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Copenhagen, kovo 11 — 
Copenhagen laikraštis 
Berlingske Todende talpi
na žinias iš Stockholmo 
laikraščio šiandien, kad 
Rusijos - Suomijos taikos 
derybos užsibaigė sėkmin
gai.

Helsinki, Suomija, kovo 
11 — Užsienių ministerija 
oficialiai užginčija Stock
holmo žinias, kad Suomi
jos parliamento užsienių 
reikalų komisija užgyrė 
Rusijos taikos sąlygas.

Stockholm, Švedija, kovo 
11 — Suomijos užsienių 
ministras iš Helsinkio te- 
lephonu pareiškė, kad Suo
mijos delegacija tebėra 
Maskvoje. Ministras sako, 
kad Suomijos parliamento 
užsienių reikalų komisija 
tebeposėdžiauja “tikslu 
gauti informacijų”.

Helsinki, Suomija, kovo 
11 — Suomijos kariuome
nė užmušė daugiau kai 
1000 raudonarmiečių va
kar mūšiuose Kollaanjoki, 
šiaurytinėje Ladoga ežero 
dalyje. Suomių pranešimai 
sako, kad po atkaklių mū
šių raudonarmiečiai užė
mė dar vieną Suomijos 
salą prie Ladoga ežero.
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Sonetai Sutraukė Visas 
Jėgas Prie Viborgo

Helsinki, Suomija, kovo 
11 — Kada Maskvoje eina 
taikos derybos, tai sovietų 
raudonarmiečiai dideliu 
smarkumu puola suomių 
tvirtovę Viborgą (Viipu- 
ri). Taipgi smarkūs 
šiai eina ir kituose 
frontuose.

Sovietų žiniomis,
donarmiečiai užėmė Var- 
jessaari salą Viborgo jlan-!“^“”^^" 
koje miestelį Nisalahti ir r - - _ ..
__ .1 AdU OVVIVtU lVUOlja U7CLOXL4.1V

Vupratsu salą, Ladogo e- Įaįkos sąlygas Suomijai

mu-j 
karo

TEL. SOUth Boston 2680

Sovietų Rusija Pasiūlė Naujas 
Taikos Sąlygas Suomijai

Išsižada Hanko, Viborgo, Tik Nori 
Gauti Salas

Stockholm, Švedija, kovo 
11 — Pereitą ketvirtadienį 

, iš Stockholmo, Helsinkio, 
Bruselio, Berlyno ir kitų 

, . . , , . . ' ziicctų žinios,koje miesteli Nisalahti ir kad Rusija pasiūlė

zere Užvakar sovietai uze- (Finiandijai). Sovietų Rū
me keletą salų Viborgo Į- sija surinka, kaip sakoma

rau-

lank°k Suomių artilerija anj pradėti taikos d ' 
turėjo didelius nuostolius. tik Suomija'

Alijantai Raibėjo Suomijai
Greitą rdC)dlbą į (Viipuri) miestu, visą La- 

-----  dogo ežero pakrantį ir 
Londonas, kovo 11 An- > Hanko karo laivyno bazę.

1,200 Kąra PabėgėRy 
Vengrijos Katejimuose

Vokietijos Užsienių Ministras 
Popiežių

Belgradas, Jugoslavija, 
kovo 11 — Pranešama, kad 
tarp l,20*Ljr 1,500 karo pa- 
bė^,%eoJ,hemij°s ’Mu* 
rtfy^ ^GSlovakijos pate
ko f Vengrijos kalėjimus. 
Pabėgėliai pėr Vengriją 
norėjo pasprukti į kitas 
šalis, bet nepavyko. Pa
prastai, pabėgėliai atlikę 
bausmę už rubežiaus perė
jimą paleidžiami į laisvę. 
Bet Vengrijoje esą išleis
tas naujas įstatymas, kad 
pabėgėliai skaitomi krimi
nalistais. Jie atlikę baus
mę už rubežiaus perėjimą 
gali būti grąžinami į Vo
kietiją. Vokietijoje jų lau
kia mirties bausmė.

Berlynas, kovo 11 — Di
plomatų įstaigos praneša, 
kad Vokietijos užsienių 
ministras Joachim von 
Ribbentrop aplankė Popie
žių Pijų XII. Spėjama, kad 
Vokietija gali susitarti su 
Vatikanu dėl atnaujinimo

: glijos premieras Chamber- 
lain pranešė parliamentui, 
kad Anglija ir Prancūzija 
užtikrino Suomijai greitą 

Kun. Pr. M. Juras, šv. pagalbą, bet suomiai kol 
Pranciškaus par. klebonas, kas nepadarė tiesioginio 
2----------- , —---- , LDS ■ atsišaukimo į alijantus,

ros nebuvę nuo 1888 m. Vė- Centro vice-pirm., sekma- Į prašydami tokios pagal- 
jas siautė 30 mylių greitu- dienio vakare, kovo 10 d. 
mo. Sakoma, kad dėl aud- išvyko į Montrealą, padėti 
ros vienas mirė, kada jo kun. J. Bobinui su dvasiš- 
automobilius paslydo ir ka pagalba. Kun. Pr. M.

Lawrence, Mass.,

Omaha Lietuviai Peria 
Vilnia

jo. Sovietų Rusija pasiū
liusi Suomijai naujas tai
kos sąlygas, būtent, reika
lauja Karelijos sąsiaurio 
be Viborgo miesto (Viipu- 
ri) ir didelės dalies Man- 
nerheimo linijos.

Maskvos sovietu komi
sarų spauda ir radio smar
kiai puola Suomijos pre
mjerą Risto Ryti, kuris e- 
sąs pirmininkas Suomijos 
delegacijos Maskvoje, kuri 

'veda derybas su sovietų 
komisarais. Švedijos ir Da
nijos laikraščiai reiškia 
optimizmą. Sakoma, kad 
derybos gali būti sėkmin
gos. Sakoma, kad naujas 
rubežius tarp Rusiios ir 
Suomijos būtų nuo Taina- 

> le, prie Ladoga, ežero, iki

Be to, reikalauja, kad 
Suomija išsižadėtų šiaurė
je dalį Petsamo žemės.

Vadinasi, sovietų Rusija 
pareikalavo iš Suomijos 
daugiau, negu ji reikalavo 
prieš karą. Suomija tų są- Summa. Tolimoje - šiaurė- 
lygų nepriėmė, bet jos at- je Petsamo pasiliktų Suo

mijos, taip pat ir Hanko 
uostas, bet sovietai pasi
laikytų sau Suomijos įlan-

S-Mtofe ..fr-

• v

bos.
Alijantai nenori, kad da-j stovai tuojau nuvyko į 

bar Suomija susitaikytų 
,---------------- t------- j — _ „„ ------_— — -..įsu sovietų Rusija. Alijan-

trenkė'į stulpą. Daugiau- Juras pasakys keletą pa- tamš daug geriau, kada 
šia sniego audra palietė mokslų ir padės išpažinčių Rusija užimta karu, 

, Cataraugus, Aleghany, klausyti. Grįž į namus tre- tada ji negali duoti pagal- 
santykių. Vatikano - Vo- Wyoming, Steuben ir Li- čiadienį. 
kieti jos santykiai nutrūko vingston apskričius. Į-----------

Taigi New Yorko valsty-i .
bes vakarinėje dalyje siau- | Qj|\( 
tė panaši sniego audra,' 
kaip kad siautė Naujoje 
Anglijoje vasario 14 dieną.

bos Vokietijai.

nes

OMAHA, NEBR. lietu
viai sudėjo $175.00 ir už tą 
sumą per kun. J. Jusevičių 
užsisakė Vilniaus Pasko
los Bonų.

Šią sumą sudėjo sekan
tieji: Kun. J. Jusevičius 
$100.00; N. N. $50.00; A. 
Jusevičius $3.00; F. Petru- 
čionis ir J. Juodis po $2.00. 
Po $1.00: A. Bozis, E. Lu- 
bauskas, M. Didik, V. Už
darinis, A. Parkus, P. Rim
kus, J. Leonavičius, P. Ver- 
sockas, A. Porinksnis, A. 
Jokubauskas, O. Jablons
kis, I. Pilipavičius, J. Bhe- 
ras, K. Kusleika, H. Chods- 
hieviez, M. Jusevičius; 
smulkiom aukom $2.00. 
Viso $175.

1933 m. Vokietija šiandien 
pajuto, kad turėti gerus 
santykius su Vatikanu yra 
labai svarbus dalykas, šv. 
Tėvo nuncijus Vokietijai 

f jau nuo seniai vedė dery
bas.

Popiežius Pijus XII su 
Ribbentropu kalbėjo 65 
minutes. Sakoma, kad Rib
entropui audienciją pas 
Šv. Tėvą išrūpino iš anks
to Vokietijos ambasado
rius Vatikanui. Vokietijos 
ministras po pasikalbėji
mo su Šv. Tėvu nuvyko pas 
Vatikano valstybės sekre
torių Kardinolą Maglione 
ir su juo turėjęs ilgą pasi
kalbėjimą.

Sniegas UnertėNew Yorko 
Valstybę

Vežasi Taikos Sąlygas
----------------------- <®--------------------------------------—

Nacių Lakūnai Studijuoja 
Prancūzų Pozicijas

Stockholm, Švedija, ko
vo 11 — Šiandien orlaivių 
iš Maskvos išvyko Suomi
jos taikos delegacija. Ve-

Hitleris Aukojęs Gyvybę 
Vokietijos Laimėjimui

Vilnius — Vilniaus Kraš
tui Remti Komitetas pas
kyrė 50 stipendijų aukštą j 
mokslą einantiems vilnie
čiams jaunuoliams, o 30 
stipendijų, einantiems spe
cialiuosius mokslus.

...... ■ - ■ — JV/O LdiZkViJ JCL» V

Paryžius, Prancūzija, ko- žasi taikos sąlygas, kurias 
vo 11 — Vakariniame ka
ro fronte kasdien vokiečiai 
žvalgai labiau ir labiau se
ka Anglijos ir Prancūzijos 
karo veiksmus ore ir ant 
sausžemio. Vokiečiai la
biausia seka Prancūzų ka
riuomenės veiksmus prie 
Belgijos rubežiaus.

pasiūlė Maskvos komisa
rai. Taikos sąlygos bus į- 
teiktos Suomijos vyriau
sybei. Sakoma, kad taikos 
klausimas arba tęsimas 
karo pasiekė tą laipsnį, 
kad greitu laiku turi būti 
padarytas sprendimas: tai
ka ar karas!

Berlynas, Vokietija, ko
vo 11 — Vokietijoje minė
jo karžygių dieną. Hitleris

Stockholmą ir Berlyną, 
, kur vedę derybas.

Taikos pasiūlymui tarpi
ninkavusi Švedija. Skandi
navų valstybės, ypač Šve
dija nori kuogreičiausiai 
užbaigti sovietų Rusijos- 
Suomijos karą. Jeigu so
vietų - suomių karas užsi
tęstų, tai esą turėtų įsivel
ti į tą karą ir Skandinavų 
valstybės. Alijantai siųstų 
savo kariuomenę į Suomiją 
per Švediją.

Vokietija taip pat nori, 
kad sovietai su Suomija 
susitaikytų.

Jung. Valstybių ambasa-

• v •

I

kers salas.

ta proga pasakė kalbą. Ce- d°rius Movoje turėjo pa-
remoni jos užsibaigė uždė
jimu vainiko ant nežinomo

sitarimus su sovietų Rusi
jos komisaru Molotovu.

kareivio kapo. Vokiečiai1 Spėjama» kad Jung. ^-ls- 
pagerbė ne tik tuos karei- tybių ambasadorius ir šve- 
vius, kurie žuvo pereituose d,Jos .atstovas Maskvoje 
karuose, bet ir tuos, kurie Padare, spaudimą ir rezul-

Albany, N. Y., kovo 11 — 
Vakar New Yorko valsty
bės vakarinėje dalyje pris
nigo daug sniego. Smar
kus vėjas užpustė vieške
lius, kad nebegalima išva
žiuoti. Tokios sniego aud-

Vilnius — Rusai buvo iš
vežę iš Vilniaus apie 560 
gyventojų. Dabar susitar
ta su Sovietų vyriausybe, 
kad tie, kurie galės įrodyti 
turį teisę gauti Lietuvos 
pilietybę, bus paleisti.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

laivakorfiii

tel. /aBonon

BMAąWlt1AX 
c^ąiAus

Londonas, kovo 11 —An
glijos vyriausybė rimtai 
svarsto paskelbti karą Ru
sijai. Kalbos apie sovietų 
Rusijos ir Suomijos taiką 
nė kiek nesužavi Anglijos 
ir Prancūzijos, nes žino, 

, kad jeigu Suomija priims 
sovietų Rusijos reikalavi
mus, tai visos Skandinavų 

.valstybės bus sovietų Ru- 
■ sijos ir Vokietijos kontro- 
' Įėję, ko labai nenori Angli
ja-

gyvendinti taiką Europoje.
Taigi Anglija dabar sve

ria karą ir taiką. Greičiau
sia, kad Anglija palinks į 
karą su Rusija, nes ji (Ru
sija) sudaro rimtą pavojų 
Europos civilizacijai.

žuvo nuo pereito rugsėjo 
mėn. 1 d.

Hitleris buvo apsirengęs 
kareivio uniforma, ir savo 
kalboje pareiškė, kad jis 
aukojęs savo gyvybę už 
Vokietijos laimėjimą. Jis 
pareiškė, kad šis karas, 

. kurį suruošė “kapitalisti- 

. nės šalys — Anglija ir 
į Prancūzija” turi baigtis l 

Vokietijos laimėjimu.

tatas, kad sovietai pasiūlė 
taikos sąlygas.

Iš Švedijos sostinės pra
nešama, kad sovietų Rusi
jos vyriausybė suminkštė- ________ Z-------------------

Švedai diplomatai sako, 
kad jie atlikę savo darbą. 
Dabar tik laukia rezultatų.

Sovietų Rusijos karo jė
gos nenutraukia atakos. 
Spauda ir radio nieko ne
sako apie taikos derybas, 
bet atsišaukia į suomius, 
kad jie sukiltų prieš “bal
tuosius suomius”, kurie 
veda apsigynimo karą. So
vietai ragina suomius pasi
duoti ir prisidėti prie Teri- 
joki komunistinės val
džios, kurią sovietai įstei
gė Terijoki miestelyj užė
mę karo pradžioje.

Suomijos delegaciją Ma
skvoje, kuri veda taikos 
derybas su sovietų komi
sarais, sudaro šie: premie
ras Ryti; Juho Paasikiri, 
kuris pereitą rudenį vedė 
derybas; gen. Kari Rudolf 
Walden, suomių apsigyni
mo tarybos narys, ir Vai- 
no Voionmaa, parliamento 
narys ir istorikas.

v •

250,000 Sovietu Raudona? 
miežių Žuvo Suomijoje

Vakar į Londoną atvyko 
Jung. Valstybių specialus 
atstovas Sumner Welles 
tartis apie įgyvendinimą 
taikos Europoje. Bet An-

Vilnius — Vilniaus mies
to savivaldybėje lenkų o- 
kupacijos metu dirbo 1600 
tarnautojų. Iš jų 350 yra 
atleisti, o lietuvių priimta 
200. Dabar savivaldybėje 
dirba 1400 tarnautojų, ku
rių apie 1000 nemoka lietu
vių kalbos. Jiems duota 
sąlyga per pusę metų iš
mokti skaityti, o per metus 
išlaikyti egzaminus ir įsi-glija ir Prancūzija netiki, išlaikyti egzai 

kad dabar būtų galima į-įgyti pilietybę.

Helsinki, Suomija, kovo 
11 — Per pastaruosius tris 
mėnesius karo sovietų Ru
sija prarado 250,000 karei-

Vilnius — Lietuvai atga
vus Vilnių, čia buvo tik 450 
telefono abonentų. Dabar 
jų jau yra 1,860, ir kasdien vių Suomijoje. Svarbiausi 
skaičius didėja.

Pratvalkių

mūšiai eina prie Viborgo 
miesto tvirtovių. Sakoma, 
kad čia sovietų raudonar- 

Į miečiai turi pasirodyti.
Ligšiol jiems nekaip vyks
ta. Jeigu jiems nepavyktų 
užimti Viborgą, tai sovie
tų karo galybė būtų išaiš
kinta. Čia jie turi parodyti

Vilnius 
kaime, Nemokšų valsčiuje, 
mirė seniausia Vilniaus 
krašto moteris — Muraus
kienė, sulaukusi 115 metų. 
Tame pačiame kaime gy
vena ir kita Murauskų šei
ma, kur vyras turi 105 me- ( 
tus, o žmona 103 metus j visą galybę. Vien tik Vi- 
amžiaus. f borgo pakraščius užimti

sovietų Rusijai kainavo 
100,000 vyrų.

Viborgo užėmimas, tai 
būtų Rusijos didelis laimė
jimas, tačiau suomiai už 
Viborgo turi stiprias tvir
toves. Rusijos karo jėgos 
turėtų sustoti ir sustiprin 
ti karo jėgas, kad užimti 
tas tvirtoves. Be to, už Vi
borgo yra dideli miškai, 
tai raudonarmiečiams bū
tų tikras pragaras tuose 
miškuose.

Taigi Viborgo užėmimas, 
dar nenulemtų sovietų Ru
sijos - Suomijos karo.
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įvairios žinios
i ."i, 1

Anglija Paleido Dalijos Laivus s
____________  KI<

1 L’L L. I-*I g

Londonas, kovo 11 —An
glijos valdžia įsakė paleis
ti tryliką Italijos laivų su 
100 tūkstančių tonų ang^ 
lies, kurią vežė iš Vokieti
jos, ir kurįą anglai buyp 
sulaikę. Italija pasįžgdėjo

Vilnius — Susisiekimo 
ministerija netrukus iš 

| Kauno persikelia į Vilnių, 
kur jąi yra dar iš rusų lai
kų didžiuliai rūmai, pasta
tyti Vilniaus krašto gele- 
Žinkelių direkcijai. Minis- 

daugiaų anglįes negįgą- tęnjos persikėlimas bus 
benti iš Vokietijos laivais, baįgtąp vasario 15 d.

Lietuvos Pasiuntinybės Žinios
-■ -t ... L U"

Siunčiant piąigus ir siuntinius j 
Liętuvg

Iš Lietuvos
lis žmonių ir kunigas pa
bėgę, bet švedai ir juoą iš- 
žudę, o kunigą pagavę per 
kokį kilometrą už miesto, 
bebėgant per mišką ir čia 
jam nukirtę galvą. Toje tai 
vietoje vėliau ir pradėjo

Pirmas Traukinys Kaunas— 
Maskva raieistas vas. b VIETINES žinios

y*“"“1

Židikai, Mažeikių apskr.
• Dabartinis miestelis, 

kurs pernai vasarą smar
kiai apdegė, buvo išaugęs 
po švedų karo naujoj vie
toje. Istoriškieji Židikai 
buvę dabar vadinamo Sen- 
miesčio kaimo vietoje, kur atsistatyti Židikų mieste-

Kaunas;— Nuo pereitų 
metų gruodžio 15 d. iki š. 
m. sausio 27 d. Maskvoje 
vyko derybos tarp Lietu
vos ir SSSR dėl susisieki
mo tarp šių dviejų valsty
bių sutvarkymo. Lietuvos 
delegacijai vadovavo Gele-

A------------J* K1__A--------
ApMIKmMnOjil nlIMUSTI

“Darbininko” nų-

ir dabar teberandami seni lis. šiandien Židikai iš žinkelių direktorius in* < 
pamatų griuvėsiai, akme- naujo atsistatydina, nes Augustaitis. Susitarta ir 
nys įr senkapiai. Senąjį pereitą vasarą ugnis su-1 pasirašyta susitarimai dėl 
miestą švedai sudeginę ir naikino miestelio centre 23 n tiesioginio keleiviu su-

Visi Ąmefikos paštai dabar Rykantai ..................... Rykonty
priima pinigus įr siuntinius per- Ęįmšė........................... Rymszany
siuntimui j vipas Lietuvos pašto RųdHPiną ................ Rųdamino 
ągeųtūras, neišskiriant Vilnįąųs Rūdminkai Rudųjki k* Jaszun Part n>
miesto ir paštp ągęntųrą visą- Rudakės Rudziszki
me Vilniaus krašte. Kas dėl Rąkąjąįąį .................... ftukojne
siuntinių (iki H svarų), tąį nuo SmaJvą ............................. {
vasario (February) 1 d. 1H0 gtasyjąi...........................Stąsily
pu čionykštis paštas priima yįp- Sątįęryė Sųtjerwa
toje registruotų (regįstered) |£ą&wys ......................... Sužany
tik apdraustas (insured) pašto {Šalčininkėliai MąĮe Solec?niki 
siuntinius. {£um$](as

Siuntėjas tatai turi žinoti, kad, £vepčionėlįai Nove Swęciany 
pašto santykiai tarpe Lietuvos! Tabariškės 'r'“u-------
įr U.S.A. veikia pilnoje tvarko- j Trakai 
je. Kiekvienas Amerikos paštas 
(Post Office) turi sąrašą Lie
tuvos pašto agentūrų; prie to 
sąrašo dabar prijungiamos že
miau išvardytos Vilniaus Kraš
to pašto stotys, štai kas pa
skubta 1940 m. vąsario ųiėn.

U. S. Officiąl Postui Guide:
POST OFFICES IN THE REGION

OF WIUNO (VILNIUS) ON WHICH
INTERNATIONAL MONEY OR-

oers May be orawn

išgriovę iš pamatų. Bažny- namus. Židikuose gerai 
čioje buvę susirinkę žmo- veikia kooperacinės orga- 
nės męlstįs, kad Dievas nizacijos. Vartotojų b-vė 

• atitolintų karo rykštę, bet nors dėl gaisro turėjo apie 
; švedai juos užramstę ir 26,000 lt. nuostolių, bet ne- 
bažnyčią padegę. Maža da- suklupo, o pavasarį statosi 

■■ - didelius mūro namus, šis
to Rico, Virgin Islands, Guąm, knop^ratyvas turi kiauši- 
Samoa, and Hawąii); provided (nįų jj. lirjų supirkimo pim- 
in any case that the indemnity ] ktns ir Lūšėje, Ukrinuose, 
shall not excęed the ąmount for! Skliautuose ir 
which the reųuired insurance turi skyrius

Szumsk k. Wilna

2. L
vė
tai 
m- 
tu- 
pa- 
m-

.. .....................  g

tai daug įvairią krautuvių, ku
rios per daug metų yra išsidir
busios gerą teisingo biznieriaus 
vardą, štai So. Bostone turime 
Lithuanian Furniture kompani
ją, 326 Broadvay, kurios vedė
ju yra p. Antanas Ašmenskas, 
turįs ilgų metą patyrimą. Toji 
lietuvių rakandų krautuvė išsi
dirbo gerą vardą. Šiandien jau

Pereitame
męryj, vietinėse žiniose tilpo žį- 

: nutė apie keturių rakandų krau
tuvių Bostone savininko Isaac 

.Spector ir jo dviejų asisteptų 
kriminalę bylą.

Isaac Spector, savininkas įsa- ne tik lietuviai perka rakandus 
ac Spector & Co., Lee Furnitu- toje krautuvėje, bet ir svetim- 
re Co., Moore Furniture Co. ir faučiai, gal daugumoje.
Stanley Furniture Co., Washing- Taip pat turime labai daug į- 
ton SL, Boston, Mass., ir jo pa- vairių krautuvių, kurios per 
gelbininkai Charles Korins ir daug metų aptarnauja lietuvius 
Samųel Arnold buvo teisiami už ir visus kitus reikalingais daik- 
pardavinėjėbą rakapdų, kurie tais ir produktais. Yra ir sve- 
bųvo antrąrajikiąi (second tįmtąučių biznierių, kurie teisin- 
hąąd) arta atimti iš pirkėjų gai veda biznius.
(repossessed), kaipo ąąųjų. Bostone yra Boston Better 
Pardavinėjo daugiausia išsupo- Business Bureau, kuris surenka 

ui■ J^a^u pirkėjai npuŠJ))o— žiniąs apie įvąirias įstąigas. 
kėidayp laiku* tai grasinimais Jeigu, kurie bizpieriai veda biz- 
teismu kojektuodayo. Jeigu #e- njųs suktai, apgaulingai, tai tas 
sumuhėdavp* tai rakandus atg
imdavo.

Lįudmiakąi, kurie daugumo
je buvo rakandų pirkėjai, pasa
kojo teismui, kad jie pąsiriufctų 
ir pirktų krautuvėse rakandų 
negaudavo, bet gaudavo visai 
hitoldta.
_ Teismas ėjo net H giapų.

1) tiesioginio keleivių su
sisiekimo traukiniais tarp 
Lietuvos įr Sovietų Sąjun
gos, aplenkiant Latviją, 2) 
dėl prekių tiesioginio ga
benimo iš Lietuvos į Sov. 
Sąjungą ir iš Sovietų S-gos 
į Lietuvą, aplenkiant Lat
viją, ir 3) dėl Sovietų Są
jungos prekių tranzito per 
Lietuvą į Vakarų Europą.

Pirmasis greitasis kelei
vinis traukinys Kaunas - 
Maskva paleistas vasario 5 
d. Greitieji traukiniai pra
tęsiami į abi puses: nųp 
Kauno į Vakarų Europą ir 
nuo Maskvos į Tolimuosius 
Rytus. Tokiu būdu nuo šiol 
per Lietuvą eina tiesiogi
nis greitasis susisiekimas 
nuo Berlyno iki pat Vladi
vostoko* Pasienio stotys y-

r- 
u- 
as 
u.

Žemalėje 
krautuves. 

Gerai laikosi ir grietinės 
Accordingly, the July 1939 nugriebimo punktas įr 

„ shOuid smulkiojo kredito ir žydų 
ta amended as indicated on page Jįaudies bankeliai. Ąpylįn- 
39 of this supplement.

Insured (including insured 
collect - on - delivery) parcels 
for and from Lithuania will ta 
handled in transit between the 
United Statės post office of 
origin or delivery and the 
authorized United Statės ex-! lietuvių mokytojų Vllnie- 
change office of dispateh or ^b kuri4 dauguma neturi 
receipt without being recorded. formalaus mokytojo cen- 
or receipted for in transit be- ’zo’ kadangi lenkams val- 
tween such offices and, except dant Vilniaus kraštą, 
as may be othenvise stated tiems mokytojams nebuvo 
herein, vili be treated įn other'galima jo įsigyti. Ateinan- 
respects in the šame manner as či4 vasarą jiems bus su- 
has been prescribed for insured ruošta atatinkami kursai, 
parcels exchanged with other reikalingoms pedagogi- 

f Art h! nėms žinioms įsigyti ir 
cenzui gauti.

x — Pradžios mokyklų ins- 
įpektonams duotas nuro- 
įdymas prie visų Vilniaus 
srities pradžios mokyklų, 
kur tik susiras bent 10 
klausytojų, < 
kursuse, kuriuos bus mo
koma lietuvių kalbos, Lie-

į kės ūkininkai daugumoje 
yra naujakuriai, gavę per 
žemės reformą žemės iš 
buvusių apylinkėje dvarų.

Į Vilniaus srities mokyk
las yra paskirta apie 300

biuras gavęs užtektinai įrody
mų tuojau atkreipia valdžios dė
mesį. Taigi pirkėjai pirm negu 
jie perka kokį nors didesnį daik
tą iš krautuvės, kuri jiems ne
žinoma. gali pasiteiriauti Bos
ton Better Business biure apie 
tos ąr kitos krautuvės savinin- 

i ko teisingumą.

Tąboryszki
........Troki

Turgeliai..........................Turgiele
Turmantas ................ Turmont
Valkininkai................ Olkieniki
Varėna H ........................ Orany
Varėnai ......................... Orniany
Vįčiūnai .......................... Wįciuny
Vilnius ............................. Wilno
Vilnius-Jeruzalė — Wilno-Jeru- , , , T

.. , 1 foreign countnes as sėt forth 1 zohnka °
INSURED AND COLLECT-ON-DE- 
Livery parcel post service 
WITH LITHUANIA EFFgCTIVE

FEBRUARY 1,1940

Effective on the date named,
insured and insured collect-on- dition to the ___ 2.
delivery as well as ordinary j mentioned hereunder: 
parcels up to the maximumįLimit of indemnity: Fee
ąreight of 44 pounds per parcel! (
may be accepted for mailing to I Not over $10 .........................
Lithuania. On the šame date, From $10.01 to $25 ............
the exchange of registered par- į From $25.01 to $50................
cels vili be diseontinued. I From $50.01 to $100 ............

In case of loss, rifling, or From $100.01 to $200 ............
damage of insured (including INSURANCE RETURN RE- 
ipsured collect-on-delivery) par- 'CEIPT. Reųuested at time of 
cels, indemnity will be paid un-' mailing, 5 cents; after maiiling, 
der the usual conditions in the 
ąttual amount based on the 

possible vrithoutl^ų^i vąjųe (cųrrent price or,
in the absence of eurrent price.

014 NamejU^ ordinary estimated value) 

 

ĘiaĮa Waka|)tf the tįiųe aad place of mailing

I

Supplementing the infprma- 
tipn givęn in the January Sųp- 
plement, this office has recęived 
from the Įnternatįonal Bureau 
of the Universal Postai Unioų a 
list of |he poąt offįces in the 
W|lno (Vilnius) region at 
Fhįęh iųtematįppąl money or- 
der servise i§ available through 
tbę Repufclic ųf Lithuania. The 
list is printed belov*

Postfnasters ąre reąųested to 
bring the lįst t-o the attentįop of 
alj enąpįoyees assigned to the 
issue of internatįonąl iponey 
orders and to give it as much 
publicity as 
expense to the Department.

Nęw Najpe 
BąJtojį Vękė 
Bnręįai 
Bezdonys 
Buivydžiai ............... B»j^4
Butrimonys ’..........BųtrymanceĮ ^
pūkštąs ... .. Puksjfty k Tunp. ’ 
Dūkštas prie Vįlpiaųs Dujcs?- 

ty Pį jarskie 
Eišiškės ..................... Ejszyszki
Jašiūnai .........................  Jaszuny
Juodeliai................. Czarny Bor
Kalesninkai ................. Kdesniki
Kaltanėnai ........... gojtyniany
Kalveliai -................ Kpvalszuki
Kiemeliškės ........ Kiemelyszki|
Kirtimai..................... Parubanek
Lavariškės ............ Ląvąrysąki
Lentvaris ........  Landvarov
Mąišiogąla ................. Mejszagola
Msdipinkai ................. Miedniki
Mickūnai ................  Mickuny
Naujoij Viįnia .... Nova Wilejka 
Nemenčinė .... Nięmenczyn nąd 

Wilija 
Paberžė ..............  ... Podbrzezie
Ppgiū . ..............   Ponary
Pąbrądė .........  Podbrodzie
Pąžeiiųęnė — ............. Pohųlanka
Paluknė.....................   Poluknia
Palūšė.......................... 1- Ignalino
Pavilnys .....i.. Kolonią Wilėnska 
PunžČnai ...................... Punžany
Rieše ...... .................—. Rzesza

in the Postai Guide.

INSURANCE.
packages may be insured sub- 
ject to the following limits of 
indemnity when prepaid at the 
postage rate applicable in ad- 

insurance fees

• •; /;)TeisąjąBEdwąrdF Hą»tfyBU-
ra: Kena (Vilniaus srityje) jlwudė Spector, rakandų
iš Lietuvos pusės ir Guda- krautuvių savininką, už sąmok- 
goja — Sovietų Sąjungos sią vogti sąryšyj su savo įvai-' 
pusėje. --  Taip pat Šiomis iriomis biznio transą krijnm is
dienomis pradeda kursuoti j $2,000 ir 6 mėn. kalėjimo. Kiti 
ir prekiniai traukiniai- tie-, du jo pagelbininkai, Charles 
šiai iš Lietuvos į SSSR ir j Korins ir Samuel Arnold gavo 
iš SSSR į Lietuvą. Prekių' P° mėnesius kalėjimo, bet 
perdavimo punktai mūsų 
prekėms ir prekių tranzi
tui, einantiems į SSSR 
pietų sritis, nuskirti Varė
nos ir Stasylų geležinkelio 
stotyse.

Kaikur i e m s techniš
kiems tranzito klausi
mams baigti nuo vasario 
15 d. Maskvoj prasidės to-

jiem bausmę suspendavo.

organizuoti Įįmesnį pasitarimai.

Kaunas — Sausio vidų-

Brooklyno lietuviu ko
munistų organas “L.” ra
šo, kad Suomijoj ne suo
miai ginasi nuo sovietų 

; Sąjungos užpuolimo, bet 
“baltagvardiečiai”. Jeigu 
taip būtų, tai Suomija jau 
seniai būtų patekusi į so- 

į Rusijos nelaisvę. 
Baltgvardiečiai ir visi mo- 

sovietų 
žygi i

Valstybės prokuroro asisten- vjetų
__ ~ __ , kalbėdamas į ~ Z
teismą, pareiškė, kad laikas tas’ narkistai re 
“borax” rakandų įstaigas sulai- Rusijos kol

Suomiją, nes jie/nori ats
tatyti didelę Rusiją.

tas p. Goldman, kalbėdamas į

borax” rakandų įstaigas sulai
kyti. Suprantama, kad prokuro
ro žodine “borax” reiškia ra
kandai (furniture), kurie lai
kosi taip ilgai, kol juos prista
to pirkėjui į namus, o paskui 
subira į šn_otelius. p. Goldman 
reikalgvo kaltininkui Isaac 
Spector didžiausios bausmės, o 
jo ąsistentams pasigailėjimo. 
Bet teismas pripažino visus tris 
kaltąją apgaudinėjimo sąmoks
le.

.Jš to galima pasidaryti išva
das, kad mažai nusimananti a- 
pie rakandus arba apie kitokius 
daiktus turi būti atsargūs. Pir
kėjai turi žiūrėti ne tiek, kiek 
ųž tą ar kitą daiktą reikia mo
kėti, tat kad gauti perkamąjį 
daiktą, ir kad neturėti nemalo- 

’ nmnų ir išlaidų, kada ųž nupirk- 
. tųs daiktus reikią iųohefi.

Patartiną visiems pirkti rei
kalingus daiktus patikėtinose į- 
staigose, kurios per daug metų 
vedą biznį ir neturėjo jokių ne
susipratimų su pirkėjais. Būtų 
neteisinga sakyti, kad visi biz
nieriai yra sukčiai, vagys, ir tt. 
Yra biznierių, kurie teisingai 
yęda biznius. Tiesą, patikimi 
biznieriai neparduoda daiktų 
taip “pigiai”, kąip įvairūs mek-

js jie/n

KM Valkai Mokėty 
Ueftmaai

geriausią būtų užsakyti 
iš Lietuvos grąžų, įdomų įr 
labai naudinga vaikų laik
raštėlį “ŽVAIGŽDUTĘ”. 
Laikraštėlį leidžia Katali
kų Veikimo Centras, spau
džia geriausioj spaustuvėj, 
giliauspaudėj, todėl labai 
gražiai paveiksluotas, pil
nas įdomių pasakų, eilė
raščių, vajdiniiųų ir kito
kių dalykų. Vaikai noriai 
skaitytų įr tuo pąčiu ge
riau išmoktų lietuviškai. 
J£ąd vaikai geriau įprastų 
lįetuviškąį skaityti, reiktų 

i tik iš “Žvąigšdutės” kas
dien paraginti paskaityti 
po puslapį.

Lietuvių Mokyklos ir Tė
veliai yra prašomi užsaky
ti tą Vaikų Draugą. Už 75 
centus jūsų vaikučiai galės 
skaityti laikraštėlį ištisus 
metus. Adresas: “Žvaigž
dutei”, Laisvės Al. 31b, 

kių daiktų. Kiekvienas biznie- Į^tanas> Lithuania.

t

1

• v

(cents) tuvos istorij°s ir geografi-'. ryje Lietūkis per Rygą su- 
20 j°s> pradžios mokyklų ri-pauįė laivo su prekėmis iš 

........25

........
55..... 60* j°s su lenkų dėstomąją 

kalba. Lietuviškos gimna
zijos iš vienos buv. Vytau
to Didi, gimnazijos įsteig
tos dvi: Vytauto D. berniu
kų ir Kunigaikštienės Bi
rutės mergaičių gimnazi
ja. Mokslas privatinėse 

< mokyklose, kurioms bus 
i leista toliau veikti, bus 
j pertvarkytas pagal valsty
binių mokyklų programą 
ir tvarką.

I bose. — Vietoje buvusių 8 Į Amerikos. Laivu atgaben- 
‘ valstybinių gimnazijų, į- įa stambios tepamųjų aly- 
I steigtos 4 valst. gimnazi- (statinėse) įr pąrafįno

10 cents. (See sec. 107, par. 4.)
Parcels containing coin, bank 

notes, pąper money, bullion, 
jewelry, or other precious 
articles mušt not be accepted 
for mailing unless they are in-

Borcieltta parcel; būt not exceeding sured.
Re7dapy|S20Q when mailed in the United Washington, D. C. 

Statės (including Alaska, Puer- 1940 m. vasario 27 d.
.....   ..■ i. L. .. ■ ■ ii i Nijyu^.

r

Įsigykite naudingų knygutę
V __

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus" 

ir
STACIJOS

Parašė kun. Pr. ]. Juškaitis

Kaina tik 25c.
Knygelė labai tinkama Gavėnios metu.

(maišuose) siuntos. Šios 
stambios alyvų ir parafina 
siuntos žymiai padidins 
krašto išteklius. Tuo pačiu 
laivu atgabenta ir nemaži 
kiekiai kolonialinių pre
kių, prieskonių ir metalų. 
Tarp atvežtųjų metalų y- 
pačiai buvo reikalingas ci
nas, be kurio neįmanoma 
konservų gamyba, ir kurio 
dėl karo labai sunku buvo 
gauti. Atplautasis laivas 
xrra rusn Irtaaia nim Varo

• v

I

I Surinktomis žiniomis, ' 
Į Vilniuj ir Vilniaus srityje 
į yra: Romos Katalikų 70 
1 parapijos ir 174 kurigai, 
i Evangelikų liuteronų 1 pa
rapija ir 1 kunigas, Evang. 
reformatų 1 parapija ir 3 
dvasininkai, Stačiatikių 
(pravoslavų) 15 parapijų 
ir 32 dvsaininkai, Sentikių 
(starovierų) 8 parap. su 6 
dvasin., Mahometonų 3 pa
rapijos su 4 dvasininkais, 
Karaimų 2 parap. ir 3 dva
sininkai; žydai turi apie 
150 sinagogų ir maldos na-

yra penktasis nuo karo 
pradžios Lietūkio gautas 
laivas. — Tuo pat laiku 
Lietūkis per Klaipėdą ga-
vo 2950 tonų arba 25,500 įeriai. Bet reikia žinoti tą, kad 
maišų po 100 kg. kalkių, niekas be peląo neparduoda jo- 
salietros ir 103 tonų arba 
1030 maišų kalkių ąmęni- 
jo salietros, be to vagonais 
gauna nemažus kiekius 
kalio druskos. Visos šios 
prekės bus reikalingos pa
vasario sėjai.

riųs turi uždirbti. Iš savo biznio 
daro sau įr savo šeimai gyveni-_____  Pątyrinąas perdaug dą£-
mą. Visai teisingas yra pasaky- nąį mus mota, kad ŽmO*
mas: ‘šykštus du kart moka”. nėms sunkiausia suvaldy

Bostone ir So. Bostone yra la- ti savo liežuvį.

- — ĮLT-J-VKaunas -r- Naktį į sąusio 
17 d. Lietuvoje, ypatingai 
jos šiaurinėj ir rytinėj da-

nų ir 34 dvasininkus. — iyje siautė smarkus spei- 
Kaikurios tikybos turėjo gas ir didelės pūgos. Vie

tomis buvo nutrąųkyti te
lefonų laidai ir suardytas 
telefono susisiekimas.

“DARBININKAS”
3M V. Bradiny, So. Bosta Mass.

Vilniuje savo centrus, tai 
tų daugumas jau susijun
gė su visos Lietuvos tiky
biniais centrais. Tik kara
imų ir mahometonų tiky
binių centrų klausimas, 
kaip pareiškė švietimo mi- 
nisteris, dar nėra išspręs
tas, nes ligi šiol tos tiky
bos Lietuvoje neturėjo sa
vo tikybinių centrų.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnąudoti.

O. S. Marden.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETųyOB DUKTERŲ DR-JOS ] 

p6 guoba motinos svc. |
Pirmininką — Eva MarksienA,

625 E. 8th SU, So. Boston, Mm 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. ZaletakienB,
f64 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Prot RaSt. — Ona Lvažkienė.
440 E. Steth St. So. Boston, Mass.

rin- Rašt. — Marijona MarkoniutA,
4115 Wa»hiagtcn St.. Boįanfate,

Tel Parkway 0568-W
(ždininke — Ona StaniuliūtA

165 West SL, So. Boeton. Mass.
rvarkdart — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos GI.—Marijona AukStikalnleaS,

111 H St. So. Boston, Mass. ;
draugija savo susirinkimus laiko kas

vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Asais drat '—---------— "

*V. JONO EV. BU. PA9ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevieta,
16 WinfieM St, Sp. Boston, Mass. 

ProL Ražt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Raft. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Masa 

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

Iždininkas, Andrius Zaieskas,
702 Fifth St, So- Boston, Mass.

I 
I 
I

antrs uUrnink* mėnesio. 7:30 vai. laU«> suMrinkimua kM Už
vakar e. pobažnytlnftj svetainėj. nedėldienį kiekvieno mėnesi<\

Įsais draugijos reikalais kreipkitts I 2 vai. po pietų. Parapijos sau j. 493 
pas protokolų ratUninkų. I E. 7tb SU, So. Boston, Maaa.

čią nedėldienj kiekvieno minėsią

- '***•*«



DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ................ .. $4.0'
Vieną kart savaitėje metama $2 (M1 

_ Užsieny metams .................. ....$5.00
Foreign once per week yearly $2.50 Užsienyj 1 Kart savaitėj metama $2.5<

DARBININKAS
S6S We»t Broadway, South Boston, M

Telephone SOUth Borto.. 2680.

Antradienis, Kovo 12 d., 1940

Įšventino Keturius Naujus Kunigus

Netikėtai per pietus at- 
ketu- Jonui Baltrušaičiui, diako- vyko Jo Ekscelencija Ar-

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntered M Mcond-claaa matter SepL 12. 1V15 at the post office at Boston. 

Mana, under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at apecial rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918 
8UBSCRIPTION RATES:

Domeatic yearly ___________  $4.00
Domeatic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ________ _____ $5.00

Hinsdale, Iii. — Kovo 6- vičiui, Providence, R. I.; Pietų metu buvo dalina- 
tą dieną čia įvyko istorinis Andriui Naudžiūnui, Bos- masi įgytais įspūdžiais vie- 
įvykis, kuris bus netik a- ton, Mass.; Pranui Aukšta- šai reiškiama Apaštališka- 
teityje Tėvų Marijonų Se- kalniui, Donaldson, Pa.; ir jam Delegatui pagarba ir 
minarijos istorijoje vienas Mykolui šmigelskiui. Bos- linkėjimai jauniesiems ku- 
paminėtiniausių, bet ir vi- ton, Mass.; kunigystės sa nigėliams. 
sos Amerikos lietuvių ka- kramentą ir sub-diakonui, 
talikų visuomenės I ‘ ......... .
riasdešimtųjų metų kroni- nato šventimą. 'kivyskupas Cantwell, Los
kos pažiba. Toj dienoj, Tė- Tai buvo pirmas kartas,1 Angeles, Calif., Jo Eksce- 
vų Marijonų Seminarijos kad Amerikos lietuviams lencija Vyskupas Bausch, 
koplyčioje Šventojo Tėvo katalikams teko viešai tu- St. Cloud, Minn. su savo 
atstovas Jungtinėms Vals- rėti šį Šventojo Tėvo ats-’ palydovais.

Debesiai paprastai būna juodi ar palši, bet šiuo 
kartu jie raudoni ir atslenka iš rytų. Pasisakykim at
virai: raudonas debesys tai bolševizmas. Ar jį įžiūri
ma? Ar jo pavojų atjaučiama? Matyt kur gi nematysi, 
kitaip būtum aklas ar užsimerkėlis. O kaip gi su pavo
jum — ar jis pilnai suprantamas? Čia tai jau vengia
ma tiesioginio atsakymo: numanu, nenorima pilnai 
suprasti ar, tiksliau pasakius, nenorima apie tai kal
bėti. Yra dalykų, apie kuriuos žmonės natūraliai neno
ri kalbėti, pav., apie savo mirtį. Bet jos vis tiek negali
ma išvengti. Tad galų gale geriau yra apie tai pamąs
tyti ir prisirengti.

Ar gi jau tas raudonas debesys, tas bolševizmo 
j pavojus, būtų neišvengiamas kaip mirtis? Čia reikia 
| atskirai imti du dalyku: pavojų nuo bolševizmo ir pra
žūti nuo bolševizmo. Atsirasti pavojuje dar nereiškia, 
kad turėtume nuo jo žūti. Galima jį ir nugalėti. Taigi 
mes kaip tik ir turime bolševizmo pavojų nugalėti. Kad 
jis (pavojus, ne bolševizmas) Lietuvai neišvengtinas, 
apie tai netenka abejoti.

Stalinas labai apsiriko, pradėjęs karą su Suomija. 
Jis neapskaičiavo opozicijos pajėgumo. Rusų nepasise
kimams prasidėjus, Stalinas krimtosi įsivėlęs į tokia 
negarbingą ir painia avantūrą, kuri jo paties sostą iš 
pašaknų sukrėtė. Milžiniškai sovietijai reikėjo iki pas
kutinių pajėgų įsitempti, kad galėtų nors kiek žmoniš
kiau prieš suomius atsilaikyti. Net prireikė vokiečių 
pagalbos. Vargais negalais pavyko nustumti suomius 
iki Viborgo (Viipuri). Ir kada suomiai davė suprasti, 
kad galėtų jau taikytis, sovietai griebte tą mintį pa
sigriebė. Pradžioje statė kietas sąlygas, bet suomiams 
nenusileidžiant, jie patys nusileido. Jiems užteks skly
pelio žemės iki Mannerheimo linijos. Viborgo gali ir 
negauti. Ir be jo pasitenkins, by tik ta pražūtinga ko
va kaip nors likviduotųsi.

Iš kur toks sovietų nuolaidumas? Visu pirma, 
Suomija perkietas riešutys jiems sukrimsti. Tiek išsi
eikvojo, o rezultatų kaip ir nėra. Sovietams žmonių 
netrūksta, bet pastarosios jų pastangos suėdė geriau
sias jų armijos dalis. Apie maistą nėr ka ir bekalbėti. 
Komunistinė “tvarka” taip nualino derlingą kadaise 
Rusiją, kad kiek ilgesnis karas gręsia jai badu. Gi iš 
bado kilsta revoliucinis są jūdis.

Antra vertus, Stalinui rūni komunistinė propa
ganda Pabaltijo valstybėse. Suomiją kol kas paliks 
ramybėj, bet pasirašęs su ja paliaubas, Stalinas turės 
išrištas rankas pradėt nutrauktą savo darbą Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj.

Daugiau kalbėt, rodos, netenka. Lietuva, be abe
jo, supranta savo padėtį. Kiek ji prisirengus raudona 
debesį likviduoti? K.

Smuikininkas prie Vytauto Didžiojo Katedros, Vilniuje

dytų daiktų negali pakak
ti.

V. K. Remti Vyr. Komite
tas, kaip pranešė Moterų 
sekcija, susiduria su vienu 

i sunkumu: 
kiekvieną auką teko rašyti i Lietuvoje negalima gauti 
specialų kvitą, laikyti žmo- j pakankamai medžiagos 
nes suvežtiems grūdams viršutiniams drabužiams 
priimti, rūšiuoti, krauti į ir baltiniams. Būtų labai 
sandėlius ir, dažnai, valyti, j gera, jei amerikiečiai galė- 

“Maistui” daugelyje kra-itų, susitarę, atsiųsti Komi- 
što vietų gyvulius superka ' tetui audeklų id drobėms, 
kooperatyvai, tad koopera- j 
tyvams teko dirbti ne vien’ 
grūdų, bet ir gyvulių, pau-j 
kščių ir pinigų rinkimo' 
darbą. Nors stambesnius 
gyvulius aukoti nėra leng
va, vistiek iki I. 1 d. suau
kota 74 raguočiai, 74 ver
šiukai, 158 avys, 26 kiau
lės, viso 312 galvijų ir 24 i 
paukščiai.

Grūdų iki 1.15 d. surink
ta 1,544,328 kg. (kviečių— 
24,355 kg., rugių — 1,156, 
681 kg., miežių — 114,367 
kg., avižų — 253,102 kg., 
žirnių — 5,833 kg.).

Visą aukų rinkimo dar
bą kooperatyvai atliko la
bai sklandžiai ir neimdami 
jokio atlyginimo.

Ypatingai daug darbo te
ko prekybiniams koopera
tyvams, kurių surinkta la
bai stambi suma susideda 
iš smulkių aukų, kartais 
vos kelių kg. grūdų. Už i labai dideliu
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K. V-as.

Drabužiai Vilniečiams

Kaip Lietuvos kaimas remia 
Vilniaus Kraštą

nau- 
organizacijos, 

buvo pavestas 
Pienocentrui, 

ir Žemės Ūkio

Vilniaus Kraštui Remti Kad nereikėtų telkti
Vyr. Komiteto posėdyje jos kurios 
K-to Pirmininkas Dr. J. šis darbas 
Navakas kartą užsiminė, Lietūkiui, 
kad Vilniaus krašto reika- ‘Maistui” 
lams jautriausiai padėjo Rūmams.
Lietuvos kaimas. Lietuvos Lietūkis per savo gau- 
spaudoje skaitome tokią sius kooperatyvus ryžosi 
žinią apie Lietuvos kaimo rinkti aukas grūdais ir sė- 
auką Vilniaus kraštui: i klomis, Pienocentras —

_ _ a_____________ '
auką Vilniaus kraštui:

“Vos pasklidus po kraštą pienu, Maistas — gyvu- 
džiaugsmingai Vilniaus at- liais, o Ž. Ū. Rūmai — dra- 
gavimo žiniai, ėmė plaukti bužiais, veisliniais gyvu- 
organizacijų ir paskirų as- liais, bei kai kuriais daik- 
menų aukos, medžiagiškai tais. Per neilgą laiką, koo- 
paremti šiam kraštui bei peratyvams ir “Maistui” 
jo gyventojams. , tarpininkaujant, surinktos

Miestuose aukų teikimas ypatingos gausios aukos.| ______________________ ______ o_ o______ _____
' nesudarė sunkumų, tačiau ‘ Ligi 1.15 d. vieni grūdų ko- 

reikėjo planingiau ir kai-; operatyvai surinko už Lt, 
mą šį darbą įtraukti, juo 300,000, — ir dar per Lt. 
labiau, kad jame gal dar 50,000 — pinigais. Koope- 

h daugiau buvo to tikrojo, ratinėse pieninėse sukeltos 
i sveiko, VILNIAUS atgavi- aukos siekia Lt. 200,000, ir 

mo entuzirzmo. per ‘Maistą” Lt. 25,000.

atstovas Jungtinėms Vals- rėti šį Šventojo Tėvo ats- 
tybėms, Jo Ekscelencija tovą savo tarpe, nors arki- 
Arkivyskupas Amiletto 
Giovanni Cicognani, sutei
kė keturiems seminarijos 
diakonams: Juozui Kupre-

vyskupas Cicognani buvo 
seminarijoje apsilankęs 
37-tais metais privatiniu 
būdu.

Iškilmių Įspūdingumas

Bendradarbių Diena
Šioji diena buvo reikš

minga tiems Tėvų Marijo
nų Kongregacijos bendra
darbiams, kurie per ilgus 
metus vienu ar kitu būdu 
prisidėjo prie Marijonų 

i įvairių darbų, ypač semi- 
! narijos parėmimo. Šian- 

Bažnyčia yra sukūrusi J^ems te^° s*y°
mis matyt savo bendra- 

sa_ darbiuotės vaisius. Kiek- 
čįa į vienas, kuris rėmė semina- 

, bendradarbiavo su 
Tėvais Marijonais vienu ar 
kitu būdu dėjo kieliką j

Žiūrėdamas dalyvio aki- kad jie visuomet atmintų 
mis, sekdamas visų apeigų1 savo iškilmingai priimtas 
eigą aiškiai mačiau, kad ’ pareigas, 
kunigo šventimo apeigos 
yra nepaprastai turtingos. labai gražias liturgines a 
ir įspūdingos. Su žodžiais, peigas su kunigystės 
curie niekad negali būt kramento teikimu. ----
užmirštami ir su apeigo- vyskupas, kuris šventina,! 
mis, kurios atitinka įvy- veikia savo visoj galioj ir 
kiui, Bažnyčia įspėja besi-garbėj, nes tik jis vienas . . ......
artinančius apie jų aukšto turi pilną kunigystės galią, j JaunMJŲ umge iu ran-

Iš VKR Komiteto Skyriam 
Vilnių je Veiklos

Apsilankius Vilniuje (I— 
20 d.) ir išsikalbėjus su 
Vilniaus Kraštui Remti 
Komiteto Skyriaus vedėju, 
sužinojau iš jo, kad sky
rius lig šiol yra jau sušel
pęs apie 500 asmenų; jų 
tarpe buvo apie 200 asme
nų, kurie gavo pašalpą pa
skolos forma įvairiomis 
sumomis. Daugiausiai šel
piama per įvairias organi
zacijas. Pašalpos buvo ir 
yra teikiamos pinigais, 
daiktais ir malkomis.

Ligi Naujų Metų Vil
niaus Kraštui Remti Ko
miteto Skyrius Vilniuje 
buvo išleidęs pašalpoms 
tokias sumas:

Vilniaus Labdaros Drau
gijai išduota pašalpų ben
dra suma Lt. 24,000; kali
nių šelpimo komitetui — 
Lt. 3,500; Vilniaus milici
jai, kuri buvo bolševikų 
laikais sudaryta Lt. 14, 
300; Vilniaus rusų draugi
jai — Lt. 5,530; Medicinos 
dekanatui prie Vilniaus u- 
niversiteto

jašaukimo atsakomybes; ir tik jis gali tą kunigystę!" 
jrašo Dievo palaimos ir vi- kitiems perduoti. Patar
šų Dangaus Gyventojų už- nautojų gi didelis skaičius, 
tarymo; suteikia kandida- vyskupo iškilmingi veiks- 
tams įvairias kunigiškas mai, žodžiu, šių apeigų ei- 
galias; ir pabaigoj išlei- ga dalyvį verčia sušukti, 
džia jaunuosius levitus su kad šiandien vyksta “dide- 
palaiminimu įspėdamas, Ii ir šventi dalykai”.

Rekolekcijos
Jaunieji diakonai prieš 

priimant kunigystės šven
timą atliko aštuonių dienų 
rekolekcijas, kurias vedė 
kun. P. Skruodenis.

Iškilmių Žymesnės Dalys

Vilniaus Kraštui Remti 
Vyr. Komiteto lėšomis 
sausio mėn. 10 d. parūpin
tas gerokas kiekis naujų 
drabužių Vilniaus prieg
laudų vaikučiams ir moks
leiviams.

Viename Komiteto posė
džių p-nia Piktčilingienė ir 
p-lė Kubelytė pranešė, kad 
Vilniaus vaikučiams parū
pinta tiek aprangos daly
kų: 200 uniformų berniu
kams; 140 uniformų mer
gaitėms; 65 užklodes lo
voms; 46 paltų mergai
tėms.

Visi tie dalykai buvo pa
imti Kaune iš amerikiečių 
audinių bendrovės “Dro
bės”. Čia tenka pažymėti, 
kad ‘Drobės” vadovybė da
vė tuos daiktus su nuolai
da ir, rodos, ta nuolaida y- 
ra taip žymi, kad prekes 
davė už savo kainą, be už
darbio.

Be išvardytų daiktų Bag- 
aanavičiaus avalų dirbtu
vėje buvo užsakyta 100 po
rų batų vaikams.

Be to, dar parūpinta tiek 
kitų daiktų: 140 uniformi
nių priejuosčių i 
tems; 280 marškinių mer--pOms įr paskoloms — Lt. 
gaitėms; 200 viršutinių' 140,000.
marškinių berniukams; I Vilniaus skyriui vado- 
600 porų kojinių ir 300 u- vau ja: pirmininkas Lat- 
niforminių kepuraičių. Už vys, iždininkas — Jankau- 
visus tuos daiktus buvo su- skas, sekretorius — moky- 
mokėta 38,000 litų. Į to jas Martinkėnas; nariai

Daugelyje prieglaudų ir — Dr. kun. Čibiras, agron. 
bendrabučių yra didelis Kraušlys, kun. Bieliaus- 
vargas, ir tų viršuje išvar- kas ir Žilėnas. K. V-as.

Lt. 3,100; 
Sanitarinės pagalbos ligo
ninei — Lt. 1,300; Švenčio
nėlių gyventojams sušelp
ti — Lt. 2,570; Vilniaus lie
tuvių studentų sąjungai— 
Lt. 2,200; Lietuvos Moti
nos ir Vaiko Organizacijų 
Sąjungai Vilniuje — Lt. 1, 
280; Vilniaus žydų ben
druomenei (V. K. R. K-tas 
gauna aukų ir iš žydų vi
suomenės Lietuvoje) — 
Lt. 21,000; Vėžio ligų ligo
ninei — Lt. 1,000; Gudų 
komitetui 
Lentvario “Caritas” drau
gijai — Lt. 600; Naujosios 
Vilnios varguomenei su
šelpti, per magistratą Lt. 
5,000; Įvairių paskolų pas
kiriems asmenims Lt. 46, 
. 000. Viso per Vilniaus sky- 

mergai-' rių buvo išleista pašal-

Lt. 3,000;

Penkios yra žymesnės, 
reikšmingesnės šių apeigų 
dalys: vyskupo rankų ant 
šventinamųjų galvų uždė
jimas, įvilkimas į kunigiš
kuosius Šv. Mišioms laiky
ti rūbus, kandidatų rankų 
patepimas su šventais a- 
lėjais ir jų surišimas, kie
liko su patenos fizinis pa
lytėjimas, ir paskutinysis 
vyskupo rankų uždėjimas 
ant šventinamųjų galvų 
kvėpiant šventąją Dvasią.

Per pirmąjį veiksmą, 
vyskupas suteikia diako
nui sakramentą, čia grei
čiausia, yra svarbiausioji i vedė jas 
ir įspūdingiausioji dalis. 
Prieš pat šį veiksmą visi 
kandidatai atsigula prieš 
altorių ir vyskupas su pa
tarnaujančiais kunigais 
atgieda Visų Šventųjų li
taniją. Taipgi ir kiti esan
tieji kunigai uždeda savo 
rankas ir jas laiko iškėlę

Į 
tvirtindami šio veikimo ti-< 
krūmą.

Per antrą vyskupas kiek
vieno diakono instrižiai be
stovinčią stulą pataiso, 

i kaip kad kunigai nešioja ir 
įvelka arnotan.

Toliau, vyskupas šven
tais aliejais diakonu ran
kas patepa ir jos būna su
rišamos.

Ketvirtasis veiksmas yra 
fizinis palytėjimas kieliko 
ir patenos. Čia veiksmas 
labai lėtai vyksta ir net 
vyskupas netaria apeigų 
žodžius, kol ceremonijų 

pats patikrina, 
kad kandidatas tikrai pa
lytėjo kieliką ir pateną.

Gi paskutinysis veiks
mas įvyksta Šv. Mišių pa
baigoj, kuomet vyskupas 
dar kartą uždeda savo ran
kas ant diakonų galvų, ir 
teikia kiekvienam galią 
žmonių nuodėmes išrišti.

Dalyviai

Primicijos
Kun. A. Naudžiūnas lai- 

]kė savo pirmąsias iškil
mingas Mišias, So. Bosto- 
n’e, Šv. Petro par. bažny
čioje, kovo 10 d., kur kle
bonauja kun. P. Virmaus- 
kis. Kun. P. Aukštakalnis 
laikė savo primicijas, kovo 
10 d., New Philadelphia, 
Švenč. širdies par. bažny
čioje, kur klebonu yra kun. 
S. Muzuras. Kun. M. Šmi- 
gelskis laikys savo pirmą
sias iškilmingas Mišias So. 
Boston’e, Šv. Petro par. 
bažnyčioj, kovo 17 d. Kun. 
J. Kuprevičius laiko savo 
primicijas Providence, Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje, 
Atvelykyje, kovo 31 d., kur 
klebonauja kun. J. Vaite
kūnas.
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Jo Ekscelencijai patar- vo daugelis Chicagos dva- 
navo gretimai kunigai: siškijos, Seselių vienuolių. 
Juozas Mačiulionis, Tėvų Dalyvavo Lietuvos konsu- 
Marijonų vice-provincijo- 
las, dr. Juozas Vaškas, Au
šros Vartų, Chicago, UI. 
klebonas. Ceremonijų ma
gistras buvo paties Šven
tojo Tėvo Delegato asme
nis sekretorius Pralotas 
Binse ir pats seminarijos 
rektorius, kun. dr. A. Jag
minas. Kitas pareigas atli
ko seminarijos klierikai.

Iš Thompson, Conn, at- troji gi net iš Boston,
vyko kun. dr. J. Navickas, i Mass., kad kartu galėtų gavėnios metu skelbs mi- 
Tėvų Marijonų Provinci-■ dalyvauti savo sūnų kuni- sijas šių kolonijų parapi- 
jolas. Jgystėn įšventinimo apei-Įpggj

Taipgi iškilmėse dalyva- gose.

las su žmona ponas P. 
Daužvardis, ir daugelis Tė
vų Marijonų Kongregaci
jos rėmėjų, prietelių.

Atvyko Vakarų Prieš
Šventojo Tėvo Atstovas 

Jungtinėms Valstybėms 
atvyko seminarijon antra
dienio vakare lydimas Jo 
Ekscelencijos vyskupo E. 
Hoban iš Rockford, UI. Čia 
Seminarijos personalas 
viešai priėmė, gi lietuviš
kos katalikiškos visuome
nės vardu atstovavo dr. A. 
Rakauskas ir L. šimutis, 
kuriems teko vėliau priva
čiai, asmeniškai pasveikin
ti Jo Ekscelenciją Arky- 
vyskupą Cicognani Fede
racijos vardu.

Paminėtina, kad kunigų 
Aukštakalnio ir šmigels- 
kio motinos taipgi dalyva- 
vo šiose iškilmėse, atlik- Kol J. Kidyko, S. J. Misijų
damos ilgas keliones, pir- 

| moji iš Donaldson, Pa., an- Maršrutas
Kun. J. Kidykas, S. J.

'•D

Pietūs

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

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

Po iškilmingųjų pamaldų vitus - kunigus. Pietuose, 
įvyko pietūs pagerbti dalyvavo dvasiški ja, kuni-Į Siela — didžiųjų bran- 
Šventojo Tėvo Atstovą Jo gėlių artimieji ir kiti arti- genybių kasykla; mokėk 
Ekscelenciją Arkyvysku įmi kongregacijos priete-'ją iškasti — suprasti sie- 
pą Cicognani ir naujus le-iliai draugai. Įlos didenybę.



Antradienis, Kovo 12 d., 1940

Detroito Žinios
FEDERACIJOS SKYRIUS 

VEIKIA
Gal niekas neužginčys šio fak

to, kad kiekvienam džiaugsmin
ga girdėti, kai parapija koloni
joje gerai gyvuoja. Visi parapi
jiečiai remia parapiją. Klebonas 
bendrai dirba, ir jam vėl džiaug
sminga, kad parapijoje veikia 
visos katalikiškos draugijos 
bendromis jėgomis ir tt.

Vos antri metai eina kai Det
roite veikia Federacijos Katali
kų 4-tas skyrius, kuris savo vei
kimu apima visą Detroite lietu
vių gyvenimą. Federacijos sky
riaus nariais yra prisirašę iš vi
sų trijų lietuvių parapijų kata
likiškų draugijų. Federacijos 
skyrius gana skaitlingas savo 
narių skaičiumi ir darbuotojais.

Džiaugsminga tuo, kad prie Fe
deracijos skyriaus veikimo pri

sideda vietos visų trijų parapi
jų klebonai ir pritaria visiems 
darbams, nes visi supranta, kad 
Federacijos veikimas jungia į 
katalikišką vienybę ir remia re
liginiais pamatais lietuvybės 
gyvenimą išeivijos eilėse.

Federacijos skyrius savo su
sirinkimus laiko vieną kartą į 
mėnesį kiekvienoje parapijoje. 
Per keturis mėnesius dabar su
sirinkimai vyksta Šv. Petro pa
rapijoje, kurioje klebonauja 
kun. V. Masevičius. Vasario 26 
d., įvykus mėnesiniam susirin
kimui, gal pirmą kartą Detroite 
įvyko toks katalikų tarpe pra
dėtas kilnus gražus darbas. Fe
deracijos skyrius apsiėmė di-

HOLYOKE, MASSACHUSETTSHOLYOKE, MASSACHUSETTS I

GREETINGS FROM

HOLYOKE PRODUCERS DAIRY COMPANY
172 Sarges n t Street Tel. 8228 Holyoke, Mass.

j' W. E. MARTIN PHARMACY

ji Prescriptions Filled
!' 876 Hampden St., Tel. 8289

D. C. PH. C.

Holyoke, Mass.
332 Mample Street Tel. 2-0166 

Holyoke, Mass.

The DOWD INSURANCE AGENCY
Insurance of all kinds

. 102 Suffolk Street Tel. 2-6514 Holyoke, Mass.

118 Maple Street Tel. 2-0623 Holyoke, Mass.

CRYSTAL SODA COMPANY
P. MICHALIK, Proprietor

WINE AND BEER

S f

WILLIAM SKINNER AND SONS I

Išdirbėjai:

SKINNER ŠILKO

208 Appleton Street Holyoke, Massachusetts

SEASON’S GREETINGS

ELECTRIC LIGHT DEPARTMENT

—JSouth Hadley, Massachusetts
_____________________

SEASON'S GREETINGS

HOLYOKE VVATER POWER COMPANY
„Jr HOLYOKE SAVINGS BANK

. 143 Chestnut St

PEOPLE’S SAVINGS BANK

V 314 High St.

MECHANICS SAVINGS BANK
347 Dvvight Street

HOLYOKE, MASSACHUSETTS

DXtBINtNgE»
NORTHAMPTON, MASSACHUSETTS

NONOTUCK SAVINGS BANK

LAMBSON FURNITURE COMPANY

WESTFIELD SAVINGS BANK

WORONOCO SAVINGS BANK

WESTFIELD, MASS

JOHN S. LANE and SONS, Ine.
A. G. NORTON, President 
J. H. CLARK, Treasurer 
W. L. VVALLIS, Assistant Treasurer

D. F. DOHERTY, President 
G, UPSON, Vice-president 
S. A. REED, TreasurerBronis Kuprinius 

General Repai rs

R. C. PARKER, President 
P. J. MAHONEY, Vice-president 
H. B. MOULTON, Treasurer

susirinkimą apie 
artėjančią nelaimę 
kolonijai truputį

PAPER HANGING PAINTING

GREENFIELD BUILDING SUPPLY
Building Materiale and Roofing Supplies

79 Davis Street Tel. 3456 Greenfield, Man

ALEXANDER COAL COMPANY
COKE, OIL and COAL

201 Main Street Tel. 4371 Greenfield, Mass.

E and J CIGAR COMPANY
Tabako Urmas

23 Main Street Tel. 815 Northampton, Mass.
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WESTFIELD COOPERATIVE BANK

VITRIFIED WHEEL COMPANY
išdirbėjai

Emery Street Tel. 1080 Westfield, Mass.

NORTHAMPTON BUICK COMPANY
1940 "BEST BET*S BUICK** 1940

139 King St. Tel. 456 Northampton, Massachusetts

AMHERST SAVINGS BANK
GREETINGS

Amherst, Massachusetts
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VVESTFIELD LAUNDRY and GENERAL

CLEANING CO.

BELDING LAUNDRY COMPANY
Pilnas Aptarnavimas Skalbimu

118 Maple Street Tel. 392 Northampton, Mass.
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Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbe* — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.
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Ar Aš Tau. Sese, Nesakiau

Gerbiamas Redaktoriau, i
Teko skaityti “Darbininke” ' 

straipsnį “Jaunimas ir Chorai”, 
parašytas A. Skiriaus, ir man 
rodos, kad įvykis šių dienų Chi- 
cagoje, jau yra perduotas vi
siems Amerikos lietuviams, pa
žemindamas mūsų bažnytinių 
chorų vargonininkus ir jų cho
rus. Nenorėdamas užimti per
daug vietos jūsų laikraštyje, 
atsakydamas į A. Skiriaus 
straipsnį, aš tik rašysiu kelis 
žodžius į punktus, kur jis pa
vadina “Mūsų Kritika”.

1. 1933 m. vargonininkų sei
me buvo nutarta, “Kad parapijų 
choristai negali priklausyti jo
kiam kitam chore”. Aš pats tuo 
laiku tur būt dar nepriklausiau 
prie Vargonininkų Sąjungos, 
bet būdamas vargonininkas ir 
choro mokytojas, galiu perma
tyt, kodėl per jų seimą buvo 
toks nutarimas. Nuo didžiojo 
karo, kuris baigėsi 1918 m., pra
dėjo kaikuriuose miestuose 
tvertis nebažnytiniai chorai, ir 
rai gyvavimu bažnytinių cho- 
rfai gyvavimu bažnytinių cho
rų, nieko nebuvo sakyta iki 1933 
m. Kaip tik šitie visi chorai 
pradėjo perdaug kenkti geram 
gyvavimui bažnytinių chorų, 
kurių tikslas yra: pirma, tinka
mai per giesmę savo ir maldau
jančių žmonių sielas kilti arčiau 
prie Dievo, ir antra, per dainą 
ir darbą palaikyti lietuvišką 
dvasią Amerikoje; tuomet kilo 
klausimas nebažnytinių chorų ir 
vargonininkų nutarimas, 
dviem ponam negalima 
mai tarnauti.

Žinoma nebažnytiniai 
tuojau sako, “Mes esam 
kai ir mūsų priklausimas prie 
pasaulinio choro nieko neken
kia bažnytinio choro veikime”, 
arba “Mes per savo dainą dir
bam tik dėl tautos labo ir baž
nyčiai nekenkianti”. Ar yra tiesa 
viename ir kitame pasakyme? 
Aš manau, kad ne. Jei Chicago- 
je pasaulinis katalikų choras 
nepataikauja bažnytinių parapi
jų chorams reikale repeticijos

nes 
tinka-

chorai 
katali-

ir

Ar aš tau, sese, nesakiau? 
Ar aš žodelio netariau? 
Nušluok kiemelį subatoj, 
Atjos bernelis nedėlioj. 
Atjoj per lauką devyni. 
Visų žirgeliai juodbėri. 
Atjos ir šelmis bernelis, 
Kiek jis daug blogo padarys. 
Pririšo žirgą prie tvoros, 
Prie lelijėlės ir rūtos, 
Žirgas pamurstė galvelę, 
Išlaužė uosio tvorelę.

Išlaužė rūtą iš šaknų, 
O lelijėlę iš laiškų. 
Bėgčiau per kiemą tekina. 
Skysčiau bernelį verkdama. 
Atbėg dukrelė verkdama, 
Pas motinėlę skusdama: 
Močiute mano mieloji, 
Vysta rūtelė žalioji. 
Palaistyk rūtą vyneliu, 
O lelijėlę pieneliu: 
Prigis rūtelė iš šaknų, 
O lelijėlė iš laiškų.

ir veikime, yra suprantama, kad paprastai yra atitraukta net 
choro mokytojas yra priverstas visa sekcija choro. Netekus be

veik visų sopranų ar kitos sek
cijos balsų per giedotas mišias, 
reikėtų parapijiečiams klausy
tis chorą didžiausioj betvarkėj. 
Nemanau, kad kas galėtų gerai į mus užėjo, 
savo maldą atlikti tą dieną. 1 Saulės spinduliai per- ' 

4. Jaunimo niekas neragina Šviečia giliausias tamsu- 
eiti į kirią. Jie yra patys papra- J mas, kuriose atsispindi 
štai nustatę vieną ar antrą die- gražūs vaizdai, kuriuos 
ną dėl kino kiekvieną savaitę ir žmogaus akys be pagelbi- 

nės šviesos niekada nema
tytų. Žmogus keliaudamas 
gyvenimo keliais nekartą 
užeina tokius dalykus, ku
rių tikros prasmės negali 
susižinoti be kitų para
mos. Nevieno žmogaus pa
sisekimas dažnai priklau
so nuo kitų įtakos.

Pažvelgę į istorijos raš
tus mes randame be galo 
daug didvyrių, netik kara
lių ir valstiečių, bet net ir 
šventųjų, kurių pasiseki
mas priklauso nuo kitų 
įtakos.

Šv. Augustinas be pagel
tos savo mylimos motinas, 
Šventos Monikos, gal ne
būtų atsisakęs visų pasau
lio margumynų ir nebūtų 
paaukojęs savo išmintį, ir 
nebūtų sukūręs filosofijos 
doktrinų, pagaliau nebūtų 
kariavęs už Bažnyčios įsa
kymus bei tiesą

Nepamirškime tačiau, 
kad įtaka yra tik antraei
lis dalykas, £ąts svarbiau
sias dalykas yra Dievo pa
galba, kuri daugiausia 
žmogui padeda. Daug žmo
nių perėjo į katalikų Baž
nyčią, pamatę Dievo ste
buklingą galybę. Tie žmo-j 
nes yra laimingi, kurie 
matė Dievo tiesioginius į- 
rodinėjimus, tačiau vi
siems neteko tos laimėsj 
patirti, Dievas mums davė mėnulio 
šventą Bažnyčią, apašta- Jos doras būdas bei gražu- 
lus ir Sakramentus, per' 
kuriuos mes apturime Jo 
pašvenčiamą malonę.

Su Dievo malone mes ga-

Frances Athan pasipuo
šus vėliausios mados pava
sariniais drabužiais, kurių 
spalvos: raudona, balta ir 
mėlyna. Suknelė, kurią 
uždengia plosčius, yra rau
donos ir baltos spalvos, o 
pats plosčius yra vilnonis 
ir mėlynos spalvos.

atleisti choristus iš choro, nes 1 
jų nedalyvavimas savo choro < 
pašauktose repeticijose trukdo i 
gerą choro gyvavimą ir giedoji
mą. Choristas neišpildo savo pa- ' 
reigas, ateidamas giedoti vien i 
tik per šventas mišias sekma
dieniais. Geriausias artistas su- 
pranta, kad tik per dažnas repe- i 
ticijas jis pasitobulina ir atlieka 
gerai savo darbą vaidinimuose. 
Pasaulinis katalikų choras ken
kia bažnytiniam chorui ir šiuo 
atžvilgiu: Pasaulinis choras tu
ri dirbti tik dėl vienos organi
zacijos ir savo pelną surengtų 
vakarų paprastai sunaudoja sa
vo naudai; parapijos choras tu
ri netik darbuotis dėl savo pa
rapijos savo parengimais, bet 
irgi dėl įvairių draugijų, pa- 
gelbstant temos draugijoms tin
kamai surengti kokį vakarą. 
Tik po to darbo jie gauna progą 
kaikada surengti vakarą savo 
naudai. Parapijos choro narys 
paprastai neturi daug laiko ma
styti apie gerą laiką savo nau
dai ir dėlto jaunuolis šiandien 
ir nenori priklausyt ten, kur 
bus jam daug darbo ir pasi
šventimo, jis greičiau eis į būrį, 
kur turės daugiausia sau malo
numo už mažą darbą. Man ro
dos tas ir atsako pirmiems į 
pirmąjį jų išsireiškimą. O kaip ■ 
su antruoju pasakymu? Ar dir- . 
ba tik tautai, ir ar nenukenčia ! 

' katalikų tikėjimas? Pažiūrėki- , 
me. Amerikoje jau yra daug 
chorų, kurie vadina save tauti
niais. bet juose priklauso daug 
pavyzdingų katalikų. Aš sakau 
pavyzdingi katalikai, nes juos 
galima matyti kas sekmadienį 
bažnyčioje ir dažnai priiman
čius Sakramentus. Kaip gali tie 
bažnyčios nariai pateisinti savo 
dalyvavimą parengimuose, ku
rių pelnas yra aiškiai sunaudo
tas komunistų reikalams? Kaip 
-gali tie bažnyčios nariai patei
sinti savo dalyvavimą parengi
muose į kuriuos kalbėtojais yra 
pakviesti protestantų ministe- 
riai? Ar jie savo dalyvavimu 
tuose parengimuose nepadeda 
tikintiesiems nuklysti nuo tie
sos kelio? Žinoma. Jie labai aiš
kiai pagelbsti katalikų prie
šams, jųjų kovoje prieš bažny
čią. Dėl paduotų priežasčių ka
talikas ir parapijos choristas ne
gali gryna sąžine priklausyti 
prie vienos ar kitos grupės.

2. ‘Choras negali patenkinti 
visų socialinio žmogaus reika
lavimų’. Choras per Chorų Są
jungą gali patenkinti beveik vi
sus socialinio žmogaus reikala
vimus. Prašau skaityti Chorų 
Sąjungos konstituciją. Choras 
nieko neizoliuoja nuo kitų drau
gijų, tik yra priešingas, kad pa
prastai kitos draugijos neieško 
sau narių iš tarpo šimtų lietuvių 
jaunuolių, kurie nepriklauso 
prie jokios lietuviškos organiza
cijos, bet jos tik eina daugiau
sia tarp choristų su savo propa
ganda. prirašo juos, ir paskui 
atitraukia juos nuo choro veiki
mo.

3. “Katalikų jaunuoliui ir jau
nuolei negana giedoti bažnyčioj, 
reikia atlikti ir religinę prakti
ką”. Suprantama. Yra pagirtina 
kad kiekvienas katalikas dažnai 
priimtų Švenčiausią Sakramen
tą. Jaunuolių draugijos galėtų 
savo bendrą komuniją atlikti 
per giedotas mišias, tuomet bū
tų užtikrinta, kad tą dieną bus 
pilnas choro giedojimas. Sako, 
kad per bendrą Komuniją tik 
keli choristai būna patraukti. 
Jei būtų tiesa, tai niekas nieko 
nesakytų, bet man rodos, kad

ną dėl kino kiekvieną savaitę ir 
niekas jo nuo to nesustabdys, 
dys.

5. Choro repeticijos yra laiko
mos pagal reikalą, vieną kartą 
savaitėje, jei nieko svarbaus, 
bet net ir keturis kartus savai* 
tėję, jei yra svarbesnis parengi
mas. švelnus, tobulas giedoji
mas ar dainavimas choro rūpi 
kiekvienam chorvedžiui, ir pa
gal parengimą repeticijos yra 
saukiamos pilno choro ar ats
kirų balsų. Šitame punkte rašy
tojas duoda man suprasti, kad 
choristai chore negauna jokio 
lietuviškumo. Man rodos, kad 
choruose mūsų jaunimas tik ir 
gauna tikrą lietuvišką dvasią, 
o ne kitur.

6. “Chorų egzistencija nėra jo
kia idėja, o tik gyvenimo realy
bė, antra, dėl idėjų nedirbame”. 
Jei chorų egzistencija nėra jo
kia idėja, o tik gyvenimo realy
bė, tai kodėl tos gyvenimo rea-

’ lybės jau nėra daugelyje para
pijų? Didesnės idėjos negali 
turėti lietuvis jaunuolis, negu 
savo parapijos chorą, nes tame 
chore savo pasišventimu jis 
prisideda prie giesmės, kuri per 
šventas pamaldas kelia žmogaus 
mintią ir sielą prie Dievo, o per 
dainą tobulina žmogų savo pa
siryžimais ir prisiminimais, kad 
jis yra lietuvio tėvo vaikas. Ar 
didesnės idėjo reikia ’ Ar ne dėl 
idėjos dirba, dalyvaudami vi- 
šokiuose Lietuvių dienose, dai
nų šventėse ir kituose parengi
muose? Nėra nė vienos draugi
jos Amerikoje, kuri yra tiek 
prisidėjus prie palaikymo lietu
viškumo tarp čia gimusių, kaip 
tik parapijų chorai. Užmigdy- 
kim chorus su jų vadais ir už- 
migdysim lietuviškumą Ameri
koje. Ponas Skirius yra jaunuo
lis, kuris Lietuvoje praleidęs 
daug metų ir, matyt, nesupran
ta mūsų amerikonų prasme idė
jos, jis ir keli kiti neseniai at
važiavę Amerikon nori įvykdyti 
tokius daiktus, kurie nėra įvyk
domi. Kiti mėginę padaryti tai, 
ką jis daro. Dėl vienos draugi
jos, jis nepermato darbų kitų 
draugijų. Gaila.

Kiekvienoje kolonijoje yra 
šimtai jaunuolių, kurie nepri
klauso prie jokios organizaci
jos, štai ir darbas chorams, vy
čiams, studentams, sodalietėms 
ir kitoms lietuviškoms draugi
joms vajų padaryti, prirašant 
nepriklausančius prie vienos ar 
kitos grupės, o nereikia eiti 
tarpe savęs ir niekinti vieni ki
tus, kad tik ištraukus iš kitos 
draugijos.

Baigiant, noriu paraginti kai
po Chorų Sąjungos pirmininkas, 
kad kiekvienas katalikų choras 
Amerikoje nepriklausantis prie 
Chorų Sąjungos prisirašytų prie 
jos ir sutvertų savo apylinkėje 
chorų provinciją, tą darydami 
išvengsit daug nemalonumų ir 
turėsit geresnį susipratimą tarp 
savęs. Iškelkim tą sąjungą savo 
kilniais darbais. Dideliu pasi
šventimu neužmirškim visuomet 
darbuotis “Dievui ir Tėvynei”.

Juozas K. žemaitis.

Veiklioje ir stiprioje jau 
nystėje yra įrašyta ilga if 
laiminga senatvė.
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JAUNUOLIO DIENORAŠTIS
(Tęsinys)

Lig kaip sapne Marytė

gaus akys be pagelbi- 
sviesos niekada nema-

Įliipe atlikti didžiausius- 
darbus. Dievo Galybė yra 
mūsų pagrindinis pageltos' 
šaltinis be kurio mes nei 
savo rankos negalėtume 
pajudinti.

Dievas taipogi davė mo- 
' terims svarbią rolę žmonių 

gyvenime. Moterys ir jau-j 
nos merginos savo saldžio-i 
mis šypsenomis ir malo
niais patarimais suteikia 
žmogui tiesioginią para
mą.

Apart Dievo malonės 
moterys gali padaryti 
žmogaus darbus sekmin-l. 
gus arba sutrukdyti jo i- 
dealus. Kaip žmona savo 
vyrui padeda gyvenime, 
taipogi jauna draugė gali 
jaunuoliui pagelbėti.

Nuo pirmo susitikimo, 
Marytė, mano draugo bei 
lietuvių kaltos mokytojo 
sesuo, man labai patiko. 
Meilė iš pirmo pasimaty
mo taip pakeitė mano gy
venimą, kad buvo malonuj 
žengti į pasaulio bangas. 
Tą vakarą jos šypsena pa
naikino mokslo nuovargį, 
kuris padarė mane išblyš
kusį. Aš tad jaučiausi kaip 
naujas žmogus vakarie
niaudamas pas Marytę.

Pamatęs Marytę užmir
šau visus to vakaro įvy
kius. Vakaras buvo malo
nus, laikas greit prabėgo, 
skaudus buvo atsisveikini
mas. Rytojus buvo liūd
nas, skausmingas ir pilnas 
ilgesio atsiminimų.

Štai šiandien mūsų ant
ras susitikimas ir visai ne
tikėtas. Ar ji atsimins tą 
______ > šviesų vakarą?

Joan Tetzel, filminiame pasaulyj jaunutė žvaigžde

*•••- a

KAS-KUR?

mas atgaivino ir prikėlė 
mane iš mano sapnų.

Jonas.
(Bus daugiau)

“1918 MET^I LIETUVOJE”
Tęsinys

VYTAUTAS: O visi, net vie
nas prakalbą sakė apie tai rin-i 
koj.

BIRUTE: Aš su kitom mergi- į 
nom buvau suėjus, tai sakė, kad 
keli vyrai iš Naujienų kaimo iš
važiavo į Kauną, o iš ten sava
noriais eis tiesiog į frontą.

MOTINA: Vaje, vaje ar jau 
pašėlo, nejaugi būrelis lietuvių 
atsilaikys.

VYTAUTAS: Tėte, žiūrėkite, 
kokį man Jonų gimnazistas 
raštą davė.

TĖVAS: Tai paskaityk gar
siai, ką čia rašo.

žinos.
VYTAUTAS: Bet, mamyte, 

kad aš jau įsirašiau į savanorius 
ir tuoj turiu išvažiuoti į Kauną, 
nes šiandien jau keli išvažiavo.

MOTINA: Tai palauk dar ko
kią dieną, nors išleistuves pada
rytume.

VYTAUTAS: Negaliu laukti 
nė minutės ilgiau, nes Tėvynė 
pavojuje, tad likit sveiki, bran
gūs tėveliai, ir miela sesute.

TĖVAS: Teisybę Vytautas sa
ko.

MOTINA: Sūneli, sūneli, sū
neli!

BIRUTA: Brangus broliuk, 
VYTAUTAS: (Skaito) —i ar sugrįžši ar matysimės.

Atsišaukimas — Lietuviai! — (Atsisveikina)
Šiandien atėjo rimta valanda MOTINA: Tai matai auginau, 
dėl mūsų tautos likimo. Todėl j auginau, o dabar kas pasidarė, 
esate visi kviečiami stoti į ko
vą už Lietuvos laisvę ir jos tur
tus, kurie randasi žemės pavir
šiuj ir jos gelmėse. Tad visi į 
kovą už brolius ir seses, už se
nus ir mažus, ir už viską, kas 
priklauso Lietuvai ir lietuvių 
tautai. Tad visi rašykitės į sa
vanorius.

Pasirašo Lietuvos Karininkas.
BIRUTA: Tai tegul ir mūsų

Vytautas rašosi į savanorius.
MOTINA: Ką jūs čia darote, 

taip kalbėdami mums visiems 
prapultis bus, kai vokiečiai su-

■ ' „f/ f '

TĖVAS: Neverk, neverk dar 
gal sugrįš gyvas, lietuvis netaip 
greitai žūsta ir kovoj.

(Tyla pusė minutės)
BIRUTA: Žiūrėkite laiškane

šys ateina, gal laišką atneša 
nuo Vytauto.

LAIŠKANEŠYS: Labą die
ną, štai atnešiau telegramą iš 
Kauno.

MOTINA: Dėkui, dėkui, tėvai, 
imk paskaitysi.

TĖVAS: (Skaito) Telegrama 
iš Vyriausio Kariuomenės Šta
bo.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Katalikų Studentų ir 

Profesionalų Sąjungos vietinės 
kuopos susirinkimas įvyko Stu
dentų kambary kovo 3 d. Pirmi
ninkei p. Valerijai Jakštaitei at
kalbėjus maldą, prasidėjo susi
rinkimas. Išklausius valdybos 
narių pranešimų, buvo pakvies
tas pakalbėti p. Walsh, Connec
ticut katalikų jaunimo vadas, 
kuris paaiškino savo organizaci
jos tikslus ir veikimą, pabrėžda
mas, kaip jie praeityje yra tu
rėję debatus ir yra kvietę daly
vauti lietuvių katalikišką jauni
mą, bet niekad nedalyvavo nie
kas iš Šv. Juozapo parapijos. 
Todėl p. VValsh šį kartą kreipėsi 
į vietinę studentų kuopą, kvies
damas ją dalyvauti šių metų 
rengiamuose viso miesto para
pijų katalikiško jadnimo deba
tuose.

Sekantis svetys kalbėjo iš vie- 
■ tinęs LDS kuopos tai yra p. M.
Digimienė, kuri paaiškino savo 
kuopos pageidavimus bendrai 
turėti studijų ratelius su vietine 
studentų kuopa. Šitam dalykui 
tvarkyti pavesta p. J. Vilčiaus- 
kui.

Ekskursijai rengti komisija 
pranešė, kad kovo 10 d. iš Wa- 
terbury išvyksta 35 asmenys į 
Union City, N. J. pamatyti Kris
taus kančios vaidinimą arba 
“Veronica’s Veil”. Dalyvauja 
vien tik jaunimas, vadais yra 
šie nariai: kun. A. Cebatorius, 
D. Gudiškaitė, A. Kateiva. V. 
Jakštaitė ir J. Vilčiauskas. Tuoj 

. po Šv. Velykų nutarta suruošti 
vaidinimą Šv. Juozapo parapijos 
naudai, tam tikslui darbuotis 
išrinkta J. Vilčiauskas ir M. Gu
diškaitė.

Laike susirinkimo paaiškėjo, 
kad šiemet kuopoj yra užsimo
kėjusių 15 narių, tuo pačiu yra 

' darbuojamasi pritraukti naujų 
narių ir norima.

kuopos nariai skubiai užsimo
kėtų savo mokesčius.

A. Kateiva pranešė, kad ba
landžio 1 d. įvyksta lietuviško 
' skyriaus atidarymas Brookly- 
n’o viešame knygyne, tad ma
noma. kad studentų kuopos na- 

1 riai dalyvaus oficialiai pravesti 
atidarymą, manoma surengti 
meno parodą iš lietuviškų rank
darbių ir spaudos parodą. Tam 
tikslui bus bandoma gauti visi 
Amerikoje leidžiami lietuvių 
laikraščiai ir žurnalai. Prie to 
bus galima gauti keletą kalbėto
jų ir išpildyti keletas lietuviškų 
muzikos kūrinių ir dainų.

Šiame susirinkime dalyvavo 
gražus būrys jaunų svečių, ku
rie pasižadėjo tapti nariais. Pa
sibaigus susirinkimui visi buvo 
pavaišinti vaisvandeniais.

Petras Bernotą.

PASLAPČIŲ ŠEKELIUOSE
(In the shaoows of the secrets)

PRO VANAGO AKĮ
Sekmadienį, kovo 3 d.. Vyčiai 

pagerbė savo patroną Šv. Kazi
mierą. išklausydami šv. mišias, 
priimdami šv. Komuniją ir turė
dami pusryčius. Tie, kurie daly
vavo pasirodė gražiai ir paliko 
gražų įspūdi. Sakau tie, kurie 
dalyvavo! Apie penkiasdešimt 
iš viso. Kur pražuvo tas kitas 
šimtas narių su kuriais Vyčiai 
džiaugės ir gyrės? Ar jie Vy
čiai tik iš vardo? Ar jų ne tos 
pačios priedermės? Vyčiai susi
praskite' Geriau organizacijai 
gyvuoti su mažu, bet ištikimu 
skaičiumi narių, o ne džiaugtis 
dideliu būriu piktžolių.

Sveikinimai tenka C ir E, 
B—1. kurie neužilgo tikisi susi
laukti naują narį šeimoje. Ka
dangi jų troškimai yra skirtin
gi. linkėtina, kad būtų palaimin
ti su dv-nais.

t

Neseniai buvo So. Bostono, 
Šv. Petro, lietuvių parapijos su
šauktas kaikuris jaunimas su
tverti naują organizaciją. Ka
žin kodėl visas jaunimas nebu
vo šauktas? Gal kas ko bijosi?

Ar jūs girdėjote, kad gegužės 
18 d. įvyks dideli šokiai? Ar jūs 

'žinote, kas juos rengia? Jai ži- 
kad senieji note, ati pasakykite ir kitiems, 

jai ne tai pasikiausinėkite tarp 
draugų.Gerbiami Tamistos.

Pranešame, kad jūsų sūnus 
Vytautas, kuris įstojo į Lietu
vos kariuomenę savanoriu, gar-' Worcester mieste, įvyko bow- 
bingai žuvo už Lietuvos laisvę hng žaidimas tarpe VVorcester 
kovo 29 d. 1918 m. ties Giedrai- yčiū ir So. Bostono pus-V yčių. 
čiais kovoj su lenkais. Vyriau
sias Kariuomenės Štabas už tai 
jus apdovanoja Lietuvos Vyčio , ; ziningų veaejų, nes netiK praiai-kryžiumi ir. kovoms pastaugus.Į dar , u,ką ir
galėsite gauti žemės sklypą ir |enką pasišaukę 
miško trobesiams, kaipo žuvu- parapijos. lenkų 
šio savanorio tėvai.

Kariuomenės Stabas.

šeštadienio vakare, kovo 2 d.,

Vyčių ir So. Bostono pus-Vyčių. 
Tur būt šiais metais So. Bosto
no Vyčių bowling ratelis nebe- 
pasitiki sau! O gal pritrūko są- 

i žiningų vedėjų, nes netik pralai-

lio. Kodėl taip?

s

iš Šv. Marijos 
bowling rate-

Vanagas.
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GARDNER. MASS.
• ------------------------

Lietuvos nepriklausomybės

Mūsų parapijos sodalietės ren
gia naują veikalą “Patricija”, 
kuris įvyks Verbų sekmadienį.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Matušinskas; Kareiviai — J. 
Trumpaitis ir J. Pūtis; Angelai 
— p-lė Felicija Zakariūtė ir L. 
Smolskiūtė.

Vaidintojai roles išpildė labai 
gerai, ypač p-lė J. Kašėtaitė.

33 Federacijos skyrius vi
siems programos pildyto jams, 
aukotojams ir atsilankiusiems 
nuoširdžiai dėkoja.

Norwood, Mass. — Pra
nešame visiems, kurie ket
virtadienio vakare, kovo 
14 d. vyksta pamatyti vai
dinimo “Pilate’s Daugh- 
ter”, Roxbury, kad susi
rinktų į Šv. Jurgio lietu
vių par. bažnytinę svetai
nę, St. James Avė., 7 vai. 
vakare. Autobusas bus 
prie bažnyčios dar prieš . 
septintų vai. Kelionė auto- bus daug, naw
busu į ten ir atgal 45 cen-Iaktor,ų- to*1™ ”ePra^">tate
. . . . , -V • a • • progos neatsilankę, ypač jau-tai. Autobusas įseis lygiai nieji ir svenos mėg-jai
7 vai. vakare. Taigi nesive-, Pasimatysime Aušros vartų 
luokite. Komisija. parap svetainėje!

Parapijietė.

d 1
- s

■ ' |
: z /'■£

fORCESTER, MASS. i 
-------------------------- Į

. Mūsų parapijos Lietuvos 22 
metų nepriklausomybės minėji
mas, dėl parapijoje vykusių mi
sijų, įvyko 25 d. vasario. Minė- paminėjimas įvyko sekmadienį 
jimas prasidėjo vakare pamal- vasario 18 d., 2 vai. po pietų, Biliono dolerių kambarys, įrengtas San Diego klube, 
domis bažnyčioje. Po pamaldų r- - ------ _ -- . -

w .... J vpvia ovvuiiiitj, 1 uiv MV., Od.Il k>čll. O12S KctlIAUtUV S

SS! -'X Gardner' Mass' ši ^Prikla““- aukotų “stock’o” paliudymais.
v 1 Vo. mybes apvaiksciojimą surengė ■ 

vietinės draugijos. Komitetas 
buvo — pirmininku išrinktas J 
J. Vaitiekus. Programa susidė- < 
jo iš dainų, muzikos ir kalbų, i 
Pirmininkas J. Vaitiekus papra- < 
šė “Aušros” chorą, kad sugie- : 
dotų “Lietuva Tėvynė Mūsų”, 
o po to sudainavo tris patrijo- 
tiškas daineles. Sexafonų kvar
tetas sugrojo keletą dalykėlių. 
Al. Stružienė pasakė eilėraštį. 
Kalbą pasakė T. Stočkus iš 
Worcester, Mass. Publikai labai 
patiko graži prakalbėlė. Buvo 
renkamos ir aukos dėl Vilnie- zakevičienė. A. šerkšnienė ir B. 
čių., Aukotojai šie: $5.00 — F. Čekalauskas.
Juodaitis. Po $2.00 — A. Pade-| Iš viso aukų surinkto su 
levičius, J. Butkus, ir J. Pažėrai, smulkesniais $102.83. Padengus 
Po $1.00 — J. Petrauskas, J. išlaidas pasiųsto per Konsulatą 
Galvanauskas, A. Žilis, A. Juš- New Yorke Vilniečiams šelpti 

_ ______  __ ___ _______ __ ka, A. Nakutis, P. Nazaras, V. $89.00.
p-lė Jezukevičaitė. Po to trum- Balauskas, J. Kasputis, F. Tau- Antrą dalį programos išpildė 
pai kalbėjo stud. A Dranginis, teris, Tauterienė, J. Lukaševi- panelė Lukoševičiūtė ir jos 
Klebonas kun. Vasys kalbėjo čienė, J. Radeckas, M. Radec- draugas, sugrodami akordijonu 
plačiau ir pranešė, kad aukų kienė, A. Glebavičius. O. Glėbą- duetą. Miss Ivon paskambino Kuopos valdybos ir narės dar- 
Vilniaus reikalams surinkta 
$170.23.

Paskutinis dalykėlis buvo vai
dinimas — “Su šiuo ženklu per- i 
galėsi priešą”. Vaidino sekantie
ji asmens:

Lietuva — p-lė J. Kašėtaitė; į 
Vokietys — B. Barisas; Bolše
vikas — J. Maršiukas; Lenkai 
— C. Janašiūnas; Išgama — J.

Millers opera svetainėj, Pine St., San Diego, Cal. Šis kambarys išdekoruotas šimtais

Programą vedė kun. K. A. Va
sys, kuris pasveikinęs visus su-į 
sįrinkusius, paskelbė minėjimo 
eigą.

• Visų pirma Aušros Vartų pa
rapijos choras padainavo tris 
dainas, kuriam vadovavo muz. 
J. Čižauskas. Po to šeštadienio 
mokyklos mokiniai suvaidino— 
“Mūsų Vilnius”. Vaidinimui va
dovavo Šv. Kazimiero parap. 
Seserys. Vaidinimas pavyko.

Kalbą pasakė svetys iš Bos
tono K. Urbonavičius. Jis labai 
gražiai nušvietė Vilniaus padėtį 
-r jo praeitį ir dabartį. Visi 
klausytojai šia kalba buvo labai 
patenkinti.

Antrą kalbą pasakė adv. A. 
Mileris. Jo kalba buvo jausmin
ga. Eiles — “Tėvynei Lietuvai” 
padeklamavo p-lė J. Katiniūtė, 
o “Lietuva dar nepražuvo” ■

1

i

Po 50c. — A. Puida, S. Bara-įvan sudainavo duetą. Pirminin- 
nauskas, J. Kazinskas, J. Bėra- kas J. Vaitiekus padėkojo visai 
dišius, J. Lukoševičius, S. Rasi-' publikai, aukotojams, darbuoto- 
mavičius, V. Aukštikalnis, J. jams ir “Aušros” chorui, kad 
Gikis, B. Tabulkevičius, P. Tere- taip gražiai padainavo. “Auš- 
sevičius, F. Žeimis, J. Ladavi- ros” choras užbaigė programą 
čius, M. Narbutas, L. Prūsaitis, sudainuodamas tris daineles ir 
P. Butkis, A. Butkienė, Miški- Amerikos himną. A. Nakutis. 
nienė, J. Butėnas, K. Remedis,' 
p. Jurkienė, A. Bartkiūtė, K.' 
Kraskauskas, M. Vaidulas, J?
Glebavičius, S. Kunza, J. Juoza
kevičius, G. Andriulaitis, G.

Naujos Anglijos Vyčiams 

Vykdykite L. Vyčių Ritualą 
Vyčių Ritualas jau daugiau 

kaip metai laiko baigtas, o ma- 3 
žai kuopose dar vykdomas. Tam 
nevykdymui didžiausia, žinoma, , 
priežastis — mūsų pačių tingi- < 
niavimas, ir nerūpestingumas. < 
Vyčių Apskritys, savo specia
liame posėdy, išrinko ritualo 
komisiją iš trijų narių būtent: 
p-lių J. Norkūnaitės, E. Jasio- 
nytės ir Pr. Razvadausko, bet 
Apskrities komisija, žinoma, 
kad negalės to darbo vykdyti 
tol, kol kuopos pačios nepradės. 
Todėl, aš būdamas Apskrities 
išrinktos komisijos nariu, drįs
tu raginti kuopas ritualo klausi
mu susirūpinti ir jį pradėti vyk
dyti. Tikiu, kad ritudo komisi
ja prisiuntė visoms kuopoms po 
kopiją ritualo ir visi jį gerai ži
note, todėl nematau reikalo jo 
turinį ir visas taisykles aiškinti, 
tik norisi priminti, kad sulig 
ritualo taisyklių, automatiškai 
visi paliekame pirmo laipsnio 
nariai tada, kada ritualas pra
dėtas vykdyti kuopoje ir visi 
nariai užregistruoti Centre. Ki
ta gi, labai svarbi taisyklė, tai 
ta, kad suteikiama pilnos teisės 
užsitarnavusiems vyčių nariams 
aukštesnio laipsnio siekti jo i- 
ki rugsėjo dešimtos dienos 1940 
m. Nepasiekę užsitarnauto laip
snio iki virš minėtos dienos, ta
da turės visus laipsnius pereiti 
sulig ritualo nurodytų taisyk-1 
lių.

Esu tikras, kad kiekvienoje L 
kuopoje yra daug narių užsitar-1' 
navusių aukštesnių laipsnių, to-1 < 
dėl prašau kuopų vadovybių,! 
kad suskuptų laipsnių teikimo 
darbą vykdyti ir suteiktų laips
nius visiems kuopos nariams iki 
rugsėjo 10 d. 1940

Pirmą ir antrą laipsnį teikia 
pačios kuopos, trečią Apskritys, I 
ketvirtą Centras, gi garbės laip
snį pats seimas.

Malonūs vyčiai, čia trumpai] 
paaiškinau ir prašau, kad prade-] 
tumėte ritualą vykdyti. Reikia] 

■ tikėtis, kad mano prašymą visi 
maloniai priimsite ir bendrai 
stosite į darbą. Būtų labai gra
žu, kad visos Naujos Anglijos 
Vyčių kuopos iki visuotinio Vy
čių seimo būtų ritualą jau įvyk
dę, nes sulig praeito seimo nuta
rimo į Centro valdybą galės įei
ti tik laipsniuoti nariai. Į Cen
tro pirm, reikia turėti trečią 
laipsnį. Todėl visi šiuo vajaus 

Teklė B. Mažeikienė, metu į darbą!
Apskr. Pirm. ] Pr. Razvadauskas,

Vyčių Apskr. Pirm.

Lietuvių Vaizbos Butų ir Pro- 6820 Superior av. Cleveland, O. 
fesionalų Sąjungų Valdyboms:

Šiuomi pranešame, kad Ame-, 
rikos Lietuvių Ekonominio Cen-' 
tro svarbus suvažiavimas įvyks1 
sekmadienį. Balandžio - April 
7 d., 1940 m., Philadelphia, Pa. j 
• Tamstų organizacija, kaipo E-1 
konominio Centro vienetas, 
šiuomi kviečiama išrinkti ir pri
siųsti į suvažiavimą savo atsto
vą. Kadangi šis suvažiavimas' 
šaukiamas priimti Ekonominio 
Centro Statutui ir Vaizbos Bu-1

A. S. Trečiokas, Ižd.
314 Walnut St., Newark, N. J. 
Dr. M. J. Colney, Vice Pirm. 

1615 E. Main Street 
Waterbury, Conn.

F. Petrulis, Vice Pirm.
98 Ilford avenue 

N. Arlington, N. J.

“Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu- 
~ ~~ i vos Gyvojo Rožančiaus Pa-
tų be. Prrf^onalų Sąjungų l-,slaočjį lapelius. Kiekviena 
stotams, kiekvienas Ekonomi-. ir oražiai įlius-
nio Centro vientas turės tik po truota — atvaizduota pa- 
vieną balsą. Į veikslais. Kaina tik 25c.vieną balsą.

Mandatas privalo būti prisiųs
tas keletą dienų prieš suvažiavi
mą valdybai.

Kiti Vaizbos Butų ir Profesio
nalų Sąjungų nariai prašomi da
lyvauti su patariamu balsu. j

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro valdyba:

Chas. K. Pikiel, Pirm.
629 54th St. Pittsburgh, Pa. 

K. S. Karpius, Sekr.

Juozas Kosteliąs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
L i mosi na i dėl visokių reikalų.

Pranešimas

Mass., Me. ir N. H. Moterų Są-
Vaitkevičienė, A. Saulis, B. Juo- jungos Apskričio suvažiavimas 

įvyks bai. 28, š. m. Nekalto Pra
sidėjimo parapijos svetainėje, 
432 Windsor St., Cambridge, 
Mass. Sesijos prasidės 1:30 vai. 
po pietų. Svarbu, kad skaitlin
gai suvažiuotumėte.

22 kuopa minės savo 25 metų 
gyvavimo; padėkime jai apvai
nikuoti sukaktuves.

Moterų Sąjungos naujų narių 
įrašymas tęsis iki birž. 1, 1940.

vičienė, A. Belskis, P. Buzevi- gitara. Prakalbą pasakė C. W. 
čius, J. Raizis, J. Kartonas, S. Tamulionis iš Worcester, Mass. 
Deveikienė, J. K. Radeckas, S. Prakalbą pasakė labai gražiai ir 
Mačionis> O. Mačionienė, P. Ma- suprantamai visiems ,kaip Lie- 
jauskienė, p. Vičienė, K. Zabie- tuvos vyriausybė išlaikė nepri- 
la, J. Vaitiekus, A. Kraskaus- klausomybę per 22 metus ir 
kas. S. Kasparaitis, J. Deveikis, kaip atgavo Vilnių.
M. Juozakevičius, D. Matulis ir 
Al. Stružienė.

P-nia Gužienė pasakė gražų 
eilėraštį. Al. Stružienė ir L. I-

buokitės linkėję įrašy
me naujų Skelbkite ir
vykdykite sav< apskričio obal- 
sį: “Kiekviena; narė turi įrašyti 
nors vieną naują narę vajaus 
laiku”. Kodėl ne? Nauja 73 kuo
pa, Lowell, Mass. labai gražiai 
tvarkosi.

1 Po Velykų Pirmasis ■ 1* II

BALIUS-ŠOKIAI
1 Rengia Šv. Jono Ev. BĮ. Pašai pine Draugija I

I Šeštadieni, Kovo - Narch 30,1940 j 

| Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass. |
Į AL STEVENS’ ORKESTRĄ |
1 Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 1
1 Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 40c. jH
1 Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. ■

LOS ANGflES, CAL l
Šią vietą galima pavadinti ra

miuoju kampeliu, jokių trukš- 
mų čia nedaroma. Čia mūsų ne
pasiekė vadinamas “Floodas”,| 
vandens, srovių bėgimas, kaip b 
šiaurinėj dalyj Californijos, kur ; 
padarė gana daug nuostolių. ] 
Lietaus vanduo, eidamas nuo ' 
kalnų, net kelis tiltus nuplovė, ' 
ir garsus San Francisco tiltas 
buvęs pavojui, buvę kiek laiko 
sustabdyti sunkvežimiai.

Čia šią žiemą tik palijo kelias 
dienas, bet šalčio nei mažiausio 
nebuvo, sniego ir kalnuose la
bai mažai matyt

Čia dienomis saulėje tempera
tūra siekia iki 90 laipsnių ir 
vasario mėnesy retai buvo dau
giau. čia nereikia kęsti speigų, 
šalčių nei žmonėms, nei su auto 

Į mašinomis vargo nuo šalčio ir 
sniego nebūna. Kailinių nereikia 
pirkti, nereikia nei kitų šiltų 

| drabužių, visada dėvime tais 
pačiais vasariniais drabužiais. 
Anglių dėl kuro čia niekas nėra 
nei matęs, nei pečių niekas ne
turi. Kambariai prišyla iki iš
verdamą valgyti nuo žibalo ar 
elektros pečių. Naktis čia visa
dos vėsi, bet patalų nereikia, 
užtenka net blanketo. Čia dabar 
viskas žaliuoja vaismedžiai pil- 

1 ni vaisių: apelsinų, citrinų ir 
I kitų įvairiausių rūšių. J.K.M.

>

ĮSIGYKITE NAUJA 
PHILCO

ŠALDYTUVĄ

Tai vienatinis Šaldytuvas, kuris turi CON- 
SERVADOR... priede SPECIALŲ DRfiGINTU- 
VĄ ir ŠALTĄ maistui sudėti Kompartmentą! Šis 
kompartmentas be galo yra naudingas ir paran
kus, kuris užlaiko šviežią ir drėgną maistą. Šis į- 
rengimas duoda 26 nuošimčius vietos. Žodžiu — 
jis nevien vietą sutaupo, bet sutaupo laiką, ir pi
nigų.

Tamstos galite jį įsigyti labai lengvomis są
lygomis — mūsų krautuvėje galite įsigyti su ma
žu įmokėjimu, o likusį balansą, išsimokėti lengvo
mis sąlygomis.

Šis naujas PHILCO šaldytuvas nevien turi 
vėliausius patobulinimus, bet jis yra labai gražiai 
padarytas, kad traukia kiekvieną akį. Šeiminin
kės įsigijusios tokį parankumą kaip NAUJĄ 
PHILCO šaldytuvą, nevien sutaupys pinigų ant 
maisto, bet ji turėsite šviežią ir sveiką.

ŪMIOM ELECTRKAL 5UPPLY CO. 
92HIGHST., BOSTON, MASS. 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 

Telefonas Liberty 2337
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VIETINĖS ŽINIOS
PADĖKA> | trumpą žodį tąrė p. K. šidląys- 

kfE-
linkiūmu ifidį nri- 

micįafttui tari kun. jČ. Urijona- 
i vičius. Trumpai aoibudines Ma-

KUN. ANDRIAUS NAUDŽIŪNO
PRIMICIJŲ IŠKILMES | ir lietuvybės kariui-

■ 1 - (laiinilgiai nriaaiftiantui har-

rimtėja ir sustoja naujojo Kris-
tąųs kario pagerbiami. Primici- pritaikinta Jono Smito eįiėraA- 
jąntą iškilmingai lydį jo mylima kuna SAVO »įii(įų babm ir jja- 
ir gerbiama motina, šv. Petro m intonacija netik Drimician- 
parapijos klebonas, kun. Vir- 
paaiiskis, misionierius kun. Ge
raldas, kun. K. Urbonavičius, 
kun. Juškaitis, kun. Strakajis-1 
kas, kun. Andriuška, MIC., kun. 
Janams, kun, Norbutas ir kun. 
primicianto seąųtė ir broliukai. 
Taipgi vįsų palydovų priešaky 
sudarę eisenos garbės žiedą ma- 
žosios mergytės — Savickaitė, 
Grigąųavįčiūtč, Prakapąitė įr 
Plevokaitė.

Sekmadienio 10:45 vai. ryte, 
vasario 10 d., So. Bostono lietu
vių šv. Petro par. bažnyčioje su
žibo žvakių sietynas aplink alto
rių. Jaunas Kristaus karys, kųp. 
Andrius Naudžiūnas, MIC., ly
dimas kunigų asistentų — kup. 
Motiejūno, kun. Plevoko ir kun- 
Norbuto ir jo jaunųjų brolių, iš
eina laikyti pirmąsias iškilmin
gas šv. mišias. Žmonės tyliai 
meldžiasi, choras iškilmingai 
gieda, o primiciantas nuošir
džiai iškėlęs rankas garbina 
Kristų, kurio vynuogyną jis pa
sirinko. Pamokslą pasakė kun. 
P. Strakauskas.

Apie 1:30 vai. prasidėjo bąn- 
kietas. Susėdus svečiams prie 
gražiai paruoštų stalų, pasirodo 
pats primicijantas kun. An
drius Naudžiūnas. Publika su-

tUi. bet ir visiems dalyviams la- 
bai patiko.p" v f jy i

Paskutini Žodi tarė nata nri- 
miaiantas kUH. Andriejus Man-< 11 SIU lajeilt*’!'- ' i • .tll'i

džiimaa Jis minairrižiai nadėko- 
io savo mamutei. sesutėms ir 
broliukams, visiems io ramS- 
jame laika studiŠU ir na galinuC? C 11u u.

feurari raUHdMae gilią p»di- 
ką Pr. Ąreatųį ųž sėkmingai pa-' 
daryta oiicrariii mūsų m įtinai 
įr ųž Įtudonų ir ropestįągą pa- 
teFRBViTna

šfiįfnyna,

'tat -

Šia Bavaita Smitk Bostone 
vyksta* “Facaant of America.- 
nįsas”^ AsvailMėiDjimas prasi- ii i r? rypr eiuuui1 1 j iiiiv 

rytą kovo 14 & 
aorpore” ėjo 

Morwiwios Gatę Of
M.. Iniayčio'je. Vgfcąra 

ivyko ' iškibnaa South Boston

Vairą mbftmu maršuDs So.v 6MJJIU I ll’Er LJU LJ13
a. - A 4 a • • j ĮUrea Vem jaub# Apg-

LANKĖSI

Pirmadienį, kovo 11 d. “Dar
bininke” lankėsi kun. Pądvąis- 
kis iš Worcester, Blaivininkų 
Susivięnymo pirmininkas.

So. Baime Paradas Gali 
(teįvykti

i

r

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A.LKapoaus

251 W. BROADWAY,
So. Baaton. Maaa.

TEL. ŠOU Boaton 9689

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nn 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 fld 9 v. v 
Beradomjš nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomte nuo 9 iki 6 vaL vakare 
NsdSųomis nuo » )kĮ 12 vai- dieną 

(pagal sutartį)

t 
SKHBIMA1

1
i
>luotas M. Dife

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rOZieę auk 

kinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

SS* WE«T Į|ROAOWA>
So. Boston. Maa*Sekmądięųį, kovo 10 d. 

ąjrių fratęrnalėš organiza
cijos pareiškė griežtą pro
testą prieš Ędward J? 
“Kpqg<q” McCormack, 
vyriausią parados marša
lą, už sumanymą girdyti! 
parados dalyvius alumi, j 

; Protestuoja ir įžymūs as
menys. Taigi, kad kaip ga
li paradas neįvykti.

Vadinasi, politikieriai 
tiek nusigyveno, kad be a-visiems bąpkieto dalyviams «4 Sostoęft- Antrjdjemo vąksra y jpg , šįpmis di^no- •

visokeriopą paramą. W®vp gali# Sportu Volteras gįį§ jįivu Mvyįo i New
ir palaiminimu primiciantas pa- J>* «*> » k“L
sižadėjo eiti žmonijon ir tar
nauti jų dvasios reikaluose.

Bankieto prie stalų patarnavo 
sodajietės, vytės ir studentės 
bei choristės.

Korespondentas.

u

South Bastai Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mass.

L

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923 '

Jei norite, kyd Jūsų dfabūžlal ; 
Mtų tvariai itplautl, 

paveskite t{ darbų mums.

AnoLaundiy.lnc:
7—9 EHery $t„

ten
lauš nebegali nė parado su- ■ 
rengti. Tįkraį, geriąų, kad 
tokio parado yįsai nebūtų.-

kampa* W. Bmdway įr C St. Hollywood praėjėti darbą, j 
i įžanga 50 centų. ! Ji pirnją kartą Jungtinėse
* Trečiadienio vakare, kovo 13 Valstybėse.
d. Muaicipal svetainėje įvyks
lLL. Į .
kare, kovo 15 d. devintą valau- ^>epu dalyvaus parade, šešta- 
dą prasidės “baisenybių” para- * ^adiepį “in corpore”

Mažosioms, garbės sargybai 
palydą atlikus, garbės svečiai! 
užima vietas prie gražiai pa
puošto garbės stąlo. Bankieto 
vedėjas, kun. K. Jenkus, links
mais šposais nuteikęs bankieto] 
dalyvius, prašė visus pasistip-l 
rinti, kad “stipri dvasia gyvuo
tų ir stipriame kūne”. Valandė-| 
lę skambina valgių priemonės ir 
publikos balsai, kol pamažu j 
visa nutilo, lyg vasaros dienos 
aidai. Linksmo bankieto vedė
jo skambus signalas pranešė 
susikaupimo valandėlę. Visų 
pirma rimtą ir gilų žodį primi
ciantui ir svečiams tarė pats pa
rapijos šeimininkas, kleb. kun. 
Virmauskis. Jis sveikino primi
ciantą visų parapijiečių vardu, 
prilygindamas jį Popiežiaus ir 
gydytojo pageibininku dvasi-i 
niuose žmonijos reikaluose.! 
“Trokštame”, baigė klebonas, 
“kad kun. Naudžiūnas būtų nuo
širdus Dievo karys ir žmonijos 
sielų ganytojas”. Antrasis svei
kino primiciantą kun. Vincas 
Andriuška, MIC., kunigų Mari
jonų vardu, tardamas: “Eik ir 
dirbk, drauge Andriejau, dėl 
Kristaus ir aukok savo gyveni
mą dėl Jo”. Toliau trumpą žodį!" 
tarė kun. F. Norbutas, ypatin-l 
gai pabrėždamas primicianto! 
motinos meilę ir pasiaukojimą pririju banlįtas.
dėl savo sūnaus. L. Vyčių So. ^gos Skietais dalyvavo 
Bostono kuopos vardu primi- 396 Apart tų
ciantą sveikino p-lė Felicija feuvo garbėg sve-^ 
Grendelytė ir įteikė jam vyčių' 
vardu dovanėlę. Gražiai taip pat 
primiciantą pasveikino Cam
bridge lietuvių parapijos klebo
nas, kun. Juškaitis, pažymėda
mas Tėvų Marijonų nuopelnus 
ir gražius jų darbus. Jis sveiki
no ir So. Bostono parapiją, iš
leidusią jau 22 jaunuolius į ku
nigus. Garbinga todėl, kad pri-Į^no 
miciantas pasirinko

airių vakaras. Penktadienio va- kartų su Moterų Ąusiliary ir
CLEVaAMD, omo i

ŽINUTES

Kovo 9 d., tapo pakrikštytas 
Pranas Jono - Barboros (Čepu- 
ljutės) Perekšlių. Kūmai buyo 
Vilimas Corcoran ir jo žmona 
Ona.

Tą dieną Šv. Petro par. baž
nyčioje klausė išpažinčių šie ku
nigai; K. Ųrbppayįčius, P. Vir- 
mauskis, K. Jenkus, J. Plevokas 
ir Tėvas Geraldas, C. P.

Rinkliava Švento Jurgio 
Parapijoj Dėl Vilniaus 

Pavargėlių
d* prasidės “baisenybių” para- ir sekmadiepį “ip corpore” 
dąs, pbujiępyH So. Bostonui. pamaldose Šv. Petro
Tų pati Vbkdrft, vienuoliktą VS-.lietuv*'1 Par. bažnyčioje, 

landą Columbia Roa4 Prie G j Stepono Dariaus Postas, kad 
Street bus iluųųnacija.

šešĮądięnio rytų, kovo 16 d., 
(jevintą ir vienuoliktą valąnd4 

‘vaikai bos nemokamai įleidžia
mi į Broadway ir Strand teat
rus, kur bus rodoma patriotiš
kos filmos. šeštadienio rytą, 
dešimtą valandą Stepono Da
riaus Foeto name, vaikams bus 
nemokamai teikiamos vaišės, 
šeštądįenį, pusė po pirmos va-jgrąžiąu pasirodysime 
lando? prasidės milžiniškas pa
radas South Bostono gatvėse. 
Apvai$ščiojimas baigsis sekma
dienį <t8U pamaldomis įvairiose 
bažnyčiose.

Kaip paprastai, ir šį kartą 
lietuvius atstovauja Amerikos 
Legijano Stepono Dariaus Pos
tas. Jie dalyvaus Sporto vakare

Aukojo: Tanias Butkus $10.00,

»

. ... - ‘
• skaįtįingiąu pąsjrodytų parade kun. V. G. Vi)kutaitis įr Vikto

ras Valis po $5.00, 5Įotiejus Gu- 
deievičius $2.50, M. Maminskąs 
$2jOO: po $1.00: Ę.- Oesląųskie-’ 
nė, Jurgis Rindokas, M. Maci
jauskaitė, Vincas Pampiks, E., 
Sharkey, Mrs. S. Skuzinskas. 
Charles O’Bell, Juzė Savickienėj 
Agnietė Ručinskienė, Ona Nor- 
butienė, M. Bągdonąs, Kastas 
Šum^kis, Juozas Ęleizgys, Deįla 
Henderson, Pr. Sutkus, Peter 
Malonis. Teklė Martišienė, Enji- 
lija Misiūtė, P. A. Šukys, Mrs. 
Vitonienė, Antanąs Jokųbaus- 
kas, Magdalena Vaizbonienė. 
Jonas Rakauskas, K. Skripkus. 
Pranas Barmus, Agota Sadaus
kiene ; Veronika Skribūnas 50c.; 
viso $64.58.

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais budais stogų dengėjo*. 
Sodewall, Stut Metai VVork

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3- S j)—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir .stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

šeštadiępyj, kviečia visus lietu
vius pasaulinio karo veteranus 
iš Bostono ir tolimesnių miestų 
ateiti jiems į talką ir kartu su 
jais dalyvauti parade. Vetera
nai kviečiami nors ir nepriklau
są prie jokių veteranų organi
zacijos ir nęturį uniformų. Juo 
daugiau mūsų lietuvių bus, tuo 

i gą<MU<>.u ĮffLOU J pilusi ir tuo 
aukščiau iškelsite lietuvių gė
lą vardą. Po parados, šešta
dienį, Posto name nemokamai 
bus iškeltos vaišės parado daly
viams ir svečiams. Parado daly- 

. viai privalo susirinkti Posto na
me, C ir Athens Street, South 
Bostone, šeštadienį, kovo 16 d., 
pirmą valandą po pietų. JJR.

I

i 
i

i
i i

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

Apskattliavimai ir patarimai dykai

..................................................................... . 

Lietuvis Pfmnberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

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

t. t. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko ižsimokėti.

322 Dorchester St
80. BOSTON. MASS-
Namu tel. ŠOU 0346

Kovo 10 d., buvo pakrikštyta 
duktė Jono - Elžbietos (Kazlau
skaitės) Valuckų vardais Eleo
nora - Margareta. Kūmai buvo 

’’ | Kazimieras Gečas ir Margareta 
Valuckienė. .,

Tą dieną daug žmonių lankėsi 
Šv. Petro par. bažnyčion ir ėjo 
prie Sakramentų. Ypatingai bu
vo daug per paskutines šy. pii-Į 
šias, kuomet kun. A. Naudžiū
nas laikė savo primicijas, ir 
prasidėjo 40 valandų atlaidai.

I 
i

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Po rytmetinių pamaldų įvyko

i

Lietuvos Vyčių 17 Algirdo

kurie taip yra brangūs žmonijai čiai dalyvauti.

lomia ir Lapais. Joje telpa 3U vardų f .... ,J.
visokių augalų lietuviikai, angliškai j kanu: sekti pavyzdžiu gerasiT- 
ir lotyniškai, ir Daaiškinimai kokiaa’u*. ____ «____  _______*_• •

SVEIKINAME

f

$14§8.00. 
suvirs —

kitų klebonų, kurie misionię-

prįežiūroje Dr. Arento. Linkime 
p. Valatkienei kuogreičiąųsiąi 
pasyeikti. Už jaučius.

ir Dievui. Tėvų Pąsijonistų var
du sveikino kun. Geraldas ir 
palinkėjo naujojam Kristaus

Perklos Matėt
P. Battru*i&nas Ir p. Klinga 
7M Broadway, Tol. 6OU 

SO. BOSTON. MASS.

draugai. Baigiant bankietui, šei
mininkių ir šeimininkų vardu

Strakauskas, Loweli lietuvių! kuopos mėnesinis susirinkimas 
parapijos klebonas, sveikinda-l įvyks kovo 17, 2:30 vai. p. p., 
mas prįmipiantą, palinkėjo jam į gavę kambariuose, Emerson St., 
nuolat siekti tų aukštų idealų, |So. Bostone. Kviečiami visi vy- 

Vdldyba.

šį kilnų 
dąrželį — vienuolyną. Kun. P.

VALGOMOI! PAKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznjęrius Mm, yfMuo, daržoves Ir kRokius daiktus, kurie 

skelbia*! “Darbininke” opsimoka, nes jis parduoda šviežius produktus Ir m» 
lonial patarnauja. Nu«j» | b^g kuri* krautuvų pasakykite, |t«d jų afcolblint 
teatlto '•partJlnlnte".

Failu tataMs
48 CRESCENT AVENUE,

89 Savin hill avenue, 
DORGH ESTES, MASS.

GRABOJUAl

Tai. TBOwpridąę 6330.

Jota MA M. D.
(REPJYSI

Lietuvis Gydytojas
27> HARVARD STRtET,

Kampa* ląman arti Centrai 3q.» 
Cambridge, Maaa.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — &

PADARĖ OPERACIJĄ

Pereitą savaitę p. Valatkienei 
klebono kuB.VinM»kU>irj»

operaciją. Ligone sveiksta

tuomet iTi 
geriausia siųsti Money Orderiu, ątba 
popierinį dolerį laiike. Adresas: (r)

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

Į

i

I 
i

I

IŠSIRENDAVOJA 5 kamba
rių flatas. Visi patogumai, ką 
tik naujai ištaisytas flatas. Ren- 
da — $5.00 į savaitę. Kas norite 
gero namo, prašome atsišaukti 
Anthony Lutus, 1161 Dorches
ter Avė., Dorchester, Mass.

\ (11-15)

N02IAUSISS0. BOSTONO 
BARGEHAS-$75001)0 
šešių šeimynų namas. Viskas 

naujai pertaisyta. Naujas piu- 
mingas. Nauji ąžuoliniai fliorai. 
šeši enamel pečiai. Nauji kapą- 
ro boileriai. Naujos maudynės. 
Nauji užpakaliniai piazai. Ran
dų atneša per metus 
Atlieka gryno pelno si 
$1000.00 per metus.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas A. J. Kupstis, 
332 W. Broadway, ŠOU 9423.'

NAUJA VAISTU KNYGA

Sveikata Ligoniams
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk-

Pirmadienį žmonių daugiau
siai ėjo išpažinties rytą, po pie
tų ir vakare. Antradienį dau
giausia ėjo prie šv. Komunijos.

Atlaidų talkoje dalyvavo ku
nigų iš sekančių diecezijų: Chi- 
cagos, Springfieldo, Hartfordo, 
Manchester, Providence ir Bos-

Profesionalai, biznieriai, pramonin
ių. kurie skelbiasi “parblolnfce” tik 
lai verti skaitytojų r ra mirt 

Vtal skelbkit* “Darbininko”

Pereitą šeštadienį, kovo 9 d., 
pp. Jonas ir Marijona (Trąiną- 
vičiūtė) Visgirdai, gyv. Brock- 
ton, M^ss-* susilaukė sūnaus, p.
Visgirdienč ir sūnelis yra 
Bpocktono miesto ligoninėje.

p. Jonas Visgirdas yra vaisti
ninkas ir turi savo vaistinę 
Brocktone, o p. Visgirdienė 
(Traijiavičiūte) yra muzikos 
mokytoja. Rap.

TAI YRA
IŠ KRANO

PARODYK į PICKWICK KRANĄ
IR BUTELIAIS

12 OUNCE ir KVORTOMIS

Profesionalai, biznieriai, pramouln- 
►ąi, kurie skelbiasi “Darbininke” Ūk
iai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkit?* “Darbininke”.

r — - -............
S. Barasevičius Ir Sūnus

SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 
LIETUVIU GRASOMI US Ir 

BALSAMUOTOJA8

Turi Notaru Teises

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

Gyvos. vieta: 838 Dorchester Ava.
TeL COLumbia 3637.

LAIDOTUyiŲ PIBEKTORIUS Ir 
BALSAM UOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimai Dienų ir Nakų.
Reoidence: IRS M SL, So. Boston. 

Tel ŠOU Boston 1437 
T»l. ŠOU Boston 3960.

i



NEW HAVEH, CONN

Para- 
daly- 
vaka- 
prog-

Antradienis, Kovo 12 d., 1940 DARBININKAS

Iškilmingai Paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybes Sukaktis 
Vasario 25 d., 10:00 vai. ryte 

Šv. Kazimiero par. bažnyčioj 
buvo atnašautos šv. mišios in
tencija žuvusių kovotojų dėl 
Lietuvos laisvės. Pritaikintą pa
mokslą pasakė kleb. kun. J. 
Jankauskas, prašydamas visus 
pasimelsti, kad Dievas ir toliau 
mūsų Tėvynę apsaugotų.

6:30 vai. vakare parapijos sve
tainėje įvyko iškilmingas mi
nėjimas, kuris surengtas Vil
niaus šelpimo skyriaus pastan
gomis, ir visų šios kolonijos lie
tuvių, kurie sudarė bendrą ko
mitetą, susidedantį iš sekančių 
asmenų: V. Norkūnas, M. Kva- 
ratiejus, A. Gutauskas, S. Cvir
ka, J. Dičkienė, M. Jok u baite.

Vakarą vedė M. Jokubaitė, ku
ri trumpoj kalboj paaiškino va
karo tikslą, ir prisiminė rimtai 
apie Lietuvą ir jos nepriklauso
mybę.

Scenoj pasirodęs Šv. Kazimie
ro parapijos choras, kuriam su
maniai vadovauja varg. p-nia A. 
Kripienė, sudainavo Amerikos 
himną, ‘Kur Bėga Šešupė’, ‘Lai
svės Daina’, ‘Lietuviais Esame 
Mes Gimę’ ir Lietuvos himną. 
Dainos labai gražiai sudainuo
tos jos sužadino visų klausytojų 
širdis. Negalima praleisti nepa
sakius, kad choristės ir vargo
nininkė padarė gražų vaizdą sa
vo naujais tautiškais drabužiais, 
kuriuos dar pirmą kartą dėvėjo 
scenoj.

P-lė Ona Dubinskaitė, iš An- 
sonijos, savo švelniu balsu jau
triai sudainavo “Plaukia Nemu
nėlis” ir “Oi Greičiau Greičiau”. 
Publika jai padėkojo gausiais 
aplodismentais. Dialogą — Lie
tuvos Laisvės Diena, atliko Jo
nukas ir Mikutis Kripai, iš 
Hartford, Conn. Taipgi juodu 
sudainavo “Kareivių Dainą”. 
Jųjų pasirodymas scenoj visuo
met sukelia ovacijas. Jaunuolis 
Stasiukas Valička, entuzijastiš-
kai pasakė eiles “Mūsų Vilnius”, • 
kurios buvo pritaikintos prie šio 
vakaro. Būtų malonu dažniau 
girdėti šį jaunuolį sakant eiles. 
Pianu solo išpildė p-lė Aldona 
Žimkiūtė — “Improvization and 
Melodi”, taip p-lė Florencija Če
ponytė, paskambino “Pijonkėlės 
Valsą”. Abidvi lietuvaitės jau 
puikiai yra išsilavinusios ir sėk
mingai skambina, publika nesi
gailėjo joms katučių. Solo ‘Ar 
Tau Pasauli Nesakiau’ ir "Tas 
Ne Brolis’ maloniai ir pasekmin
gai sudainavo p. Matas Kripas, 
iš Hartford, Conn., kuris gau
siais aplodismentais buvo dar 
kartą padainuoti. Sesutės Milda 
ir Evelyn Makarevičiūtės, pa-

skambino gitaroms ir sudainavo 
‘Plaukė Nemunėlis’ ir ‘Lietuva 
Brangi’. Klausytojai joms su
kėlė ovacijas ir kvietė net ke
liais atvejais paskambinti ir pa
dainuoti.

Kalbą pasakė prelegentas p. 
J. Laučka, ‘Amerikos’ redakto
rius; jis palietė Vilniaus istori
ją jo reikšmę Lietuvai ir lietu
vių tautai, plačiais nurodymais 
davė kiekvienam suprasti, kaip 
mūsų broliai tėvynėj kovojo dėl 
laisvės, ir dėl Vilniaus, ir kodėl 
mes Amerikos Lietuviai turim 
kelti savo tautos vardą svetim
taučių tarpe. P. J. Laučkos, kal
ba yra aiški ir patraukianti, bū
tų malonu trumpoj ateityje ir 
vėl išgirsti jojo kalbą mūsų ko
lonijoj. Minėjime atsilankė kun. 
Pranas Aukštikalnis, jėzuitas 
neseniai grįžęs iš Lietuvos, ku
ris papasakojo apie Lietuvą ir 
jos žmonių gyvenimą, jo kalba 
buvo įdomi. Taipgi kalbėjo mū
sų kleb. kun. J. Jankauskas, 
kviesdamas visus vieningai dir
bti dėl tautos ir bažnyčios.

Vilniaus reikalams aukavo se
kantieji: N.N. — $10.00, Lietu
vių Demokratų klubas— $10.00, 
J. Zakarauskas — $5.00, A. Ma
čienė — $2.00, P. Valičkai — 
$2.00, J. Petrulis — $2.00.

Po $1.00 — P. Buinauskas, P. 
čičirka, kun. J. Jankauskas, J. 
Jablonskis, P. Gudas, P. Baltru- 
šis, J. Stadolnikas, J. Benevi- 
čius, J. Mišeikis, P. Augustina- 
vičienė, V. Norkūnas, G. Norkū- 
nienė, O. Norkūnaitė, M. Mede
lis, A. Mileris, O. Ramanuskie- 
nė, A, Mačys, J. Lukša, S. Ged
rimas, J. Trečiokas, J. Žimkus, 
St. Valička, J. Tamulevičius, D. 
Bakaitienė, P. Vaičiulis, M. Ma
siulis, M. Bakšienė, K. Januše- 
vičius, F. Rumskas, J. Masiulis, 
J. Matulaitis, A. Kašelynas, K. 
Budrys, P. Gudaitis, P. Antana
vičius, P. Gailiūnas, M. Joku
baitė, O. Miglinienė, J. Vaičai
tis.

Po 50c. — aukojo sekantieji: 
A. Šidlauskienė, A. Puišys, J. 
Čiankus, V. Kripaitis, VI. Žyrlis, 
S. Zaromskas, A. Eimutis, A. 
Pilvelienė, A. Radžiūnas, D. Mi- 
tchel, M. Motuzienė, O. Kazake
vičienė, A. Dubinskienė, O. Ur
bonienė, A. Kazokienė, O. Čir- 
vinskienė, P. Rasimas, P. Dau
jotas, J. Vaitkus, M. Gutauskie- 
nė, M. Kvaratiejus, Z. Markū- 
nienė, J. Čeponis, P. Mačiulai- 
tienė, A. Kudarauskienė, M. 
Ramanauskienė, S. Tamkus, S. 
Šidlauskaitė, T. Gudaitienė, J. 
Čeponienė, V. Ausukaitis, ir A. 
Senic. Smulkių surinkta $5.59. 
Viso aukų surinkta $91.59. Pel
nas nuo vakaro — $75,97. Viso 
168.18. Pinigai bus pasiųsti per 
Lietuvos Generalinį Konsulą dėl
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Praeitą šeštadienį G. Š. S. 
draugija turėjo savo kortų žai
dimo vakarą, žmonių buvo 
daug. Jaunos darbščios ponios 
ir gražios panelės gražiai publi
kai patarnavo. Manau, kad liks 
draugijai pelno.

Balandžio 14 d. bus labai svar
bi JUBILIEJINE vakarienė, 
neužilgo bus paskelbta vakarie
nės tikslas. Komitetas darbštus 
ir gerai platina tikietus. 
pijos choras pakviestas 
vauti programoje laike 
rienės, choras pasižadėjo
ramą išpildyti. Taipgi teko nu
girsti, kad ir priaugančiųjų cho- 
ras dalyvaus su dainomis ir lie- 
tuviškais šokiais. Visi įsigykite 
iš anksto tikietus, nes publikos 
manoma bus koki penki šimtai, 

ALKANĄ PAPENĖK. Vilniaus įgulos kariai dalina karštą viralą neturtingiesiems bus a apylinkės kolonijų 
vilniečiams. ‘Eite”.

C.MOOKLYN.N.Y
BAŽNYTINIS KONCERTAS 
Verbų sekmadienį, kovo 17 d, 

7 vai. vakare įvyks Bažnytinis 
koncertas, kurį rengia parapijos 
choras J. Brundzai vadovau
jant. Bus išpildyta ištraukos iš 
7 žodžiai nuo kryžiaus T. Du- 
hois ir kiti įvairūs Bažnytiniai 
kūriniai. Solo giedos solistai ir 
solistės: p. B. Brundzienė, A. 
Vasiliauskas ir U. Kulbokytė— 
Vyšniauskienė. Smuiku gros žy
mus smuikininkas p. Gvaldys, 
iš Elizabeth, N. J. Vargonais so
lo gros komp. J. Žilevičius ir J. 
Brundza.

Laukiama atsilankant skait
lingos publikos. Įžangos į šį 
koncertą prie durų nebus, bet 
kiekvienas atsilankęs į koncertą 
ir juo pasigerėjęs supras reika
lingumą padengimui lėšoms ir 
sulig savo išgalėms aukos.

Į

■

bažnyčią iš vidaus. Nuoširdžiai

už jų

Vilniečių šelpimo.
Vakaro programa buvo turi-; dėkojo trustistams ir parapi- 

ninga, žmonių prisirinko pilnu- į jos veikėjų komitetui 
tėlė parapijos svetainė, kas aiš- sunkų darbą laike visokių pa-
kiai rodo, kad New Haven’o lie- rengimų. Parengimai davė gry- 
tuviai yra susipratę ir moka į- no pelno $2,666.16. Klebonas 
vertinti savo tautos šventes, dėkuodamas visiems, pamiršo 
kaipo ištikimi sūnūs ir dukros, pato save, nes jo geras gaspa- 
Visa vakaro nuotaika buvo jau- doravimas daug prisidėjo prie 
ki ir maloni. Scena puikiai buvo tų visų pasekmių. Jisai visuo- 
išpuošta palmoms ir gėlėmis, met yra sargyboje parapijos 
taipgi šiame vakare buvo mūsų turto. Nuoširdus lietuviškas a- 
parapijai įteikta nauja lietuviš- čių priklauso klebonui. Lai Ge- 
ka vėliava, kurią padovanojo rasis Dievas jį saugo ir užlaiko 
geras tėvynainis p. Kazimieras 
Stupuris, kuris šiuo tarpu yra 
apsigyvenęs Baltimore, Md. 
Paaiškinus apie vėliavą visi su
sirinkę labai džiaugsmingai su
tiko žinią, ir griausmingais ap
lodismentais išreiškė padėką p. 
K. Stupuriui už tokią puikią do
vaną.

Rengimo komisija širdingai 
dėkoja šv. Kazimiero par. cho
rui ir jo varg. p-niai A. Kripie- 
nei, p-lei O. Dubinskaitei, p-lėms & 
Makarevičiūtėms, St. Valičkai, 
Matui Kripui, ir sūneliams, pa
nelėms A. Žimkiūtei ir F. Čepo
nytei, p. J. Laučkai, kun. P. 
Aukštikalniui, taipgi kun. J. 
Jankauskui už skelbimą šio va
karo ir parodytą prielankumą. 
Ačiū ir p-nioms: J. Šilkienei už 
paaukotą laikrodį, kuris buvo 
išleistas laimėjimui ir p-niai J. 
Dičkienei už rankų darbo po- 
cketbook, abudu laimėjimai at
nešė gražaus pelno. Ačiū vi
siems darbininkams, kurie taip *$* 
rūpestingai pasidarbavo per vi
są vakarą. Pagaliau ačiū vi
siems už tokį skaitlingą atsilan
kymą ir gausias aukas, sudėtas 
dėl brolių vilniečių.

das Beleckis, Stasys Keliauskas, Vargonai eina jau gana rim- 
Andrius Beliukas, Antanas Ba- toj formoj. Tuojau bus pradėti 
ranauskas, Jurgis Šileikis, Juo- griauti ir jų vietoj bus nauji, 
zas Saunoras ir Ignas Urbonas; Visi laukia. Kleb. kun. J. Kaz- 
moterys — ]
Morta Gražienė, Juzė Leonavi- p basaičiu ir p. Klimaičiu ture-1 
čienė, Veronika Palšiūnienė, A- 
lena Barkauskienė ir Malvina
D. Jokšienė. Kolektoriai, visi 
jauni: Viktoras Bartulis, Jonas

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mho rnrlm finiku Me- 
tolį nnn He«ini>itlzrn«>. 
kur| noriai 
kožnam Sl«> 
Kkaityrojui. 
parpi kalaus 
čiate akausmq sųnu- 
rinoaa jeigu jie jna- 
tingę. arba labai Jau
slus. Jeisu turh 
tėri kainoje oro per
mainoj. Štai jum* pro
ga išbandyt! paprasta.

puKhiiime 
bilkruiflo 
įnirtu rik 
Jei ken-

Mare Levickienė, lauskas su parapijos trosteriais Metodg, Muku pcKrtbsjo im-
1 Mes n«>rfal pasiusim Juras PII.N4- 

- , , ; Palrelj, 7 dienoms PYKAI IftRAN-
jo posėdj tuo reikalu, ir nutarė, dvymui, ir jeigu norite nsuimi 

•langiau. r< gulėsit daryti už mažus kad vargonai reikalingi nauji, ir kviečiame ju* nan«k<i
tuojau bus pradėta kelti vargo- y dienas, pykai, mftsu

Pasiusk savo vardu ir adn-aą 
ntojau |

k«»sxe pRimrcTs m. Pept. x-g 
•I7M W 4 ve Cllleagn l'»

Palšiūnas, Stasys Vilimas, Al- ni* ^on<^as-

ROCHESTER, N. Y

dar ilgus... ilgus metus savo vy
nuogyne.
TRUSTISrAI IR KOMITETAS 

1940 M.
Šiems metams trustistai pasi

lieka tie patys: Jonas P. Levic
kas ir Jonas J. Bitinas. Darbuo
tojų komiteto nariai yra šie: 
Petras Gudelis, Juozas Tamoš- 
kevičius, Martinas Veželis, Ta-

binas Barkauskas, Jonas Pta-
šinskas ir Edvardas Danielius. Daugelis pasigedo “Ameri- 
Per ilgus metus dirbę parapijos kos”, kuri dabartiniu laiku ne- 
komitete Petras Norkeliūnas ir pardavinėjama prie bažnyčios. 
Stasys Kazakevičius šiemet pa- Kiek man žinoma sutikę prie 
sitraukė, bet tikime, kad kiek 
pailsėjęs vėl stos. į darbą.

• Vyturys.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
FINANSINĖ ATSKAITA

Sekmadienį, kovo 2 d. buvo iš
duota parapijos finansinė ats
kaita 1939 metų. Pasirodė, kad 
per pereitus metus buvo paja
mų $13,205.08. Pridėjus 1938 
balansą $1,229.54, tai susidarė 
$14,434.62. Pajamose yra ir šių 
draugijų aukos: Gyvojo Rožan
čiaus dr-ja $245.00; Altoriaus 
klubo $170.00; J. K. auka $49. 
00, ir p-lių Izabelės Rovaitės ir 
Onos Pranckūnaitės surinktos 
aukos $37.10. Išmokėta 1939 m. 
$12,098.07. Balansas $2,336.55. 
Iš atskaitos pasirodo, kad įvai
rūs pataisymai, 
mokyklai i 
$880.42. Nuošimčių ir 
mokėta $1,219.11; skolos atmo
kėta $1,071.00.

Malonu pažymėti, kad neskai
tlinga parapija sumažino para
pijos skolą iki $24,629.00, kurią 
Dievui gelbstint ir žmonių au
komis bus greitu laiku visai pa
naikinta.

Klebonas nuoširdžiai dėkojo 
parapijiečiams už duosnumą ir 
supratimą savo reikalų. Prisi
minė, kad yra reikalingi nauji 
vargonai, taipgi yra norima į- 
taisyti “Bowling Alleys”, ir už 
metų kitų reikės dekoruoti

u>ai, nauji daiktai 
ir svetainei kainavo «♦ 

taksų iš-
>

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

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

Kaina 35c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS
330 Dean Bld. 

Spencerport, N. Y

bažnyčios varg. A. Stanišauską, 
priminkite jam, o jis jums pa
gelbės užsirašyti metams, ne
tik ‘Ameriką’, bet ir ‘Darbinin
ką’. Pamėginkite ir matysite 
kaip šie laikraščiai, kas penk
tadienį atsilankys jūsų namuo
se. O.

Tikietus prašome įsigyti iš anksto. Tikietus platina sekantieji

fi
I

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 

Darbininką”.

Municipal Building Salėje,
EAST BROADWAY, SO. BOSTON^ MASS

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

Dalyvaus {žymios Dainos Ir Meno Pajėgos 
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

Marijona Kilmoniūtė,
249 River St., Mattapan 

Vincas Valatka,
731 E. 8th St So. Boston 

M. Karčiauskienė,
So. Boston 

D. Januškevičienė,
328 E St. So. Boston 

Em. Janušonienė,
1836 Columbia Rd.,S. B. 

EI. Rusienė,
101 Train St., Dorchester 

J. Smilgis,
286 Windsor st Cambridge 
Elena Taruškaitė,

224 Athens St. So. Boston 
J. Baltušis,

322 Broadvvay, S. Boston

J. Puode!ienė,
173 L St. So. Boston

V. Tamulaitis,
188 W. 9th St. So. Boston 

A. Majauskaitė,
106 W. 6th St. So. Boston 

A. Siaurienė,
443 E. 7th St. So. Boston 

St. Griganavičius, 
J. Mackevičius,

12 Union St. Cambridge
VI. Paulauskas,

573 Lawrence St, Lowell 
O. Sidabrienė,

6 Commonvealth Avė., 
VVorcester, Mass. 

Ona Jereckaitė,
Lawrence, Mass,

U. Pazniokienč,
58 Heaton Avė., Norwood 

T. Mitchellienė,
36 E. Pearl St., Nashua 

O. IVaškienė,
440 E. 6th St. So. Boston

E. Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston

F. Grendelytė,
173 M St., So. Boston 

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, S. B. 

F. Tulei kis,
109 Bowen St., So. Boston 

E. K ud e r aus k ienė,
171 W. 5th St., So. Boston 

J. Glavicko Bučernėje, 
237 Millbury S., VVorcester

r . ‘


