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Paryžius, Prancūzija, — 
Geg. 11 — Lenkija išgavu- 
si Prancūzijos ir Anglijos 
pasižadėjimą, kad Danci
go klausimas nebus kelia
mas Tautų Sąjungos seci- 
joje, kuri įvyksta gegužės 
15 d.

Lenkija bijosi, kad kom
promiso keliu nebūtų iš
spręstas ginčas su Vokie
tija.

Pradeda Atsipeikėti

Lietuviai komunistai bu
vo apsvaigę nuo rusų ko
munizmo opiumo, bet po 
didelių sukrėtimų komu
nizmo viršūnėse Rusijoje, i 
komunistai pradeda at
gauti sąmonę ir protą.

Pačioje atsipeikėjimo 
pradžioje lietuvių komu
nistų spauda pradėjo tal
pinti teigiamas žinias iš 
Lietuvos; Klaipėdos nete
kus pasisakė remsią Klai
pėdos pabėgėlius, bet ne 
Ginklų Fondą.

Šiomis dienomis lietuvių 
komunistų spauda gavusi 
iš Lietuvos komunistų at
sišaukimą. kuriame ragina 
remti ginklų fondą ir ginti 
Lietuvos nepriklausomy
bę.

Lietuvos komunistai sa
ko saviesiems:

“Mes šaukiame
remti ginklų fondą.
“Mes šaukiam visus pla
čiai stoti į šaulių sąjun-

-

visus
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Komunistų Vadų Nauji 
Įsakymai

ant
Kapines Vilnijoje. Jauna našlaitėlė, tetules globojama, rokuoja savo vargus 
motutės kapo.

Vatikanas, geg. 11, — Vokietija taip pat tikro at- 
Popiežius Pijus XII kvie- sakymo nedavė, bet jau 
čia tautų vadus suvažiuoti vyriausybės sluoksniuose 
į Vatikaną tarptautinės; kalbama, kad Katalikų •! *1 1 T* m

' Lietuvos Kariuomenės Va
das Generolas Raštikis 

Varšuvoje

Sveika Marija. Motina Dievo. 
Iš Dangaus duota naujoji Ieva. 
Teikis atmint mus savo širdyje. 
Melsk už mus Dievą.

Sveika Marija!

Panelė Šventa, pilna malonės. 
Platink vienybę, sutaikink žmones. 
Naikink rūstybę mūsų širdyje. 
Suteik ramybės.

Sveika Marija!

Motina šventa ir nekalčiausia. 
Duok nekaltybės dorą brangiausią.
Dildyk širdyje pikto vergiją. 
Duok Dievo meilės.

Sveika Marija!

O Karaliene visų šventųjų.
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų. 
Neduok mums rastis baisioj ugnyje. 
Nuvesk j dangų.

Sveika Marija!

Ispanija Išsitraukė Iš Tautų 
Sąjungos

I

taikos reikalais. Jie pa- Bažnyčiai nepridera kištis 
kvietė Anglijos, Prancūzi- j į politikos dalykus, ir kad 
jos, Italijos, Vokietijos ir Dancigo 
Lenkijos vadus. Tuo rei- • vokiečiai 
kalu Boston Evening, ja tyli, į 
Transcript, geg. 9 d. rašė: i šaukimą 
“Pijaus XII šaukimas val
stybių vadų taikos pasita
rimo reikalais nėra tuščias 
idealizmas, bet praktiškas

klausimą patys 
išspręsiu. Lenki- 
Poniežiaus atsi- 
nė žodžio dar ne- 
Anglijos ir Pran- 
vyriausybės pa-_ _ - - _ - - f

i

j tai svarbus reikšmin
gas. Pasaulinėje Parodoje 

Idalyvauja apie 60 tautų iš 
viso pasaulio. Kaip džiugu, 
kad ir Lietuva atstovauja
ma.

Tautiečiai, kuriems tik 
aplinkybės leidžia daly
vaukime atidarymo prog
ramoje.

p. Mizara, Brooklyno lie- diplomatinis nurodymas, 
tuvių komunistų laikraš- 
čiui “krislų” rašytojas, sa- ’ ~
ko:

“Šitų žodžių rašytojas į 
aukojo ginklų fondui ir 
stojo už tai, kad surinkti 
tam tikslui pinigai, turi 
būti ten ir pasiųsti.
“Tūli žmonės dėl to 

tuomet bandė kelti triu
kšmą. Aš ir kiti mūsų 
draugai, kurie bendrai 
aukojome ir su ta nuo
mone stovėjome visiškai 
teisingi”.
Vadinasi, “tūli žmonės” 

p. Mizarą pasmerkė. Tie 
patys “tūli žmonės” ir i

Ii, be ginklų, savo ginčus 
išaiškinti ir karą pašalinti. 
Jei jie sutartų, kad karo 
nebus, jo tikrai nebūtu. Y- 
ra vilties, kad Popiežiaus 
Pijaus XII pastangos Eu
ropos karą atitolins”.

Tačiau, Europos tautos, 
kurios sakosi, kad jos nori' 
ne karo, bet taikos, į Po
piežiaus atsišaukimą gana 
šaltai atsinešė. Italija pa
reiškė palankumą; Pran
cūzija sako, kada dabar ei
na ginčas tik tarp Vokieti
jos ir Lenkijos, ir tos dvi 

x , .v. valstybės gali pačios savo
P”®»’ ginčus užbaigti; .

vo, kad nesiustų aukų.
Dabar ir tie “tūli žmo

nės” turi nutilti ir pasi
duoti direktyvai iš 
šaus.

Vadinasi, dabar turime I 
bendrą frontą, nes visos 
srovės, išskyrus socialis
tus, pasireiškia Lietuvos 
gynėjais, Lietuvos apsigy
nimo rėmėjais. Gal būti 
dabar bus nebereikalinga 
ir bendra taryba, nes be- 
lenktyniaudami daugiau 
sudėsime aukų Lietuvai, ir 
aukas duosime visi pagal 
išgalės. Svarbiausia, kad 
visi aukotume.
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I NEW YORK. Geg. 9 — 
Lietuvos Paviljono atida
rymas sekmadieni, antrą 
valandą po pietų.

Budrys.

Ketvirtadienio rytą. geg.
11 d. š. m. p. Danielius A- 
verka, “Amerikos” admi-| 
nistratorius ir LDS Centro 
Kontrolės Komisijos na
rys. telephonu praneša, 
kad Lietuvių Paviljono a- 
tidarymo proga, Maspetho 
lietuvių par. bažnyčioje į- 
vyks iškilmingos šv. mi
šios su asista, kurias cele- 
bruos tos parapijos klebo
nas ir Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. Jonas 
Balkūnas.

Paviljono iškilmingas a- 
tidarymas įvyks 2 vai. po 
pietų Pasaulinėje Parodo
je prie Vytauto Didžiojo 
stovylos. kuri yra pastaty
ta aikštėje.

P-lė M. Avietenaitė. Lie- Lenkija Veda Derybas Su 
tuvos Paviljono komisaras 
pradės programą įžangine 
kalba.

Apreiškimo ir Karalie
nės Angelų parapijų cho
rai ir fleitų ir būgnų benai 
išpildys muzikalę ir dainų 
programą.

Atidarymo programoje 
dalyvaus ir turiningas kal
bas pasakys Lietuvos Pa
siuntinys pulk. p. Povilas 
Žadeikis ir Lietuvos Gene
ralinis Konsulas pulk. p. 
Jonas Budrys.

Taipgi vra užkviesti Pa
saulinės Parodos korpora
cijos pirm. p. Whalen ir ki
ti įžymūs oficialai.

Šis Lietuvos Paviljono a- 
tidarymas yra mūsų tau-

Maskva, geg. 11, — Ko
munistų internacionalas 
arba kominternas išleido į 
pasaulio komunistus tokį 
įsakymą: “Jūs reikalauki
te Anglijos, Prancūzijos ir 
Amerikos buržujų vyriau
sybių Ispanijos radika
lams pagalbos, taip pat 
pagalbos Čekoslovakijai, 
Albanijai ir Abisinijai: rei
kalaukite karo ginklų ir 
paskolos Kinijai”.Kaunas, gegužės 8 d. — 

Generolas Raštikis išvyko 
į Varšuvą, kame dvi dieni 
bus Rydz Smiglio svečias. 
Lenkų spauda šį vizitą la- — Ispanijos užsienių rei- 
bai entuziastingai sveiki- kalų ministras pasiuntė 

Tautų Sąjungos sekreto
riui Genevoje pareiškimą, 
jog Ispanija išsitraukia iš 
Tautų Sąjungos.

Iškilmingai Praėjo Motinos 
Diena

Burgos, Ispanija, geg. 11 Rusija

na.

pasakė... 
cūzijos 
reiškė, kad laukia Lenki-l 
jos žodžio , kaslink Popie
žiaus atsišaukimo. Jeigu 
Lenkija sutiktų dalyvauti 
Vatikano konferencijoje, 
tada ir jos dalyvautų. Jos 
taip pat pareiškė. kad 
Dancigo klausimas turėtų 
būti išrištas taikos būdu. 
Popiežiaus nurodvmais ir 
patarimais taika tikrai 
būtų sudaryta tarp tautų, 
jei tik tautų vadai jo pa
klausytų.

Lenkijos Prezidentas Gavo 
Diktatoriaus Teises

Lenkai Vaišina Lietuvos 
Gen. Raštikį

Pasižada Ginti Lietuvos 
Nepriklausomybę

Varšuva, Lenkija —Len
kijos seimas prez. Moscic- 
kiui suteikė nepaprastos &«1 VU Z

. Anglija gallos iki lapkričio Įdie
nosi ginklų . fondui., agita- pasįsak£ pritarianti tokiai nos. Ta gale duota tikslu, 

kad sustiprintų krašto ap
saugą.

konferencijai, bet oficia
liai nieko dar nepareiškė;

vir LIETUVOS VISUOMENE APSI
GYNIMO FONDUI JAU SU AU

KAVO DU IR PUSĘ MILI
JONO LITŲ

Kaunas, gegužės 11 d. — 
Iki šiol Lietuvos visuome
nė Apsigynimo Fondui su- 
aukavo du ir pusę milijono 
litų. Šiam reikalui nuošir
džiai aukoja ūkininkai, 
darbininkai, moksleiviai ir 
kariai. Nemaža aukų gau
ta ir iš Vilniaus Krašto, 
Anglijos ir Amerikos lie
tuvių. Užsienio lietuviai 
gražiomis aukomis rodo 

1 meilę gimtosios žemės 
laisvei.

Ispanijoje Atstatomi Gyven-

Paskirtas Antras Vidaus

tojų Namai

Burgos. Ispanija, geg. 11 
— Generolo Franco įsaky
mu, vyriausybė įmasi ats
tatyti namus sugriautus 
karo metu.

Varšuva, Lenkija, geg. 
11 — Lenkijos prez. Mos
čioki labai iškilmingai su
tiko Lietuvos Kariuome
nės Vadą gen. Stasį Rašti- 
kį ir iškėlė vaišes. Taipgi 
vaišino ir maršalas Ridz- 
Smigly.

Gen. Raštikis turėjęs pa
sikalbėjimą ir su Lenkijos 
užsienių ministru Becku.

Lenkijos spauda labai 
palankiai rašo apie Lietu
vą ,ir nori įtikinti, kad len
kai padėsią ginti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Bet šis lenkų “nuoširdu
mas”, kad tik nebūtų pa
našus į Suvalkų sutartį ir 
kovo 17—19 d.d. ultimatu
mą.

i

Anglija - Rusija Negali 
Susitarti

Maskva, Rusija, geg. 11, 
- Sovietų Rusijos komi-

sarai įžiūrėjo Anglijos ne-
Reikaly Ministerijos Gen. n“°širdumą. Anglija siu

*■ 9 linai m c AT! T^llc

Sekretorius

Kaunas, gegužės 11 d. — 
Vidaus Reikalų Ministeri
jos antru Generaliniu Sek
retorium paskirtas Savi
valdybių Departamento 
Direktorius Barkauskas.

Pasikorė Buvęs Klaipėdos ' S 
Direktorijos Narys Suhrau

siu- 
liusi sovietams vienpusiš- 

įką paramą. Anglija neža
dėjusi jokios pagalbos So
vietams, jeigu jie būtų už
pulti, o tik norėjo, kad so
vietai pagelbėtų Anglijai 
ir Prancūzijai susimušus 
su Hitleriu ir Mussoliniu.

Bet Anglija nieko nesa
kiusi apie paramą sovie- 

į mažes
niųjų valstybių nepriklau
somybę.

Anglija Užginčija

Kaunas, gegužės 7 d. bu
vo iškilmingai atšvęsta 
Motinos Diena. Ta proga 
užregistruota per 1500 
gausių šeimų turinčių virš 
dešimts vaikų. Gausios 
šeimos premijuojamos, o 
neturtingos šelpiamos.

UŽREGISTRUOTA 10,231 
KLAIPĖDOS PABĖGĖLIS

------------------------------------------------------------______________________________________

Vokietijos Karo Orlaivis Su
dužo Ant Prancūzijos 

Žemės
i

Besancon, Prancūzija, — 
Geg. 11 d. — Prancūzijos 
žinių agentūra praneša, 
kad Vokietijos karinis or
laivis nukrito Prancūzijos 
teritorijoje, 
sudegė. Du 
mušta.

Spėjama.
vis buvo paleistas šnipinė
jimo tikslu. Vežėsi ir kul
kosvaidžius.

Kaunas, gegužės 11 d.— 
Iki šiol Lietuvoje užregis
truota 10.231 Klaipėdos 
pabėgėlis.

Rusija Siūlo 4 Valstybių 
Paktą

Varšuva, Lenkija, geg. 
11 — Sovietų Rusijos už
sienių reikalų vice-komi- 
sarui Vladimirui P. Po- 
temkinui atvykus iš Mas
kvos “apsilankymo” tiks
iu, įvyko pasitarimas ir 
' derybos dėl sudarymo 
draugingumo ryšių tarp a- 
biejų valstybių. Potemki- 
nas tuo reikalu telephonu 
kalbėjosi su Maskva.

Pranešama, kad Potem- 
kino su Becku pasikalbėji
mas buvęs ilgas.

Lenkijos atstovas tikri
no Vokietijos vyriausybei 
ir kitų valstybių vyriau
sybėms. kad Lenkija ne
daranti su sovietais jokios 
sąjungos prieš Vokietiją 
arba bile kurią kitą vals
tybę. o tik norinti page
rinti draugingumo santy
kius.

Prezidentas Įteikė Kongre
sui Perorganizavimo Planų

susidaužė ir 
lakūnai už-

kad tas orlai-

Buvęs Karalius Kalbėjo 
Apie Taikų

Klaipėda, gegužės 11 d.
— Šiomis dienomis Klai
pėdos kalėjime pasikorė 
buvęs Direktorijos narys
Suhrau. Direktorijoje ‘ jis kad jos pasiūlymas sovie-

I

Londonas, geg. 11 —An
glijos valdžia užginčija, ■ - ■ - -

atstovavo nacionalsocialis-itams būtų vienpusiškas, 
tus. i kaip kad tvirtina Maskva.r f

Maskva, Rusija, geg. 11,
— Sovietų Rusija pasiūlė |Prez.
4 valstybių savitarpinės Kongresui 
pagalbos paktą (sutartį), vyriausybės

Nori, kad tokią sutartį Svirno planą, 
pasirašytų Anglija, Pran- ~ 
cūzija, Lenkija ir Rusija.

I

Paryžius, geg. 11 — Bu
vęs Anglijos karalius Ed
vardas VIII, Windsor ku
nigaikštis pasakė kalbą 
per radio iš Verduno, 
Prancūzijos. Jis kalbėjo 
pie taikos išlaikymą.

Anglija ir Vokietija 
kalbos netransliavo.

Reikia pažymėti, kad ku
nigaikštis Edvardas prita
ria Anglijos katalikų su
manymui šaukti konfe- 

irenciją už taiką.

c. — 
įteikė 

antrąjį

VVashington. D.
Roosevelt

savo
perorganiza-

Prezidentas nori, kad 
Kongresas priimtų jo pla
ną. pagal kurį 14 tarpde- 

Prisiekė 1700 Susisiekimo partamentiniai biurai bū
tų prijungti prie departa
mentų, o kiti panaikinti.

Kaunas, gegužės 7 d.,į Prezidentas įrodinėja, 
Tautai ir Valstybei iškll- kad perorganizavus vy- 
mingai prisiekė 1700 Su- riausybę. būtų sutaupyta 
sisiekimo Ministerijos tar- mažiausia 1.250.000 dole- 
nautojų. irių į metus.

Ministerijos Tarnautojų

Darbininkų Radio Programa
I a-

jo

Darbininkų Radio programa įvyks šeštadieni, ge
gužės 13 d., 2 vai. po pietų. Programą išpildys komp. 
Jonas Čižauskas ir art. - dain. Marijona Čižauskienė, 
dainininkai, ir mokytoja p-lė Genovaitė Vaitiekūnaitė, 
smuikininkė iš \Vorcester. Mass.

Šią programą skiriame Motinos ir visų motinų 
garbei.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kl. ir klau
sykitės dainų, muzikos ir kalbų iš \VCOP stoties. Bos
ton, Mass.

\



Penktadienis. Gegužės 12. 1939

ĮVAIRIOS ŽINIOS
I Priešinasi Amerikos Kon

greso Užbaigimui

Anglija Įspėja Vokietiją
Dėl Dancigo Prasidėtų Pasaulinis 

Karas
Londonas. Anglija, geg. 

11 — Premieras Neville 
Chamberlain šiandien i- 
spėjo Vokietiją, kad Dan
cigo užėmimas ir grasini
mas Lenkijos nepriklau
somybei iššauktų pasau
lini karą, kuriame Angli
ja turėtų kovoti.

Prancūzijos premieras 
Daladier. kalbėdamas Pa
ryžiuje. užgyrė Chamber- 
laino sentimentą.

Žemės Bankas Baigė 
Varžytinių Sezonų

Vokiečiai Gėrisi Lietuvos 
Geležinkelininkais

Į

Vokiečių laikraščiai 
rašė Klaipėdos krašto

ap- 
ge- 

ležinkelių, kurių esama 138 
km. perėmimą ir Įjungimą 
Į Reicho geležinkelių tink
lą. Perėmimas įvykęs labai 
tvarkingai. Visi laikraščiai 
su pasitenkinimu pabrėžia 
lietuvių geležinkeliečių ko
rektiškumą: jie padėję vo
kiškam personalui susipa
žinti su darbo apvstovomis 
ir jį visokeriopai parėmę. 
Dėl to geležinkelių susisie
kime neivykę jokių sutri
kimų.

Toliau vokiečių laikraš
čiai paduoda žinių, kokią 
geležinkelių medžiagą Lie
tuva perleidusi Vokietijai 
ir kokios bus teikiamos 
Lietuvai lengvatos tranzi
te Klaipėdos krašto gele
žinkeliais.

ge-

Kaunas — Žemės bankas 
jau užbaigė pavasario ū- 
kio vartžytynių sezoną.

Paskutinėms varžyti
nėms buvo paskirta 23 ū- 
kiai, bet 14 ūkių susitvar
kė ir varžytynės pasiekė 
tik 9 ūkiai.

Prieš kiekvienas varžy
tynes daugumas ūkių su
sitvarko, nes Žemės ban
kas prasiskolinusiems ū- 
kininkams daro Įvairių pa
lengvinimų, išdėsto ir Į 
varžytines pakliūva tik to
kie ūkiai, kurių savininkai 
skoloms visai 
ūkio nežiūri, 
tvarko.

Didžiausias
varžytynėse parduotas ū- 
kis 43 ha. žemė III ir IV 
rūšies, varžytinių prade
damoji suma buvo 14 tūk
stančių Lt. o Įvaržyta 119 
tūkst. 300 Lt.

Dabar žemė taip pabran
gus. kad ne tik per varžy
tynes daug Įvaroma ir kaip 
laisvu susitarimu akiai 
gyviau perkamu, notarai 
rašo ir rašo pirkimo - par- 

i davimo aktus.
—

Mirė Lietuvos Universiteto 
Prorektorius

M
—

nesirūpina, 
reikalų ne-

paskutinėse

Washington. D. C., 
11. — Jungtinių Amerikos 
valstybių kongrese buvo 
iškeltas sumanymas nu
traukti sesijas vasaros se-t 
zonui. birželio 25 d. Kaiku
rie senatoriai tačiau tam; 
pareiškė griežtą protestą, i 
Senatorius Bankhead pa- 

isakė: “Jei Amerikos kon
greso atstovai bus išsis
kirstę, kad iškils Europos 
karas, galimas dalykas, 
kad šita šalis bus lengvai 
įtraukta Į karą”. Senato
rius Connally sakė: “Kon
greso dalyviai privalo būti 
VVashingtone iki Euiopos 
karo pavojus praeis”. Se
natorius Johnson pasakė: 
“Jei mes eisime Į karą 
prieš Europos du diktato
rius, mes turėsime dikta- •_ 
torių čia Amerikoje, ir ta
da jo negalėsime jau išva
ryti. Mes privalome dabo
ti. kad Amerika nebūtų i 
Europos karą Įtraukta; 
mes tai geriausia padary
sime būdami čia Washing- 

; tone susirinkę”.

Vilniuje Atrasti Požeminiai 
Urvai

I

Kaunas. Lietuva — Ba- 
' landžio 25 d. mirė Vytauto 
Didžiojo Universiteto pro
rektorius ir medicinos fa
kulteto nervų ir psichinių 

Lietuvos kalėjimuose ka- ligų katedros vedėjas pro- 
linami per 4.000 kalinių, iš fesorius Juozas Blažys, 
jų apie 450 politinių. Nu
teistų už šnipinėjimą sve
timoms valstybėms yra a- 
pie 80. Kalinių padėtis nu
matoma pertvarkyti išlei
džiant spec. Įstatymą. Nu
teistiems už šnipinėjimą 
malonės aktai bus šykš- 
čiau teikiami.

Kiek Lietuvoje Yra 
Kalinių

Kaunas, gegužės 9 d. — 
Ruošiami Kultūros Fondo 
ir jo tarybos Įstatymų pro
jektai.
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PARAŠIAU MAMYTEI NETIESĄ
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Saulė kaitino be paliovos. 
Karšta netik kur saulės 
spinduliai siekė, bet ir pa
vėsyje. Petras Skape atsi
rėmęs prie lango žiūrėjo 
per mažą langelį Į aukštas 
mūrinio kalėjimo sienas— 
bet jis jų nematė, nes buve 
paskendęs savo mintyse; jc 
dvasia buvo nuskridusi į 
mažą kaimelį, Į lūšnelę, ku
ri buvo apsupta Įvairiomis 
gėlėmis, o takai apdengti 
vynuogėmis. Jo dvasia 
skrido į gimtinę, kur jc 
laukė sena motutė. Jis ją 
tartum vėl matė triūsiant 
aplink gėles ir vynuoges, 
vėl matė tuos laukus, bur
buliuojančius upeliukus ir 
banguojančius ežerus, prie 
kurių jis praleido daug lin
ksmų valandėlių. Giliai at
sidusęs, jis atsitraukė nuc 
lango ir atsisėdo ant savo 
lovukės. Būdamas nuvar
gęs, jis besėdėdamas užmi
go. Miegas suteikė jam po
ilsį. t o

Jisai tik dvidešimt dviejų! 
netų jaunuolis ir turi sė-1 
dėti kalėjime numirusių, 
lame, kur žmogus užmirš! 
sas, visų apleistas, diena iš 
dienos dirba sunkų kalėji! 
mo darbą. Tos mūrinės šie! 
uos kiekvieną dieną siur! 
□ia jo sveikatą. Jis norėtų! 
staigiai mirti, negu kalėti! 
negu visą gyvenimą nepa-l 
tirti laisvės ir šeimyninių! 
gyvenimo džiaugsmo.

Prisiminęs savo seną mo! 
tutę, nutarė parašyti jail 
laišką. Rašė, trynė, brau
kė, draskė ir vėl rašė vieną 
po kito, kol po ilgo darbo 
parašė laišką, kuris jį pa-j 
tenkino. Kitą dieną ji pa-1 
siuntė motutei. Tą dieną 
sargas, praeidamas pro 
Petro celę matė ji verkian
tį.
— Kas yra Petrai?
— Niekas.
Senas sargas atjautė, 

kad jis kalbėjo netiesą.
— Petrai, pasakyk man.
— Gerai pasakysiu. Šian

dien parašiau mamytei lai
šką. Pasakiau, kad esu 
sveikas, turiu gerą darbą, 
be to ir daug ištikimų 
draugų — tikrenybėje ma
no draugai apleido mane. 
Dabar Įsivaizduoju mamy
tę, rodant tą laiškelį kai
mynams ir sakant: ‘‘Ar aš 
nesakiau jums, kad mano 
Petrukas geras sūnus? Tas 
laiškas atneš jai džiaugs
mo, ji niekad nesužinos, 
kad aš buvau kalėjime. E- 
su linksmas, nors ir netie
są parašiau. Dalį parašiaii 
ir tiesos, būtent: “Mamyt, 
aš tave myliu ir esu išsiil
gęs”. Parašiau jai netiesą, 

į bet vis tiek ji mirs su šyp- 
; sena lūpose. Nenorėjau jai 
I suteikti skausmo, jai būtų 
per didelis smūgis, kurio ji 
negalėtų pakeiti, pakenktų 

i jos silpnai sveikatai”.
Geros širdies sargas, su

jaudintas jo nuoširdžiu pa
sakojimu, žadėjo padėti 
Petrui, kad greičiau galė
tų būti išleistas iš kalėji
mo. Paliko Petrą vieną — 
Petras per langą matė, 
kad mėnulis rieda pro di
džius debesius — fioleti- 
nėj erdvėj spindėjo daugy
bė žvaigždžių. Petras, tar
tum, matė savo motutės 
paveikslą žvaigždžių tar
pe: “Mamyt, dovanok man 
už viską, ką esu padaręs—

luž visus tuos vargus, kan- 
’ I čias, kurias tau suteikiau. 

Dovanok mamyt — aš ne 
' iš blogos valios parašiau 

tau netiesą”.
Mamytės vaizdas, lyg su

prato, linksmai nusišypso- 
' jo, vėjo šlamesys, lyg tele-

ANGLIJA REIKALAUJA
RUSIJOS ATSAKYMO
______________ &

Maskva, geg. 11, — An
glijos atstovas Maskvoje 
pareikalavo Rusijos vy
riausybės tiesioginiai at
sakyti, ar tiesa, kad Stali
nas yra pasiryžęs sudaryti 
militarinę sutarti su Vo- 

i kieti ja. Rusijos vyriausy
bė nedavė aiškaus atsaky-

I mo.

I

Prieš porą metų vienoje 
Vilniaus Katedros sodne
lio vietoje staiga atsirado 

i gili duobė — Įgriuvo žemė. 
Ištyrus paaiškėjo, kad toje 
vietoje yra plytomis išmū- 

! rytas urvas, kuris nuo Ka- 
i tedros eina Neries upės 
į pusėn.

Dabar aiškėja, kad tokiu i , . .I požeminių urvų esama ir 
anroje Katedros pusėje. 
Šiomis dienomis bekasinė
jant katedros aikštę ir be
ruošiant kanalizacijai 
griovius, darbininkai apti
ko dideli požemini urvą, 
kuris yra tos pačios kons
trukcijos, kaip ir pirmasai.

Vilnijos Lietuviai Sulauksią 
Geresniu Laikų

A. a. prof. Juozas Bla
žys gimė 1890 m., geg. 2 d.. 
Šiauliuose. Jis buvo žy
mus mokslininkas ir vi
suomenininkas.

Palaidotas bal. 27 
Įgulos bažnyčios.

d. Si

Į
Kaunas — Ministeriai 

Sutkus, Bistras. Tamošai
tis, Skučas provincijos vi
suomenei darė praneši- 

• mus. Krašte nuotaika pa- 
I kilusi

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
i

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas. Žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 VVcst Broadvvay So. Eoston. Mass.
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Juozas Vincą —Europos 
Imtininkas

Klaipėdoje. Čia jis Įsigijo 
Lietuvos ir Baltijos sun
kaus svorio bokso meiste
rio vardą, bet toliau jį bok
sininko karjera neviliojo. 
Vėliau jis pasidarė profe
sionalu imtininku, ir šioje 
sporto srityje Vincą turi 
žymų pasisekimą. Nuo ba
landžio 4 d. Rygoje vyksta 
tarptautinis imtininku 
čempionatas, kuriame da
lyvauja ir Vincą, kuris jau 
paguldė eilę imtininku, jų

Kaunas — Prieš desėtką tarpe lenką. šveicarietĮ ir 
kt. Čempionatas dar nesi
baigė, ir galimas daiktas, 
kad Vincą laimės čempio
no vardą.

Vėliau J. Vincą žada vyk
ti Į Prancūziją ir kitur, 
kur susitiks su žymesniais 
Europos imtininkais. Vin
cai kovoje labai padeda a- 

: merikoniškas bokse ir im-

Porai valandų praėjus, 
jis atplėšęs akis ir pamatė, 
kad jis buvo ne karališkuo
se rūmuose, kaip kad sap
navo, bet kalėjimo celėje, 
kur vis tos pačios sienos, 
kur nieko naujo. Priėjęs 
prie lango, jis pažvelgė į 
saulėlydį pro geležinias 
grotas. Dangus buvo nu
dažytas Įvairiomis spalvo
mis, saulė išlėto leidosi že
myn, žemyn už tolimų kal
nų. Po kiek laiko visai pa
sislėpė. Viskas nutilo. Sal
džiai kvepiantis vėjas pra
dėjo pūsti iš vakarų. Kede
no Petro plaukus ir nu
šluostė jo prakaituotą kak
tą — jis, pastebėjęs tą 
gamtos grožį ir trokšda
mas joje laisvai džiaugtis, 
per sučiuptas lūpas tarė iš 
širdies: “Kodėl pasaulis 
toks neteisingas, kodėl aš 
turiu čia kalėti už kitų nu
sikaitimus, kodėl 
draugai neteisingai 
Įtarė? Jų įtarimas 
taip pasmerkė. Aš
turiu čia sėdėti. Kodėl ma
no mylima Virginia mane 
neteisingai įtaria? Ji ge
rai žino, kas ištikrųjų kal
tas, juk ne aš, bet jos bro
lis užmušė tą žmogų. Nie- 

i kas to nesitikėjo išgirsti iš 
jos lūpų — ak, kad aš nie
kad nebūčiau jos sutikęs. 
Maniau, kad ji teisinga, ge-; 
ra, kiek kartų mane suža
vėjo jos gražios, skaisčios, 
lyg dangaus žydrumas a- 
kys, tos raudonos lūputės, 
kurios man priminė besi
skleidžiančius rožės pum
purus, ir tos gražios gels
vos spalvos kasos.

Bet, pfui, dabar ant jų. fonas, jam atnešė žodžius 
Ji tik mane suviliojo. Bet “Dovanoju tau, sūnau 
dabar per vėlu gailėtis. Aš nors ir parašei man netie 
esu kalėjime ir turiu čia: są”. 
sėdėt.” i

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

metų lietuvis stipruolis 
Juozas Vincą Amerikoje 
bandė boksininko karjerą. 
JĮ tūlą laiką bokso “meno” 
mokė — Jack Sharkey, su 
kuriuo vėliau Vincą išsis
kyrė ir vertėsi boksu savo 
rizika ir sumanumu. Paty
ręs kai kurių nepasiseki
mų, J. Vincą grįžo i Lietu-- 
vą ir ilgesnį laiką tarnavo tynėse patyrimas.

I
Vilniaus lietuvių “Aidas” i 

rašo, kad paskutiniu metu 
lenkų spaudos tonas lietu-' 
vių atžvilgiu pasidaręs ko-1 
rektiškas, ir Varšuvos ien- j 
kai esą nuomonės, kad da- i 
bar vadomoji akcija prieš; 
lietuvius, esanti kenksmin- i 
ga pačiai valstybei ir kad! 
ją reikia baigti. Toje link-j 
mėje laukiama atmainų., 
Žymi lenkų dalis rodanti! 
lietuviams daug simpatijų.' 
Pavyzdžiui gali būti kad ir į 
tai, jog lenkai aukoją Lie
tuvos Ginklu Fondui, kadi 
Lietuvos Bičiulių Sąjun-1 
goję esą 200 narių, kai tuo 
tarpu Latvių-Lenkų Drau
gijoje vos 50. Ir jei būtų; 
daromas Lenkijoje atsi- 

’ klausimas lietuvių klausi
mu, jis mums tikriausiai 
būtų palankus.

Vilniuje visai kas kita. 
Vilniaus valdžia po senovei 
varanti tą pačią politiką 

; visose gyvenimo srityse, 
neatsižvelgdama i Varšu
vos kalbas ir pažadus.

Varšuvoje lankėsi Vil
niaus lietuvių delegacija: 
K. Stasys, kun. K. Čibiras 
ir R. Mackevičius. Lietuvių 
delegacija apsilankė Len
kijos vidaus reikalų minis
terijoje pas politinio de
partamento direktorių Žy- 
borski, ir ilgesniame pasi
kalbėjime buvo plačiai ap
tarti Vilniaus krašto lietu
vių tautiniai reikalai.

Pasikalbėjimas Įvykęs 
rimtoje nuotaikoje, ir bu
vo juntamas iš valdžios pu
sės noras palengvinti Vil
niaus krašto lietuviu būk
lę. ‘ VDV.

!
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DĖL ANGLIAKASIŲ STREIKO 
SULAIKĖ 20 TRAUKINIU

; Pranešama, kad dėl an-1 
! gliakasių streiko Boston ir 
Albany kompanija pritrū-

i ko anglių ir buvo priversta 
į sulaikyti 20 traukinių.
• Spėjama, kad ir NYNH & 
H. geležinkelių kompanija 

j taip pat turės sumažinti 
! traukinių kursavimą dėl 
I anglių trūkumo. Kitos 
į kompanijos ir Įstaigos taip
pat jaučia, kad gali pri
trūkti anglių.

Konferencija tarp kasy
klų kompanijų ir angliaka
sių unijos atstovų nutrū
ko. Nieko nepagelbėjo ir 
Jung. Valstybių skirtas 
tarpininkas.

Streikuoja 460.000 dar
bininkų. Darbininkai stip
riai organizuoti. Kompani
jos taip pat organizuotos 

; ir nenori priimti darbinin
kų teisingų reikalavimų.

■ Jos daro spaudimą Į val-
• džią. kad ji pagelbėtų
• streiką sulaužyti.

Kentucky valstybės gu-
• bernatorius jau kalba apie
■ iššaukimą milicijos, jeigu 

darbininkai negrįš darban 
iki pirmadienio. Kitų vals
tybių gubernatoriai taip 
pat ruošiasi imtis griež
tesnių priemonių streiką 
likviduoti. Bet kodėl val
džia nepriverčia

kompanijų priimti darbi
ninkų reikalavimus.

Jeigu kompanijos išpil
dytų darbininkų reikalavi
mus, tai nereikėtų laukti 
nė pirmadienio, darbinin
kai grįžtų darban tuojau, 
ir visiems prikastų anglių 
užtektinai. Taigi geriausia 
priemonė ir teisingiausia, 
tai priimti darbininkų rei
kalavimus.

Scviety Rusija Užimsiant! 
Pabalti jo Valstybes

mano 
mane 
mane 
dabar

Spauda praneša, kad 
Jung. Valstybių vyriausy
bė turinti žinių, kad sovie
tų Rusija pasiruošusi už
imti Pabaltijo valstybes, 
būtent. Lietuvą, Latviją, 
Estoniją ir kitas, kurios e- 
są pasirašusios nepuolimo 
sutartis su Vokietija, nes 
esą tos sutartys sudarą 
rimtą pavojų sovietų Rusi
jai iš Vokietijos pusės.

.... A

— Klaipėdoje sustojo vi
sos lentpiūvės, nes neturi | 
apdirbimui miško medžią-1 
gos. Miško oramonininkai j 
tuo labai susirūpino; jie ti
kisi, kad Lietuva ir Lenki- 

; ia duos miško medžiagos 
’ andirbti Klaipėdos lentpiū-

kasyklų vėse.
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Ant. Dranginis

4

| Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
| Priedermes
g Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygele daug 
? jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.

| Kaina Tik 25c.
£ Siųskite užsakymus:

I “DARBININKAS”
| 366 IV. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Ginklų vajaus metu visa Lietuva sujudo stipriau 
apginkluoti karius bei šaulius. Aukos ginklais įteikia
mos atitinkamomis iškilmėmis. Vaizdelyje matome 
tris gimnazistes, savo aukomis nupirkusios ir įteikian
čios kariams šautuvą. VDV.

! save asmeninius nesutiki
mus ir užbaigti baisų ka
rą”. Viso pasaulio katali
kams jis įsakė melstis, kad 
Dievas sulaikytų bausmės 
rykštę. Kiek vėliau jis vėl 
kreipėsi į valstybių vadus, 
prašydamas, kad nors šv. 
Kalėdų metu sustotų ka
riavę. Už metų laiko jis vėl 
išleido raštą pasauliui: — 
“Vardan Dangiškojo mūsų 
Tėvo, vardan Švenčiausio
jo Jėzaus Kraujo, pralieto 
dėl žmonių išganymo, mes 
įsakome jums, tautų va
dams, užbaigti tas kruvi
nas žudynes. Juk tai bro
lių kraujas visur liejamas. 

! Gražiausios Europos dalys 
yra sunaikintos ir lavonais 
nuklotos. Jūs, kurie prieš 
Dievą esate atsakingi už 
taiką ir karą, klausykite 

i tėviško Popiežiaus malda
vimo, nes jis yra Kristaus 
vietininkas žemėje, o prieš 
Jėzų Kristų jūs turėsite 
duoti apyskaitą”.

Ir kada verkiančia širdi
mi Benediktas XV šaukė 
pasaulį prie taikos, Bažny
čios priešai šaukė: “Bene
diktas tyli”.

Tikrai nedėkingas laikraštininko uždavinys 
mis dienomis apie politiką rašyti. Rašant atrodo 
naip, o spausdinimo momentu staiga viskas pasikeičia 
ir pirmesnieji spėliojimai išeina jau nebetikslūs. Poli-, 
tinė Europos padėtis atrodo kaip šachmatų lentelė: 
kiekviens naujas pastumėjimas visai keičia žaidimo 
situaciją, o kadangi abiejose pusėse esama gabių loši
kų, tai pašaliečiui labai sunku nuspėti, koks bus seka
mas pastumėjimas ir kuri pusė laimės.

Iš viso, Anglija gerokai buvo užšachavus tolesnius 
Hitlerio žygius. Tada Hitleris su Mussoliniu padarė 
naują pastumėjimą: Italija užėmė Albaniją ir tuo bū
du nutraukė Anglijos dėmesį nuo Lenkijos ir svarbu
mo punktą pasuko į Viduržemio jūrą. Čia jau nebe 
Lenkija, čia jau gyvybiniai Anglijos interesai užkliu
dyti, nes grasinama Suezo kanalui, Gibraltarui ir Dar- 
daneliams drauge. Sumobilizuota Anglijos ir Prancū
zijos laivynai, pultasi prie Mussolinio, kad jis, susi
mildamas, nepultų Graikijos ar Dardanelių, net jam 
pažadėta užgirti užkariavimą Albanijos — kas su to
kia ubagiška valstybėle skaitysis? — žodžiu, netoli
mųjų Rytų fronte kilo gyva panika. Hitlerio frontas 
natūraliai atslūgo ir jis vėl užgulė ant Lenkijos. Bet 
Lenkija turi Becką, vieną iš gabiausių ir sukčiausių 
Europos diplomatų. Beckas Hitleriui atšovė, kad Dan
cigo klausimu Lenkija vokiečiams nenusileis, bet drau
ge ir paliko atvirus vartus toliau derėtis. Taigi dabar 
jau Hitleriui tenka atspėti, ar lenkai kariaus, ar ne. | 
Hitleris ligšiol viską ėmė grasinimu. Kariauti vargu 
jis benori. Jei lenkai šoks muštis, tuomet gali kilti pa-i

šio 
vie

Pijaus XI Žodžiai
Popiežius Pijus XI, su

teikdamas žmonėms pir
mą savo palaiminimą, sa
kė: “Aš noriu, kad mano 
palaiminimas eitų, kaip 
širdingas troškimas tos 
taikos, kurios žmonija taip 
laukia, ne tik į Romą ir I- 
taliją. bet į visą pasaulį”.

Pijaus XI pirmoji enci
klika, Ūbi Arcano Dei, iš
leista gruodžio 23 d., 1922 
m., yra žinoma, kaip tai
kos atsišaukimo raštas.

saulinis karas, kurį vokiečiai galų gale pralaimės, bet 
ir Lenkija bus sunaikinta pirmiau, negu kas ateis jai 
pagalbon. Abu diplomatai — Hitleris ir Beckas gerai \ 
tai žino ir kiek įmanydami viens nuo kito slepia savo 
kortas. Tačiau už kelių dienų vis dėlto turi paaiškėti, 
ar karas dabar bus, ar ne. Paprastai taip būna, kad 
kur gyvybiniai dviejų valstybių interesai yra paliesti 
ir didžiulės armijos sumobilizuotos, ten ginkluotas su
sirėmimas neišvengiamas. Bet dabar gyvename tokius 
nuostabius laikus, kad viskas gali taikos būdų susi
tvarkyti. Žinoma, tai tik laikinai, nes normalinėj gyve
nimo eigoj sustiprėjusi Vokietija nieku būdu nepakęs 
savo kūne lenkiško pašino. Jei šiuo momentu vokiečiai 
nusileistų, tai būtų tik laikinis atidėjimas neišvengia
mo tarp slavų ir teutonų susikirtimo. K.

Popiežius Ir Pasaulio Taika
Iškilus tarptautiniam ne- kad Popiežiui prakalbėjus 

sutikimui, Bažnyčios prie-j visi karai ir tautų ginčai 
šai instinktyviai nukrei-j užsibaigtų. Tiesa, užsi- 
pia savo žvilgsnį į Vatika- ! baigtų, jei tautų vadai 
ną ir sako: “Kodėl Popie- klausytų Popiežiaus nuro- 
žius nieko neveikia? Kodėl dymų. Popiežius įrodytų, 
jis karo žudynių nesustab- kaip daug sykių tai pada- 
do? Kodėl jis tyli?” Toks rė, kad visus ginčus gali- 
jų atsikreipimas į Katali- ma be karo išspręsti, 
kų Bažnyčios vadą reiškia 
jo galybės ir įteikmės pri
pažinimą. Jie net nežino
dami ir nenorėdami pripa
žįsta Katalikų Bažnyčios 
galybę. Niekas nelaukia 
pagalbos iš kur jos nesiti
ki gauti. Bet daugelis tiki
si susilaukti iš Vatikano 
tai, ką Popiežius negali 
duoti. Jie klaidingai mano,

bet 
tautų vadai su juo nesis
kaito, jo patarimų neprii
ma. Tai ko jūs norite iš 
Popiežiaus? Ko norite, kad 
jis padarytų ? Ar kad areš
tuotų Mussolinį? 
Hitlerį pasiųstų į 

Įtracijos stovyklą? 
prievarta Staliną 

Itų?

Ar kad 
koncen- 
Ar kad 
atvers-

Popiežių Atsišaukimai

Ar tiesa, kad pavojaus 
metu Popiežius tyli? Tie. 
kurie iš Popiežiaus reika
lauja taikos nurodymų, 
kada jis prakalba, jo kal
bos negirdi ir savo spau
doje nepaminėja. Visų 
amžių Popiežiai šaukė tau
tas į taiką: nurodė kaip 
ginčus ir nesusipratimus 
galima išrišti taikos būdu, 
tik deja, jų patarimų vals
tybių vailai neklauso. Pi i-

sirpinkime tik mūsų 
Popiežių žodžius.

kos”. Jis nurodo, kad rei
kia siekti ne bet kokios 
taikos, bet tik tokios, ku
ri įgyvendina teisingumą.

I 
I
timu butų žmonių, kurie 
norėtų ne taikos, bet karo, 
tada Mūsų pareiga būtų 
kalbėti kitą maldą ir saky
ti mūsų Viešpačiui: “Iš
blaškyk tas tautas, kurios 
karais džiaugiasi”.

i Kalbėdamas rugp. 27 d., 
1935 m. Pijus XI sakė: — 
“Pati mintis apie karą su- 

, drebina mus. Mes tikimės 
ir meldžiamės, kad bus su
rastas kitokis kelias tautų 
ginčus išspręsti, o ne bai- Pijaus XII Atsišaukimai 
siu karu, kuris gręsia vi
sam pasauliui... Mes už 
taiką meldžiamės...”

Auka Už Pasaulio Taiką f
Kalėdų išvakarėse, 1938 kyti taiką pasauly.

m., Pijus XI sakė: “Tuo geros valios žmonės žino, 
metu, kada milijonai žmo- kad pirmieji Pijaus XII 
nių gyvena baimėje prieš žodžiai buvo atsišaukimas 
betarpišką karo pavojų ir į pastovios taikos sudary- 
prieš žudynių ir griovimo, mą. Jis sakė: “Mes šaukia- 
neturinčių sau pavyzdžio, me žmones prie taikos, 
gręsmę, Mes savo tėviška kaip šaukė Mūsų pirmta- 
širdimi sielojamės dėl to- kūnas Pijus XI. kuris už 
kio didelio skaičiaus mūsų pasaulio taiką paaukojo

džių nenorėjo girdėti, tik 
neapykantos apimti šau
kė /‘Popiežius karus lai
mina”. Žinoma, taip gali 
kalbėti tik atbukusio pro
to ir sukietėjusios sąžinės 
bedieviai. Kada žydai, pro
testantai, ir pasaulinė 
spauda išaukštino Pijaus 
XI taikos sudarymui pas
tangas, vargšai komunis
tėliai vaikiškai kalbėjo.

I 
I • V

• blogybes ir kelią į pastovią 
taiką. Jis sako: “Aišku yra 

j visiems, kad ir dabar po 
didžiojo karo, žmonija ne- 

j! surado taikos, kurios ieš- 
11 ko. Pamatinė priežastis 

viso to yra, kad žmonės 
apleido Dievą ir išskyrė 
religiją iš gyvenimo. Vi
suomenės gyvenime Die
vui nebėra vietos. Įstaty
mai yra išleidžiami ir su
tartis sudaromos, bet vi
sai neatsižvelgiant į Die
viškus nurodymus. Ir taip 
žmonės atkritę nuo Dievo 
nebemato reikalo klausyti sūnų ir kviečiame vysku- Dievui savo gyvybę: prie 

, vienuo- taikos, tos didžios dangiš
kus ir tikinčiuosius jung- kos dovanos, kurios visi 

I tis su Mumis labiausiai pa- geros valios žmonės trokš- 
sitikinčiai ir karščiausiai ta ir, kuri yra meilės ir tei- 
maldai, kad būtų išsaugo- singumo vaisius. Mes Vi
ta taika teisingumu ir pa- sus kviečiame į sąžinės 
sigailėjimu. Lai tikinčioji taiką, į taiką su Dievu, į 
žmonija dar kartą įmasi šeimų taiką..., į tautų tai- 
tos galybės, nors negink- ką, kad jos, per brolišką 
luotos, bet neįveikiamos, pagalbą ir nuoširdžius su- 
koki yra malda, kad Die- tarimus, sudarytų vieną 
vas. kurio rankose yra pa- žmonijos šeimą ir ją pa
saulio likimas, palaikytų 
pas visus valdančius pasi
tikėjimą taikingais keliais 
sudaryti sutartis, pagrįs
tas tikrais teisės ir Evan
gelijos mokslo pagrindais. 
Mes visa širdimi aukoja
me savo gyvybę, kurią dė
ka tų maldų Viešpats 
mums suteikė ir, jei gali
ma sakyti, atnaujino; au
kojame už pasaulio išga-

vadų nei reikšti artimo pus, dvasininkus, 
meilę. Pirmiausias ir svar-.............................
biausias reikalas žmoniiai, 
tai įsigyti dvasinę taiką. 
Mums nereikia taikos, ku
ri bus sudaryta vien išori
niais formalumais, bet rei
kia taikos, kuri pasiektų 
žmonių širdis, suvienytų 
ir uždegtų jas artimo mei
le. Reikia ieškoti taikos 
Kristaus karalystėje.”

laikų

Benedikto XV ŽodžiaiI
‘ Benediktas XV užėmė 
i Šv. Petro sostą lapkr. 3 d., 
1914 m., pačioje pasaulinio 
karo pradžioje. Penkios 
dienos vėliau jis išleido at- 

- sišaukimą į pasaulį, pra- 
j šydamas tautų vadų “dėl 
I žmonijos gerovės užmiršti

Visai Tamsiomis Varsomis 
Piešia Klaipėdiškiu Būkle
“Kurper Polski” Klaipė

dos korespondentas straip
snyje “Sąskaita už sugrįži
mą prie Reicho” rašo, kad 
vienas artimiausių Neu- 
manno bendradarbių pa
reiškęs, jog savo aneksijos 
svajones klaipėdiškiai iš 
dalies apmoką badu, iš da
lies pastovių pajamų nete- 

i kimu.
Jau tas faktas, kad tokį 

; pareiškimą padarė gana 
žinomas hitlerininkų parti
jos narys, parodąs, jog 
Klaipėdoje taikomos tokios 
priemonės, kurių niekas 
nesitikėjęs. Girdi, Klaipė
doje taip pat laisvai šeimi
ninkauja Gestapo nariai, 
kaip Rusijoje GPU. Areš
tai vis dar nesibaigią. Su
imtųjų esama apie 6.000. 
Vietiniai gyventojai beveik 
be jokių išimčių turį dirbti 
tvirtovių statymo darbą. 
Eksportui skirti maisto 
produktai nusavinti su
trauktai kariuomenei.

Dabar Klaipėdos uostas 
jau neatliekąs prekybos 
uosto funkcijų. Atvykstą 
tik nauji ‘ kariuomenės 
transportai bei fortifikaci
jos medžiaga, o išvežama 
atsarga iš sandėlių — ir 
viskas. Riebalų kavos, ar
batos nesama. Mieste kai
nos labai pakilusios. Visi 
jau gerai suprantą skirtu
mą tarp vakar ir šios die
nos. Daug kam tai atro
danti bausmė už laisvės ir 
gerovės ignoravimą gerais 
‘lietuviškais’ laikais. Kiek
vienam, kas ir ankščiau čia 
gyvenęs, Klaipėdos mies
tas darąs nemalonų didelių 
kapinių įspūdį.

Per Teisingumą Prie 
Taikos

“Taika, taika, o tos tai
kos nėra”. Kodėl nėra pa-į 
šauly taikos? Pijus XII la-l 
bai aiškiai savo Velykų j 
kalboje įrodė, kodėl nėra; 
pasauly taikos. Taikos nė-į 
ra todėl, kad nėra teisin
gumo. Vargas ir skurdas, 
bereikalingas skurdas, yra! 
priežastis karo. Jis sako: 
“Ir kaip gali būti pastovi 
ir tikra taika, kada tos pa-i 
čios tautos žmonės yra pa-j 
sidalinę į priešingas parti-i 
jas? Kaip gali būti taika, 
kad kiekvienoje tautoje 
eina žiauri klasių kova, ka
da milijonai darbininkų y- 
ra be darbo, negalį sau 
pragyvenimo užsidirbti ir 
priversti yra skursti ir 
vargti, o turtingieji neat
sižvelgdami į skurdą, sma
guriavimus ir linksmybes 
išleidžia pinigus? Kaip to
kioje pasaulio tvarkoje ga
li būti taika?

“Kaip gali būti taika, ka
da tautos sudarę sutartis 
jas nesąžiningai sulaužo? 
Taika privalo išeiti iš žmo
nių širdžių; žmonės turi 
pripažinti Dievą ir Jo įsa
kymus ir juos pildyti. Ta
da bus taika, nes tada bus 
teisingumas.

“Be teisingumo taikos 
niekada nebus. O teisingu
mas reikalauja teisėto au
toriteto, teisingų įstatų, 
žmonių teisių pripažinimo 
ir gerbimo ir teisingo že
mės gerybių paskirstymo 
visiems žmonėms, kad nė 
vienam nereikėtų vargti ir 
skurdą kęsti. Teisingumo 
keliu reikia eiti ir vidaus 
politikos, socialiniuose ir 
kultūriniuose reikaluose ir 
tarptautiniuose dalykuo
se. Teisingumo darbas bus 
taika. Bet teisingumo ne
bus pasaulyj, jei žmonės 
nesugrįš prie Kristaus”. Ir 
Šv. Tėvas užbaigia savo 
kalbą sakydamas: “Vieš
patie, uždegk mūsų širdis 
meile, kad mes būtume 
Tavo šeima, vienos min
ties ir vienos širdies”.

! Nespėjo dar Kardinolas 
Paccelli užimti šv. Petro 
sostą, kaip Bažnyčios prie
šai vėl suriko, kad Popie
žius nieko neveikia palai- 

Visi 
žino

Karo Pasmerkimas
Kada, gruodžio 5 d., 1934 

m., tarp Italijos ir Abisini
jos kilo nesusipratimai. 
Pijus XI, kalbėdamas Ka
lėdų išvakarėse, pasakė: 
“Prie visų blogybių ir 
skausmų dar prisideda ne
aiškus, bet pasklydęs gan
das apie karą ir prie jo 
prisirengimą. Mes girdi
me pasakymą: “Jei nori nymą ir taiką savo jau il- 
taikos, rengkis prie karo”,jgą gyvenimą, ar gyvenimo 
rodos, kad tautų apsigin- ir mirties Viešpats pano- 
klavime mes turėtume ma- rėš ją iš Mūsų paimti, ar 
tyti taikos garantiją. Mes 
norėtume taip tikėti: mes 
norėtume, kad taip būtų, 
nes būtų labai baisu, jei 
atsitiktų kitaip. Jei taikos 
tikrai norima, mes taiką
laiminame, mes taikos j Paskutiniai Pijaus XI 
trokštame, mes už pašau-; žodžiai buvo: “Jėzau, Ma
lio taiką meldžiamės. Ta-Į rija. Taika pasauliui”. Bet 
čiau, jei kokiu nors sume-’Bažnyčios priešai

I
I

jei tautų 
vykdyti 

teisingu- 
XII sako,

kad Die- tarimus, sudarytų 
žmonijos šeimą 
vestu Dievo Apvaizdai”.

Velykų dienoje, balan
džio 6 d. 1939 m. Pijus XII 
vėl atsišaukė į pasaulį ra
gindamas sudalytų taiką 
ir nurodydamas kaip prie 
tos pastovios taikos eiti. 
Balandžio 20 d. jis įsako 
viso pasaulio katalikams 
per visą gegužės mėnesį 
melstis prie Marijos už 
pasaulio taiką. Gegužės 7 
d. kalbėdamas per radio į 
Eucharistinio kongreso 
dalyvius, Algiers. ragino 
visus melstis “už taiką, 
kuri yra taip trokštama 
baimės apimtų žmonių”.

sys nuo tautų vadų ir nuo 
visuomenės. Nereikia už
miršti, kad tautų vadai la
bai daboja visuomenės nu
siteikimą. Jei visų kraštų 
žmonės spaustų savo va
dus važiuoti į Vatikaną 
taikos reikalais, jie būtų 
priversti tai padaryti. Ži
noma, ir toki konferencija 
nieko nepadėtų, 
vadai nenorėtų 
teisingumo. O 
mas, kaip Pijus
eina iš pripažinimo Visa
galio Dievo ir Jo įsakymų 
pildymo.

Sakyti, kad Popiežius ne
sirūpina pasaulio taika, y- 
ra nesąmonė. Jei tautų va
dai pasiduotų Popiežiaus 
vadovybei, žmonėms ne
reikėtų bijoti ateinančio 
karo. Bet tada Bažnyčios 
priešai vėl sakytų, kad 
Popiežius kįšasi ne i savo 
reikalus. Toks buvo Jėzaus 
Kristaus gyvenimas, toks 
yra ir Jo vietininko. Jei 
Popiežius nesuspėja pas
merkti visų pasaulio blo
gybių, tai jis lieka apkal
tintas už neveikimą, o jei 
jis daro pastangas blogy
bes pašalinti, tai jis vėl 
kaltas, kad kišasi į visuo
menės reikalus. Bet jis 
niekam nepataikauja, tik 
darbuojasi visos žmonijos 
gerovei. Geros valios žmo
nės jo darbus pripažįsta ir 
jam garbę atiduoda. “The 
Boston Herald”, geg. 8 d. 

į rašo: “Katalikai ir protes- 
Į tantai teisingai džiaugiasi 
Pijaus XII pastangomis 
pasaulio taikos išlaiky- 

: mui. Popiežiaus atstovai 
visose tautose darbuojasi, 
kad pašalintų gręsiantį 
karą. Pijaus XII paraginti, 

j katalikai visame pasauly 
Imeldžiasi už taiką. T.

Šaukimas Į Taikos Konfe
renciją

Gegužės 9 d. laikraštis 
“New York Times” prane
ša, kad Pijus XII, per savo 
atstovus, šaukia tautų va
dus suvažiuoti į Vatikaną 
pasitarimui pasaulio tai
kos išlaikymui. Jis kviečia 
šių tautų vadus: Vokieti
jos, Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos ir Lenkijos. Jo 
Šventenybė prašo, kad to
ki konferencija būtų daro
ma. kaip galima greičiau
sia. Jis pats atidarytų su
važiavusių tautų atstovų 
konferenciją ir suteiktų 
reikalingus direktyvus pa
stoviai pasaulio taikai su
daryti. Popiežius asmeniš
kai ginčuose neimtų daly- 
vumo, bet būtų tarpinin
kas ir patarėjas. Italija, 
Vokietija, Prancūzija ir 
Anglija jau pareiškė pa
lankumą paklausyti Po
piežiaus balso. Iki šiol 
Lenkija nieko dar neatsa
kė. Jei tautų vadai tikrai 
paklausytų Popiežiaus, ga
lima drąsiai sakyti, kad 
karas būtų pašalintas. Po
piežius duoda reikalingus

panorės, priešingai, dar 
pratęsti darbo dienas nu- 
liūdusio ir pavargusio dar- Jis vėl liepia melstis, kad 
bininko. Mes tikime, kad 
Mūsų auka bus maloniai 
priimta...”

artimo meilė užviešpatau
tu žmonių širdyse. Piius 
XIII savo visose prakalbo
se nuolat akcentuoja tai
kos reikalą ir kain nrie tos nurodymus, kviečia ir mel- 
taikos eiti. Jo šūkis yra: džiasi už taiką, bet ar bus į 

jo ž.o-4“Per teisingumą prie tai-į taika ar karas, tai priklau-l



Lietuvai Reikia Jūros Programos

I

Valstybė Ir Socialinis Klausimas vai-

sportą jūroje, ežeruose ir 
upėse ir mokyklų progra
mose duoti daugiau vietos 
jūreivystės klausimams.

iI

Du berniukai, trys mergytės: 
Bėga pievos takeliu.
Lenkias, skina — jų rankytės.
— Pilnos, pilnos žolinų...

Ten seklyčioj, tarp žvakelių 
Stovi Ji tarp angelų — 
Dievo Motina. Mergelė
— Ji neniekins mūs maldų!

programą.
‘‘Kovo 22 d. netekome 

vienintelio savo uosto, ge
riausios Nemuno dalies ir

mo-
jie

nėra nei tinkamo taus pasaulio,
cen- jo dvasinių vertybių.

Vaizdelis iš Vilniaus krašto lietuvių gyvenimo
Tokį gražų kryžių pasistatė uolūs Liet. Šv. Kazimiero 
D-jos Kapiniškių (Marcinkonių \talšč., Gardino apskr.) 
skyriaus nariai, kuriuos matome šiame vaizdelyje.

daugiau nuo to, kaip tie 
jūros krantai yra panaudo-

•*,

(Antano Skiriaus disertacija, 
patiekta

Marianapolio Kolegijai, Thompson, Conn., 
Bakalauro laipsniui gauti). 

(Tęsinys)

Girdėt giesmės žo- 
“Visa graži, esi, o 
” Seklyčioj tarp 

vainikais
I

SSS;Ss®

Penktadienis. Gegužės U

Gurklianiškis

Mūsų Visų Motina

Jau temsta, tik toli vaka
ruose. virš melsvos miško 
juostos — geltonas dangus 
ir rausvai mėlynas debesė
lis. Tik ką pažaliavusių 
klevų apsuptas šventorius 
ir du balti, tylioje prie
blandoje, tokie nepaprasti, 
didingi bokštai, kurių vir
šūnėse vos pastebimi — 
spinduliuoti kryžiai...

Iš vieno balto bokšto, il
gokai gaudęs varpas nuty- 
lo. Nors negausūs žmonių 
šešėliai, slinko pro plačiai 
atvirus, šventoriaus var
tus.

Altorius apšviestas dau
gybės vaškinių žvakių. Gė
lių tik vos sukrovusių pir
mus žiedų pumpurus — 
pristatyta ties Marijos pa
veikslu. Ūžia vargonai pa
mažu, patylomis — tuojau 
suskambės litanija iš visų 
lūpų, klūpojančių ir žiū
rinčių į visų Krikščionių 
Priebėgos — paveikslą.

Šis būrelis, nors negau
sus, bet rimtai nusiteikęs. 
Jauni, skaistūs mergaičių 
skruostai ir tyros akys. 
Čia klūpojo ir mažas ber
niukas, basas, sulopytomis 
alkūnėmis biiuzelė. o kel
naitės trumpos ir dėl to 
gal-dar, rodos, sveikas ir 
dar jaunas, tik kiek pa- 
bliškusi motina su maža 
mergyte ir dar mažesniu, 
ant rankos — berniuku. 
Pražilęs senelis, dreban
čiomis rankomis iškilusia 
kupra ant plačių pečių, ku
rią visą gyvenimą slėgė 
geroka našta, — bet visgi 
jis po ja taip lengvai nesu
kniubo...

Bažnyčios aukšti skliau
tai gaudė. Žvakės ant alto
riaus mirksėjo, o langų 
stiklai vis tamsiau mėlyna
vo. Nutilo vargonai. Paki
lo pulkelis mergaičių ir 
skubinosi link durų; ir ke
leivis su riesta lazda ir la
gaminėliu, varpo balso 
kviečiamas — užėjo besi
skubinęs pro šalį bėgančiu 
vieškeliu. O jaunuolis, dar
bo rūbais, jaunas visai, tik 
besikalančiais ūsais — jis 
buvo palikęs dviratį čia pat 
— prie šventovės durų.

, Moterų skaitlingas pul
kelis: — nelabai skubin
damas, slinko. Baltomis 
skepetaitėmis, daugumas 
jų gaubė galvas. Ir vaikai 
tvirtai laikėsi jų sijonų. Se
nelis, nors dar ilgokai mel
dėsi, — nuo gesinamų pa
skutinių altoriaus žvakių, 
— atsimušusi suspindo ant 
skruosto, raukšlėmis išva
goto,— stambi ašara. Jis 
žegnojosi ir bučiavo žemę.

Lauke buvo tyla. Kvepė
jo išspiogę beržai, toli ir 
čia pat sukrovusios tam
sius, dideles žiedų puokš
tes, — alyvos.

Ten toli sklydo šauni, iš 
jaunų krūtinių, beveik vi
siems. pažįstama daina. 
Susnudęs, nenoromis ne
toli sulojo šuo.

Kelelis senas, tik ištie
sintas ir išlygintas — vedė 
į seną sodybą. O tų senų 
sodybų visai nebedaug. 
Štai, kad ir ši priešais. Se
na, plačiašakė liepa, iš
skleidusi šakas ant seno 
rūmo stogo. Langinės ke
turios ir baltos. Saulė ten 
giliai už žemės krašto. Pro 
stiklus matosi iš tolo švie
sa... 
džiai
Marija!... 
dviejų berželių, 
apsuptas Marijos paveiks
las ir ties juo liepsnojo dvi 
žvakės...

jqs .kainomis. Būtume tra
giškai juokingi, jeigu iš sa
vo nelaimės leistume ki
toms tautoms pralobti.

Šventosios rajone jau d; 
bar reiktų keliolika kva
dratinių kilometrų žemės 
nusavinti už normalų atly
ginimą busimojo miesto ir 
uosto statybai”. “Mūsų 
karta turi angažuotis ir iš
tesėti atgauti sau akį į pla
tųjį pasaulį, pasistatyti sa
vo Romuvą, kur tilptų ne 
tik vaidylos, vaidilutės ir 
žyniai, bet taipgi ir jūros 
sketerų laižytojai, visų 
šaunių verslų atstovai ir 
minios gerai dirbančių ir 
gerai aprūpintų darbinin
kų. Jau pačioje atmosfero
je jaučiamas jaunųjų kar
tų troškulys: per artimiau
sią trimetį iškirsti savame 
pajūry naują uostą ir pa-

Klaipėda Jau Pasigendanti Lietuviškų Laikų

“XX Amžius” įdėjo prof. krantų ilgumo, bet žymiai
...Ten, tarp krūmų, senas K. Pakšto straipsnį “Di- 

griovis, ir skaidraus van- naminė jūros programa”, 
aens sriovelė tyliai čiurle- Autorius apžvelgia naujai jami jūreivystei, žvejyba 
no. Paukštelis mažas, ten, susidariusią pajūryje pa- pramonei ir sveikatai, 
kai tik vakarynė užtekėjo dėtį Klaipėdos kraštui grį- 
— šaukė: — “Jurgut jur- žus prie Vokietijos ir siūlo 
gut, kinkyk kinkyk, paplak susidaryti dinaminę jūros 
paplak, važiuok važiuok!”.. 
Ir taip be sustojimo, bea- 
tilsio, visą naktį.

Sena lietuvių tėviškės že
mė. Keli šimtmečiai — ten (70 km labai gražaus pajū- 
augo šventi ąžuolynai, vai- rio. Pasiliko mums tik 21 
dilutės kurstė šventą ugnį, km lietuviško pajūrio, ku- 
Dabar lietuvis jau turi riame 
kam pasiguosti, — jis da- uosto, nei pramonės 
bar šaukiasi — Krikščio- tro. Dabar pasilyginę su pasiryšime, 
nių Pagalbos, šaukiasi prie savo kaimynais krantų ii-. bar mes galėsime išvengti 
Motinos Meilingosios!.. Ir gurno atžvilgiu atrodome senųjų klaidų ir viską pa
sunki. kasdieninė našta —į šitaip: vienam milijonui darysime, kad daugiau nei 
jam bematant palengvėja. | gyventojų Lenkija turi jū- vienas metras pajūrio nuo- 
Jis po tąja našta nors su-;ros kranto 4 km, Lietuva 9 savybės nebepateks į ne
links, bet nesukniubs... Į km, Vokietija 20 km, o Lat- lietuvio rankas. Šiam tiks-

Nes Marija — mūsų visų Į vija 250 km. Pirmiau ture- lui pasiekti reikalingas yra 
Motina! O ko mes savo mo- j ję milijonui gyventojų 37 įstatymas, kuris sudarytų 
tinos, kada nors esam pra- km jūros kranto, dabar jo tvirtas sąlygas visai neju- 
Šę — visada ji mus išklau-. turime 9 km — keturius domai nuosavybei 
sė. Dievo Motina geriau ži- 'kartus mažiau. Tačiau čia 100' bent 10 km platumo; Respublikos 
no, ko mums trūksta, kas j pravartu priminti, 

į mums skauda!... 4,- ’-----------------

j Lietuva

Ligšiol lietuvių tautos šiauš 
dalia savuose pajūriuose 
nebuvo laiminga... O tai 

i gal labiausia dėlto, kadi 
mes patys savo siaurą pa
jūrį mažiau vertinome, ne
gu kontinentines provinci-l 
jas. Lietuvos pajūriuose ‘ 
svetimieji įsigalėdavo ir 
mus atkirsdavo nuo pla- 

jo turtų ir
Jei 

tai bent da-

p-

i

klaipėdiškių, padėtis nep 
vydėtina. Jie jaučiasi es 
antraeiliais piliečiais. K 
kuriems lietuviams lauki 
ninkams paskirti vokieti; 
— komisarai, jų gyvenim 
ir ūkių priežiūrėtojai. La 
kininkai jau neturi teisė 
laisvai savo gaminius di 
koše parduoti, o turi vež 
į valdiškus sandėlius ir at 
duoti už valdžios nustat 
tą kainą. Toji kaina y 
aukštesnė, negu buvo an 
sčiau, bet ir ūkininkų išla 
dos yra atitinkamai pad 
dėjusios. Tuo tarpu ūk 
ninkai dar negali apsk 
čiuoti, ar naujoji jų pad 
tis suteiks kurių nors m 
džiagiškų palengvinimų.

Iš Klaipėdos pranešama, 
kad visų sričių gyvenimas 
Klaipėdos krašte, po jo at
jungimo nuo Lietuvos, per 

! trumpą laiką žymiai pasi
keitė. Apie gyventojų pasi
tenkinimą ar nepasitenki

nimą dar sunku kas nors 
i tikro pasakyti. Aršieji vo
kiečiai ir suvokietėję lietu
vininkai, kurie siekė kraš
to atjungimo, tuo tarpu te- 

• bereiškia gerų vilčių atei- 
; čiai. Lietuvių, grynųjų 
I ■
;nepakėlėme iki aukščiau- 
!sio laipsnio, tol mes patys 
j dar neįsitikinome savo pil
nu pajėgumu ir neužsitar
navome visų reikalingų 
simpatijų pas svetimuo
sius. Šiuo gi metu dinami
nė jūros programa turėtų

dėti tvirtus pamatus pir- visu smarkumu atsistoti 
mam lietuviškam miestui, pirmoje mūsų svarbiųjų 
Teko matyti su kokiu darbų eilėje. Ją mes 
džiaugsmu žydai stato sa
vo pirmąjį grynai žydišką 
miestą Tel-Avivą. Netenka 
abejoti, kad ir nordišką 
mūsų kraują sušildys nau
ja gyvybės, energijos ir 
kūrybos srovė, kai savo a- 
kimis pamatysime plikuo
se smėlynuose kylantį pir
mą šimtu procentų lietu
višką miestą. Dėl pinigų 
neabejokime: mes turime 
dar neišnaudotus savo re
zervus Amerikoje, didžioje 
dinamizmo šaly. Susikon- 
solidavimas Lietuvoje la
bai gerai nuteikė ne tik A- 
merikos lietuvius, bet ir vi
sus Lietuvos draugus. O 
kai pradėsime didžiąją di
naminę programą vykdyti, 
kai įrodysime, kad nesi- 
duodame nuo žemės pavir- 

nutrinami, sukelsi- 
me dar nematytą entuziaz
mą viduje ir susilauksime 
gausios paramos iš svetur. 
Pasaulis pamatys dar vie-!
ną nuostabų dalyką: jis pa- jūrį ir sustiprinti čia lietu- 
tirs, kad ne vien vėžiui akis vių elementą. 9) Kasmet 
atauga. ruošti jūros dieną ir per ją

Klaidinga butų manyti, sudOminti jūros klausi- 
kad be Klaipėdos, kaip be mais plačiausias mases, 
plaučių, mes uždusime. Tų 10) Propaguoti vandens 

i kraštų netekimas, be abe- * 
Į Jonės, yra didelis mūsų 
i tautai smūgis. Kai kas iš 
' kaimynų gal ir norėtų 
mums planingai įkalbėti 
sukaupti visą dėmesį į pra
rastus kraštus. Bet naivūs 
būtume, jei jų paklausytu
me.

Pats didžiausias dėme- 
, sys, visa mūsų energija tu- 

iki ri būti sukaupta į mūsų 
turimas že-
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’ formuluosime į dešimtį 
jūros prisakymų: 1) Visa 
nejudoma nuosavybė 10 
km pajūrio juostoje turi 
pereiti į lietuvių rankas už 
normalią kainą. 2) Švento
sios zonoje turi būti nusa- 

; vintą keliolika kvaarat. ki
lometrų žemės naujo gry
nai lietuviško miesto sta
tybai. 3) Moderniškas žve
jų uostas turi būti stato
mas pagreitintu tempu. 4) 
Prekybinio laivyno tona
žas turi būti laipsniškai 
didinamas bent iki 60,000 
brutto tonų. 5) Atidaryti 
jūrininkystės mokyklą su 
žvejybos skyriumi. 6) Žve
jybą motorizuoti ir pra
plėsti į tolimus Atlanto 
vandenis. 7) Steigti jūros 
institutą hidrologiniams ir 
biologiniams tyrinėji
mams, navigacijos klausi
mų studijoms bei jūros 
propagandai. 8) Planingai 
vasarotojus pakreipti į pa-

Miesčionims gyvenim 
aiškiai yra pasunkėję 
Maisto produktai yra dv 
gubai - trigubai pabrang 
o uždarbiai tiktai nežymi 
tepakilo. Uostas apmirę 
Namų savininkai negaun 
ištuštėjusiems butą 
naujų nuomininkų. Pr 
monės įmonių veikimas si 
silpnėjęs. Tačiau bedarbi 
visai nėra, nes vokieči 
valdžia Klaipėdos pajūry 
vykdo stambius tvirtov 
įrengimo darbus; be t 
paskirta lėšų pelkių saus 
nimams, Nemuno pylim 
stiprinimas ir kitiems vi 
šiesiems darbams. Ūkini 
kai labai nusiskundžia la 
ko darbininkų trūkum 
Likusieji krašte lietuvi 
darbininkai keliasi atgal 
Didžiąją Lietuvą.

Lietuvių tautinis - kult 
rinis gyvenimas ir vei 
mas visai sustojęs. Lieti 
viškos mokyklos panaiki 
tos, draugijos uždaryt 
spauda likviduota.

Klaipėdos krašto liet 
viai norėtų turėti nors vi 
ną gimnaziją ir kelioli 
pradžios mokyklų. Mok 
tojų užtektų, nes krašte 
ra likę vietinių lietuvi 
mokytojų, kurie dar beda 
biauja. Taip pat norima 
kurti visus lietuvius vie 
jančią organizaciją. B 
tuo tarpu opiausias 
spaudos reikalai. Klai 
dos lietuviai jau dabar d 
ro žygių pradėti leisti die 

nebeturėsi- rašti> kuri.® būtų ,sPaus

, kad pajūrio juostoje pereiti į mes.
j tautų jūreiviškumas parei- lietuvių rankas šių laikui Kol tų žemių mes nesu- 

Marijos žemė, na toli gražu ne vien nuo rinkos, bet ne spekuliaci-’ tvarkėme, kol jų kultūros

Baigdamas autorius pa
žymi, kad net ir gerai iš
naudojus mums likusį pa
jūri, vis vien .

■me tokių puikių gamtinių na™as,.pv^„Pijusio 
■sąlvgu, kokių turėjome ve,kt‘ lletuvisko
1 Klaipėdos pajūry, Kuršių spaustuvėje.
; Mariose ir Neringoje. Ir to- ■ Tuo tarpu vėl Lietuv 
dėl dar ilgai teks naudotis eksportas ir importas ei 
Vokietijos ir Latvijos ar- per Klaipėdos uostą, no 
timiausiais uostais. žymiai siauresnėse ribos

VII. Vaistyk es intervencija 
darbo atlyginime

Valstybė saugoja nuo darbininko išnaudo
jimo. Valstybei yra svarbu, kad piliečiai už
dirbtų tiek, kiek reikalinga išlaikyti šeimai. 
Todėl ji steigia Darbo Rūmus ir panašias in
stitucijas. kurios nustato tinkamus atlygini
mus. normuoja iškilusius tarp darbdavių ir 
darbėnų nesusipratimus, ginčus dėl atlygini
mo pakėlimo, tarpininkauja po streikų su
daryti koalicinėms tarp abiejų pusių sutar
tims.

Ieško geresnių darbo atlyginimo būdu. 
Kad darbininkai nebūtų išnaudojami, valsty
bė stengiasi surasti kuo geriausių darbo at-

lyginimo būdų ir juos mėgina įvesti didesnė
se įmonėse. Kai kurios pačios įmonės mėgina 
švelninti, gerinti darbininkų socialinį gyveni
mą, įtraukiant juos į įmonės gyvenimą, į jos 
vadovavimą, į pelno pasidalijimą.

Vietoje darbo algos kai kurios įmonės mė
gina įvesti Pijaus XI enciklikoje “Divini Re- 
demptoris” siūlomą šeimyninį atlyginimą, 
kurio užtektų nors ir gana gausiai šeimai 
pragyventi. Susiduriama su sunkumais, nus
tatant, koks turi būti normalus vaikų skai
čius šeimoje. Šiuo klausimu yra kilusios dvi 
skirtingos šeimyninio atlyginimo koncepci
jos: absoliutinis ir rfeliatyvinis.

“Reliatyvinis šeiminis atlyginimas svyruo
ja pagal vaikų kiekį. Jis yra proporcingas 
kiekvieno darbininko šeimos vaikų skaičiui. 
Šis atlyginimo būdas turi kai kurių trūku* 
mų. Pagal jį išeina, kad už tą patį darbą ne
gaunama tokio pat atlyginimo. Tuo tarpu 
darbininkai nurodo, kad “atlyginimas turi a- 
titikti darbą, ir kad kitas darbininkas, kuris 
atlieka tą patį darbą, turi teisę gauti ir tą pa-

tį atlyginimą, net jei jis turėtų mažesnį 
kų skaičių”. )

Be to, jei darbdaviai būtų verčiami 
keti reliatyvinį šeiminį atlyginimą, tai 
stengtųsi samdyti tik viengungius ir mažai
vaikų turinčius darbininkus, o vengtų darbi
ninkų su gausiomis šeimomis. O tai, aišku, 
jau eitų prieš tautos ir valstybės reikalus. 
Absoliutinis šeiminis atlyginimas šitų dviejų 
trūkumų neturi. Jis neįvairuoja pagal šeimos 
sudėtį ir yra apskaičiuojamas pagal reikalus 
šeimos, kuri vaikų skaičiaus atžvilgiu yra lai
koma tipine atatinkamam kraštui.

Daugumas katalikų autorių pasisako už 
absoliutinį šeiminų atlyginimą. Bet ir šio at
lyginimo vykdymas sutinka kai kurių sun
kumų. Jis visai atitinka tik vaikų atžvilgiu 
tipiškų šeimų reikalus. Tuo tarpu viengun
giams darbininkams ir vaikų neturinčioms 
šeimoms toks absoliutinis šeiminis atlygini
mas kai kieno nuomone atrodo perdidelis, o 
didesnėms šeimoms jis iš tikro yra perrnažas.

Atsakydamas į priekaištą, liečiantį suau
gusius viengungius darbininkus, neseniai iš
ėjęs enciklikos “Quadragesimo Anno” ko-

) J. Arendt S. J., L’Action syndicale. Bruxelles 
1931 I t. 174 psl. .. .

mentaras atkreipia dėmesį į tai, kad papr 
tai nėra jau taip labai didelio skirtumo ta 
suaugusio darbininko viengungio ir šeim 
su vienu ar dviem vaikais normalaus biudž 
to. Viengungiui, palyginti, brangiai atsieei 
butas, maistas, skalbimas, žymiai brangi 
atsieina ir jo blogai užlaikomi skalbiniai, r 
bai ir kt. Visa tai turint galvoj, tas išlai 
skirtumas nėra toks jau labai stambus. Be t 
kai kiekvienam suaugusiam darbininkui r 
kalaujama šeiminio atlyginimo, turima g 
voje idėja ir intencija, kad tas atlyginim 
viengungiui padės pasiruošti šeimos židini 
ir pasidaryti minimalinių tam rekalui suta 
pų. Šeimos ir taupumo reikalui jau iš jau 
dienų darbininkai turi būti auklėjami**).

Nebūtų negalima, jei įmonė, viengungi 
išmokėdama šeiminį atlyginimą, dalį alg 
išskaitytų ir sumą grąžintų tik jam v 
dus***).

L’EncycIiąue Quadragesimo Anno, Comme 
taire pratiąue pas Questions et Reponses. Paris, Spė 
1937. 176 psl.

•••) “Židinys” Nr. 2, 1938 m.. Kaunas. Pranas Di 
lininkaitis. “Bandymai Socialinį Klausimą Sušvelnin 
ti”. Psl. 184—185.

(Bus daugiau)
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10. Krikščioniškoji Meile
Dar svarbesnis arba dar betarpiškesnis vaistas i 

kalbamajam piktui gydyti yra meilės įsakymas. Čia 
mes turime galvoj aną krikščionišką meilę, kuri yra 
“kantri ir maloninga”, kuri moka išvengti bet kokio 
pažeminančio protekcijos pavidalo ir bet kokio pasidi
džiavimo; meilė, kuri nuo krikščionybės pradžios lai
mėjo Kristui neturtinguosius tarp neturtingų — ver
gus. Mes dėkojame visiems tiems, kurie įvairiose orga
nizacijose, pradedant šventojo Vincento Pauliečio 
konferencijomis ir einant iki pačių didžiųjų naujų So
cialinės pagalbos organizacijų, dirbo ir dirba kūniško
jo ir dvasiškojo gailestingumo darbą. Juo daugiau 
darbininkai ir beturčiai patirs šitos meilės dvasios 
darbų, dvasios gaivinamos Kristaus nuopelnų, juo 
daugiau jie išsivaduos nuo prietaro, kad krikščionybė 
esanti netekusi visos savo pajėgos ir kad Bažnyčia sto
vinti pusėje tų, kurie išnaudoja jų darbą.

Meile Mus Įpareigoja
Bet kada Mes matome minią skurdo prispaustų 

bedalių, prispaustų visiškai ne dėl savo kaltės, ir šalia 
jų tiek daug turtuolių, kurie lengvabūdiškai smagu
riauja, negalvodami apie kitus ir eikvodami milžiniš
kas sumas niekingiems dalykams, Mes turime su 
skaudama širdimi konstatuoti, kad ne tik yra nukryp
ta nuo teisingumo, bet kad ir krikščioniškos meilės į- 
sakymas tebėra dar nesuprastas ir nevykdomas kas
dieniniame gyvenime. Todėl Mes pageidaujame, Šlo
vingi Broliai, kad šitas Dievo įsakymas būtų daugiau 
— žodžiu ir raštu — aiškinamas; juk tai yra vertingas 
skiriamas ženklas, padedąs atskirti tikruosius Kris
taus mokinius nuo netikrųjų. Mokydama kenčiančia
me matyti patį Jėzų Kristų, meilė mus įpareigoja my
lėti savo brolius, kaip dieviškasis Išganytojas mus 
mylėjo, mylėti iki savęs išsižadėjimo, o jeigu reikia, ir 
iki savo gyvybės paaukojimo. Tegu kiekvienas dažnai 
prisimena anuos suraminančius, bet kartu ir baisius 
žodžius, kuriuos aukščiausias Teisėjas ištars paskuti
niojo Teismo dienoje: “Eikite, mano Tėvo palaimintie
ji..., nes Aš buvau išalkęs, ir jūs Mane pavalgydinote; 
buvau ištroškęs, ir jūs Mane pagirdėte... Ištikrųjų sa
kau jums, kiek kartų jūs tai padarėte vienam Mano 
mažiausių brolių, Man padarėte”. Ir iš kitos pusės: “Ei
kite šalin nuo Manęs, prakeiktieji, į amžiną ugnį..., 
nes Aš buvau išalkęs, ir jūs Manęs nepavalgydinote; 
buvau ištroškęs ir jūs Manęs nepagii dėte... Ištikrųjų 
sakau jums, kiek kartų tai nepadarėte vienam iš šitų 
mažiausių, nė Man nepadarėte”.

Taigi, norint pelnyti amžiną laimę ir sėkmingai 
padėti beturčiams, reikia grįžti prie kuklesnio gyveni
mo; reikia įprasti atsisakyti nuo smagumų, kurie daž
nai būna nuodėmingi ir kurių šių dienų pasaulis tiek 
daug teikia; vienu žodžiu, reikia užmiršti save dėl mei
lės kitam. Naujas įsakymas, kaip jį vadina mūsų Iš
ganytojas, krikščioniškoji meilė turi dieviškos atnau
jinamos galios; ištikimai pildomas, jis pagimdys sie
lose vidaus taiką, kurios pasaulis nepažįsta, ir sėkmin
gai pagydys blogybes, kurios vargina žmoniją.

Griežtojo Teisingumo Pareigos
Bet, norėdama būti tikra, meilė turi patenkinti ir 

teisingumą. Apaštalas mus moko, kad “kas artimą 
myli, tas vykdo įstatymą”; ir jis tai pagrindžia, “nes į- 
sakymai: Nesvetimoteriauk, neužmušk, nevogk, ir 
kiekvienas kitas įsakymas yra apimtas šiuo pasaky
mu: Mylėk savo artimą, kaip pats save.” Kadangi pa
gal apaštalą, visos pareigos eina iš vienos meilės įsa
kymo, tai šita dorybė apima ir griežtojo teisingumo 
pareigas pav. nemušti, nevogti. Tariamoji meilė, nu
traukianti nuo darbininko atlyginimą, į kurį jis turi 
griežtą teisę, nėra tikroji meilė, bet yra tik tuščias žo
dis, yra tik meilės pamėklė. Darbininkas neturi gauti 
išmaldos pavidalu tai, kas jam teisėtai priklauso. Ne
galimo atsipirkti nuo sunkių teisingumo pareigų ma
žomis dovanomis, duodamomis gailestingumo vardu. 
Meilė ir teisingumas dažnai deda pareigų, kurios lie
čia tą patį dalyką, bet kiekviena iš kito atžvilgio. Dar
bininkų jautrumas dėl savo teisių, kurios jiems pri
klauso iš kitų, yra visai pateisinamas, nes juk ir jie 
nusimano savo vertę.

Todėl Mes ypač kreipiamės į jus, krikščionys 
darbdaviai ir įmoninkai, kurių uždavinys dažnai yra 
toks sunkus, nes jūs tebesate paveldėtojai klaidų ne
teisingos ūkiškos santvarkos, kuri ardomai veikė per 
daugelį šimtmečių. Turėkite galvoj savo atsakingumą.

Kovo 22 dieną Hitleris!ta. Nesijaučia gerai nie- 
i nuo Lietuvos Klai-Įkas. Savo ūkyje turėjau 

pėdą. Kelioliką tūkstančių j keletą darbininkų iš Že- 
lietuvių, valdininkų, mo-- maitijos. Jų čia visi stam

besnieji ūkininkai turėjo, 
bet dabar ir darbininkai 
palengva palieka mūsų 
laukininkus. Vakar iš ma
no ūkio du darbininkai iš
vyko. Klausiau jų, kodėl 
jie vyksta, juk aš algą mo
kėsiu neblogą, galėsite 
pas mane gyventi, bet jie 
atsakė: “geriau alkani bū
sime, bet laisvai gyvensi
me”.

lietuvių, valdininkų, mo
kytojų, darbininkų ir kitų 
pasitraukė iš Lietuvos 
pajūrio ir susispaudė Kre
tingoje, Šiauliuose, Tau
ragėje, Kaune ir kituose 
miestuose. Pranešimas iš 
Lietuvos skelbia, kad ten 
miestuose, ypač Kaune, 
pritrūko būtų, nėra kur 
pabėgėliams gyventi. Ren
kamos aukos pabėgėliams 
sušelpti. Klaipėdiečiai su-j 
si pratę lietuviai rašo ne 
vienam savo draugui ir 
čia Amerikon, nusiskųs- 
dami nelemtu likimu.

Vienam Amerikos lietu
viui. pernai buvusiam Lie
tuvoje ir Klaipėdoje, kur 
jis aplankė lietuvį klaipė
dieti ūkininką, su juo su
sipažino ir susidraugavo, 
tasai klaipėdietis taip ra
šo (spausdinamos tik iš
traukos):

“Mielas Tautieti, dar nė
ra metų, kaip mes matė
mės, o tiek pergyventa, 
tiek įvykių mūsų gyveni
me, kad atrodo visas am
žius praėjo nuo Tamstos 
gražaus atsilankymo. Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 
gražiuosiuose rūmuose, 
kuriuose mudu lankėmės, t 
kur Tamsta skaitei gra-i 
žius žodžius “ir šviesa ir 
tiesa mūs žingsnius tely
di”, — dabar susigrūdę 
vokiečių kareiviai, moky
kla išvaikyta, šviesos židi
nys paverstas kareivinė
mis... Radio stoties bokš
tuose, kuriuos pastatė 
Lietuvos vyriausybė — 
plevėsuoja nebe mūsų, bet 
vokiečių vėliava, su svas
tika. Iš stoties jau nebe- 
girdime lietuviškos kalbos 
ir dainos, o vien tik vokiš
ką agitaciją. . ;

“Klaipėdos užėmimas į- 
vyko kovo 23 dieną. Vis
kas ėjo gana tvarkingai. 
Tik žydų sinagogos tos 
dienos rytą jau visos buvo 
išdaužytos: knygos, bal
dai, žvakidės, langai ir 
durys viskas gulėjo gatvė
se. Per keletą dienų nie
kas nematėme nei vieno 
žydo. Dar ir dabar Klaipė
doje visos žydų krautuvės 
uždarytos, užantspauduo
tos,

“Visos lietuviškos mo
kyklos ir vaikų darželiai 
užantspauduoti, nežinia, 
kada jas atidarys ir ar ati- ? 
darys. Didelė dalis lietu-Į -1 T 
vių mokyklų pabėgo į Di
džiąją Lietuvą. :

“Visų nuotaika prislėg-ig
----------- f ■ —----——:----- i------------ fcV 
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Klausimai Apsvarstymui
1. Ar Krikščioniškoji meilė pašalintų blogybes?
2. Ar turtingieji nusikalsta meilės įsakymui?
3. Ar yra ryšys tarp meilės ir teisingumo?
4. Ar išmaldos atstoja darbininko neteisingą at- 

Ivsrinima?
5. Koki yra pareiga katalikų darbdavių? Ar jie 

ias pildo?
6. Ką reikia daryti, kad išplatinti krikščionišką 

meilę? Ar komunistai pripažįsta artimo meilę? Ką 
sako komunistų vadai apie meilę?

l

i _

“Kai vokiečiai čia užėjo, mūsų

TOWN TAXI

Tel. 2700 144 Middle St.
25 Cent Zones

New Bedford. Mass.

CHARLES W. DEASY

.\XXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXVXXXWXXXXXXXXXXXXXX*
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i CITY CLERK

t ......
Everett H. Corson

“Where to Buy it”

CADILLAC — LaSALLE

Sales and Service

39 No. 6th Street
New Bedford. Mass.

Tel. 66

■' THE DAYLIGHT BAKERY
? Louis A. Sottak. prop.

J tVedding and hirthday cakes.
S fancy rolls and cakes. Catering 
? to Clubs. Churches. Lodges. and 
C parties
C Tel. 1095 86 Allen St.
į Nevv Bedford. Mass.

I 
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Pierce Manufacturing Company

Sawyer St.. Tel. New Bedford 4206

M. F. AVILA. INC.

Beer and Ale Wholesale

444 Acushnet Avė. Tel. 8200

New Bedford. Mass.

J
H. Piešton Briggs. Prop. Į> 

'Fieight Depot Foot of \ViJlys St. it 
Office Tel. 515 Res. 2410 !'

i New Bedford, Mass. 'i
1
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z JOSEPH GOULARD & CO. 4
Z Z
Z ZJ Homer's Wharf Tel. 4670 New Bedford. Mass. /
Z Z
4v*xx3xxx%xxx%%a>xxx>xxx%xx%yxxxxx>xx%xxxxxxx'xxxxxxxx.x^
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“Visoje Europoje dabar Ž 
dangus niaukiasi. Visi j 
rankas nuleidę, sunku pra- J 
dėti bet kuris rimtesnis 

i darbas. Visur laukiama ' 
perkūnijos...”

Taip rašo lietuvis ūki- J 
ninkas iš Klaipėdos kraš- J 
to. Long Islandietis. >

tosi, kad visi butai tušti ir 
pagal vokišką patvarkymą 
nevalia savo namų butus 
išnuomoti kam nori ir 
kaip nori. Taigi visas gy
venimas paraližuotas, visi 
nuleidę galvas. Nors čia ir 
tikinama, kad ateityje bus 
geriau, bet niekas tuo ne
tiki: nei ūkininkai, nei dar
bininkai. nei lietuviai, nei 
vokiečiai ir net patys vo
kiečių valdininkai tuo ne
sidžiaugia.

“Mieste ir visame krašte 
nemaža kariuomenės. Ap
link Klaipėdą kasami di
džiuliai apkasai, statomos 
patrankos. Atrodo, kad ir 

naujieji valdovai
tai visą savaitę negalėjo- kažin ko neramūs... Bijo 
me gauti cukraus. Dabar ko nors. Manau, kad la
jau atvežė iš Vokietijos, blausiai bijo pačių gyven- 
bet jis dvigubai branges- tojų, kurie prisimins vi
nis, negu seniau buvo. suomet gražius aukso lai- 

“Mūsų prekybos laivai ^us, kai čia buvo lietuv- 
dabar plaukioja iš Liepo- n^nkų valdžia, 
jos uosto. Nors ir davė vo
kiečiai mums laisvą zoną 
Klaipėdoje, bet tuo tarpu 
nesinaudojama. Liepoja 
džiaugiasi, o Klaipėda 
pyksta.

“Namų savininkai Klai
pėdoje ir kituose miestuo
se tiesiog iš proto -kraus-

PARSONS LAUNDRY CO.. INC.

High Grade Laundiy Work at Moderate Prices

LOUGHLIN CHEVROLET

686 Cottage St. Tel. 687

Nevv Bedford. Mass.

HARLAND A. CARPENTER

Librarian

JOSEPH GOULARD & CO.

Homer's Wharf Tel. 4670 Ne* Bedford. Mass.

Greetings and Best Wishes to New Bedford Laborites

MAYOR

I LEO E. J. CARNEY

į Season’s Greetings to Unionists į
S of Nevv Bedford

LOUISE FLOVVER SHOP
232 Union St. Tel. 146 

Nevv Bedford. Mass.

į. LUND’S CORNER LUNCH
Hector Adam. Prop.

FOR A GOOD MEAL 
2178 Acushnet Avė. 
Nevv Bedford. Mass.

ii 
n J

I

NEW BEDFORD LAUNDRY 
“Bundles of Satisfaction” 

Qųality Laundry at Moderate 
Prices

132 Rockdale Avė. Tel. 2954 
Nevv Bedford, Mass.

••

I
/ Popular Brands at the Lowest ?•J Prices J

AMERICAN LIOUOR STORE C
2177 Acushnet Avė. Tel. 6464 5

At Lund’s Corner J
Nevv Bedford, Mass. įi

NEVY BEDFQRD ELECTRIC & ACETYLENE VVELDING CO. 
LARRY and EDDIE. Proprietors

Quick Service at any Time Automobile Blocks a Specialty

106 Wamsutta St. Phone 4408 Nevv Bedford. Mass.

COUNTY STREET GARAGE

General Auto Repairing 
Official Brake and Light Station

N'o. 1446 Auto Painting and 
Fender Straightening

930 County St. A. Costa. Prop.

Tel. 5211 Nevv Bedford. Mass.
>•

i Dine At the
ORIENT RESTAURANT

The Ideal Eating Place American 
and Chinese Home Cooking. We 

serve special Luncheons and 
Dinners Every Day. 30c up

670 Pleasant St. Tel. 4822 
Nevv Bedford. Mass.

l * /
l
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CLEAR OC COMPANY. INC.
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BEETLE BOAT BUILDERS
Beetle Boats — The popular 12-foot Cats 5 foot beam gives 

extracapacity and safety. A trial xvill convince that our boats are 
sure to please.

1555 Rodney French Blvd., Tel. 6254 Nevv Bedford. Mass.

■
< OREGON DYE HOUSE
S Ali work done at our own plant 
?Biggest — Busi ėst — Best Quality 
5 Service Reasonable
į 1852 Puchase St. Tel. 4042
S Nevv Bedford. Mass. l! HOMLYKE BAKERY

Best Wishes to Unionists
Tel. 7664 945 So. Water St.

Nevv Bedford. Mass.
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Manufacturers of Ginger Ale Seven Up and All Flavors 
VVHOLESALE WIN’ES AND LIQUORS

475 Union St. Tel..320 Nevv Bedford. Mass. i
S VVALTER ARENDT

I
VVholesome Bakery Products 

Rve Bread and Rolls 
21 Beetle St. Tel. 7612 

New Bedford, Mass.

S Flowers for All Occasions At 
į Reasonable Prices

J PEIRCE. THE FLORIST J
į 1360 Acushnet Avė. Tel. 6140 J

Nevv Bedford. Mass. J

,\xxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
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Transients Accommodated 
Open Day and Night

Auto Repairs
Electrical Repairs

HOTEL GARAGE
j

1I

Oils and Greases Best Service Storage

Rear of New188 Middle St.

Bell Phone 6479

J Greetings to Textile Unionist:—of New Bedford

SAULNIER'S DYE HOUSE 
Tel. 1157 

Nevv Bedford. Mass.

Repairing Washing

Bedford Hotel

Nevv Bedford. Mass.

5 ALLENA W. ASHLEY

i

►•%XXXX3XXXX%1X%VXX1XXXXXXX*XVXVXX%MXX.X2XXX'XXXXXXXXXXXX>

{ The VVorking man. the backbone of our countrv is ahvavs v.elconie at a

' iz ACUSHNET — NEVY BEDFORD CO-OPERATIVE BANK Z
* . -...... - - . — - _ - - g:
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ACUSHNET — NEVY BEDFORD CO-OPERATIVE BANK

115 Williams St.. Tel. 969 New Bedford.

i' CHARLES F. SPOONER !

Musical Instruments 
Piano Tuning

1 Park Place Tel. 2960 
Nevv Bedford. Mass.

I

i

J 579 S. Second St. 
C Nauv

l l
Try Our Pastry

484 Pleasant St. Tel. 1816
Nevv Bedford— “We Also Deliver”

>xxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxx>
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FEDERAL MOTOR TRANSPORTATION. INC.

Daily Service to

PROVIDENCE \VORCESTER BOSTON
128 Chancery St. Tel. 589 Nevv Bedford. Mass.

JANSON'S PHARMACY
Meni be r of

Pilgrim Druggist. Ine. 
204 Ashley Blvd.

Cor. Bullard Street
Tel. 8906 Nevv Bedford.

5 ■ ............■
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ALLEN HERSOM COMPANY Z

Z

ALLEN KERŠOM COMPANY

Agricultural Supplies Fertilizers — Insecticides

Hovvard Avė. Tel. 7195 Nevv Bedford. Mass. y
<XXXXXXXXXXX3XXXXVXVXXXXX.XXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>- i

EUCLIOE FISETTE

Blacksmith and \Velder 
VVelder specialist. YVelding in all 
its branches. Service. Quaiity and 

low rates. Tel. 7909 for Rates 
Free Estimates

i 357 Savvyer St. Nevv Bedford. ji

į
i

i

JAMES E. McCARTY
Ixx?al and Long Distance 

TRUCKING
A Real Friend of Labor 

285 Statė St. Tel. 1635 
Nevv Bedford. Mass.

! V.-d-V A l

JNEW BEDFORD BOTTLING CO. 1

,' "NEBECO" Beverages J
i, Manufacturers and Bottlers c 
[• of Minorai Soda tVaters J 
ij 32 Morton Ct. tyew Bedford 696 Z

z

Greetings to Unionists of 
New Bedford

Thė Home of Satisfaction

CAPITOL LAUNDRY

84 Bates St. Tel. 3662

Nevv Bedford. Mass.
i

XXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.^

For Entertainment by Rhythm Jesters: for Home Cooking and
Choice of Liąucrs — Drop in at Z

COZY LUNCH & COZY BAR
And Enjoy Yourself "The Stuff is There” 

1453 Acushnet Avė. BILL JUDD. Prop. Nevv Bedford. Mass. 
AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

My Greetings to

Nevv Bedford Unionists

CHARLES S. ASHLEY

VVilliam H. Tavlor. Asst. 
FUNERAL HOME:

535 County St. Tel. 8500 
New Bedford. Mass.

SULLIVAN FUNERAL HOME

XXX>VXXXXXXXXXXVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\
rk ______ _ «

New Bedford Steam DyeHouse
Established 1886 A. H. Bennett. Prop.

Guaranteed Odorless Cleaning Cash and Carry Special Pricc

New Bedford Store: 690 Pleasant St.

iZ įįJ New Bedford 1738 U
Z.XXXXXXXXXXX>%XXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

I
NEW BEDFORD MOTOR PARK •,

Extends Best \Vishes to the S

Friends and Patrons in the •,
New Bedford Community J

247 County St. Tel. 4073 į
Nevv Bedford. Mass. J

i1 The Bakery Unionists Trade in
j' 243 Maxfield St. Tel. 513 
<Į New Bedford. Mass.

į
i ENGLANDS BAKERY CO.

Z^xxxxxx-xxxxxx.xxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxKxxvxxxxvx>
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COMPLIMENTS OF

i LAMBER.rl ROPE CORP.

I
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X , . » •

New Bedford. Mass.
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Penktadienis. Gu 12, 1939 DARBININKAS

ĮKAS girdėti lietuvių!
I KOLONIJOSE 1
*

MONTELLO, MASS.

1-

.1 sciiŲŽdys. kuris dažniausia
- _c_.;ūines pamaldas, daž

ni p::išo tėvelių, kad jie pa- 
. -y u šv. Tėve Pijaus XII 

itsives t i vaikelios į

6
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. 20 d. įvyks šv. Roko pa- 
s vakarienė, vakare, nau- 
o rapijos svetainėje. Pel- 
kiriamas svetainės užbai-

P..tariame įsigyti bilie-

Geg. 7 d., vakare, šv. Jurgio 
. : svetainėj-. • įvyko Mariana- 

Kolegijos Studentų vaidi- 
s Studentai labai gerai su- 

v::. ;:n veikalą “Už Tėvynės 
Laisvę", tik gaila, kad 
atsilankė žmonių.

mažai

>. červokienė serga sunkiai ir
Mass. General ligoninėje. 

B stone. Prašykime Dievulio, 
kad ią stiprintų sveikatoje.

Motinos Dienoje, geg. 14. šv. 
Jurgio par. jaunimas: Vyčiai. 
S dalietės, Choristai ir Stu- 
:• ntai bendrai dalyvaus šv. mi

šiose s vai. ryte ir priims šv. 
K mumiją motinėlių intencijai.

Taipgi dalyvaus ir šv. Vardo 
draugija.

Gegužine procesija įvyks
21 d.

y

ANTRADIENĮ

Gegužės-May 30 d., 1939
Romuvos Parke Montello, Mass.

PROGRAMA
Sportas - Movies- Šokiai ■ Užkandžiai -Gėrimai

Visi kviečiami dalyvauti. RENGĖJAI.

❖❖❖❖❖ ❖ 
t❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

STEBUKLINGO MEDALIKĖ- 
LIO NOVENOS NAUJA 

KNYGELĖ
Kun. Juozui Skelly, C. M. su-

A. A. JUOZAS MAČYS I Vaičių Baltimorės lietuviai ga- 
Po 8 metų sunkios ligos už- lės gėrėtis savo naujai nudažy- 

baigė savo gyvenimą a. a. Juo-,ta bažnyčia, 
zas Mačys. Velionis visus tuos į 
metus išbuvo valstybinėj Spring 
Grove ligoninėje. Mirė sekma- į 
dienį. geg. 7 d. Palaidotas iš šv. 
Alfonso bažnyčios trečiadienį, Į
geg. 10 d. Kaip velionio žmonai tinkant, kun. dr. Mendelis išlei- 
poniai Mačienei, taip jo visai do naują pagerintą laidą nove- 
šeimai ir giminėms, jų skausmo nos maldų, garbei Marijos Ste- 
valandoj. reiškiame gilią užuo- buklingo Medalikėlio. Vienoje 
jautą, o už mirusiojo vėlę taria- pusėje viršelių turi gražų vaiz- 
me amžinąjį atilsį.

šv. Roko parapijos katalikai 
kas vakarą gausiai atsilanko į 
gegužinės pamaldas. Ateina ne
mažai ir jaunimo, nes kleb. kun.
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Wiiliam J. Chisholm
GRABORIUS

“ As"? «*r.i ška s Pa tama vi mas

UVIAI ADVOKATAI 

sas: Sanborn Block 
gton St.. Norwooc!. Mass.
’el. Norwood 0330

mo Vieta:
NCT AVĖ 
nvood 1020

A
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PROVIDENCE. R I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286
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VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

ENTIJRA

dą Marijos apsireiškimo pal. 
Katarinai Labourei, 1830 m., o 
kitoje pusėje rodo didelį meda
lį su lietuvišku atsidūsėjimu: 
“O Marija, be nuodėmės pradė
toji. Melskis už mus, kurie ta- 

! vęs šaukiamės”. Visos novenos 
i pausdintos. Knygelė parsiduo- 
giesmės ir maldos ant gero po- 
pierio aiškiai, tvarkingai ats- 

ida po 10 centų. Galima kreiptis 
pas kun. dr. Mendelį, 114 W. 
Saratoga St. Baltimore, Mary- 
land. Nežiūrint šiltesnio oro, 
visgi dar kas savaitę atsilanko 
9.000 Marijos garbintojų į no
venos pamaldas. Žvalgas.

KUN. DUBINSKAS NEW 
YORKE

Šią savaitę mūsų darbštusis 
kun. Antanas Dubinskas sujun
gė trumpas atostogas su biznio 
reikalais. New Yorke įvyko me
tinis seimas visų tų kunigų, ku
rie baigė savo mokslus Romoje 
— Šiaurinės Amerikos Semina
rijoje. Kunigas Dubinskas, da
lyvaudamas seime, gavo truputį 
atsikvėpti nuo sunkių parapijos 
darbų ir bent 
lankyti 
parodą, 
karą.

vieną dieną ap- 
New Yorko pasaulinę 

Grįžo penktadienio va-
ir pirmą kartą atliko pamaldas 
Sopulingosios Motinos garbei. 
Už šios novenos įsteigimą pri- ‘ 
klauso garbė mūsų kleb. kun. 
Juozapui. Taipgi pašventinta 
Sopulingos Dievo Motinos sto- 
vvla.- I

Bal. 30 d. užsibaigė Šv. misi- i 
jos krikšto atnaujinimu.

Lai Dievulis stiprina misijo- 
nieriaus Tėvo Mešlio sveikatą, 
kad jis ilgus metus galėtų tęs
ti misijonieriavimo darbą. Rap.

Gegužės 30-toji
jiems gailėtis to. 

Taigi visi 
iš visur, suvažiuokime ir suei
kime gegužės 30-tą į Romuvos 
parką. Montello. Mass.

Norėtųsi ypatingai matyli 
gegužės 30-tą d. Romuvos par
ke mūsų LDS narius bei šeimy
nas. Gražu kaip kaikurios kuo
pos jau padarė nutarimus orga- 

dalv- nizuotai vykti į LDS N. A. Ap- 
išvažiavimą — GEGU

ŽINĘ. Pav.. LDS 7 kp. Worces- 
!*ter, Mass. nutarė organizuoti 
busą ir išrinko atstoves: E. Ma- 
žuknienę ir V. Barysą, kurie 

- tvarkys visus buso reikalus.
So. Bostono LDS 1-mos kuopos 
valdyba irgi jau pasamdė busą 
ir tuos reikalus tvarko p. V. 
Valatka ir kiti valdybos nariai. 
Beabejo nevisos kolonijos vyks 
busais.
n ižuos 
kelis 
gražus 
kių judėjimas... Geriausių sėk
mių...

Gegužės 30-toji artinasi taip styti. Kodėl
’ greit, kaip rodos nelauktas sve- kas jiems malonu... 
čias štai ir pravers mūsų duris.
Reikia jau susirūpinti ir pada- 

' ryti intencija ar važiuosiu, kaip 
važiuosiu, ar vienas važiuosiu, 
ar visa šeimyna?.. Tos mintys 
jau dabar reikia sugrupuoti ir 
padaryti intencija, kad pirmoje 
po žiemos pavasario' darbininkų 
šventėje — Išvažiavime 
vauti. Pavasaris buvo šaltas ir skričio 
žalioji gamta nesiskubino mūs 
sutikti niekur anksčiau gegužės' 
30-sios. Bet štai lyg ir nujaus- į 
dama toji geroji gamta darbi-, 
ninku ir darbininkių norą išsi-' 
veržti iš po uždarų po ilgos žie
mos durų į laisvą orą. į gražią- 

į ją gamtą pradėjo tiesti žalia 
I žole savo patalus, kaip . rodos. 
1 žaliu aksomu. Štai jau pradėjo 
pirmieji rėdytis žaliaisiais la
pais aukštieji puošnūs kašta
nai. jiems gi nenori pasiduoti ir 
kiti jų kaimynai klevai, liepos... 
Dar ligi gegužės 30-sios liko a- 
pie aštuoniolika dienų ir per 
tas aštuonioliką dienų tikrai 
pamatysime gamtos stebuklus. 
Kur šiandien dar skūpiai. neno
riai žolelė stiebiasi į viršų, apie 
30 gegužės bus visame savo 
puošnume. Taigi ar nebus ma
lonu braidžioti po žalią didelę 
žolę, kuri trauks ne vieno akį. 
kad ant tos žolės nuvirtus, pail
sėjus. tyru oru pakvėpavus... 
Juk tai pavasario pirmasis 
gamtos aromatas... Tas pavasa
rio pirmasis džiaugsmas lai bū
na ne tik užsidarius namuose, 
bet su savo pažįstamais Romu
vos parke. Montelloje. kur su
važiuos iš visų kolonijų iš visos 
Naujos Anglijos lietuviai dar
bininkai ir darbininkės. Kodėl 
mums nesutikti savo pažįstamų 
tokioje vietoje, kur visus per 
vieną dieną galėsime matyti. 
Nuobodžiauti neteks, nes nuo 
pietų jau parke bus didžiausias 
judėjimas. Čia pievoje rikiuosis 
eilės komiško ar kitokio sporto 
varžyboms: parko salėje tuo- 
jaus po pietų prasidės judamų, 
kalbamų juokingų komedijų ju- 
džiai: tuojaus orkestras gros į- 
vairiems šokiams bei šiaip dai
nų posmus, kuriuos galės dainą 
mylintieji sekti savo balsais. 
Jaunimas beabejo šoks, nes 
jiems reikalingas exercise, šoks 
ir antrasis jaunimas, kuris jau 
šoks tik iš mados: kodėl mes 
negalime visi pašokti?! Juk or
kestras gros visiems... O jei bū
si išalkęs, ar pavargęs, čia pat 
rasi, kas tave pastiprins... Vai
kams didžiausias malonumas 
tokiame plačiame darže palak-

IZAIJAS SAKO:

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai-

MOTINOS DIENA
Kaip kitais metais, taip ir šį

met antrą gegužės sekmadienį 
bus gerbiamos visos parapijos
motinos. Ryte per šv. Mišias džiojo įsivaizdavime ir at- 
8:30 vai. bus visų bendra ko- sidūrė teisme, 
munija visų motinų intencijai, 
gyvųjų ar mirusiųjų, šeštadienį 
8 vai. įvyks egzekvijos ir iškil
mingos gedulingos mišios už vė
les visų mirusiųjų mamyčių. 
Kun. Dr. Mendelis ragino visus, 
kad sekmadienį kiekvieno krū-: 
tinė būtų papuošta gėle, balta. ■ 
jei motina mirusi, ružava, jei! 
motina dar tebėra gyva.

I

Smilgytė. gyv. 50 
.. po operacijos

Tre- 
Nor- 

■ ligoninėje, sveiksta. Linki-
mont
w 
me pasveikti.

pį Verseskienė. gyv. Pleasant 
St.. baigia pasveikti po sunkios 
operacijos.

Džiaugiasi "Darbininku"

Į

i

LOMELI, MASS

I

cs.v.

Geg. 7 d. įvyko Federacijos 
skyriaus prakalb s bažnytinėje 
svetainėje. Skyriaus pirm. p. 
VI. Paulauskas buvo programos 
vedėju. Pasakęs įžanginę kalbą, 
pakvietė jaunųjų chorą, vad. 
varg. Dzedulionytei. sudainuoti 
Lietuvos himną.

Turiningą kalbą pasakė vieti- 
kleb. kun. P. Strakauskas. 

Po t" unųjų choras sudaina
vo kelias liaudies daineles.

Svečias kalbėtojas kun. P. 
Juras. Laivrence lietuvių par. 
klebonas pasakė įdomią ir pa- 
makinančią kalbą. Ragino vi
sus šiame kritingame momente 

!. . • ■. ą ir padėti jai išlai- 
k v t i nepr i kl ausomy bę.

Aukų į Ginklų Fondą surink
ta $16.89.

Po $1.00 aukavo: kun. P. 
Strakauskas. kun. P. Juras. VI. 
PiOilauskas. R. Kasparavičienė. 
S. Versiackas. Kiti smulkiais.

i Ona Šakienė iš Lawrence 
Raibėjo apie įvykusį Katalikių 
Moterų Kongresą. Jos kalba 
buvo graži ir turininga.

Senas Koresp.

p. Karolius Aleksiūnas iš E. 
Vandergrift. Pa. rašo:

‘Tve been reading Darbinin
kas for the lašt two vears con- 
tinually and hope I will keep on 

1 reading. I can truly say it sur- 
passes all other Lithuanian 
papers.

I am also very thankful for 
I learned to read Lithuanian by 
starting to read the Darbinin
kas.

Thank You.”
Tai yra tikrai gražus laikraš

čio “Darbininko" įvertinimas. 
Prašome Tamstos parašyti ži
nučių iš E. Vandergrift. Pa. lie
tuvių gyvenimo ir veikimo, ir 
taipgi paraginti kitus užsirašyti 
“Darbininką”.

bus tokių, kurios orga- 
automobilius ir vyks po 
automobiliuose. Tikrai 
darbininkų ir darbinin-

Rap.

Siela — didžiųjų 
genybių kasykla; 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

bran-
mokėk

PIRMAS PIKNIKAS
Jau arti 10 metų kaip įėjo į 

madą trečiąjį gegužės sekma
dienį turėti pirmąjį parapijos 
vasarinį išvažiavimą. Šįmet šis 
pirmas parapijos piknikas įvyks 
geg. 21 d. paprastoje vietoje A- 
rion parke. Visas pelnas šios 
pirmutinės vasarinės pramogos 
yra skiriamas bažnyčios išori
niam dažymui. Darbas jau pra
dėtas. Bokšto kryžius jau bliz
ga paauksuotas. Už kelių sa-

MONTREAL, CANADA
Šio miesto gyventojai laukia 

atvykstant savo šalies kara
liaus Jurgio VI ir jo žmonos El
zbietos.

Rengiasi iškilmingai 
priimti gegužės 16 d.ir

sutikti
F.D.

Paskutinė Proga

EAST VANDEGRIFT, PA.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Pope Optkal 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
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

X

par. 
ku- 

Meš- 
sakė

ir vakarais. Per 4 dienas 
o per kitas 4 

Kiekvie- 
pilna 

Dievo

šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje įvyko misijos, 
rim skelbė Tėvas Antanas 
jis. jėzuitas. Pamokslus 
rytai
lietuvių kalboje, 
dienas i ngių kalboje, 
na dieną bažnyčia buvo 
žmonių. Visi naudojosi 
.:..i!<>nė:i;: Tėvas Mešlis savo
lurii ng : ir pamokinančiais
pamokslais žmones 
arčiau prie Dievo, 
džiaugėsi ir dėkoja

klebonui už misijas. 
I. išstatyta Motinos 

kurias misijonie- 
Mešlis pašventino

patraukė
Žmonės 

misijonie-

Gegužės 23 d. iš New Yorko 
išplauks Olandų linijos gražiuo
ju laivu SS Nieuw Amsterdam 
L. Vyčių ekskursija į Lietuvą. 
Kelionė bus linksma ir ytin 
greita, nes aštuntą dieną jį pa
sieks Kauną, kur ji bus gražiai 
sutikta.

Bet laiko liko jau labai ma
žai. Taigi kurie šį pavasarį nori 
vykti Lietuvon ir dėl įvairių 
priežasčių neprisidėjo prie šios 
ekskursijos yra prašomi tuojau, 
be ilgesnio atidėliojimo kreip
tis pas A. J. Mažeiką. 145 Tay- 
lor St.. Brooklyn. N. Y. arba į 

. Darbininko Laivakorčių agen- 
: turą, 366 W. Broadway. So. 
Boston. Mass.

I Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

2 Asmeniškai Lydimos

išplauks Iš New Yorko
Per Gothenburgą. Švediją

Pirmopi Gegužės-May 31, 
Antroji Liepos-July 1,

Tiesos Žodis Apie Ispaniją
Sulietuvino UDARNIKAS

Ką tik išėjo iš spaudos labai idomi 32 pusi, brošiū- 
TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”, šioje brošiūro

je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. Šią brošiūrą turėtų įsigyti
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak
tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
Knygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda
me 50% nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siųskite: 

DARBININKAS 
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Antrą 
vadovaus 
Mučinskas, 
Amerikos 
lietuvių

ekskursiją 
Vladas 
švedų 

Linijos 
skyriaus

vedėjas Amerikoj.

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

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo Žinios".
Kiti išplaukimai iš New Yorko,

KUNGSHOLM Birž. 3, Rugp. 19
Drottningholm Birž. 12. Liepos 13
GRIPSHOLM Liep. 24. Rūgs. 8

Kreipkitės j savo vietinį agentą, ar

Swedish American Line
154 Boylston St.. Boston, Mass

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 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 Aukštikalnienė,

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

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

tisais draugijos reikalais kreipkitės
pa* protokolų raštininku.

Į ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

I

I

/

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 tVinfield 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 Winfie)d St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 va), po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mas«.
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VIETINĖS ŽINIOS
Rengia Lietuvos Vyčių Algirdo 17 Kuopa

GRABORIAI

ŽINUTĖS

Šv. Petro lietuvių par. bažny
čioje, penktadienį, 4 vai. po pie
tų, parapijos mažyčiai eis pir
mą kartą išpažinties. Tą dieną 
eis išpažinties ir tie, kurie se
kantį rytą priims Sutvirtinimo 
Sakramentą. Vietiniai ir svečiai 
kunigai klausys išpažinčių ry
te, per Šv. mišias, po pietų nuo 
3:30 ir vakare 7:30. Visi, kas 
tik norės, turės progos prieiti 
šv. išpažinti.

giedos šv. mišias, 9:30 vai., Vy
čių intencijai. Po šių šv. mišių 
įvyks vieši bendri pusryčiai. 
Vakare, po pamaldų bus suvai
dintas teatras “Ant Motinos 
Kapo”.

Sekmadienį, Geg.-May 14, 1939
Šv. Petro pobažnytinėje salėje ant 5-tos gat. 

So. Boston, Mass.
*

Šis puikus ir jaudinantis veikalas yra specialiai 
statomas scenoje motinų garbei. Taigi, ateikite visi 

savo motinas,

šeštadieni, 7:30 valandą, iš
klausys šv. mišių ir priims šv.

Baigiasi parengimų sezonas.
Choras porą sykių tinkamai iš
pildė Vytauto Didžiojo Kanta- pamatyti gražaus veikalo ir pagerbti 

' tą. ir vėliau, bažnytinę kantatą, kaip gyvas taip ir mirusias.
Po Velykų Marijos Vaikelių dr-
ja, Seserų mokytojų vadovybė
je suvaidino gražų veikalėlį. 
Dar gražesnį veikalėlį “Stebuk
lingoji Radasta” net du kartu 
suvaidino priaugęs jaunimas,

Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare. Įžangos nebus.
Nuoširdžiai visus kviečia

L. VYČIŲ 17 ALGIRDO KUOPA.

Kaunas, gegužės 9 d. —Į 
Dir. Norkaitis, kuris veda 
Lietuvos - Vokietijos pre
kybos derybas, buvo Kau
ne painformuoti vyriausy
bę ir vėl grįžo į Berlyną.

Kaunas, geg. 9 — Vidaus 
ir Žemės Ūkio Ministerijų 
tarnautojai prisiekė tautai 
ir valstybei.

Kaunas, gegužės 9 d. — 
Gen. Rydz-Smigly kviečia
mas, gen. Raštikis gegužės 
8 d. išvyko į Varšuvą.

Kaunas, — Gausingame 
verslininkų suvažiavime, 
min. pirm. gen. Jonas Čer
nius pažadėjo remti lietu
vių įsigalėjimą versluose.

Didelė imogžudybė Prie 
Jurbarko

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU 3oston 2590

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

i

I
■-------—, - r---------------- - _ Iš HARTFORDO ATVYK- BUSAI IŠ SO. BOSTONO 

Komuniją maži (pirmos komu-jirgi Seserų mokytojų vadovybė- g"f/\ JAUNIMO BŪRYS 
nijos) klasės vaikeliai, tie ku- i je. Geg. 7 d. suaugęs jaunimas, ------------
rie priims Sutvirtinimo Sakra- j kun.
mentą, ir visi žmonės, kurie no-' 
rėš. Kunigai ragina eiti visus tą 
dieną prie sakramentų, nes tai 
yra Marijos Garbinimo Diena. 
Sutvirtinimo sakramentą su
teiks, 10:30 vai. rytą, J. Eks. 
Vyskupas Tarnas A. Emmett, 
S. J., D. D.

K. Jenkaus vadovybėje, Penktadienį, geg. 19 d. iš 
puikiai vaidino “Klaidų Pinklė- Hartfordo atvyksta daug jau- 
se” ir dar vaidins geg.
Geg. 14 d. Vyčiai vaidins “Ant 
Motinos Kapo”.

Sekmadienį, Moterų Sąjungos: 
Kuopos intencijai šv. mišias 
giedos kun. K. Urbonavičius, 
8:30 valandą. Kun. K. Jenkus

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
1L Kapočius

251 W. BROADWAY,
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 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshis,M.D
(REPŠYS)

__________ i

Geg. 10 d., savo namuose, 250 
W. 4th St., mirė, ilgai sirgęs. 
Leonas Armalis, 61 metų. Jis 
paėjo Viešvienų parapijos. A- 
merikoje pragyveno 45 metus. 
Paliko žmoną Oną (Kietaitę), 
sūnų Aibiną, du brolius ir dvi 
seseri. Laidojamas iš šv. Petro 

į bažnyčios, geg. 12 d., 9 vai. ry- 
j te, Naujos Kalvarijos kapuose.

■
Rūpinasi ir Blaivininkų kuo- 

ipa parapijos išvažiavimu, kurs 
i įvyks birž. 18 d., Munchbacks 
IGrove, Roslindale. Mass. i 
I madienį, savo susirinkime pa- 
i aukavo didelę auką ir išrinko 
I dirbti - trusti sekančias darbuo
tojas: Jonę Karlonienę, Oną 
Petkienę, Adelę Varžinskaitę, 
Marijoną Kilmoniūtę, Anelę 
Vengraitę ir Skolastiką Šmigel- 
skienę. Susirinkime kilo šūkis: 
“Pralenkime visus”!

į

SUSIŽIEDAVO

Į GEGUŽINĘ

Daktarai Pralaimėjo Kovą 
Prieš Dr. Jakmauh

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2305-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI
I

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Brcadway,
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 4673I

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

Jurbarko vi., Gudelių 
km., rastas nužudytas Vin
cas Daulianskas apie 70* 
metų, 15 ha žemės savinin
kas. Jis pirma piautas, o 
paskui pakartas. Įtariami 
jo sūnus Juozas ir Kleopas, 
kurie su tėvu pykosi dėl 
žemės valdymo. Abu suim
ti ir pasodinti į kalėjimą. !

I 

t

— Ministrų Taryba svars-' 
to pertvarkymą valstybės 
biudžetą, kuris sumažintas. 
arti 50 milijonų litų sumai. 
Vėliau bus sušauktas Sei
mas nepaprastai sesijai 
biudžetui priimti.

21 d. nimo dalyvauti L. Vyčių 17 kp. 
šokiuose. Rytojaus dieną, geg.
20 d., p. Valerija Kaunietytė, ir 
gal kiti Hartfordiečiai, daly
vaus Darbininkų Radio progra
moje.

p. Kaunietytė turi 
kontralto balsą.

Lauksime jaunuolių kitos sa- valdybos narius. Kviečiami isi- 
Rap.

i
I

gražų

Monntello,

i I

Antradienį, gegužės (May) 
30 d., š. m., į LDS Naujos An
glijos Apskričio GEGUŽINĘ, 
Romuvos parke,
Mass. busai iš So. Bostono išeis 
11:30 vai. dieną, 
ninko”, kampas E ir Broadvvay 
gatvių. Bilieto kaina į abi puses 
tik 75c. Tikietai gaunami “Dar- 

i bininke” ir pas LDS 1-mos kp.

nuo “Darbi

vaitės pabaigoje. ! gyti bilietus iš anksto.
So. Bostoniečiai Vyčiai ren-Į 

giasi visus svečius ir viešnias Į 
maloniai priimti ir pavaišinti.

1 _

I

ŠOKIAI

P. Jakmauh
pri- 

dak- 
auk- 
bvlą

I

gūžės 7—14 dienomis Šei-j
__• . - __LI 

— Gegužės 7 dieną ruo- i 
šlama Motinos Diena ir ge-

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS ) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJASNUOŠIRDI PADĖKA

Bal. 16 d. mirė Kristopas Ver- 
večka, 60 metų amžiaus, gyv. 
205 E. Cottage St., Dorchester. 

gek. Palaidotas iškilmingai iš Šv.
i Petro lietuvių par. bažnyčios 
jbal. 20 d.

Velionis buvo ilgametis “Dar- 
Į bininko” skaitytojas. Paliko di
deliame nuliūdime žmoną p. O- 
'ną Vervečkienę, 4 dukteris ir 
■du sūnų.

p. Ona Vervečkienė ir jos šei- 
ima nuoširdžiai dėkuoja Šv. Pet
ro parapijos kunigams už dva
sinį patarnavimą ir suramini
mą nuliūdimo valandoje: dė
kuoja giminėms ir draugams

1

šeštadienio vakare, geg. 13 d.. 
Lietuvių svetainėje, E St.. įvyks 
Stepono Dariaus posto Moterų 
Auxiliary šokiai. Įžanga vyrams 
35c., moterims 25c. Rengėjos 
kviečia visus dalyvauti.

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
------------------------------------------ I

IŠSIRENDAVOJA “Darbinin
ko” name, 366 W. Broadvvay, So. 
Bostone, 5 didelių kambarių fia- 
tas su šilima, janitoriaus patar
navimu ir kitais parankumais. 

i Kambariai šviesūs. Kaina tik 
; $30.00 į mėnesį. Atsišaukite į 
; “Darbininko” administraciją.

K. Treinavičiai, gyv. 444 už dalyvavimą šermenyse ir lai
dotuvėse; p. Šilanskienei ir jos 

• sūnui iš Stoughton už bukietą, 
ir visiems kitiems už dvasinius 
ir gėlių bukietus; laidotuvių di
rektoriui J. Kasparui už patar- j 
navimą, ir bendrai visiems už ’ 
užuojautas.

Nuliūdusi
<)na Vcrvcčkicnė ir šeima.

PP-
E. Sixth St., So. Bostone, pra
neša, kad jų dukrelė p. Marijo
na Treinavičiūtė, muzikos mo
kytoja susižiedavo su p. Jonu 
Vizgirdų, Jr., pharmacistu, tu
rinčiu vaistinę Brocktone. p. 
Jono Vizgirdo tėveliai gyvena 
Norwood, Mass.

l
Vestuves įvyks birželio 4 d. i 

Moterystės Sakramentą priims 
i Šv. Petro lietuvių par. (So. Bos
ton) bažnyčioje 1 vai. po pietų, Į 
o jaunųjų intencijai šv. mišios 
įvyks 7:30 vai. ryte.

p. Marijona Treinavičiūtė yra 
baigusi Faelten Pianoforte ko
legiją ir dabar kaipo muzikos! 
mokytoja turi gerą pasisekimą.

Darbininkų Radio programo
je p. Treinavičiūtė yra daug 

Įkartų akompanavusi įžymes-

Nori Uždrausti Sekmadie 
niais Ukerių Pardarinė- 

jima

mos savaitė. Ruošime daly
vauja 50 organizacijų.

— Visuomeninio Darbo1 
Vadyba (VDV) pertvarko
ma i Spaudos ir Draugijų 
departamentą prie Vidaus 
reikalų ministerijos.

— 18,000 ūkininkų pa
reiškė norą sukultūrinti 
savo nusausintas žemes. į 
Nusausintas žemes kultū
rinantiems ūkininkams Į 
vyriausybė per Žemės U- 

i kio Rūmus teikia pašalpas. Į 
I — Ūkininkas Kymantas1 
pasiūlė Aeroklubui pado- 

i vanoti žemes sklypą, ties' 
Vilkija, ant Nemuno kran
to, sklandymo mokyklos 
reikalams. Vieta sklandy
mui esanti gana patogi, 
taigi gal būt, sklandymo 
mokykla bus įsteigta Ky
manto padovanotame skly
pe.
— Paskelbus oavardžių 

atiietuvinimo įstatymą ir, 
pašalinus pavardėms atlie- 

.J tuvinti didesnius formalu
mus ir mokesčius, dauge- 
______ j duoda vidaus 

Bausmė permaža už toki reikalų ministerijai pareiš- 
nusikaltimą. Turėtų būti kimus, prašydami atlietu- 
išieistas įstatymas, kuriuo.vinti sulenkintas ar suru-, 
remiantis teismas galėtų Į siutas pavardes.
labiau bausti už sutemo- _ Sovietu Rusija ir Lat-j 
biiiaus pavogimą. Įstaty- vija likviduosiančios savo1 
mo išleidimu turėtų susi-’ konsulatus iki šiol veiku-! 
rūpinti visuomenės vadai. įsius Klaipėdoje.

Dr. Channing Frothing- 
ham, Massachusetts Medi- 
cal Society pirmininkas ir 
keli kiti gydytojai buvo 
griežtai nusistatę pr ieš Dr. 
Povilą Jakmauh (Jakima
vičių ), kaipo Massachu
setts valstybės sveikatos 
komisijonie* ių.

Kada Dr.
buvo užtvirtintas ir 
saikintas, tai minimi 
tarai iškėlė valstybės 
ščiausiame teisme
prieš Dr. Jakmauh, įrodi
nėdami, kad jis nėra tin
kamas užimti tą vietą.

Bet ir teisme daktarai 
nieko nelaimėjo, nes Auk- 
ščiausis Teismas atsisakė 
daktarų reikalavimą svar
styti.

Taip ir buvo manyta, kad 
Aukščiausis Teismas dak
tarų reikalavimo nė ne
svarstys.

Sveikiname Dr. P. Jak
mauh laimėjusį kovą’

I

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

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS skelbimai

Juozas M. Dilis

PARSIDUODA 7 kamb. na
mas, aliejum šildomas, netoli 
mokyklių, 2 gatvekariai netoli, 
didelis užpakalyje daržas, vai- 

' siniai medžiai, ir tt. 11 George 
St., Hyde Park.

j

Nubaudė Kalėjimu 15 
lietuvės Užsm&kia 

L-

Laikrodininkas

i

Massachusetts valstybės 
Kongrese yra mestas bi- 
lius, kurį priėmus, būtų 
uždrausta sekmadieniais 
pardavinėti svaiginamuo
sius gėrimus.

PARSIDUODA Farma už 
§3,300.00, 80 akerių, gyvenamas 
namas, ir kiti ūkiški geri namai, 
2 arkliai, 7 gyvuliai, vištos, 
kiaulė 200 svarų, įrankiai, ja
vai. baldai, pečius. Našlė savi
ninkė turi parduoti tuojau. Dė
lei informacijų rašykite: 
Douglas, Fort Plain, N. Y..

(12-16-19)

Mr

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Šiomis dienomis krimi-i 
nalis teismas nubaudė Ge
orge F. Flaherty, 19 m. 
amžiaus, 4 ir pusę metų į 
pataisos namus už tai, kad 
jis vogtu automobiliu 
mušė Oną Rakutienę 
Brocktono ir kitas dvi lie
tuves motelis sunkiai 
žeidė prie kampo Mercer ir- 

| 111 Uv O 11 A.1AU 

E. 8th Street, So. Bostone. įįs lietuvių

už- 
iš

SU’

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

J

PeferP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengejas. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METU PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 

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

apskaitiiavimai ir patarimai dykai

jniems dainininkams-kems ir ra-l Reikėtų uždrausti ne tik Į 
dio grupėms. įaipgi daug kartų j sekmadieniais, bet kasdien 

j pardavinėti svaiginamuo
sius gėrimus moterims ir 
merginoms, nes kaip kon- 
gresmanas p. Wenzler iš 
So. Bostono sako: “Give ai 
giri one glass of beer and! 
she doesn’t know whatĮ 
she’s doing; two glasses 
and she’s unconscious.

“Women who get drunk 
on week days are a dis- 
grace; if they want to get 
drunk on Sundays, let 
them stay home”.

pildė programą su savo radio į 
vaikelių grupe. Ji yra labai ma
lonaus būdo, inteligentiška lie
tuvaitė.

Į p. Jonas Vizgirdas yra baigęs' 
I Massachusetts College of Phar- ij mačy, dirbęs kelis metus vaisti-' 
! nėję Norvvoodo, o pereitais me-
I tais atidarė savo vaistinę

■ Brocktone.
į Linkime p. M. Treinavičiūtei 
I ir p. J. Vizgirdui. Jr. laimingai 
i sulaukti tos svarbios jungtuvių 
Įdienos, o po to laimingo gyve
nimo. Rap.

i
i

I

Bay ViewMotorService
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.

Lietuvis Ptamberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.
VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 
skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE ORE AMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perims Markei
P. Baltruiiūnas ir p. Klinga. Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

I Visi skelbkitės “Darbininke”.

GELBĖK

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prišiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER'S CO.

412 W. BROADVVAY, 
SO BOSTON, MASS.

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Parduodu Overglobe Ir kitų lSdlr- 
byščių čeverykus: vyrama, 

moterims Ir vaikams.

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston

i

Peter s Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Station

119 Boston St./ 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojanti 

automobilius ir trokus.

Queen AnnLaundry.Inc.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2939 

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite ši darbi} mums.

Peter Pilvinis, Sav.
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"MOTINOS VARGAI"
Speciali Motinos Dienos minė

jimui radio programa iš WBRY 
stoties, vad. komp. A. Aleksiui, 
įvyks sekmadienį, geg. 14. 4:00 
vai. po pietų. Vakare įvyks 16 
metinis Vyčių choro koncertas- 
teatras mokyklos auditorijoj, i 
vai. vakare. Bus suvaidintas 
gražus, pamokinantis ir Motinos 
Dienai tikrai atitinkamas veika
las "Motinos Vargai”.

šį veikalą paruošė Jonas Tar
vydas. kurio įvairūs scenos kū
riniai yra ypatingai VVaterburio 
visuomenės labai mėgiami ir 
pageidaujami. Visi gėrisi prisi
minę autoriaus “Motinos Mei
lę", “Stefanijos Vestuvės”, ir 
“Apkalbos ir Meilę" tuom la
biau džiaugsis pamatę "Motinos 
Vargus“, kuris yra tikras iš šių 
laikų šeimynos vaizdas — kaip 
motina vargsta, kiek ji nuken
čia nuo savo “moderniškų duk
relių”. Veikalas pilnutėlis gra
žaus jausmo ir gardaus juoko: 
ir baigiasi linksmai.

Tėveliai! Būkite motinėlių 
(nors jųjų dienoje) garbingi pa
lydai. Ateikite kartu pasidžiaug
ti savo sūnų, dukterų gabumais, i 
Lai ši Motinos Dienos pramoga 
būna visų VVaterbury ir apylin
kės lietuvių šeimų linksmybių 
vakaras. Valio brangiosios mo
tinėlės! Valio! Rasa.

■ Velionė buvo gerai žinoma 
Brooklyno gyventojams kaipo

i gabi valgių gamintoja. Jų krau
tuvėje ir prie bažnyčios sūnelis 
pardavinėja “Darbininką”. Pa
laidota su bažnyčios apeigomis 
gegužės 10 d. J. Totilus.

Geg. 7 d.. 2 vai. po pietų įvy
ko šv. Juozapo par. gegužinė 
procesija ir P. Švč. Marijos sto- 
vylos vainikavimas. Procesijo
je dalyvavo Marijos Vaikelių 
draugijos virš 3<M) narių ir pa
rinktos mergaitės nešė vaini
kus. kurie, procesijai suėjus į 
bažnyčią buvo padėti prie Mari
jos stovylos. Po to įvyko palai
minimas Švč. Sakramentu.

Po pamaldų įvyko parapijie
čių susirinkimas klebonijos tai
symo reikalu. Kleboniją taisyti 
yra gyvas reikalas. Visi, kurie 
lik išgali, turėtų aukoti klebo
nijos taisymui. I

— I
Geg. 14 d. minėsime Motinos; 

dieną. Ryte L. Vyčių 7 kp.. Ma- j 
rijos Vaikelių ir Šv. Vardo dr- 
jų nariai ir bendrai visas jauni-! 
mas motinų intencijai susirinks Į 
išklausyti šv. mišių ir priimti j 
šv. Komuniją.

Vakare motinų garbei įvyks' 
vaidinimas ir koncertas, komp.: 
Aleksio vadovybėje.

(

MOTINOS ŠIRDIS
Tūlas jaunikaitis. įsimylėjęs į 

vieną panelę, prašė jos būti jo 
žmona. Ji jam pastatė šiokį rei
kalavimą: “Aš labai nekenčiu 
tavo motinos. Atnešk man jos 
širdį, tuomet būsiu tavo žmo
na“. Jaunikaitis, nuliūdime, su
tiko išnilJyti reikalavimą.

Ne
mos. nu tyčiomis sukniubo į že
mę. Motinos širdis sudrebėjo ir 
tarė: “Sūneli, ar nesusižeidei?” į 

________ 1 _____ ... I

;!amas širdį, b- siskubinda-

i PRANEŠIMAS IR KVIETIMAS 
LDS Conn. Apskričio Kuopoms

Pranešame, kad LDS Conn. apskričio pusmetinis 
suvažiavimas įvyks gegužės 21 d., 1 vai. po pietų, Con
gress Avė., VVaterbury, Conn., Šv. Juozapo par. svetai
nėje.

Kviečiame visas LDS Conn. apskričio kuopas da
lyvauti šiame suvažiavime svarstyti organizacijos rei
kalus. Bus padaryta pranešimai iš rengiamos Trilypės 
Gegužinės, liepos 16.

Būtų malonu, kad į šį Suvažiavimą atvyktų ir 
Bridgeportiečiai.

Už kelių savaičių turėsime progų at
vykti j Naujosios Anglijos Lietuvių sosta- 
pili - j Marianapolio Kolegijos laukus ir 
tenai prie gyvenimo aukuro atgaivinti 
Lietuvybės žarijas. Ši išvažiavimo diena 
mums turėtų būti viena iš svarbiausių, 
kadangi mūsų pasiaukavimas parems vie
nintelę mūsų išeivijos mokslo įstaigų Ma
rianapolio Kolegijų ir laikraštį “Darbi
ninkų”.

Vardan savęs ir kitų valdybos narių, 
kviečiu visus brolius ir seseris lietuvius 
rengtis prie Liepos 4-tos. Savo kolonijose 
organizatyviai dirbkite suaugę ir jauni
mas, dainininkai ir sportininkai - visi tu
rėkite per šį trumpų laikų savo širdis pa
kreiptas į Marianapolio Kolegijų.

Iki pasimatymo
Kun. P. V. Strakauskas 

ir Valdybos nariai.

dalyvauti, ypač jaunimas su sa
vo motinėlėmis jų dienoje.

Įžanga tik 50 centų.

PAVYKĘS VAKARĖLIS
Penktosios kuopos eilinis bea- 

no žaidimas. įvykęs pas p. M. 
Kulišauskienę, pavyko. Susi
rinkusieji gražiai praleido laiką 
ir džiaugėsi laimėtomis dovano
mis. Atliko ir gražaus pelno. 
Kuopa yra tikrai dėkinga po
nams Kulišauskams už suruoši
mą. o atsilankiusiems už parė
mimą kuopos darbuotės.

Dr. M. J. Colney, pirm.
B. Mičiūnienė, raštininkė.

Mūsų kleb. kun. K. Vasys ke
lioms dienoms buvo išvykęs su 
dvasine pagalba į Elizabeth, N. 
J.

1 _________
Mot. S-gos 69 kp. šįmet, kaip 

ir kitais metais, Motinos dieno
je laike 9:30 vai. mišių eis “in 
corpore” priimti šv. Komuniją. 
Po mišių parapijos svetainėj į- 
vyks pusryčiai. Kviečiama visos 
narės dalyvauti.

Geg. 4 d. pas biznierius Vait
kevičius įvyko Mot. Socialio klu
bo šios mėnesio pasilinksmini
mo komisijos susirinkimas. Po 
pasitarimo, p. Vaitkevičienė pa
vaišino skania vakariene. Daly
vavo komisijos narės pp. Vait
kevičienė. Zakarienė, Podžiū- 
nienė, Kuderauskienė ir Savic
kienė. Valdybos narės: pirm. 
M. Čižauskienė, rast. V. Shea ir 
fin. rast. Elz. Kraunelienė. Bu
vo ir viešnių: p. p. Liberienė, 
Emkienė ir Pigagienė. Padėko
jus poniai Vaitkevičienei už 
malonų priėmimą, p. V. Kraune- 
lis savo automobiliu visas išve- 

jžiojo namon.
Parapijos metinis “Minstrel

Bal. 27 d. iš Aušros Vartų pa-: Show”. įvykęs geg. 3 d., pasise- 
iškilmingai ke. Atsilankė virš pusantro tūk

stančio žiūrovų. Juokdariai, va- 
biznieriaus dovybėj choro pirmininko J.

I

bažnytinėje 
vakare įvyks 
kurio pelnas 
parapijos vir-

PARAPIJOS NAUDAI
Gegužės 24-tą, 

salėje 7-tą vai. 
beano žaidimas, 
eis pagerinimui 
tuvės.

Visos parapijos organizacijos 
karts nuo karto naudojasi para
pijos virtuve ir indais, tad pa
geidaujama. kad gausiai parem
tų šį parengimą savo atsilan
kymu. Įžanga tik 25 centai.

Rutvilė.

Geg. 13 d. (vakare) įvyks 
LDS 5 kp. balius. 48 Green St. 
svetainėje. Pusę fielno skiria 
labdarybei. Kviečia visus daly
vauti.

Geg. 20 d., toje pačioje sve
tainėje įvyks balius, kurio pel
nas skiriamas Lietuvių Dienai J ko Šv. 
liepos 4. Marianapolio Kolegi-! susirinkimas. Dalyvavo ir kle
jos parke. Waterburio stalui. bonas kun. A. Vaškelis ir pra- 

------------- : dėjo susirinkimą malda. Po 
maldos nuoširdžiai sveikino su
sirinkusias, užgyrė draugijos 
veikimą, ir įteikė visoms po 
Popiežiaus Pijaus XII paveiks
lėlį. Visos narės džiaugiasi do
vanele ir dėkuoja klebonui.

ši draugija yra gausi narėmis i 
ir duosni aukomis. Ir dabar 
gausiai aukoja bažnyčios naujų 
langų įtaisymo fondan.

Klebonas parodė ir langų pa
vyzdžius, kurie yra labai gra
žūs.

Patartina visiems ateiti į ren-

Bal. 19 d. įvyks balius parapi-! 
jos svetainėje. Pelnas skiriamasI 
Pasaulinės Parodos lietuvių. 
reikalams. Koresp.1

NEW BRITAIN, CONN
LDS 5-tos kuopos pasilinks

minimo vakaras — šokiai.
Kviečia visus kuopos narius 

ir nares, jų šeimas ir kitus, ku
rie myli praleisti laiką linksmai 
ateiti šį šeštadienio vakarą į 
Nemuno svetainę. 48 Green St.

Ten bus galima pavalgyti. į- 
sigerti ir linksmai pašokti, gro
jant Digimo Orchestrai lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. 
Įžanga tik 25 centai. Pusę pelno jaus lietuvių par. bažnyčioje, 
skiriama vietos Lietuvių Labda-! 
rybės draugijai.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Pereitą pirmadienį, geg. 8 d. 

įvyko Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas. Išklausyta ra
portai iš rengiamo Motinos Die
nos minėjimo ir galutinai ap
kalbėta tos dienos programa. 
8:30 vai. ryte visos narės daly
vaus bendrai šv. mišiose ir pri
ims šv. Komuniją Šv. Andrie-

Pereitą sekm.. geg. 7 d., įvy-
Rožančiaus draugijos Worcester, Mass

Šv. Kazimiero Parapija

Aušros Vartų Parapija

I

Po operacijos mirė šv. Mari
jos ligoninėje. Ieva Aleksaitie- 
nč. Gyveno 27 Congress Avė. 
Paliko dideliame nuliūdime mo
tinėle. vvrą. du sūneliu ir dvi 
sesutes. Taipgi ir kitas gentis ir 
draugus.

paruošta. Kuopos valdyba, vei
kiančioji komisija ir dovanos 
pirkimo komisija, kurion įėjo 
ponios Bruožienė, Kučinskienė. 
Sidabrienė ir Delionienė. taip 

! slaptai viską suruošė, kad p-lė 
' Liutkiūtė' nei sapnuoti nesap
navo kas čia ruošiama ant jos 

' galvelės ’
Susėdus prie gražiai išpuoštų 

stalų, klebonui kun. A. Petrai- 
1 čiui atkalbėjus maldą. įteikta 
I p-lei Matildai dovanos, nuo ger- 
i giamojo klebono gražus perlinis 
rožančius, o nuo 5-tos kuopos 
narių puikus Community Silver 
Chest su pritaikintu linkėjimu, 
kur buvo surašyta visų prisidė
jusių vardai.

į
Po užkandžių p. O. Bruožienė 

iššaukė visą eilę kalbėtojų, ku
rie apibudindami p-lės Liutkiū
tės asmenybę ir gražią darbuo
tę lietuvių tarpe, sudėjo gausius 
linkėjimus, ir taip-gi pageida
vo, kad įstojus moterystės luo
mam nepasitrauktų iš kuopos 

1 ir visuomeninio veikimo.
Apart kuopos narių, šiame 

vėakarėlyje dalyvavo kuopos 
dvasios vadas kleb. kun. A. 

| Petraitis, kun. K. Krušniauskas 
.ir vargonininkas p. J. Žemaitis, 
kurie taip-gi pareiškė gražiau
sius linkėjimus.

Visų kalbas apvainikavo p-lės

rapijos bažnyčios i 
amžinastin išlydėta Edna Za- 
lanskienė. žinomo 1
Jono Zalansko žmona. Apart 
vyro Jono, velionė dideliame nu
liūdime paliko 3 sūnus, 3 duk
teris. 3 padukras, vieną brolį, 3 
seseris Lietuvoj ir vieną seserį 
Worcesteryj.

LDS kuopos susirinkimas, ku
ris įvyko gegužės 7 dieną buvo 
skaitlingas. Daug narių užsimo
kėjo Centrui. Prie to E. Ma- 
žiuknienė ir V. Barysas įgalioti 
suorganizuoti grupę žmonių va
žiuoti į LDS Naujosios Anglijos 
GEGUŽINĘ, kuri įvyks gegu
žės 30 dieną. Romuvos Parke, 
Montello, Mass.

Į Laiškas iš Centralinio komite
to reikalu Lietuvių Dienos, lie- 

giamusivakarisT aukoti kad P05 4 ’ Marianapolio Kolegijos 
sukeltame fondą. Vakarai įvyk- Parke’ Priimtas ir nutarta se" 
sta ketvirtadieniais. kančiame susirinkime išrinkti

_________ darbininkus, kurie dirbtų LDS 
TRAGIŠKAI MIRĖ 7 kuoP°s vardu-

„ - , . . ... p. V. Rimša, kuopos pirminin-Geg. o d., po pietų, Petronėle:, .. .... , .. , . _ ‘ .. , kas, pranese, kad lis aukojoAusenkiene, 44 m. amžiaus. ku-: j j

į ri kiek laiko sirgo nervų liga, 
i likus viena namuose, atsuko
gasą ir juo mirtinai nusinuodi
jo .

Paliko nuliūdime vyrą, sūnų ir 
seserį, gyvenančią Worcester, 

, Mass.
Velionė priklausė prie Šv. 0- 

nos draugijos. Ji buvo labai 
malonaus ir ramaus būdo. Ner
vų liga pakirto jos gyvybę.

Palaidota iš bažnyčios šv.
Marijos kapuose.

Lai Dievas suteikia velionės
vėlei amžiną ramybę.

I

Visos narės turės prisisegu
sios naujus Sąjungos ženkle
lius. kurie yra labai gražūs su 
Dievo Motinos paveikslu.

Vakare įvyks Sąjungiečių va
karienė su programa. Po vaka
rienės įvyks šokiai. Sąjungie- 
tės kviečia visus dalyvauti, y- 
pač motinėlės, kurioms bus pa- 

I reikšta pagarba.

I
$5.00 vardu 7 kuopos Labdarių 

’ draugijai. Mūsų pirmininkas 
daug aukojo Lietuvos reika
lams. Bet jis yra daug aukavęs 
mūsų parapijai ir labdaringiems 
darbams Amerikoje.

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANGU
1410 Columbia Rd., 

South B->ston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

60 Ellsvcrth St. 
Worcester, Mass

PADARYTAS IŠ LIETUVOS 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.

!

I

Bal. 28 d. parapijos Moterų 
Socialio klubo ansamblis susi
rinko pp. Manasų rezidencijoj, 
kur įvyko paskutinės prieš pa
rapijos metinį “Minstrel show” 
pamokos. Kadangi p. Manasų 
mamytė ir dvi dukrelės priklau
so klubui, jos maloniai priėmė ir 
įvairiais skanumynais pavaiši
no. Ačiū Joms. Beje, p-lė Floren
cija Manasaitė gražiai solo pa
dainavo “Minstrel show” prog
ramoje.

I

Matačinsko, visus prijuokino. 
Virš šimto asmenų choras, iš
mokintas ir vadovaujamas muz. 
J. Čižausko, savo dalį progra
mos puikiai atliko. Mot. Socia- 
lio Klubo ansamblis, susidedąs 
iš būrio geriausių dainininkių, 
gerai užsirekomendavo.

I

I

Šiomis dienomis žinomos vei
kėjos p. V. Shea vyras dirbtu
vėje skaudžiai apsidegino koją.

VISI DALYVAUKIME
Geg. 13 d., 354 Park St. 

tainėje įvyksta Šv. Cecilijos 
choro vakaras. Visi ateikime ir 
parodykime chorui savo palan-, C?*"''*" ' &l-' .. .. . , Į ziai puošia altorių. Todėl garbe

sve

kurną ir įvertinimą jo darbuo
tės. Paremkime katalikišką ir 
lietuvišką jaunimą. T.M.

HARTFORD, CONN
ALRK Moterų Sąjungos 17 

kp. iš anksto rengia linksmą 
vakarėlį motinų garbei. Bus 
skanių valgių. Programa susi
dės iš dainų ir baigsis šokiais.

šis sąjungiečių rengiamas va
karėlis įvyks sekm., geg. 14 d., 
6 vai. vakare, parapijos moky
klos svetainėje.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
ateiti, linksmai laiką praleisti 
motinų garbei Motinos; Dienoje.

Lai Dievas laimint ytjądĄJD 
tinėies.

I

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Šv. Kazimiero'par. bažnyčioje, 

gegužinės pamaldos įvyksta 
kiekvieną vakarą 7:30 vai. Sek
madieniais po mišparų. Žmonės 
gausiai lankosi kiekvieną vaka
rą. Panelės švč. altorius šį me
tą labai puikiai papuoštas. Tūk-, 
stančiai įvairių gėlių puošia jMatlldos motina- Ji jausmingai 
Panelės Švč. statulą. Tas viskas «r nmta. kalbėjo j savo dukrelę, 
aiškiai parodo, kad šios parapi
jos lietuviai katalikai gausiai 
aukoja gėlėms, kuriomis šv. Ka
zimiero Seselės sumaniai ir gra-

šios parapijos parapijiečiams, 
kad nesigaili aukų Dievo Moti
nos garbei.

Dusmeniškis.

kad netik jos akyse, bet ir dau
gelio kitų sužibo ašaros, ir tie 
nuoširdūs motinos žodžiai ne 
vien tik Matildos širdyje rado 
atgarsį.

Didžiai susijaudinus, p-lė Ma
tilda nuoširdžiai dėkojo vi
siems ir visoms už linkėjimus ir 
brangias dovanas.

Choristės Rakauskaitės ma
mytė sunkiai susirgo ir buvo 
nuvežta miesto ligoninėn. Lin
kėtina p. Rakauskienei greitai 
pasveikti.

Vos 30 metų sulaukęs. Anta
nas Ivanauskas, po ilgos ligos, 
mirė ir geg. 6 d. iš Aušros Var
tų par. bažnyčios buvo palaido
tas. Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną ir du mažu vaikučiu, tė
vą. motiną ir dvi seseris.

I

I

no-
'Č.K.

PAGERBĖ PIRMININKĘ
Moterų Sąjungos 5-tos kuo

pos pirmininkės, slaugės Matil- 
dos Liutkiūtės būsiančios vestu
vės su mokytoju Konstantu 
Pauliukoniu birželio mėnesį, da
vė progą 5-tosios kuopos na
rėms šauniai pagerbti savo jau
ną ir gabią pirmininkę ir pa
reikšti savo įvertinimą jos dar
buotės.

Po susirinkimo, 1 d. gegužės 
p-lė Liutjciūtė ir visos narės 
buvo pakviestos į kitą kambarį, 
kur viskas jau iš anksto buvo

MOTINOS DIENA
Die-Gegužės 14-tą. Motinos 

na! Tai Moterų Sąjungos meti
nė šventė, kurioj visos narės 
pasipuošusios gėlėmis bendrai 
eis prie Dievo stalo. Visos narės 
prašomos susirinkti į bažnytinę 
salę 9:30 vai. rylą, kad kartu 
galėtume sueiti bažnyčion.

Vakare 6 vai. mūsų metinė 
privaloma vakarienė su prog
rama. Narės malonėsite užrašy
ti ąavo .vkrdus ant tikietų. kaip 
tuv^S |tteijrinkime nutarta. Pu
blika taipgi maloniai kviečiama

j

VVorcesteriečiams gerai žino
mas kun. B. Liubauskas. laiki
nai buvęs klebonu lietuvių pa
rapijoj. Utica. N. Y., grįždamas 
Lietuvon, buvo sustojęs pas gi
mines mūsų parapijoj. Gerb. 
svečias skubinosi į Lietuvą su
grįžti. kad dar pasimatytų su 
sunkiai sergančia motina. Lai
vui išplaukus, giminės gavo 
liūdną žinią, būk jau kun. Liu- 
bausko mamytė mirus ir palai
dota. Kun. Liubauskui, jo nu
liūdimo valandoje, Worcesterio 
giminės ir pažįstami, reiškia gi
lią užuojautą.

Aušros Vartų parapijos Stu
dentų draugijos metinis ‘Dinner 
dance’ įvykęs šeštadienį geg. 6 
d. puošniame “Eden Garden”, 
puikiai pavyko. Beveik visi da
lyviai dėvėjo iškilmių rūbus. 
Buvo svečių iš kitų kolonijų. 
Garbė Studentų draugijai už su
rengimą tokio gražaus vakaro.

Rap.

TAUPYSI PINKUS per visa Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN

į

^8^
A KOPPFfS MtODUCT

Dėl Skubaus Patarnavimo 
šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540

So. Boston, Mass.

X


