kun. M. Pankus, nešdamas Šven
čiausiąjį, vadovavo procesijoje.

Parapijos choras labai gražiai 
ir sutartinai giedojo mišias, už 
ką priklauso garbe varg. A. Kri- 
pienei ir visam chorui.

Malonu buvo matyti, kad la
bai daug žmonių ėjo prie Šv. 
Komunijos. Klebonas pasakė tai 
dienai pritaikintą pamokslą, 
kviesdamas visus pasinaudoti 
Dievo malonėmis, ir sveikino 
visus Šv. Velykomis. Viešpaties 
karstą ir altorius papuošė p-lės 
O. Miliauskaitė, ir P. Kelpšytė. 
Už jų triūsą lai Aukščiausis at- 
lygina.

—

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Conn. 

Apskričio Kuopoms
Šiuomi pranešu visų kuopų ži

niai. kad Moterų Sąjungos 
Conn. Apskrities pusmetinis su
važiavimas įvyks balandžio-Ap- 
ril 30 d., 1939, Vyčių Name, 

i Greene gatvės. Waterbury. Ct. 
Prasidės 1:00 valandą po pietų.

Kadangi šis suvažiavimas bus 
priešseiminis ir priešgegužinis, 
tai svarbu, kad visos kuopos 
skaitlingai atstovių atsiųstų, 

i Kviečiu kuopas gaminti įneši
mus seimui ir apskričiui. Reikia 
apsvarstyti naujų narių vajaus 
eigą mūsų kuopų tarpe.

M. Jokubaitė.
Mot. S-gos Conn. Apsk. rašt.

šalyje pragyveno 35 metus.
Palaidota iškilmingai iš 

par. bažnyčios 
Marijos kapuose.

Lai būna amžina 
mirusiųjų vėlėms.

šv.
Šv.

linksmybė 
T. M.

BRI9GEP0RT, CONN
Pereitą sekmadienį įvyko La- 

bcr Lyceum salėje, gražus “A- 
merikos” koncertas su Mariana
polio studentų vaidinimu. Kon
certe dalyvavo: pianistai Šid
lauskas ir židžiūtė; smuikinin
kė Digtiūtė: dain. Kižytė. Visi 
savo užduotį gražiai atliko. 
“Už Tėvynės Laisvę” veikalą 
gana vykusiai išpildė Mariana
polio studentai, kurių net 16 as
menų vaidino. Visi gražiai var
tojo lietuvių kalbą. Publikos bu
vo gana daug.

dr-

džiais, o Sodalietės išpildė gra
žią programą, vad. p. M. Karlo- 
naitei. Po to. įvyko šokiai.

Gaila tik. kad visas susirinki
mas buvo vedamas anglų kalba, 
lig mūsų jaunimas nemokėtų
lietuvių kalbos. Moka, tik kodėl Pirmas Marijos Vaikelių 
nekalba, tai nesuprantama. Jau- jos rengiamas Minstrel, balan- 
nime. juk jūsų čia niekas never- <įžio 16 d. pavyko. Žmonių buvo, 
čia kalbėti angliškai, tai kodėl; pilna svetainė, nebuvo kur nė 
nevartoti gražios lietuvių kai-’ stovėti. Vakarą vedė p. Kotrvna I 

J

PARAPIJOS CHORO NAUJŲ į 
NARIŲ VAJUS

Teko draugiškai pasikalbėti 
su Šv Kazimiero par. choro var
gonininke. p-nia A. Kripiene ir vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
visais choristais bei choristėms.! S1 ančių lapelius. Kiekviena 
Visi rimtai susirūpinę, ir jaučia i tinkamai ir Kražiai įlius- 
trūkumą vyriškų balsų. Mergi- truota — atvaizduota pa
nų yra kiek daugiau, bet galėtų veikslais. Kaina tik 25c. 
būti ir daugiau, bet vyrų tai vi
sai mažai. Velykų sekmadienį 
tėmijau. kad mūsų parapijoj y-1

Petruškevičiūtė. Vaidintojai, šo
kikai. solistai ir ansamblis gra
žiai padainavo. Visiems pianu 
akomp. A. Stanišauskas. Pažy
mėtina kaip solistė p. Mildred 
Petruškevičiūtė. su gražiu la
vintu kontralto balsu, labai gra
žiai išpildė solo “Niekados”. Šį 
vakarą rengiant daug darbavosi 
mergaičių komitetas, bet di
džiausias kreditas priklauso 
kun. Ražaičiui, kuris daug darbo 
įdėjo į šį vakarą. Kleb. kun. J. 
Kazlauskas kalbėjo ir dėkojo 
visoms vaidintojoms rengė
joms. ir svečiams. Reikia tik 
pasidžiaugti mergaičių gražiu 
parengimu.

bos.
PARAPIJOS BAZARAS

Bal. 21, 22. 28 ir 29 d.d. įvyk
sta visų katalikiškų draugijų 
bazaras Šv. Andriejaus par. sa
lėje. Pelnas skiriamas parapijai 
— bažnyčios langų pagražini
mui.

Kviečiami visi dalyvauti ir pa
remti kilnų tikslą.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

BROCKERT’S ALE
i

NEWARK,N.J

29

1

OUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą 
OUEEN MARY KOVO 24. BAL. 7. 
AOUITANIA Bal. 1, Bal. 15,

Specialia Velykine Kelione

Į LIETUVĄ“
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY KOVO 24 DIENĄ '

Reikalaukite 
knygelių: "Kaip parsivežti savi gi- 
iš Europos".

Ka tik gavome iš Lietu-

CUNARD WHITE STAR
Anthony F. Sweetra, 135 Newbury St.. Lawrence. Mass. 
L. J. Stasikelis. 233 Pleasant St.. Gardner. Mass.
A. K. Neviackas, 112 VVashington St.. Nonvood, Mass. 
Darbininkas. 366 West Broadway. South Boston. Mass.
G. Kybą. 14 Vernon St.. VVorcester, Mass.

PADARYTAS IŠ LIETUV OS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 E’.lsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Cohunbia Rd.,

South Boston

PITONE
So. Boston

Bal. 10 d. įvyko L. Vyčių 
kp. susirinkimas.

p. A. Karčauskaitė užėmė pro
tokolų raštininkės pareigas, at
sisakius nuo tų pareigų p. Julei 
Biekšaitei, kuri yra perdaug už
imta kitais darbais.

Išrinkta atstovai į Apskričio 
suvažiavimą, kuris įvyksta bal. 
23 d., Maspethe.

Atnaujinimo pažinčių pramo
ga neužilgo įvyks: jau daromi 
prisirengimai.

Pramogų rengimo komisija 
pranešė, kad tėvus pagerbti va
karas greit įvyks ir ragino vi
sus dalyvauti.

Šokių komisija pranešė, kad 
kuopos šokiai įvyks rudenį, rug
sėjo mėn. Šis pranešimas pada
rytas iš anksto, kad tą vakarą 
nerengtų kitos organizacijos.

Po susirinkimo įvyko socialė 
programa. Visi nariai praleido 
linksmai laiką. K V.

STUDENTŲ VAIDINIMAS
Sekmadienį, bal. 23 d. Maria

napolio Kolegijos Studentai su
vaidino dramą “Už Tėvynės 
Laisvę”, šv. Andriejaus lietu
vių par. salėje. 7:30 vai. vakare.

Patartina visiems ateiti ir pa
matyti gražų vaidinimą ir pasi
gerėti jaunuolių studentų išsila
vinimu ir gražia lietuvių kalba. 
Ypatingai kviečiamas jaunimas.

DAUG SERGA IR MIRŠTA
šiomis dienomis labai daug 

žmonių serga įvairiomis ligo
mis. Nemažai ir miršta.

Bal. 15 d. mirė Katrina Bart- 
nikienė, 65 m. amž. Paliko nu
liūdime vyrą.

Bal. 16 d., General ligoninėje, 
po trijų dienų sirgimo, mirė vi
sų mylima senutė Ieva Kalaus- 
kienė, apie 70 m. amž. Paliko 
nuliūdime du sūnų, vieną dukte
rį, vienuolika anūkų ir vieną au
gintinę.

-------------------------------------- i

Praeitą savaitę kleb. kun. J. 
Kazlauskas ir varg. A. Stani
šauskas lankėsi Marianapolio 
Kolegijoj, kur pasimatė su Ko
legijos rektorium kun. dr. J. | 
Navicku ir kitais kunigais. Kun. 
švedas muz. A. Stanišauskui 
parodė visą Marianapolio Kole
gijos nuosavybę. Tikrai gražus 
lietuvių katalikų išeivijos tur
tas, tai lietuvybės šaltinis, ir 
mūsų jaunosios kartos lietuvy
bės ateitis. Bet labai gaila, pra
eitą metą uraganas, padarė tiek 
daug nuostolių Kolegijai; šimtai 
medžių dar ir dabar guli išvers
ti, ir ims ilgą laiką kol bus vis
kas sutvarkyta.

“DARBININKAS”
366 W. Broadwav, 
So. Boston. Mass.

Parsiveškite savo gimines! 
veltui 
minės .

iIlAnaS tiėliai tolimesnių informacijų kreipkitės į:


