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Kitą savaitę išeis Velyki
nis “Darbininko” numeris 
padidintas. Taigi prašome 
visų Gerb. Bendradarbių 
siųsti arba priduoti raš
tus į tą numerį prieš pir
madienį arba vėliausia 
pirmadienio rytą, kovo 18 
d. š. m.

Didžioje Savaitėje išeis 
tik vienas “Darbininko” 
numeris, būtent, antradie
nį, kovo 19 d.

Sopulingos Dievo Molinos 
Šventė
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Du sykiu į metus Bažny
čia šventėmis primena ka
talikams Marijos, Dievo 
Motinos sopulius. Viena tų 
švenčių yra minima penk
tadienį prieš Verbų sekma
dienį, kita rugsėjo penkio
liktą dieną. Abi šventės 
primena didžius Marijos, 
Jėzaus Motinos, širdies so
pulius. Nuo senų senovės 
katalikai tas šventes šven
čia ir prašo, kad Švenčiau
sioji Panelė Marija, kurios 
širdį skausmų kalavijas 
pervėrė, išmelstų visiems 
malonės kantriai kęsti gy
venimo sopulius.

Nors visas Marijos gyve
nimas buvo viena eilė ken
tėjimų, bet ypatingai sep
tyni kalavijai pervėrė jos 
širdį: 1) Simeono prana
šystė, 2) Išžudymas nekal
tų Betliejaus vaikelių ir 
bėgimas į Egyptą, 3) Jė
zaus praradimas, 4) Susi
tikimas su Jėzumi, kryžių 
nesančiu, 5) Jėzaus prika
limas prie kryžiaus, 6> Nu
ėmimas nuo kryžiaus, 7) 
Jėzaus palaidojimas.

Kaip didysis Penktadie
nis yra priminimas mums 
Jėzaus kančios ir mirties 
už mūsų nuodėmes, taip 
penktadienis prieš Verbų 
sekmadienį primena mums 
didžius Marijos širdies so
pulius. Mūsų nuodėmės Jė
zų prikalė prie kryžiaus ir 
suteikė Marijai širdies 
skausmus. Savo šventu ir 
doru gyvenimu parodyki
me Jėzui ir Marijai dėkin
gumą ir meilę.
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Už Taikę I

Vatikanas, j kovo 14, — šviesos šaltinis turi kalbė- 
Popiežius Pijūs XII kalbė- ti taikos žodžiais”. Dvide- 
damas Kardinolams sakė: šimts Kardinolų klausėsi 

; “Jei pažvelgsime į praeitus Popiežiaus kalbos.
* a. • _ a._ L •• •_ • i

Karas Užsibaigė
i

Pasirašė Taikos Sutartį
metus, tai atrbdys jie visai 
trumpi, bet jei prisiminsi
me įvykius, tai pasirodys 
gana ilgūs. Praeitieji mė

30 Katalikų Pastatė 
Bažnyčią

Suomija Verkia
Maskva, kovo 14, — Šo ne jo ir buvo priversti pri-

tai nebuvo Europai laimin- Kochow, Kinija, kovo 14, vietų Rusijos vyriausybė imti sunkias taikos sąly- 
gi. Jie sudarė politinius, e- šiame miestely tėra tik 30 paskelbė, kad taikos su-

Jie sudėjo $800 tartis sudaryta su Suomija 
nupirkimui me- ir kariuomenių vadams į-

gas. Sovietų Rusija užima 
visą Karelijos sąsiaurį, 
miestą Viborgą (Viipurį), 

kų žmogaus protas negali džiajos bažnyčios pasta- sakyta nutraukti mūšius. Suomijos įlankos salas, 
permatyti.^ Mes turime tymu; Nupirkę už tuos pi- Suomija buvo priversta Ladoga ežero pakraščius, 
melstis už žmoniją, kuri nigus medžiagą jie patys priimti Stalino pasiūlytas Sortavala, visą Mannerhei- 
klaidų ir aistrų yra padą- suėję pastatė bažnyčią, taikos sąlygas. Stalinas iš- mo tvirtovę ir industrijos 
linta ir kuri sukrėsta iš Kun. Arthur Weber, M. M. reikalavo iš Suomių daug centrą Vuoksi upės slėny- 
pat pamatų. Bažnyčia, ku- neseniai naują bažnyčią daugiau, negu jis norėjo je. Viborgas - Viipuri yra 
ri yra tiesos, teisingumo ir pašventino. praeitą rudenį. Suomija trečias didžiausias Suomi-

__ __ ___ _ nebegalėjo atsi laikyti jos miestas. Šiaurėje Suo-
, prieš milijonus Rusijos ka- mija netenka Sredni ir Ry- 
I reivių. Švedijos savanoriai bachi pusiasalų; šiaurės 

_____ i pervėlai atėjo jiems į pa- rytų dalyje Kuoląjarvi ir I . A - 1 * « * v*^   i_ • j  •   ___ __ ____
man sakė* ' zijos orlaiviai ir pasiūly- vietai nuomoja trisdešim-

“Apgailėtina girdėti faj. mas pasiųsti 50,000 kariuo- čiai metų ir čia turės savo 
menę padarytas pervelai. laivyno bazę. Rusija su-

konominius ir dvasinius katalikų, 
pasikeitimus, i kurių pašė- dolerių 
kų žmogaus protas negali džiajos bažnyčios pasta- sakyta nutraukti 

i *

Arkivyskupo Spellmano Iškilmė
-Iš- kaną. Arkivyskupas Spe!l->lbą; Anglijos ir Prancū- kitų vietų. Hango salas so-New Yor|f, kovo 14, 

kilmingose apeigose New 
į Yorko Arkivyskupui buvo

Kun. Mykolas P. Šmigelskis gimė^ So. Boston, suteikta Popiežiaus pal- tikus, kurie taikos pastan- 

mokyklą savo gimtame mieste, jis įstojo į Tėvų Jėzui- nytinės valdžios. Tūkstan- kad jie norėtų matyti žmo- 
tų vedamą Boston College High School, kurią baigė £jaį žmonių dalyvavo Šv. nes žudant vieni kitus. Jie 
1930 metais, pasižymėdamas savo mokslo gabumais. • Patriko katedroje. Ta pro- kritikuoja prezidentą Roo- 
Kolegijos kursą išėjo Marianapolio Kolegijoje, Themp-! ga jo Ekscelencija Arki- ’ i

Mass., gegužės 9-tą dieną, 1912 metais. Baigęs pradžios lium kaip ženklas jo baž- goms nepritaria. Rodos, ^er t?s n*1168/118. ir Pu_sė naikino ir užgrobė Suomi-

1930 metais, pasižymėdamas savo mokslo gabumais. ' patriko kateriuje
Kolegijos kursą išėjo Marianapolio Kolegijoje; Themp- \ ga jo Ekscelencija F.
son, Conn. Čia jisai dalyvavo visose sporto srityse, y- vyskupas tiksliai atsakėatstovą į Vatikaną, 
pač puikiai pasirodydamas futbolo lošimuose. Jausda- Rooseveito kritikams už tiksiąs yra, 
mas savyje patraukimą į vienuolišką gyvenimą ir no- atstovo pasiuntimą į Vati- Šventuoju Tėvu darbuotis

seveltą, kam jis pasiuntė 
„__ __ _______ _______I_____t ________kurio

pač puikiai pasirodydamas futbolo lošimuose. Jausda- Rooseveito kritikams už tiksiąs yra, drauge su ndnfliiVimn i .r. mnrATnmo it* n/"v— , . • .. * _______ • m— , .•

Washington, D. C., kovo 
14 — Prez. Roosevelt per 
savo sekretorių Early, pa
smerkdamas Rusiją dėl 
nepripažinimo Suomijos 
teisių, pagyrė suomius už 
jų drąsą, kurią jie parodė 
gindami savo šalį. “Suo
miai laimėjo moralę teisę 
gyventi amžinoje taikoje 
ir savo nepriklausomoje 
žemėje, kurią jie taip drą
siai gynė”, sako prez. Roo
sevelt.

rėdamas prisidėti prie Marijonų Kongregacijos kilnaus 
darbo, 1933 metais įstojo į Marijonų naujokyną, Hins- 
dale, Ulinois. Sekančiais metais Marian Hills pradėjo 
savo seminarijos kursą, kurį baigė su aukštais pažy
miais.

Iš pat mažens Kun. šmigelskis turėjo palinkimą į 
kunigystės luomą ir per kelius metus tarnavo mišioms. Kariuomenių vadai apskai- 
Šv. Petro lietuvių parapijoje So. Boston.

Verbų Sekmadienį, kovo 17 d., Šv. Petro lietuvių mijos ----- ------  -----
par. bažnyčioje, So. Bostone įvyksta kun. M. P. Šmi- 250,000 Rusijos kareivių ir 
gelskio primicijos. ................. .. .
šv. mišių, parapijos svetainėje, E. Ševenth St. įvyks mija neteko 30.000 karei- 
šaunus bankietas nrimici jantą pagerbti. į vių ir turi 35,000 sužeistus.

Iškilmingose šv. mišiose, kurias atnašaus primi- Gen. Mannerheim sako, 
cijantas kun. šmigelskis, 10:45 vai. ryte dalyvaus “in kad tik 15,000 suomių ka- 
corpore” ir Stepono Dariaus posto legijonieriai. i reivių žuvo. Visi laikraš-

Kun. Mykolas šmigelskis pasižymėjo ir rašytojo čiai Suomijoje išėjo api- 
! brėžti juodais bruožais; 
žmonės verkia gatvėse 
skaitydami Rusijos uždė
tas jiems sunkias taikos 
sąlygas.

i jos-Suomijos Km 
Aukos

Copenhagen, kovo 14 —

pasaulio taikai.
“Popiežius nėra tik Ka

talikų Bažnyčios Galva, 
bet taip pat valdovas ne
priklausomos valstybės — 
Vatikano. Trysdešimts aš- 
tuonios valstybės turi san-

Darbo Komisija Pagyrė 
Kunigy Darbus

Suomiai kovojo ir gynėsi ją, kaip Vokietija sunaiki- 
prieš bolševikų užpuoli- no Čekoslovakiją, Austriją 
mus, bet jų pajėgos nusilp- ir Lenkiją.

Kaltina Angliją Už Suomijos

Londonas, kovo 14, — priimti Rusijos
Buvęs kariuomenės vy- Rusija privertė 
riausias vadas Hore-Beli- išnuomoti jiems ___
sha, pareiškė: “Apgailėti- pusiasalį 30 metams, ir už

sąlygas. 
Suomiją 

Hango

Įciuoja, kad Rusijos - Šuo- tykius su šventuoju Sostu.,na, kad taip įvyko su Šuo- tai Stalinas tik pažadėjo 
mijos karo lauke ŽUVO! ~ 4-miin Anfrliia erulei n tn n#»- lraemot nn .<126Į “Niekas neprotestuoja, i mija. Anglija galėjo to ne- sumokėti kasmet po $120, 

| kad Rooseveltas turi ats- daleisti”. Anglijos minis- 000 dolerių. Suomija buvo
Tuoj po primicijanto iškilmingų, apie tiek pat sužeista. Suo-ito Anglijoje nors kara- tras Chamberlain jam at- priversta atsižadėti didelių . a _ r*___ •________ i_ OA AAA I-amai _ _ - -

gabumais. Jis bendradarbiauja mūsų spaudai.
Jaunam Kristaus darbininkui, kun. Mykolui Šmi- 

gelskiui linkime sveikatos!

Hitlerio Atstovas Pas Popiežių
PooiežhiS Paskyrė 2vdą 
PanauHnti ?Miilaniiic I ClllulIJIIII I XXIII l(ipiU3

lius Jurgis VI yra taip pat sakė, kad Suomija nepra- savo krašto dalių. 
Anglijos bažnyčios galva. į šė Anglijos pagalbos. Bu-

“Jei mes siunčiame savo v?s kariuomenės vadas 
atstovą Japonijai, kurios jam atsakė: “Tai netiesa, 
karalius sakęs esąs kilęs visi žino, kad Suomija nuo-1 
iš ‘dangaus sūnaus”, tai ar (latiniai prašė pagalbos”. 1 
kas nors sako, kad atstovo ’ -------------

Buffalo, N. Y. kovo 14,— 
The įves darbo komisija, 
kuri tyrinėja darbininkų ir 
darbdavių santykius New 
Yorko valstybėje, pagyrė 
kunigą William Kelley, O. 
M. I., darbininkų federaci
jos patarėją, už jo nuopel
nus darbininkams. Komi
sija taip pat* aukštino ir di
džiai įvertino kun. John 
Boland pastangas, kad bū
tų sudaryti geresni santy
kiai tarp darbininkų ir 
darbdavių.

Vatikanas, kovo 14—Vo- Sakoma, kad Hitleris noris 
kieti jos Hitleris pasiuntė sudaryti taika su kitomis 
Joachim von Ribbentrop į, valstybėmis; jo atstovas 
Vatikaną. Vatikanas ne-' net davęs Popiežiui sunra- 
pritaria Hitlerio rėžimui,1 sti, kad Vokieti ja prisidės’mai suvaržo žvdų moksli- 
smerkia jį už persekioji-: urie Bažnyčios kovos prieš ninku veiklą, Popiežius Pi- 
mą katalikų Vokieti joje, bolševizmą. Po keliu metų ’ jus XII paskyrė žydą pro- 
Austrijoje, Bavarijoje ir. kovos prieš Bažnvčia. ir fesorių atnaujinti Vatika- 
Lenki jo je. Hitlerio atsto-; krikščionių persekio jimo, Į no knygyne senovės žem- 
vas buvo šaltai formaliai---- ---  ~ - ------- - —
Popiežiaus priimtas. Laik
raščiai praneša, kad Hit
lerio atstovas atsiprašinė
jo Popiežiaus ir pažadėjo 
geriau ir teisingiau tvar
kyti Katalikų Bažnyčios 
reikalus Vokietijoj ir Len
kijoj. Jis net sakė, kad vo
kiečiai leisią Kardinolui 
Hlondui grįžti į Lenkiją ir 
Lenkijai skriaudas atly
ginti. Hitleris matomai 
nori sudaryti geresnius 
santykius su Šventuoju 
Sostu, nes jaučia Popie
žiaus nežemišką galybę.

Vatikanas, kovo 14. — 
i Kada Italijos nauji įstatv- • v v « •

Hitleris nusilenkia PoDie- • lapius. Visi žmonės Kris- 
žiui, nrašvdamas. kad Jo taus Vietininkui yra lygiai 
Šventenybė sutiktu pasi-' 
kalbėti su jo pasiųstu ats
tovu.

brangūs.

v

Pilipinoie 80 Nuošimtis 
Katalikų

Manila, Pilipinų Sala, ko
vo 14, — Pagal ką tik su
daryto sąrašo Pilipinų sa
lose yra 16 milijonų gyven
tojų. Iš to skaičiaus 12, 
800,000 yra katalikai.
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Suomi jos užsienių reika- 
jlų ministras Vaino Tainer 
į per radio pasakė: “Sunkiai 
i sunaikinta tauta buvo pri
versta pasiduoti. Tai ne 
mūsų kaltė. Kitų tautų 

. Mes 
buvome priversti Rusijai 

...... „. ... i nusilenkti, nes mūsų ns-
Helsinki, kovo 14, — V1" jėgos išsibaigė ir mes ii- 

Suomijoje vėliavos neralėjome pa3itikėti 
nuleistos iki puses stiebu. kit pažadams>., 
išvargę kareiviai grįžta įsi 
karo fronto, kurie 150 die-Į - 
nų narsiai gynė šalies ne-L- 
priklausomybe. Visi gy- Į 
ventojai verkia priėmę to-| 
kias sunkias sąlygas. Šuo- .. 
mija, visų apleista, nebetu-1 Clja’ 
rėjo užtektinai kareivių ir! Tallinn — Estija pakvie- 
karo ginklų ilgiau gintis tė Lietuvos ir Latvi jos 
prieš Rusijos bolševikų už- gausias žurnalistų ekskur- 
puolimus, ji buvo priversta sijas.

cm To 4 4r\a 4*1 VttVw\C5 I Suomiai Verkia Savo Krašto į žmonės mus apleido.sa tarp Japonijos tikybos 
ir Jungtiniu Amerikos val
stybių valdžios?

“Kada 21 milijonas Ka
talikų ir milijonai kitų ge
ros valios žmonių šio je ša
lyje užgiria Prezidento 
Roosevelto žygi pasaulio 
taikai, yra nemažai ir kitų, 
kurie nepritaria tam ir ke
lia protestus”.

Berlynas, — Kovo 14 d. 
Lietuvos - Vokietijos pre
kybos derybos 
sklandžiai.

Kaunas — Kovo 14 d. — 
Viešiesiems darbams šie
met numatyta 8,264,640 li
tų.

Kaunas, kovo 14 d. — 
Lietuvos eksportas sausio 
mėn. prašoko pernykštį 
puse milijono litų.

w A * . ** . Al

Sovietu Rusiia DidSuojasi 
Laimėjimu

Maskva, kovo 14 — So-; 
vietų Rusija didžiuojasi 
nugalėjus Suomiją ir už
dėjus sunkias taikos sąly
gas, ypač, kada jie gauna 
Viborgo miestą. Rusija ir 
Vokietija dabar valdo

Nuo kovo 14 iki 
i 16 d. čia įvyksta Baltijos 
santarvės eilinė užsienių 
reikalų ministrų konferen-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 16 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi

ninkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio
Skandinavijos kraštą; Vo-i rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios lietu- 
kieti jai dabar nėra jokio Į viškos programos.
pavojaus iš šiaurės pusės, i Gerb. Biznieriai! Dabar prieš Velykas yra geriau- 
o Rusija pažada Hitleriui sias laikas skelbtis Darbininkų Radio programoje, 
pristatyti visokią karinę Skelbimų kainos: už viena karta $3.00; du kart tą patį 
medžiagą. Švedija ir Nor-; skelbimą skelbiame už $5.00. Didesnių skelbimų kai- 
vegija pasilieka suvaržy- į nos pagal susitarimą. Skelbimus siųskite arba asme- 
tos Vokietijos ir Rusijos, ir, niai priduokite Darbininkų Radio vadovybei, 366 W. 

jų likimas neužtikrintas, i Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2680.
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Penktadienis, Kovo 15 d,. 1940

ĮVAIRIOS žinios
ja Vėl Pripanne Suo
mijos Vyriausybę

f o kalba apie taiką.

mas j Haiti atstovą, nuro- f *yj •

f ką Sumini Pontificatus, 
1 kurioje nurodoma karų 
priežastis ir priemones pa
stoviai pasaulio taikai.

RUSIJOS-SUOMIJOS TAIKOS 
SUTARTIS

Į 6. Sovietų Rusijos pilie- 
'eiams teikiama laisvė ke
liauti Petsamo krašte. So
vietų Rusijai suteikiama 
teisė turėti atstovybę Pet
samo krašte. Prekių veži
mas per Petsamo kraštą iš 
sovietų Rusijos į Norvegi
ją ir iš Norvegijos į Rusi
ją turi būti laisvas nuo 
muito ir peržiūrėjimo. So-1 
vietų Rusijos piliečiai ga
lės laisvai keliauti per Pet
samo kraštą sovietų Rusi
jos pasais. Sovietų Rusija 
turi teisę turėti lėktuvais i 
sustetekimą su Norvegija! 
per Petsamo kraštą.

r 7. Suomijos vyriausybė

Liepos 16, Kardinolas 
Maglione, rašydamas Po
piežiaus vardu Katalikų 
socialiniam suvažiavimui 
nurodė taikos reikalingu- 
ihą, nes be jos ir socialinės 
santvarkos negalima į- 
steigti.

Liepos 21, kalbėdamas į 
jaunavedžius nurodė, kad 
krikščioniškos šeimos yra 
pasaulio taikos palaikyto
jos.

Liepos 26, kalbėdamas į 
Lenkų atstovą, nurodė 
principus, 
taiką tarp tautų gali būti 
palaikyta.

Rugpjūčio 9, rašydamas

Maskva, kovo 14, — So
vietų Rusija sudarė taikos 
sutartį su Suomijos vy
riausybe, kurios per tris 
mėnesius nepri pažino. 
Praeitą rudenį sovietų Ru
sija užpuolus Suomiją ir 
užgrobus mažą miestelį 
Terijoki, tuojau sudarė ko
munistinę valdžią, ir pa
skelbė, kad kitos valdžios 
Suomi joje nėra, kaip Teri- 

kuriais tikrą joki. Pirmiau Suomijos 

i kuriuos jai uždeda jos tau- 
ivugpiuciv v, rasyuiuuas tinę valia gyventi ir jos re- 

Kanados katalikų suvažia-; bginė tradicija”.

Maskva, kovo 14, — So- deninių laivų ar orlaivių; 
vietų Rusijos vyriausybė taip pat neturėti karinių 
pranešė, kąd tarp Rusijos (uostų, laivynų bazių, kaip 
ir Suomijos sudaryta se- * tik paminėtus laivus, 
kanti taikos sutartis:

1. Mūšiai tarp sovietų1 
Rusijos ir Suomijos ka-1 
nuomonių turi būti tuojau 
sulaikyti pagal sudarytos 
taikos sutarties.

2. Nauja rubežių siena 
tarp sovietų Rusijos ir 
Suomijos bus sudaryta 
taip, kad Rusijai tenka vi
sas Karelijaus sąsiauris, 
Viborgo (Viipuri) miestas 
ir Viborgo įlanka ir jos sa
los; vakarų ir šiaurės La
doga ežero pakraščiai su 
miestais Kakiselmi, Sorta- 
vala ir Suojarvi ir keletas 
Suomijos įlankos salų; te- 
ritori> iš rytų nuo Marka- duoda teisę sovietų Rusi-: 
jąrvi, Kuoląjarvi miestas, jai turėti tiesioginį susisie-1 
Sana fronte, dalys Ryba- khną su Švedija ir tam tik- 
chi ir Sredni pusiamlų, pt-^ui bus nutiestas geležin-

žmonių išrinktoji dėme 
kratinė valdžia esanti bui 
žujų, banditų ir “krauge 
rių”. Tačiau, kada liepo 
mėnesį, 1939 metais, da 
prieš karą, Suomijos gy 
ventojai išrinko savo vy 
riausybę, Rusija pilnai j; 
užgyrė. Komunistų Iaik 
rastis World News an» 
Views, tada rašė: “Suomi 
jos vyriausybės išrinki 
mas, liepos 1—3 d. įrode 
kad tos šalies gyventoja 
yra už laisvę ir demokrati 
ją prieš fašizmą”. Prade 
ję karą sovietų bolševiką 
tos išrinktosios Suomijoj 
valdžios nebepripažino 
Dabar vėl pripažino, ne: 
taikos sutartį sudarė su ja 
o ne su Terijoki miesto ko 

į munistais. Ir suprask ko 
į munistų galvojimą, ar ne 
r galvojimą. Ką dabar Stah 

Spalių 22, Castel Gandol- įnas darys su ta valdžia
, j kurią jis buvo paskyrę:

Lapkričio 10, kalbėda- j Suomi jai Terijoki mieste

vimui,, nurodė, kad teisin-1 Spalių 20, išleido encikli- 
gumo ir meilės tvarka tu- ’ « - *
ri būti sudaryta gyvenime, 
kaip reikalingas taikos pa
grindas.

Rugpiūčio 24, per radio 
atsišaukė į valstybių val
dovus ir prašė juos dar
buotis taikos palaikymui.

Rugpiūčio 25, pasiuntė dė sąlygas pastoviai tautų 
dėkingumo ir sveikinimo taikai.
laišką Belgijos karaliui, už Gruodžio 24, ragino viso 
jo pastangas palaikyti tai- pasaulio žmones melstis 
ką. už taiką. Jis pareiškė pri-

Rugpiūčio 31, atsišaukė į tarimą veikti drauge su 
Vokietijos, Prancūzijos, I- Rooseveltu pasaulio taikos 
talijos, Lenkijos ir Angli- sudarymui.
jos tautų atstovus ir vy- Gruodžio 28, aplankęs I- 
riausybes palaikyti taiką talijos karalių, pagyrė jo 
ir nepradėti jokio karo. į nusistatymą ir darbą už 

Rugsėjo 14, kalbėdamas taiką.
į Belgijos atstovą, nurodė 
savo padarytas pastangas 

■ sulaikyti karą ir sudaryti;
pastovią taiką.

Spalių 1, kalbėdamas į 
Lenkijos kardinolą Hlon- 
dą, apgailestavo Lenkijos 

I likimą ir išžudimą tūks-, 
tančius nekaltų žmonių. 
Jis priminė savo pastan- 

garbės vietoje. Jo švente- J°
nybė pareiškė, kad jis mel-1 
dėsi už pasaulio taiką. Hit- į 
leris, kuris pernai nutylė
jo Pijaus XI mirtį ir Pijaus 
XII išrinkimą, šįmet pa-i

Potvynio užkluptas Automobilius, Northern 
Statė Parkway, East Meadow, L. I. Valstybės po
licija rado šį automobilių ir manė, kad jame tebė
ra ir vairuotojas. Tuojau nuleido vieną policinin
ką pažiūrėti ar dar gyvas vairuotojas. Kaip nuste
bo, kad nuleistas virve policininkas vairuotojo ne
rado. Greičiausia, kad vairuotojas, pamatęs pa
vojų, šiaip taip išbrido, o gal brendant vanduo nu
nešė?

gal žemlapį pridėta prie 
šios sutarties.

3. Abi suritarusMB vals
tybės sutinka susilaikyti 
nuo viena kitos užpuolimo, 
nesudaryti sąjungos su ki
tomis valstybėmis ir nepri
sidėti prie bent kokios tal
kos prieš kurią vieną susi
tarusią valstybę.

4. Suomijos valstybe su
tinka išnuomoti Rusijai 
trisdešimčiai metų laiko 
Hango pusiasalį ir apie jį 
vandenis penkias mylias į 
pietus ir rytus ir tris my
lias į vakarus ir šiaurę nuo 
pusiasalio, ir keletą ten e- 
sančiųjų salų. Sovietų Ru
sija sutinka kasmet mokė
ti 8,000,000 Suomijos mar
kių. Čia sovietų Rusija sa
vo apsigynimui turės lai
vyno bazę, ir kad apsaugo- j Suomijos — Risto Ryti,; tinių Amerikos valstybių nimą.
ti laivyno bazę, sovietų Ru-įpaa^akivi, Walden, Vaino prezidento atstovas Vati- Nuo pat pirmutinės die 
sija turės teisę, savo išlai- Voionmaa. •* ' “ ’’ ’ ™sija turės teisę, savo išlai
domis, laikyti ginkluotą 
kariuomenę ir oro pajėgas.

Laike dešimties dienų, 
kada ši sutarties įeina į 
psk, Suomijos vyriausybė 
ištrauks savo kariuomenę 
iš Hango pusiasalio ir ten 
esančių ir visos tos vietos 
bus po Rusijos valdžia.

5. Sovietų Rusija iš
trauks savo kariuomenę iš 
Petsamo krašto, kuris so
vietų sutartimi, 1930 me
tais, buvo Suomijai pris
kirtas. Suomija sutinka, 
pagal 1920 metų sutarties, 
neturėti šiaurės Vandeny
ne karinių laivų, kaip tik 
100 tonažų laivus, ir ne
daugiau kaip 15 karinių 
laivų ar kitų ginkluotų lai
vų 400 tonažų. Suomija 
taip pat sutinka šiaurės 
vandenyne neturėti povan-

kelis, trumpiausiu keliu, i 
su jungiant Kandalaska 
miestą su Kemijarvi. Kiek
viena valstybė nuties gele
žinkelį savo žemėje.

8. Kada ši sutartis įsiga
lios, ekonominiai santykiai 
bus sudaryti tarp susita-l 
rusių valstybių, ir tam tik
slui susitarusios valstybės 
pradės vesti derybas.

9. Dabartinė taikos su
tartis įsigalioja po pasira
šymo, kuri vėliau turi būti 
patvirtinta. Sutarties pa
tvirtinimas bus už dešim
ties dienų Maskvoje, ši su
tartis padaryta dviem ori- mingomis pamaldomis Šv. 
ginalais Rusijos, Suomijos Petro bazilikoje minėjo 
ir Švedijos kalbomis, Mas- vienų metų sukaktį savo 
kvoje, kovo 12 d. 1940 m. i Popiežiavimo. Daugiau
Pasirašo: Rusijos — Molo- kaip 50,000 žmonių buvo 
tov, Zdanoff, Vasselevsky; ‘ susirinkę į iškilmes. Jung- siuntė Popiežiui pasveiki-1

“ 1 — Risto Ryti,;tinių Amerikos valstybių nimą.
4— ^-—'' prezidento atstovas Vati-' Nuo pat pirmutinės die-

i kanui, Myron Taylor buvo: nos, Pijus XII nuolatiniai 
darbuojasi pasaulio taikai, i 
Tuojau po išrinkimo į Po

piežiaus vietą, kovo 4 d. 
Į1939 m. jis atsišaukė į tau- 

____________ (tų vadus palaikyti taiką
Stockholm, Švedija, kovo ir toliau, tada vokiečiams Q , ,7 , , _ir™™* Ancrii. * Balandžio 9 d., Velykose,

I
1
I t

Pijus XII Minėjo Popiežiavimo

Vatikanas, kovo 14, — 
Popiežius Pijus XII,’iškil- • • i g • X.

drauge su kitais atstovais

Ksbrl"!
SPECIALS

GROSSMAN'S
130 Granite Street, 

Orincy, Mkl 
President 7100

SUOMIJOS VALDININKŲ 
PASIKEITIMAS

14, — Suomijos karino- reikėtų kovoti prieš Angli- j 
menės ministras Juhu ją ir "---------- X1---- ~~
Ninkkanem ir švietimo ir vakarų pusės. Toliau, 
ministras UUnu Hannula sunaikinimas Suomijos, 
pasitraukė iš valdžios vie- vokiečiai sako, yra pamoka

SkuidiMYri Pldnuojs 
Swfofyti S^jung^

Maskva, Rusija, kovo 14 
— Sovietų gerai informuo 
tos įstaigos Maskvoj sako 
kad Skandinavų valstybių 
sumanymas sudaryti są 
jungą greičiausia nesiprie
šintų Rusijos - Suomijos 
taikos sutarčiai, jeigu tik 
toji sąjunga nebūtų nu
kreipta prieš sovietų Rusi 
M-

Stockholm, Švedija, ko
vo 14 — Švedija ir Norve
gija jau sutiko tartis dė- 
sudarymo apsigynimo są 
jungos su Suomijaą ir ti 
kiši pradėti pasitarimus 
tuo reikalu tuojau, kaip tik 
bus ratifikuota Rusijos- 
SuomijOs sutartis.

Švedija, sakoma oficia
liai, reikalaus Rusijos pa
aiškinti dėlko ji nori staty
ti geležinkelį per Suomiją 
iki Švedijos rubežiaus.

Norvegija taip pat gal 
būt pasiųs klausimą dėlko 
Rusija nori turėti laisvą 
transitą per Suomiją iki 
Norveeiios Arktiko.

Vasario 16, 1940, priėmė 
Roosevelto atstovą Myron 
Taylor ir dėkojo už pa
stangas tautų sutaikymui.

Jo paskelbtos taikos są
lygos yra visų tautų pripa

žintos teisingos. Popiežius 
nurodė, 1) kad kiekvienai 
tautai būtų užtikrinta lais
vė ir nepriklausomybė, o 
už padarytas jai skriaudas 
teisingai atlyginta; 2) kad 
tautos nusiginkluotų; 3) 
kad būtų sudarytas tarp
tautinis teismas išspręsti 
visus ginčus; 4) pripažini
mas įvairių tautų ekono
minis stovis; 5) kad tautų 
valdovai geriau suprastų 
savo atsakomybę ir dar
buotųsi persiėmę Kristaus 
dvasia.

Ką daugiau jis begalėjo 
padaryti. Visus metus pa
šventė pasaulio taikos su
darymui ir palaikymui. 
Taikos Popiežių nuošir
džiai sveikiname.

■

nebuvo paklausyta.
Spalių 17 d. — Šv. Tėvas, 

Pijus XII savo kalboje, 
Į kurią jis pasakė į naują 
Lietuvos ministrą prie Šv. 
Sosto, p. S. Girdvainį, jam; 
įteikiant skiriamuosius i 
raštus, tarp kitko štai ką 
pasakė: “Politinėje Euro
pos struktūroje ir tautų 
tarpusavio nusiteikimuose 
vykstant dramatiškiems 
pasikeitimams, lietuvių 
tauta ateina į krikščiony
bės centrą patvirtinti savo 
ryžtingo prisirišimo toms 
priedermėms ir tikslams,

t

Prancūziją iš šiaurės > r^"° ;ald.°™s ir žm°- 
, _ i nes darbuotis taikai.

Balandžio 20 d. laišku į
Popiežiaus valstybės sė

f -tj • “, .v’ Pretorių prašė visų žmo-tų, pareikSdam. protestą Balkanų valstybėms, kad *č^ik mei£is per
prieš Rusijos taikos sąly- jos nesipriešintų Vokieti- į4! "į-įas. Taip pat manijos ir Rusijos reikalavi-|®S ‘ 
kad užsienių reikalų mi-' mams. Anglija ir Prancū- 
nistras V. Tanner ir kiti zija žadėjo duoti Suomijai 
atsistatydins. Tai neišven- pagalbą, kaip buvo žadėję 
giama, nes sudarius tokią Austrijai, <”

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVe.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vicp-Ptrm. — F. Zatetskienė,
564 E- Browdway, So. Boetoa, Mat

440 E. Sixth St, So. Boeton, Mass.

lio taiką. 
Birželio 3, kalbėdamas ___

kardinolams savo patrono ?rot. Ra«_ — ona 'ivaškienė.

giama, nes sudarios tokią Austrijai, Čekoslovakijai e °
ąut«U so Rusija, turės pa-irUnkijai, bet tos pagal- tikTj^d
sukeisti ir šalies vyriausy-'bos Suomiai nesulauke: ^ * .___ ą ._ 105 w«t 6tn sc, so. bubu», mm

bė.
Suomiai sako, kad sovie

tų Rusija užima apie 18, 
500 kvadratinių mylių že
mės plotus jų krašte. Bet 
svarbiausią, kad industri
jos vietas bolševikai už
grobė ir jų kraštas liko be 
apsaugos tvirtovių.

VtkieHjaDBNgfosili 
Suomijos Triko

3

Tik prieš keletą dienų, ka- j teisingumas, sąžine ir 
da Rusija pastatė griežtas y»onių gera vaha išlaikys 
sąlygas Suomijai taikytis,} t“1* Jls f®1"0 V1SUS mel’ 
arba būtų visai sunaikin- s_
tai, tik tada Prancūzija pa- sutiktų padėti. Anglija ir 
sakė, kad galinti pasiųsti Prancūzija, matomai, no- . 
50,000 kareivių. Bet jau rėjo, kad Suomijos - Rusi-1 
buvo pervėlu. Jie sako, kad karas tęstųsi ilgiau, j 
Suomija neprašė jų pagal- Rusija užimta karu nega-! 
bos. Netiesa. Praeitą rude- jėtų duoti jokios pagalbos 
nį, gruodžio mėnesį, Tau- (Vokietijai. Anglija ir Pran- 
tų Sąjungos susirinkime :cūzija niekada neišėjo 
suomiai prašė visų kraštų prieš Rusiją ir jos karo

i— m ii ■■ * i pagalbos. Tautų Sąjunga prieš Suomiją nepasmer-
Berlynas, kovo 14 — Hi- pašalino Rusiją iš savo Jų nusistatymas prieš 

< tlerio vyriausybė džiaugia- tarpo narių ir davė teisę; Vokietiją neleido priešin-1 
si Rusijos - Suomijos taika kitoms valstybėms teikti tis Rusijai. Joms būtų 
ir čia mato Vokietijos lai- pagalbą Suomiams prieš lengviau nugalėti Vokieti-■ 

” *‘x , ’ rn"~ ją, jei Rusija nebūtų jų,
priešų. Dabar jos permato 
savo klaidas, nes Hitlerio- 
Stalino galybė didėja. Ne
stebėtina, kad vokiečiai 
džiaugiasi.

mėjimą. Vokiečiai bijojo, Rusijos užpuolikus. Tos 
kad Anglija ir Prancūzija pagalbos Suomija nuolaU-l 
nepristatytų kariuomenės niai reikalavo. Švedija bu- 
Švedijoje ir Norvegijoje, vo iš pradžios nusistačius 
nes tas nukirstų Hitleriui eiti į pagalbą Suomijai, jei 
gauti geležies iš Švedijos.tik Anglija ir Prancūzija

DABAR PALIUOSUOTAS 
NUO SKAUSMŲ IR 

NESMAGUMŲ
Labai Giria Žoliif Vaistus. Daugelis 

Metų Buvo Ieškoma Priemonių 
J| Pagelbėti.

Jis Jautėsi Gerai, Kada; 
Prašalinta Iš Jo Sąnarių'

I
įVisuomet 

Buvo 
Skausmai ir Vidurių Užkietėji
mas. Geri Vaistai Jis Sako.

“Aš neturiu tiek žodžių, kad padė
kojus Herbtex už suteiktą man pa
galbą. Pirmiau aš turėjau daug bran
gių tritmentų. kurie nieko man nepa
dėjo, sako Mr. Horaee F. George, bu
vęs Pennsylvania Railroed inžinie
rius, kuris dabar gyvena 723 Market 
St.. Wheeiing. W. Va.

I

Pure, aelicious, 
a s sarte d filiuigs.

Fruit flavored centers, honey nougatines, 
nut clusters, fudges, cream caramels, 
peppermints and other popular fiHings.

Old Homestead
ffand fMioned (^^colates

AT AU MTAIU MUG AN© CANPY $TQ«E$

MR. HORACE F. GEORGE
“Aš dabar esu įattikinęs, kad nie

kas daugiau man nebuvo pakenkę 
kaip vidurių užkietėjimas, o aš pir
miau maniau, kad viskas pas mane 
blogai. Aš pirma taip blogai jaučiau
si. kad ir dirbti negalėjau. Mano nu
gara buvo taip sustingusi ir skaudė
jo, kad negalėjau pasilenkti. Visuo
met man imdavo svaigulis.

“Aš esu dėkingas savo draugui, 
kuris man patarė vartoti Herbtea ke
letas metų atgal. Herbtex suregulia
vo mano vidurius ir šiandien jaučiuo
si kaip naujas žmogus. Galiu miego
ti ir dirbti.

“Aš nemainyčiau j Herbtex jokių 
vaistų, nes jie man tiek daug gero 
padarė, kad aš juos skaitau geriau
siais vaistais. Herbtex palengvina pil
vo skausmus, kepenų, inkstų, moeulų 
ir kitų sąnarių skausmus.

SPECIALI* PASIŪLYMAS: regu
liari kaina Herbte* yra $1.25. pasiųsk 
tik $1.00 money ordvrj ar cash j 
Mer*ttx Co., Dept. ES. Wheeling, W. 

I Va. ir pakelis Herbtex bus Jums pa
siųstas (kurio užteks 2 savaitėms). ■

9 -



Penktadienis, Kovo 15 d.. 1940 DARBININKAS 3
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New Year, GoodFriday, Memooial Day, Independence Day,

I

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
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SAINT JOSEPH’* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OP LABOR
ntered as second-ciaas matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
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$4.00
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$5.00
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oreign yearly 
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3M West 8roadway,

nė valdžia sutaria su dvasi
ne ir jno labiau ją šelpia ir 
stiprina, juo datigiau pri
sideda' prie pačios valsty
bės palaikymo. Todėl dva
sinis valdytojas besirūpin
damas išauklėti gerą krik
ščionį, panaudodamas dva
sinį autoritetą ir priemo
nes, pagal savo tikslą, tuo 
pačiu ir būtinu nuuoseklu- 
mu drauge padaro gerą pi
lietį, kuris turi būti po pa
sauline valdžia. Tat dėl to 
taip įvyksta, kad šventoje 
Romos Katalikų Bažnyčio
je, Dievo mieste visiškai 
tas pats dalykas yra geras 
pilietis ir geras žmogus. 
Todėl labai klysta tie, ku
rie atskiria glaudžiai su
jungtus dalykus ir kurie 
tikisi turėti gerų piliečių, 
taikydami kitokias taisyk
les ir eidami kitokiais ke
liai, ne tais, kurie padeda 
užauginti gerą krikščionį. 
Tesako žmonių išmintis ką 

įnori, bet negalima tikėtis 
, tikrosios taikos bei že- 
! miškos ramybės tuo, kas 
priešinasi ir šalinasi nuo 
taikos ir amžinosios lai- 

jmės”.
i Kaikurie taip pat sako, 
kad Bažnyčia yra valsty
bės priešas. Pijus XI atsa
ko: “Lai tie, kurie sako, 
kad Kristaus mokslas yra 
priešingas valstybei duoda 
tokią kariuomenę, kurios 
kareiviai būtų toki, ko
kiais Kristaus mokslas lie
pia būti; lai duoda tokius

Valstybė Ir Bažnyčia Auklėjime
Oregono valstybė, 1925 tybių teismas išsprendė, 

metais, norėjo pravesti į-, kad tėvai turi neliečiamą- j 
statymą, kad visi vaikai 'ją teisę leisti vaikus į tas 
turėtų priverstinai eiti įį mokyklas, kuriose jie gau- 
viešasias mokyklas. Toks ‘ na geriausį gyvenimui rei- 

i valstybės vadų pasikęsini-į kalingą išauklėjimą. Auk- 
mas buvo aiškus tėvų tei-j Įėjimo darbas nėra išimti- 
sių paneigimas. Tėvai pa- ■ nai valstybės, bet šeimos, 
reiškė griežtą protestą J Bažnyčios ir valstybės, 
prieš tokį sumanymą ir Į Tos trys draugijos turi rū- 

I galutinai aukščiausias pintis jaunuomenės išauk- 
Jungtinių Amerikos vals- Įėjimu.

i
I • I

Mokyklų įsteigimas

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams__________ $4.0C

Vieną kart savaitėje metama $2.00 
Užsieny metams  ......... $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metama $2.50

% 
8outh Boston, Mass.

Telephone SOUth Boctoii 2680.

• v

Valstybės Pareiga

Visi laukte laukėm, kad suomiai kaip nors išsilai- 
:ys iki pavasario: tada “tūkstantis” Suomijos ežerų1 
udarys bolševikams nenugalimas kliūtis. Be to, daug 
avanorių iš Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir kitų 
[raštų atvyks suomiams į pagalbą, ir kriminališkas 
Stalino puolimas neatneš bolševikams naudos, bet pa- 
larys daug žalos ir gėdos. Deja, išėjo kitoniškai. Pava
saris jau čia pat ir — pasirašyta sovietų - suomių tai- 
ca, daug sunkesniomis sąlygomis, negu sovietai buvo 
siūlę prieš karą. Stalinas paklojo pusę milijono sovie- 
ijos piliečių, sueikvojo ir taip subliuškusį bolševikų 
ždą, atskleidė nesvietišką komunistinės valstybės ne
tvarką ir silpnumą, uždėjo sau ant kaktos imperialis
tinio grobiko požymį, bet — atsiekė savo tikslą: var
gais negalais nugalėjo nykštuką ir tai tik su vokiečių 
oagalba.

Taip, Suomiją nugalėjo vokiečių galvos ir maši
nos ir sovietų — lavonai. Mat, artėjo karo krizė — pa
vasaris. Matydamas, kad iki žieipos pabaigai negalė
siąs nuveikti ryžtingų suomių, Stalinas kreipėsi į Hit- 
erį: gelbėk, bičiuli! Hitleris tai tokios rūšies “bičiulis”, 
tad pats eitų suomiams pagalbon amžiną ir natūralų 
savo priešą — rusą nugalėti, bet esamose aplinkybėse 
jis neturėjo kitos išeities, kaip traukti už ausų įkūni
jusį iki kaklo Staliną. Hitleris nusiuntė savo generolu, 
nžinierių, saperų, savo lėktuvų, patrankų ir amunici
jos. Rezultatai žinomi: suomiai pažingsniui buvo stu
miami atgal. To dar maža. Pagalbai plaukiant per Šve
diją, karas vis tiek galėjo nusitęsti iki pavasariui ar 
net vasarai. Bėdos galo nesimato. Tada Hitleris daro 
spaudimą į Švediją ir Norvegiją ir grasina joms karu. 
Švedai, nematę savo šaly karo per šimtą metų, nusi
gando, kad jų žemė gali virsti kautynių vieta, ar bent 
jų miestai sunaikinti vokiškų aeroplanų. Suomiai šve
dams prietelingi, bet švedai švedams dar prietelinges- 
ni. Sunkiomis širdimis jie atsižadėjo perleisti suo
miams siunčiamą amuniciją per savo žemę, ir suomiai 
turėjo pasiduoti. Ką gi Anglija? Anglija, kaip papras- 

i, surado pasiteisinimą: suomiai, girdi, neprašę pa
bos. Pasiteisinimas naivus ir, kaip visi žinome, me- 
ingas, nes suomiai pakartotinai šaukėsi pagalbos ir 

sakėsi vieni neatsilaikysią. Dėl nesuprantamos užkuli
sinės politikos ryžtinga Suomija taip nat susilaukė ne
užtarnautos tragedijos. Vienu didvyriškumu neįstenp-ė 
apsiginti nuo raudonojo debesio... K.  
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kas bendrai,

— 1 
palaikymui} 
gerovei yra labai reikalin
ga ir tiems tikslams, kurie 
reikalauja ypatingo įgudi
mo bei prisiruošimo, ji ga
li sau pasilaikyti steigimą 
ir vedimą tų mokyklų, ku
rios ruošia žmones kai ku
rioms jos va’dininkų vie
toms, ypatingai kariuome
nei, kad tik šiuose daly
kuose Bažnyčios ir šeimos 

o___  r__o____  ____ „ iteisės nebūtų paliestos. Y-
čios ir šeimos teises krikš- ra reikalinga šį įspėjimą 
čioniškam auklėjimui ir be pakartoti”, 
to vykdyti socialinį teisin
gumą. Todėl visokis mo- tautybės 
kyklų ir auklėjimo visiš- šventenybė sako: 
kas užvaldymas, kuris me
džiaginiu būdu priverčia 
šeimas naudotis valstybės 
mokyklomis prieš krikš
čioniškos sąžinės reikalą- • 
vimus, arba kad ir prieš vei, yra žymiai išsiplati-

nuo riau patinka, yra neteisin- kūninį bernaičių auklėji- 
gas ir nedoras”. mą, dažnai net ir mergai-

riausybės globos”. į Visa tai yra labai aišku, į čių, prieš pačią žmogiškų-
\ [Nes jei šeima ir Bažnyčia jų dalykų prigimtį, papra-

Iš pirmo atžvilgio atro- įUrį prigimtas teises vaikų štai išeinama iš teisingų 
dytų, kad valstybe pasisa- į auklėjime, tai jos lygiai ribų, dažnai net ir be saiko 
vintų tėvų teises. Bet dėl taįp pat įUri teises įsteigti naudojamas Viešpaties 
tėvų apsileidimo valstybė mokyklas, ir valstybė ne- dienoje laikas, kuris turė- 
turi teisę tai daryti, nes | turi teisės joms tai už- tų būti pavestas tikybos 
jos pareiga yra rūpintis drausti. Suprantama, vals- pareigoms ir šeimos gyve- į 
visuomenės gerove, ir ant- tybė turi teisę prižiūrėti, nimo šventovei. Kiekvie-į 

“seimą nėra tobula kad ir tos mokyklos būtų nas perdėjimas yra peikti-;

Valstybė privalo įsteigti 
mokyklas vaikams. Tai y- 
ra jos teisė ir pareiga. Po
piežius tą teisę valstybei 
pripažįsta, bet nepripažįs
ta, kad valstybė gali sau-
ivališkai valdyti visas mo
kyklas. Jis sako: “Bet gi 
yra aišku, kad visais tais 
būdais gerinant viešąjį ir 
privatinį auklėjimą bei 
mokymą, valstybė turi 
gerbti prigimtas Bažny-

I

Valstybės neturi teisės 
varžyti šeimos ir Bažny
čios auklėjimo darbą, bet 

! pagelbėti ir apsaugoti. Pi
jus XI sako: “Auklėjimo 
srityje valstybės yra teisė, 
geriau sakant pareiga, sa
vo įstatymais apsaugoti 
pirmesniąsias, kurias esą- 6ciu>
me aukščiau aprašę, šei-1 žvilgiu, priklausoma 
mos teises krikščioniškai į valstybės priežiūros ir vy-

Valstybė neturi perdėti 
klausimą. Jo 

“Mūsų 
laikais išpūstas tautybės 
klausimas, kuris yra ne 
tik perdėtas ir klaidingas, 
bet ir pavojingas tikrai tai
kai ir bendruomenės gero-

nevertybės, kadangi jų au
klėjamoji teisė nėra neri
bota ar sauvališka, bet, 
kaip aukščiau sakėme, pri
klauso prigimties ir Dievo 
įstatymų ir dėl to pajung
ta Bažnyčios valdžiai bei 
sprendimui; o iš kitos pu-. . . ,
sės, bendrosios gerovės at- kas J°ms tįsėtai ge- ■•nęs. Betvarkant vadinamą

auklėti vaikus ir nuosek
liai gerbti antgamtinę 
Bažnyčios teisę tam krikš
čioniškam auklėjimui”.

Toliau, valstybė turi pri
žiūrėti, kad vaikai gautų 
gerą išauklėjimą. Vaikai 
turi teisę gauti gerą auklė
jimą; kartais jiems tai ne-,__, ____ _____ ____
duodama. Tėvai apsileidžia draugija ir dėl to nevisas Į 
pasirūpinti reikalingu vai-'*—: ---- — —;
kų auklėjimu. Tada vals
tybė turi teisę ir pareigą 
rūpintis vaikų auklėjimu. 
Pijus XI sako: “Panašiu 
būdu valstybei tenka ap
saugoti tą pačią vaikų tei
sę tais atvejais, kada tėvai 
savo uždavinį neatliktų fi
ziškai ar doroviniai dėl ap
sileidimo, nesugebėjimo ar

Kiekvie

%

ra,

turi savyje priemones rei
kalingas sau tobulėti. Tuo, 
tiesa pasakius, išimtiniu 
atveju valstybė neatstoja 
šeimos vietos, tik papildo 
trūkumą ir tinkamomis 
priemonėmis aprūpina, vi
suomet prisitaikydama 
prie prigimtų vaiko ir ant
gamtinių Bažnyčios tei
sių”. >

• v •

tinkamai vedamos. nas”.
Valstybė turi visišką vai- Valstybė turi teisę auk- 

džią tvarkyme kariuome- lėti savo piliečius; Bažny- 
nės ar valdininkų prirengi- čia taip pat turi teisę auk- 
mui mokyme. Pijus XI sa- lėti žmones, nes pats jos
ko: “Bet neginčijama, kad Įkūrėjas įsakė: “Eikite ir ; valdovus, tokius vyrus, to- 
valstybė teisingam viešųjų mokykite visus”. Kaip tas 1 kias žmonas, tokius tėvus, 
dalykų rikiavimui ir vidų- dvi auklėjamasias valdžias 
jinės bei išorinės taikos suderinti?

Nepriklausoma Savo Srityje

Apsaugoti Nuo Blogo

Sunku sėdėt ant dviejų kėdžių, o jau ant trijų tai 
visai neįmanoma. Tokią neįmanomą poziciją užima 
dabar tautininkų partija Amerikoj. Taip bent jie pa
tys pasisako. Štai jų žodžiai (“Vienybėj”):

“Vidurio Srovė, nors yra ir skaitlinga ir pasitu
rinti ir turi keletą spaudos organų (dienraštį, keletą 
savaitraščių), turi ir kultūrinių ir svarbių bizniškų į- 
staigų, bet atrodo be vadovaujančio centro ir dėlto 
mažiausiai organizuota; ji lyg beviltiškai tebesiekia 
SLA kontrolės, lyg tebeieško sau rolės. Gal būt šiai vi
durio srovei yra sunkiausiai savo centrinę organizaci
ją sukurti ir išlaikyti vien dėlto, kad ji eina viduriu: 
jai tenka skaitytis ir su dešine ir su kairia ja srove, kai 
toms pastarosioms tenka savais interesais rūpintis tik 
iš vienos pusės. Tačiau jei visuomenę prilyginti upės 
tekmei, tai matome ką kita: upės vidurys teka srau
niau, negu jos pašaliai, nes šiems dažnai tenka kran
tus griauti ir lyginti. Tai atrodytų, kad vidurinėje sro
vėje turėtų būti veikimas visų smarkiausias. O iš tik
rųjų ar gi taip yra? Atrodo visai priešingai. Vidurys 
lyg sustingęs ar apsnūdęs, o darbas verda ir dešinėje 

I ir kairėje. Tai ir atrodo, lyg vidurys serga, lyg nežino 
savo vietos. Kad tai yra nenormalu, labiausiai jaučia 
patys to vidurio žmonės. Pastangų nusistūmėti nuo 
seklumos matosi tai vienur, tai kitur, bet kad tos pa- 
stąngos nesuderintos, tai niekais ir baigiasi. Atrodo, 
kad nebuvimas idėjinio vadovaujančio centro yra tik- 

j roji priežastis vidurio pakrikimo”.
Nuoširdžiai ir atvirai čia pasisakyta, tik ar bus 

tikslu vadinti tautininkų partiją vidurio srove? Juk vi
durys tai centras: upėje vidurinė vandens srovė išgrau- 
žia giliausią tėkmės vagą; žmogaus viduryje, būtent 
širdyje, yra gyvastingumo mazgas; valstybės ar bet 
kokios organizacijos centre bei vidury glūdi valdyba 
bei vyriausybė, apie kurią sukasi valstybės bei organi-
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XI sako: “Be to valstybė 
gali reikalauti ir todėl pa
sirūpinti, kad visi piliečiai! 
užtektinai žinotų savo pi
lietines bei tautines parei
gas, kad turėtų tam tikrą 
protinio, dorovinio ir kūni
nio išsilavinimo laipsnį, 
kokio, žiūrint mūsų laikų 
sąlygų, ištikrųjų reikia vi
suomenės gerovei. Paskui 
civilinei bendruomenei ir 
valstybei apskritai pri
klauso teisėto auklėjimo, 
kuris gali vadintis pilieti
niu ne vien jaunuomenės, 
bet ir visokio amžiaus bei 
padėties žmonių atžvilgiu. 
To auklėjimo esmė yra 
bendruomenės asmenims 
viešai patiekti tokius pro
tingo žinojimo dalykus, 
taip veikti vaizduotę ir 
jausmus, kad valia panorė-

Pijus XI sako: “Valsty
bės pareiga ir teisė yra ap
ginti jaunuomenės dorovi
nį ir tikybinį auklėjimą pa
gal sveiko proto ir tikybos 
taisykles, pašalinti jai 
priešingas viešąsias kliū
tis”. Taigi valstybės parei
ga yra prižiūrėti, kad mo
kyklose nebūtų vaikai mo
komi nieko, kas yra prie
šinga dorovei ir tikybai. 
Tačiau tuo dar jos parei
ga nesibaigia. Tik apsau
goti nuo blogo neužtenka. 
Valstybė turi prižiūrėti, 
kad vaikai gautų tikybinį 
ir dorovinį išauklėjimą. 
Pijus XI sako:

“Pirma viso valstybei 
priklauso, bendrosios ge
rovės žiūrint, įvairiais bū
dais šelpti tą patį jaunuo
menės auklėjimą ir moky-įtų pildyti, kas padoru, ir 
mą; pirmiau ir savaime pa-Į prie to palinktų bemažko 
lengvinti ir paremti Baž-1 su doroviniu būtinumu, ar- 
nyčios ir šeimų darbų pra- ba teigiamu būdu, rodant 
džią, kurios sėkmingumą ’ atatinkamus daiktus, arba 
parodė prityrimas ir isto- į neigiamai, sutrukdant 
rija, o paskui papildyti tą priešingus. Tas pilietinis 
darbą ten, kur jis nesiekia auklėjimas yra taip platus 
arba neišsigali, net ir savo- įr sudėtingas, kad gali a- 
mis mokyklomis bei įstai- pimti beveik visą valsty- 

nes valstybė labiau bes darbą, daromą visuo- 
už šiaip ką turi priemonių, menės gerovei. Jis turi bū- 
jai įteiktų visumos reika- ti visai susiderinęs su tei- 
lams, ir teisinga yra kad singumo taisyklėmis ir ne- 
jas vartotų naudai tų, iš turi priešintis Bažnyčios 
kurių jas yra gavusi”. ; mokslui, nes ji yra Dievo

Valstybė turi rūpintis pi-. pastatytoji ’ tų taisyklių 
liečiu išauklėjimu. Pijus Mokytoja”.

Pijus XI sako, kad vals- Bet kadangi kiekvienos 
tybė ir Bažnyčia turi išlai- valdžioje yra tie patys vai
kyti savo neliečiamas auk- diniai, kadangi gali paši
lė jimo teises. Jis sako: — taikyti, kad tas pats daly- 
‘Žmonių giminės aprūpini- kas nors ne vienu atžvil- 
mą Dievas padalino dviem giu, bet visgi vienas, tektų 
valdžiom, būtent, bažnyti- abiem spręsti ir tvarkyti, 
nei ir pasaulinei, vienai pa- tai turėjo išmintingas Die- 
vesdamas dvasinius, kitai vas, kuris jas abi leido, a- 
žmoninius dalykus. Kiek- biejų ir kelius tinkama 
viena savo srityje yra auk- tvarka suderinti. Kurios y- 
ščiausia; kiekviena turi ai- ra valdžios, jos yra Dievo 
škias ją apimančias ribas įstatytos”.
— ir jas kiekvienai nusta
tė jos prigimtis bei kilmė; 
taigi susidaro lyg ratas, 
kuriame kiekvienas veiki
mas turi savąją teise tilpti.

zacijos gyvenimas ir veikimas. O čia — vidurio srovė 
“lyg serga, lyg nežino sau vietos”. Jei serga, tai dar ga
li pasigydyt, bet jei sau vietos nesuranda, tai jau blo
gai. Čia tur būt ir bus visa bėda, kad tautininkai skiria 
sau vietą vidury. Sustingusio ar apsnūdusio vidurio 
nei visa tauta, nei jos išeivija nenori. Su sergančiais 
viduriais nei žmogui, nei tautai negyvenimas. Ar ne 
geriau pasirinkti kokią kuklesnę vietą, kur nuošaliau, 
kad su vidurių liga nereikėtų taip dažnai paraduoti? K.

Ir kadangi abi valdžios y- 
ra iš Dievo, tai viena kitos 
turi pripažinti Dievo duo
tas teises, ir auklėjimo sri
tyje sutartinai veikti.

Valstybė Ir Bažnyčios Sutarimas
Pijus XI sako: “Jaunuo- čią yra įkūręs amžinajam 

menės auklėjimas yra tik- žmonių išganymui, ir prie 
rai vienas tų dalykų, kuris teigimo, kad visuomenė 
priklauso Bažnyčiai ir vai- bei valstybė nėra Dievo 
stybei. Todėl tarp abiejų valdžioje ir nėra pajungta 
valdžių turi būti sutari- nei Dievo nei prigimties į- 
mas, kuris galima prily- statymams. Tai būtų aiš- 
ginti tarp žmogaus kūno ir kiai bedieviška,

tokius vaikus, tokius kara
lius, tokius teisėjus, tokius 
piliečius, kokiais liepia bū
ti Kristaus mokslas, ir ta
da lai jie išdrįsta sakyti, 
kad Krikščionybės moks
las yra pragaištingas vals
tybei. Verčiau lai jie pripa
žįsta, kad Bažnyčios mok
slas yra valstybei išganin
gas”.

Ar Bažnyčia Trukdo Mokslą
Kaikurie teigia, kad Baž

nyčia, moksliniu atžvilgiu, 
yra atsilikusi ir už tai ka
talikiškos mokyklos ne
duoda vaikams tinkamo iš
auklėjimo. Pijus XI atsa
ko: “Katalikiškos įstaigos, 
nežiūrint kuriam dėstymo 
ar mokslo laipsniui pri
klauso, nėra reikalingos 
sau pateisinti. Prielanku
mas, kuriuo jos džiaugiasi, 
pagyrimai, kurie joms ten
ka, mokslingoji gamyba, 
kuria jie didina ir daugina 
ir, labiau už visa, žmonės 
pilnai ir puikiai prirengti, 
kurie iš jų išeina į valdi
ninkus, į profesijas, į mo
kytojus ir į visas gyvenimo

v •

. sveĮKaiy1 į šakas .daugiau negu reikia 
sielos. Valstybei pavesta protui priešinga, ir tai tai- liudija katalikiškų mokyk- 
žiūrėti žemiškųjų dalykų kant auklėjimui, visiškai!naudai.

W V • • “ « * a V — 1 • 1 •patogumo; Bažnyčia gi rū- būtų pražūtinga geram: 
pintis dangiškomis ir am- jaunuomenės lavinimui, 
žinomis gerybėmis. Taigi neabejotinai pragaištinga 
kas tik kokiu nors būdu y- pačiai visuomenei ir tikra- 
ra šventa žmogaus gyve- jai žmonių sugyvenimo ge
nime, kas priklauso sielų rovei”.
išganymui ir Dievo garbi- Kuri valstybė paneigia 
nimui, ar tai yra iš prigim- Bažnyčios teises, tuo pa
ties arba prie tokių pris- čiu ir savasias. Nes, arba 
kaidoma dėl tikslo, kuriam jų abiejų teisės yra iš Die- 
skiriama, visa tai yra Baž- vo, arba valstybė tik jas 
nyčios valdžioje ir nuožiū- pasisavina. Ir jei valstybė 
roję; visa kita, kas apima nepildo Dievo, karalių Ka-! 
piliečių ir politikos daly- raliaus įstatymų, kam 
kus, tinka, kad būtų pa- žmonėms laikytis valsty- 
saulinės valdžios žinioje,įbes paliepimų?
nes Jėzus Kristus liepė ati-! 
duoti ciesoriui, kas cieso
riaus ir Dievui, kas Dievo”.

“Kas atsisakytų šituos 
principus pripažinti ir jais 
tvarkyti auklėjimą, tas bū
tinai prieitų paneigimo, 
kad Kristus savo Bažny-

Visuomeninė Nauda
Kaikurie valstybės vadai 

sako, kad Bažnyčia nesirū
pina išauklėti gerų pilie
čių ir tik trukdo valstybės 
darbą. Pijus XI į tai atsa
ko: “Juo daugiau pasauli-

“Tikėjimas ir protas ne 
tik negali nesutikti tarp 
savęs, bet vienas kitam pa
deda, nes sveikas protas 
tikybos pagrindus įrodo ir, 
jos šviesa apšviestas, ugdo 
dieviškų dalykų mokslą; 
tikėjimas saugoja protą 
nuo klaidų ir daugelio da
lykų jo žinojimą praple
čia. Todėl Bažnyčia anaip
tol netrukdo žmonėms 
kurti meną ir mokslus, bet 
dar tam įvairiais būdais 
padeda ir visa tai remia. 
Ji neniekina, bet pripažįs
ta naudą, iš jų einančią 
žmonių gyvenimui, ir net 

' pripažįsta, kad menas ir 
mokslas yra kilę iš Dievo, 
mokslų Viešpaties, jei tik
tai tinkamai jais, naudoja
masi, veda prie Dievo”.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)
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Žiežmari*
MIRfi 115 METŲ SENUT*

Lome
MODELI

Aš esu lenkas (jo paties žmogum,
vo jauniesiems papasakoti. Pa-

ŠALDYTUVĄ

JUOZAS MATULEVIČIUS
Užpereitą savaitę Pennsylva- 

nijos girių inspektoriai, Juozui 
Matulevičiui, surengė bankietą, 
kuris kaipo Pennsylvanijo6 gi-

šokių svetainėje. Jame dalyvavo 
virš 4 šimtai žmonių. Buvo pa
sakyta daug kalbų, giriant jo 
darbuotę. Dalyvavo taip pat ir 
girių departmento viršininkas 
iš Harrisburg, Pa. Viršininkas 

Į pareiškė, kad už nuopelnus Juo- 
so Matulevičiaus vardu vienas 
girių distriktas bus užvardintas 
jo vardu.

Matulevičius yra baigęs Penn- 
sylvanijoa girininkystės kolegi
jos mokslus.

fiiuomi užsitarnavo ir mūsų 
pasveikinimą ir pagarbą.

SUDALO NUSIGĖRĘS 
ŽMOGUS

Hcniiifcičiai

KETURDEŠIMT*
Užpereitą sekmadienį įvyko, 

mūsų parapijoj, keturdešimtės

"Aš Esu LENKAS"

apie dvylika 
su viršum biznierių.

Tad toji nelaimė labai skau
džiai palietė lietuvius. Mat toje 
vietoje gana tirštai lietuviai! 
buvo apsigyvenę.

Vietinė spauda rašo, kad slin
kimas yra apsistojęs nors yra 
baimės, kad pavasarį, gali tas

Per tris valandas reikėtų kiek
vienam žmogui, kuris gali, pa-j 
dėti į šalį visus darbus ir tą lai-1 
ką praleisti bažnyčioj. Mes daž
nai teisinamės, kad laiko neturi
me, ypatingai dėl pamaldų, bet 
užmirštame, kad visas mūsų lau
kas Dievui priklauso, tat nesi-j atlaidų pamaldos. Pamokslus 
gailėkime Dievui laiko, nepri-1 pasakė kun. St. Raila iš Phila- 
truks laiko dėl pasaulinių daly-1 delphia, Pa.

daug gero yra padaręs tarp lie
tuvių jaunimo.

Klebonas fiv. Petro parapijos 
antradienį iškeliavo į Saginaw, 

iMich., į šv. Jurgio parapiją pa
sakyti pamokslą. Saginaw mies
te gyvena mažai lietuvių. Viena 
maža lietuviška parapija, bet po 
gera priežiūra kun. Kučo gra
žiai sau gyvuoja.

visus radio aparatus, dvi-! 
račius ir motorciklus. — 
Žmonės čia vis laukia ir ti
kisi ko geresnio.

6

Šiomis dienomis Pratvalkų
į km., Nemakščių valsčiuje, mirė Į rių inspektorius, tą darbą dirbo 

Gajauėiznos km. gyven-:“
to jas Bronius Adomaitis, metų amžiaus. Ji gerai atsimi- P° b^^darbiai jam tą bankie- 
prisigėręs namų darbo nė Kražių skerdynes ir baudžia- tą surengė. Tai įvyko Lakeside 
degtinės, užėjęs pas to pat vos laikus, apie kuriuos mėgda-j 
, P ’ I • * j vo jauniesiems papasakoti. Pakalnio gyventoją Adomą stebėtina, kad šioje apylinkėje 
Stankevičių ir neradęs jo dar tebegyvena ūkin. J. Murau- 
namie, pradėjo kibti prie'skas kuris tebeturi visus dantis

I ir eina 105 metus, o jo žmona likusių moterų, kurios no-(tufi 103 metus ir dirb^jvairius 
rėdamos jo atsikratyti, darbus.

Penktadienis, Kovo 15 d,. 1940
*

Žinios Iš Lietuvos

REFRIGERATOR

I

Sausio 28 d. 3 vai. 30 m. 
ryto Kudirkos g. 4, Jonai
čio namuose antrame auk
šte kilo gaisras. Kadangi 
gaisras kilo iš virtuvės 
prie išėjimo durų, tai na
mų savininko iš 5 asmenų 
šeima vos begalėjo per 
liepsną išsiveržti ir išgel
bėti tik vaikus. Kitas jų 
visas turtas sudegė. Apa- 
tiniojo aukšto 2 nuominin
kų didesni daiktai dar spė
ta išmėtyti per langus, o 
kitas visas ir jų turtas su
degė. Nei namas nei sude- 
gusis turtas apdraustas 
nebuvo. Gaisro priežastys 
aiškinamos.

MIESTAS 
IR KASYKLOS

Vilnius — Vokiečių už
imtajame Suvalkų krašte 
yra keletas stambių, gry
nai lietuviais apgyventų 
valsčių. Žlungant buv. 
Lenkijai, lietuviai buvo su- 
skatę atkutinti lenkų nua
lintą ir kultūriškai nuslo
pintą gyvenimą. Tuojau į- 
sisteigė apie 25 lietuviškos 

. pradžios mokyklos, subru- 
sta gaivinti apmirusį orga
nizacijų veikimą. Tačiau 
neilgam. Užėjusi vokiečių 
valdžia pradėjo vėl varžyti 
vos pradėjusį atsigauti 
gyvenimą. Visame krašte 
neliko nė vienos mokyklos, 
nė laikraščio, nė organiza-j 
ei jų. Jų steigimas arba se-! 
nų atgaivinimas griežtai 
uždraustas. Valsčiuose, 
kur dauguma lietuvių, lei
sta vartoti dvi kalbas — 
lietuvių ir vokiečių. Kito
mis kalbomis kalbėti grie-

KIBIRKŠTYS

žtai draudžiama, o už pasi
kalbėjimą lenkiškai bau
džiama 2 markėms.

Visame Suvalkų krašte 
nebėra nė vieno žydo. 
Jiems buvo įsakyta, viską 
palikus, išsikraustyti. Ne- 
klaususiems grėsė mirties 
bausmė. Dauguma pabėgo 
į Lietuvą, — dabar Suval
kų Kalvarijoj ir kt. mieste
liuose pilna tokių atbėgu
sių žydų. Kadangi žydai 
tesivertė prekyba, tai da
bar, be jų, prekyba visai
apmirusi. Juntama didelė 
pinigų stoka. Dažniausiai 
dabar laikomasi mainų 
prekybos. Į Lietuvos pa
sienį atvyksta net nuo Su
valkų mozūrai javų veži
mais vežini ir maino juos į 
atšmugeliuotą iš Lietuvos 
žibalą, cukrų, druską. O 
medžiagų drabužiams, a- 
valynės, geležies ir šiaip į- 
vairių reikmenų visai ne
bėra. Nemenkas ūkinin
kams sunkumas tai buvu
sių Lenkijos valdininkų iš
laikymas. Tokių čia yra 
apsčiai. Visi jie atleisti iš 
darbo ir užkarti ūkinin
kams išmaitinU ir išlaiky
ti. Ūkininkai patys yra re-Į 
kvizicijų labai nualinti, i 
Dabar Ue patys lenkų val
dininkai, kurie ūkininkus ( 
plėšė ir skriaudė, pas tuos 
pačius ūkininkus gavo 
prieglaudos ieškotis.

Nesenai buvo surašomi 
Suvalkų krašto gyventojai 
ir jiems duodami pasai. 
Daugelis lenkų užsirašė 
lietuviais, aiškindamiesi, 
kad užsirašydami lenkais, 
darę klaidą. Jie esą tik nu- ,_________ _ :_ __ - - -__ -

— Viena liet. įstaiga ga
vo adresą profesionalo iš 
Chicagos neva lietuvių 
tautybės. Ta įstaiga prie 
progos ir kreipėsi į jį kaip 
į lietuvį su mažu reikalu. 
Tas profesionalas (gydy
tojas) gana šiurkščiai atsi
liepė šiaip:

GROSSMAN'S
y»«r ImaM bec«inej * Ktnt”

130 Granite Street, 
Ouincy, Mass. 
President 7100

SHENANDOAH, PA. —
Mūsų miestelis susilaukė la

bai didelio išgarsinimo ir rekla
mos. Būk, kad jis skęsta į ka
syklas. Radio ir spauda labai 
daug kalbėjo apie miesto kelių 
blokų slinkimą į kasyklas. Tas 
garsinimas buvo labai perdėtas 
ir sensacingas. Tikrenybėje nė
ra taip bloga, kaip buvo per ra
dio garsinama ir laikraščiuose 
rašoma.

Tiesa, kad slinkimą pajuto ke
liasdešimt namų, nes pora gat
vių suskilo, bet kaslink kraus
tymosi, tai lig šiol valdžios įsa
kymu uždaryta didžiulė High 
School mokykla, taip vadinamo
ji Junior High School mokykla 
ir vienuolika kitų namų, kaiku
rie gavo įsakymus griaut. Kiti, 
kurių skaičius gali siekti kelis 
šimtus namų, stovi ir juose 
žmonės gyvena, nors kaikurie iš 
jų yra paliesti žemės skilimais.

Tas žemės paviršaus lūžimas 
ir slinkimas žemyn palietė nuo 
Main gatvės iki Emerick, tai y- 
ra į rytus; inimant 3 blokus, ir 
nuo Centro gatvės iki Washing- 
ton, tris blokus į šalis.

Tame plote yra keli šimtai gy-

Visi parapijiečiai džiaugiasi j 
laukę tos dienos ir palaimimo 
iš jaunojo Dievo tarno. Mala! 
kad jis ir toliau pasiliks liel 
vių tarpe ir veiks kaip Bažl 
čios ir Lietuvos apaštalas. >1 

Čia darbams sumažėjus žrl 
nės daug vargsta kasdami a;] 
lis kalnynuose patys savo pi I 
monėmis įsikasa kartais keli 
šimtus pėdų gilumon ir iš I 
traukia anglis motorais ar ;l 
rankomis. Tai sunkus lietu I 
darbininkų gyvenimas. Kaip ;| 
matai tokį angliakasį, nebežil 
ar jis baltasis ar juodžius. VI 
laukia, kad kompanijos vėl e Į 
darytų kasyklas ir vėl visi J 
lėtų užsidirbti sau pragyvel 
mą.

Pavasarį parapiją lankys vj 
I kūpąs ir suteiks vaikučiams E 

__________ j__________________ tvirtinimo Sakramentą. Jau c 
gyvena, tačiau jis atsimink savo) bar Seserys Kazimierietės t] 
parapiją ir čia šventė Brangiau- liai ruošia vaikus prie tos ta 
šią savo gyvenimo dieną. Primi- brangios dovanos — Sutvirti

Žmonės pamaldose skaitlingai 
lankėsi. Keturdešimtei buvo su
dėti ir garsiakalbiai. Bažnyčios 
dekoravimas jau beveik užbaig
tas. Prieangyje dar statoma du 
altorėliai.

Žmonės, net ir svetimtaučiai, 
domisi bažnyčios gražumu.

Parapijietis.

HEW PfllLADELPHIA, PA.

Šioj parapijoj kovo mėn. 10 d. 
kun. Pr. J. Aukštikalnis, MIC. 
laikė pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias. Primicijantas yra Mari
jonas, kilęs iš mūsų parapijos, 
nors dabar jo tėveliai čia nebe-

parapiją ir čia šventė brangiau- bai ruošia vaikus prie tos

J

cijoms arkidiakonu buvo kun.'mo Sakramento.
Klevinskas, pamokslą pasakė Kovo mėn. 14,15,16 dienon 
kun. Karalius, patarnavo kiti bus parapijos rekolekcijos < 
kunigai. Vietos vargonininkas rams, moterims ir Jaunim 
J. Sabaitis parapijos chorą iš- Ta proga visi geriau galės ; 
mokė Rosevigs gražias mišias, likti savo Velykinę pareigą 
kurias giedojo per primicijas, pasiruošti Velykoms.

New PHILCO
Iš Vakarinio karo lauko Europoje. Čia mato

me keturius vokiečius kareivius, kurie neša su
žeistą kareivį iš traukinio į ligoninę. Kaip baisus 
yra karas, kurį sukuria savanaudžiai diktatoriai 
ir įvairūs imperialistai.

tautę lietuviai. Mat, lietu- Į šiaip taip išprašė jį iš na- 
vių tautybes gyventojai y- mų. Adomaitis buvo tiek
ra vokiečių geriau trak- girtas, kad jau nepajėgė I ventojų namų ir keliasdešimt 
tuojami ir laikomi teise- toliau eiti ir čia pat, kieme biznio namų, jų tarpe 150 lietu- 
tais krašto gyventojais, o susmuko į sniegą. Mote- viškos šeimynos, 
ne kolonistais. Tenka pa- rys, manydamos, kad jis 
tirti, kad lenkų tautybės nuėjo į namus, juo visai 
būsią išvežti į lenkams ski- nesirūpino. Kada buvo ap- 
riamą guberniją. Blogiau-’ sižiūrėta, kad Adomaitis 
šia čia su paštu. Paštas y- guli čia pat kieme, jis jau 
ra tik Suvalkuose. Norint buvo tiek sušalęs, kad jo 
išsiųsti laišką, reikia ke- atgaivinti nepavyko. Tuo- 
liauti iki 50 kilometrų, jau pat nuvežtas įjigom-

į Laiškai leidžiami tik į Vo-įnę, greitai mirė. Ligoninė-1 slinkimas pasikartoti, žingeidūs 
i kieti ją, į kitas šalis už--je konstatuotas galūnių limento tūkstančiais; atvažiavo 

į Shenandoah pereitą sekmadie
nį matyti “miestą slenkantį į 
kasyklas”, kaip buvo per radio 
pranešta.

Apie priežastis ir kaltininkus 
parašysiu kitą kartą.

drausti. Taip pat uždraus- i atšalimas.
ta klausyti radio, Pairti; PoUcija auo reiltalu ¥e_ 
niu metu išakyta atiduoti^ kvot£ Veljonig

į žmoną ir 2 mažamečius 
vaikus.pabraukta) ir neužintere-Į 

guotas Lietuvos atstaty
me. Mano vardas rašomas 
be —s galūnėje; siunčiu! 
savo pinigus ir aukoju vi
sas savo jėgas padėti Len
kijai. Todėl prašau nesi
kreipti jokiais Lietuvos 
reikalais”.

Minėta įstaiga į tai atsi
liepė: “Malonu susidurti su| 

, kuris prisirišęs 
i prie savo tėvų žemės ir ne
užsigina savo kilmės. Jūs 
pasisakote, jog esat len
kas ir Lietuva nesat užin- 
teresuotas. Leiskite Jums 
pasakyti, jog taip manyda
mas Jūs klystate ir štai ko-Į 
dėl: Lietuva priglaudė ke
lias dešimt tūkstančių len
kų — vyrų, moterų ir vai
kų. Daugeliui jų per tai iš
saugota gyvybe, kiti Lie
tuvoje rado poilsį po per
gyventų karo baisenybių. 
Ir ne vien saugią vietą, bet 
jie iki šiai dienai ir valgy
dinami. Jūs esate mokytas 

į žmogus, tad daug aiškinti 
netenka, ką tai reiškia.) 

I Tad turite būti užintere- 
* suotas Lietuvos gyvavimu, 
nors jau vien ir dėl tų su- 

I metimų, kad tie dešimčiai 
tūkstančių Jūsų tautiečių 
jaustųsi sotūs ir saugūs”.

L. D.i

I
I

Velykos artinasi, o prieš Ve-«dodamas. 
lykas ir šventoji savaitė. Pamal
dos visose bažnyčiose, verta 
žmonėms savo bažnyčiose atsi
lankyt į pamaldas.

šv. Petro parapijoj pamaldos 
bus sekančiai: ketvirtadienį mi
šios. Po mišių procesija prie 

I kalėjimo. Ten altorius tinkamai 
papuoštas. Verta tą dieną žmo
nėms atsilankyti ir nors vieną 
valandą ten šventai praleisti, 
nes ta diena įsteigimo Šv. Sa
kramento, ir ypatinga diena at
minimo Jėzaus kančios. 

I Penktadienį, procesija prie di-
Brooklyno lietuvių kom- džiojo altoriaus. Pamaldos 

nacių laikraštis labai auk-1 trumpos. Pamaldas laikys kun. 
štai iškelia Molotovo var
dą, aukščiau ir už Stalino.! 
Jam atiduoda kreditą ir už 
primetimą sutarties Lietu
vai, Latvijai ir Estijai. Tik 
nepasako kam priklauso 
kreditas už užpuolimą tai-1 Jėzaus žodžių ant kryžiaus. Šo
kios, ramios Suomijos?

kų.
šeštadienį, po mišių, išstaty

mas Šv. Sakramento. Prašome 
žmonių dalyvauti dienos metu. 
Draugijų vyrai bus per naktį. 
Sekmadienį penktą valandą pri
sikėlimo šv. mišios. Pb to šv. 
mišios įvyks devintą ir vienuo
liktą valandą.

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 I 
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._   ___ -___ _ _ _ • ’ I

IMON ELECTMCAL SUPPLY CO. į'
92 HIGH ST.,' BOSTON, MASS. į' 

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas į 
Telefonas Liberty 2337 •

dalicijos choras patarnaus gie-

Pitri. Tą pačią dieną, pradedant 
lygiai vidudienį bus pamaldos 
trijų valandų Jėzaus merdėjimo 
ant kryžiaus. Klebonas atlaikys 
pamaldas ir bus pamokslai at
minimui septynių paskutinių

Pirmadienį šioje savaitėje at
silankė kun. Venikaitis iš Gr. 
Rapids susitarti dėl ateinančio 
koncerto. Malonu sueiti su tokiu I go Magdalena Bukanienė, 2498- 
energingu kunigu, kuris tieki 24th St. Linkime pasveikimo.

Praeitą savaitę sunkiai susir-
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
AMERIKOS VYSKUPŲ RASTAS

“Bažnyčia ir Socialinė Tvarka?’

4. Neleistinos Priemones
Darbininkų organizavime, kurį paskatino vėles

nieji Valstybės įstatai ir vyriausybės pasirinktoji kryp- 
. tis, iškėlė dalykus apie kuriuos mes turime prakalbėti. 

Jėgos ir prievartos panaudojimas yra lygiai neleisti
nas darbininkams, kai ir kitiems. Sakyti ir reikalauti, 
kad darbininkai gautų visas pajamas, o darbdaviams 
teskirti tiek, kiek tik reikalinga palaikyti jų įdėtą ka
pitalą, yra laužymas nuosavybės teisių. Tai yra nie
kas kitas, kaip tik teigimas, kad visos gamybos prie
monės būtų subendrintos. Toks teigimas visiškai ne
siskaito su tuo, ką savininkas yra įnešęs į gamybos 
būdą, ir už tai aiškiai neteisingas.

Tačiau ne darbininkų perdėti reikalavimai iš pra
monės pajamų sudaro šiandieną svarbiausi darbo san
tykių klausimą, bet jėgos piktanaudojimas, kuris daž
nai pasireiškia susirėmimais, maištais ir netvarka. 
Kartais darbdaviai neteisingai panaudoja savo ekono
minę galybę, griežtai nusistatydami prieš darbininkų 
unijas, uždarydami fabrikus, nusamdydami iš kitų 
miestų streiklaužius ir įduodami jiems ginklus; taip 
pat ir kitokiais būdais sukeldami darbininkų nepasi
tenkinimą ir piktumą. Visa tai veda prie sukėlimo, 
riaušių ir netvarkos. Iš kitos pusės darbininkai kartais 
pasiduoda blogos valios vadų suvedžiojimams ir kurs
tymams sukelti riaušes prieš asmenis ir naikinti nuo
savybę. Leonas XIII, savo enciklikoje Rerum Nova- 
rum, pasmerkia darbininkus ir darbdavius, kurie taip 
nedorai elgiasi. Jis reikalauja, kad valstybės vyriausy
bė griežtai imtųsi priemonių apginti visų teises, ir ant 
kiek tik galima, pašalinti ekonomines blogybes, iš ku
rių kyla netvarka.

Kunigy Šventimą Tėvų Marijonų Seminarijoje Valstybė Ir Bažnyčia Auklėjime
Prie šventimų klerikai Šventimų eigą prižiūrėjo džiai padėkojo kun. pro- 

ruošėsi, laikydami aštuo- seminarijos rektorius kun. į vincijolas dr. Jonas Navic- 
nių dienų rekolekcijas, ku- dr. Alfonsas Jagminas. Ne- kas, pabrėždamas lietuvio 
rias vedė kun. Pranas oprezbiterų diakonais bu- kunigo pasiuntinybę Ame- 
Skrodenis. Kunigais įšven- vo šie kunigai: kun. Anta- rikos lietuvių išeivijoje ir 
tinti keturi klerikai: An- nas Švedas — kun. Juozo paties 
drius Naudžiūnas ir Mikas Kuprevičiaus, kun. Petras 
Šmigelskis, So. Boston, Cinikas — kun. Andriaus 
Mass.; Juozas Kuprevičius, Naudžiūno, kun. Juozas 
Providence, R. I.; ir Pra- Dambrauskas — kun. Mi
nas Aukštakalnis, Donald- ko Šmigelskio ir kun. Ado- 
son, Pa. Diakonu įšventin- mas Jaskevičius — kun. 
tas Jonas Baltrušaitis, Prano Aukštakalnio.
Maspeth, N. Y. šventimus Apeigos tęsėsi pustrečios 
suteikė Jo Ekscelencija valandos. Kaip paprastai, 
Arkivyskupas Amleto Ci- kunigų šventimo apeigose 
cognani, D. D., šv. Tėvo at- yra daug jaudinančių mo- 
stovas Washington, D. C. mentų, nenuostabu todėl, 

Garbingasis svetys atvy- kad susirinkusieji pergy- 
ko į seminariją lydimas Jo veno daug dvasios pakėli- 
Ekscelencijos Rockfordo, mo valandų, pilnu dėkin- 
Hl. vyskupo Eduardo Ho- go džiaugsmo ir maldų 
ban, D. D. apie aštuntą va- Aukščiausiajam už su- nam su komplimentais pa

Pradžia 3-čiame pusi. ;
Apie Dievą Hekalbama
Neseniai vienos mokyk- 

_ __ įlos viršininkas pakvietė
> vienuolijos Tėvo katalikų kunigą pasakyti 

^neroto Jo Ekscelencijos mokiniams. Ei-
Vjrakupo P. Bučio vardu £ j mok klos 
dėkojo Jo Ekscelencijai uz 7 , *
ta didelę garbę, šiandie su- 31ninkas į»k« kunigui: — 
taikią lietuviams ir ypač “Tik prašau tamstos ne- 
tėvų marijonų vienuolijai.! kaįbeti apie Dievą. Čia mes 
Jo Ekscelencija dovanojo aP*e Dievą visai nekalba- į 
visiems naujai įšventin- me”. Kunigas jam nieko 
tiems savo turiningo vei- neatsakė. Atsistojęs prieš 
kalo po kopiją “The Sanc- kelius šimtus berniukų ir 
tity in America”. Daug mergaičių su tokiu nuošir- 
malonumo ir gražios nuo- durnu ir meile kalbėjo apie 
taikos sukėlė ta smulkme-!---------------------
na, kad Arkivyskupas 
Cantwell patsai supjaustė 
iškilmių, pyragą ir kiekvie- Kaunas _ Suvaikijoje

v •

Dievo gerumą ir Kristaus 
mokslo reikalingumą gy
venime, kad mokiniai su
žavėti klausėsi.

Šį įvykį aš primenu su 
širdies skausmu. Valsty
bės mokyklose Dievas yra 
svetimas. Gi tos mokyklos 
yra taip pat palaikomos 
Katalikų piliečių mokes
niais, tačiau jų vaikai nie
ko apie Dievą jose negirdi. 
Ar ne laikas katalikams 
pakelti balsą? Valstybė ne
turi teisės paneigti tėvų ir 
Bažnyčios auklėjamų tei
sių. T.

Durpynai Suvalkijoje
tonų durpių. Apie 40,000 to

KJC*XX. «*i*JXVz ClnD 1/IX1X vq> ▼ 14. £4 KJU XXaiXl DU A.VJXXX KzXXXXX VXX UdXO MCX j z « • v •. \ n Tr*11 **1 *

landą vakare. Svečius su- teiktas tokias gausias do- dalino. Pietūs baigėsi labai; (P^niVose apskrityse), Ze- pagamina Vilkaviškio aps-
tiko vienuolijos vadovybė, vanas mūsų taip bran- gražioje ir pakilusioje nuo- 
seminarijos p—*--- - ' ~---- ---- ’’---
klerikai ir būrys atstovų iš
Chicago, UI. Jo Ekscelen-' nigai teikė 
ei ja, pasisveikinęs su na- kunigišką

taikoje.

Teisingumo Reikalas
Klaidingi nusistatymai pagimdo klaidingas kryp

tis ir iš to seka ir išsivysto netinkama ekonominė tvar
ka, kuri nusikalsta ir prieš tikruosius bendruomenės 
reikalus ir prieš Krikščionybės dorovės dėsnius. Pijus 
XI reikalauja, kad savininkai bei darbdaviai nesamdy
tų darbininkų vien savo naudai ir pelnui, ir nenukreip
tų viso ekonominio gyvenimo savo valiai, bet jie turi 
žiūrėti socialinio teisingumo, darbininkų žmogiškojo 
kilnumo, ekonominio gyvenimo socialinės reikšmės ir 
bendrosios gerovės reikalų.

Socialinio teisingumo reikalą tiksliai nusako Po
piežius Pijus XI, šiais žodžiais: “Žinoma, ne kiekvienas 
išteklių bei turtų paskirstymas tinka nustatytam tik
slui pilnai, arba bent su tinkamu tobulumo laipsniu, 
pasiekti. Dėl to turtai, kurie ekonominės bei socialinės 
pažangos dėka nuolatos auga, turi būti taip skirstomi 
atskiriems asmenims bei luomams, kad būtų išlaiky
tas, kaip Leonas XIII sako, jų naudingumas bendruo
menei, arba kitaip sakant, kad būtų apsaugota bendro
ji visuomenės gerovė”.

Apsauga
Mūsų dabartinė ekonominė santvarka yra pagrįs

ta privatinės nuosavybės šventumu. Tačiau šiandieną 
privatinė nuosavybė nėra tinkamai paskirstyta žmo
nėms. Nors ir yra pavojinga perdėti neatitinkamumą 
tarp tų, kurie ganėtinai turi nuosavybės ir tų, kurie 
sudaro proletarijatą arba neturinčių nuosavybės, ta
čiau neišeisime iš tiesos ribų pasakydami, kad dabar
tinė padėtis sudaro rimtą socialinę blogybę. Daugelis 
rimtų galvotojų teigia, kad privatinė nuosavybė daro
si vis mažiau ir mažiau būdingas bruožas mūsų ben
druomenėje. Jei daugumas mūsų piliečių neturi pa
kankamai privatinės nuosavybės būti, nors ir trum
pam laikui, nepriklausomai nuo uždarbio pajamų, tai 
aišku, kad visam bendruomenės kūnui gręsia rimtas 
pavojus. Socialinis pastovumas yra pagrįstas nuosa
vybės turėjimo pagrindu. Reikia, kad daugiau, o ne 
mažiau žmonių turėtų privatinę nuosavybę, jei nori
ma išlaikyti saugiai esamąją socialinę tvarką.

Mažas skaičius privatinių nuosavybių veda prie 
įvairių neapsaugumų. O tie neapsaugumai ne tik su
daro didelį socialinį įtempimą, kuris išsireiškia socia
line netvarka, bet taip pat yra priešingi Krikščioniš
kos dorovės dėsniams. Negali būti klausimo, kad mū
sų krašte yra pakankamai išteklių ir atžvilgiu žalios 
medžiagos, techninį ir mokslinį sugebėjimą ir mašinų 
ištobulinimą, jos tikrai būtų galima parūpinti visiems 
gerą pragyvenimą ir taip pat saugumą visiems ben
druomenės luomams.

* •

profesoriai, giems jaunuoliams.
Po šventimų naujieji ku- 

visiems savo 
palaiminimą, da laisvo laiko pasikalbėti 

mų šeimininkais, priėmė, Pietūs įvyko 12 valandą se- su svečiais. Visi dalyviai 
>asikalbėjimui Lietuvių minarijos valgomajame gėrėjosi Jo Ekscelencijos: 
katalikų Federacijos ats- kambaryje. Sėdant į stalą Arkivyskupo Cicognanii 
ovus — pirm. dr. Antaną 1 atvyko keletas garbingų nepaprastu nuoširdumu, 

Rakauską ir sekr. p. Leo- svečių. Tai buvo Los Ange- tikru aukštos inteligenti- 
nardą Šimutį. Paskui su-i les, Calif. Arkivyskupas jos demokratiškumu ir tuo 
teikė pasikalbėjimą laik-* Jonas Cantwell ir St. atvirumu, kuris pasiekė 

Minn. Vyskupas kiekvieno širdį. Jojo apsi- 
Juozas Busch. Prie garbės ’ ’ ‘
stalo sėdėjo abudu arki
vyskupai, vyskupas, prela
tas, tėvų marijonų provin-į 
cijolas kun. dr. Jonas Na
vickas, vice provincijolas 
kun. Juozas Mačiulionis, 
kun. dr. Juozas Vaškas, 
kun. dr. Alfonsas Jagmi
nas, Lietuvos konsulas p. 
Petras Daužvardis su po
nia, generolas Umberto 
Nobile, atogrąžų ašigalio 
tyrinėtojas. Prie kitų stalų 
sėdėjo svečiai kunigai, kle
rikai, naujai įšvęstieji ku
nigai Bu savo giminėmis ir 
1.1.

Baigiantis pietums į sve
čius prabilo kun. Juozas 
Mačiulionis ir pakvietė Jo 
Ekscelenciją Šv. Tėvo ats
tovą tarti žodį. Jo Eksce
lencija kalbėjo ilgai ir la
bai nuoširdžiai, pabrėžda
mas Tėvų Marijonų vie
nuolijos darbus Bažnyčiai 
ir savai tautai; jisai nuro
dė kokį svarbų vaidmenį 
lietuvių tauta vaidina šių 
laikų kovose už tautos ir 
tikėjimo laisvę. Štai kodėl 
jisai atvyko į šią seminari
ją ir suteikė tuos šventi
mus, kad parodytų savo ir 
Šv. Tėvo palankumą lietu
viams.

Jo Ekscelencijai nuošir-

raščių reporteriams, kurie Cloud, 
a pačia proga padarė ke

letą Jo Ekscelencijos foto
grafijų. Reporteriams va
dovavo “Chicago Ameri- 
can” dienraščio korespon
dentas p. Stasys Pieža.

Ant rytojaus kovo 6 d. 
8 vai. ryte seminarijos rū
mai buvo jau pilni svečių. 
Didelis būrys dvasiškijos, 
Seselių, giminių, pažįsta
mų. Buvo atvykę iš toliau: 
p. Šmigelskienė su dukte
rimi iš So. Bostono, p. 
Aukštikalnienė su sūnu
mi, marčia ir dukterimi iš 
Donaldson, Pa.; ir visa mi
nia Chicago ir apylinkių. 
Svečių būtų buvę dar dau
giau, tiktai tuo pačiu laiku 
Chicago arkivyskupijos 
katalikų visuomenės tūks
tantinė minia buvo išvyku
si į Milwaukee, Wis. pasi
tiktų savo naujojo ganyto
jo Jo Ekscelencijos Arki
vyskupo Samueliaus 
Stritch, D. D.

9 valandą prasidėjo iškil
mingoji eisena į koplyčią. 
Jo Ekscelencijai Arkivys
kupui Delegatui asistavo 
kun. Juozas Mačiulionis ir 
kun. dr. Juozas Vaškas. A- 
peigų tvarkytoju buvo ku
nigas prelatas Leonas 
Binz, asmenis Apaštališ
kojo Delegato kapelionas.

• v

Po pietų buvo apie valan-

lankymas lietuvių mokslo 
įstaigoje pasiliks malonus 
atminimas ilgiems lai
kams. J. N.

mes Ūkio ministerijos su
rinktais duomenimis, yra 
15,773 hektarai durpynų:
Alytaus apskrityje 2,383 se. — Suvalkijos durpės y- 
ha, Marijampolės apskr.! ra geros ir atstoja malkas, 
10,187 ha, Vilkaviškio aps- pav. Marijampolės apskr. 
krityje 1,163 ha, Seinų —‘Sasnavos valse, yra dideli 
800 ha ir Šakių 1,240 ha. I Vincų ir Sulemos Būdos 
Viso šių apskričių durpy
nuose esama apie 680 mi
lijonų kubinių metrų žalios 
durpės masės, daugiausia 
Marijampolės apskr. —net

krityje ūkininkai, žymiai 
mažesnė dalis pagamina
ma valdiniuose durpynuo-

durpynai, kurių durpės yra 
kaitrios kaip anglis ir su
degusios beveik visai ne
palieka pelenų. Tokių dur- 

513 milijonų kūb. metrų.—' l?ynil esama ir kitose Su- 
Iš viso Suvalkijoje kasmet j vaiki jos vietose, tik jos ne 
pagaminama apie 100,000 visos dar ištirtos.

Darbininkų Apsauga
Darbininkus reikia apdrausti nuo nedarbo laikų, 

ligos, nelaimės, senatvės ir mirties. Pirmoji saugumo 
priemonė nuo tų nelaimių yra turėjimas ganėtinai pri
vatinės nuosavybės, kuri patikrintų protingą saugu
mą. Taigi industrija turi duoti ne tik laikinai pragy
venimo atlyginimą, bet taupamąjį atlyginimą ateičiai, 
kuria darbininkai apsidraustų nuo ligos, senatvės,

mirties ir nedarbo laikų. Tačiau atskiros industrijos 
vienos negali kiekvienu atveju tai padaryti be sociali
nės apdraudos pagalbos. Koks nors valstybinis būdas 
įstatymų keliais sudarytas turi būti pravestas darbi
ninkų saugumui.

Mes negalime užtylėti fakto, kuris sudaro darbi
ninkams neapsaugą, būtent, to, kad “ne tik kapitalą, 
bet ir jėgą bei viso ekonominio gyvenimo vairą yra 
paėmę į savo rankas atskiri žmonės, kurie dažnai nėra 
nė patys turtų savininkai, bet pastatyti užvaizdos ar
ba valdytojai jiems patikėto turto, kuriam jie su visu 
nesuvaldomu patraukimu yra atsidavę”. Pijus XI pa
žymi vieną žmonių grupę, kuri su ypatingu žiaurumu 
panaudoja savo jėgą. Jis sako: “Tas ekonominio gyve
nimo užvaldymas išaugo iki kraštutinumo tuose, ku
rie, kaip kapitalo laikytojai ir valdytojai, turi savo ga
lioje kreditus, ir juos skirsto pagal sauvališką norą. 
Kreditu jie valdo viso ekonominio gyvenimo kraujo a- 
pytaką; ekonominio gyvenimo gyvybės pajėgos yra jų 
rankose, kad, rodos, niekas btf jų leidimo nė atsikvėp
ti negali”.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios priemonės neleistinos darbininkams ir darb

daviams?
2. Ar padauginimas nuosavybės atneštų visuomeninę

gerovę?
3. Kokia apsauga yra reikalinga darbininkams?
4. Kas privalo rūpintis darbininkų apsauga?
5. Kaip turtų užvaldymas neša didžiausią bendruome

nei nelaimę?

Nepralenk vertingų Edison 
Snops lempų. jos stebėtinų daly
kų atliks.

Tik Maža Moneta Tereikalinga

Kada mes turime 
platų pasirinki
mą visokių stilių, 
mes raginame 
pasiskubinti, nes 
turime apribotą 
kiekį.

Daugelis šių lem
pų turi šilkinius 
abažiūrus, bron- 
zo utbaigimo pa
kojas... visos au
kštos rūšies, kai
nos žemos.

Puošnios lempos 
tikrai pagražina 
namus. Tai pi
giausias kelias 
duoti naujos gy
vybes- papuoši 
mui. šiomis pi
giomis kainomis 
kiekvienas gali 
įsigyti puikiausią 
lempą.

Netinkama šviesa kenkia akims 
•r jas įstato į rimtą pavojų — ga
dina jų nervas, šiandien kiekvie
nas gali pasinaudoti tinkama, svei- 

-V.'esa ’r turčti jos užtektinai... 
Turėti tinkamą šviesą daug nekai
nuoja, o ji apdraudžia gyvenime 
brangiausias AKIS!

*iv\csa- -Gėrės-
Tai 

kišenėje-
Geresnė 
rus Matyma*.

...apdrausti neįkainuoja
mas akis Tinkama Šviesa

šiandien yra labai lengva įsigy
ti tinkamą šviesą. Jei turi galvo
sūkį kaip turėti tinkamą šviesą 
savo namuose ar biznio įstaigoje, 
pašauk HANcock 3300 ir paklausk 
EDISON LIGHTING SERVICE. 
♦ J°kiV ob,'9«cijų, tik bus su
teikta reikalingos informacijos, 
kurios vertos dolerio bet Boston 
Edison Company klijantams duo
damos DYKAI.

Edison 
Shops

BOSTON

COMPANY

*PIU0 IN TO BITTIU LIVINO

Lk kteKvteną tu«tą



Penktadienis, Kovo 15 d,. 1940 gAR BININ Kj3 _______________ B
taitė, Rita Kasparaitė, BirutaLj 

čiraitė, Ieva Jezukevičiūtė, A- ' I 
nielė Mikalauskaitė, Biruta^l 
Rupkiūtė, Viktorija Kunigony-’ I 
tė ir Aldona Varaškaitė. Daly- ^1 

j vau ja taipgi visas Marijos Vai-^l 
kelių dr. choras. Vaidinimas r^| 
gražus, įspūdingas ir paruoštas ^1 
gražiai. Įžanga 35 centai. /?. j j I 

ik
w

,xi 
M

jų įdo- t-l

, NORWOO», MASS. 
Sekmadieni J lovo 17 d. (Ver- 

įbų Sekmadienį), 7 vai. vakare,' 
; šv. Jurgio lietuvių par. svetai- 
■nėje, St. James Avė., įvyks So- 
dalicijos ir Studentų kuopos va- 

Vadovaujant p-nui A. Giedrai- karas. Gabūs vaidintojai suvai- 
_ . . i”,

i 
Visi, kurie tik gali ir nori pa

matyti gražų vaidinimą, kvie
čiami ateiti į tą parengimą. 
Jaunimas darbuojasi. Mes, ku- j 
rie taip daug sielojamės jauni
mu, kurie norime, kad jaunimas 
darbuotųsi, gausiai ateikime į 
jų rengiamą vakarą. Paskatin- I 
kime juos ir toliau darbuotis.

KAS GIRDĖTI, LIETUVI V 
KOLONIJOSE

PROVIDENCE. R. L

, / * ’• * X ■

Jei Negalite Atvykti 
J Krautuvę

čiui, veikalą suvaidins šie as- dins gražų veikalą “Išdavikai’ 
mens: Andrae Donati garsusis keturių aktų dramą

I Italijos artistas — Adomas A- 
liukonis, Silvia, jo mokinė — E- 
lena Vyšniauskaitė, Jaunikaitis 
— Jonas Okulevičius. Valdinin
kas kalėjimo — Kazys Gede- 
mauskas, Antonio — Antanas 
Bardaris. Po vaidinimo bus so- 

kitokių pamarginimų. Vietinis lo ir dainos- Antanas Giedraitis 
skyrius neseniai yra pasiuntęs ir kviečia visus dalyvau-
netoli pusantro šimto dol. Cen-1 užtikriname, kad jūs
tran Vilniaus reikalams. Sky- nesigailėsite pamatę šį veikalą. Į 
rius žada daugiau darbuotis šia
me reikale. Draugijos, priklau
sančios prie LRKF skyriaus, tu
ri būtinai atsiųsti po 2 atstovu 
ateinančiam susirinkimui, kuris

LRK Federacijos skyrius tu
rėjo savo svarbų susirinkimą 
vasario 27 d., kuriame tarp kitų 
svarbių reikalų buvo nutarta 
rengti prakalbas greit po Vely
kų. Kalbėtojais nutarta pakvies
ti prof. K. Pakštą ir EI. Bortke- 
vičiūtę. Apart prakalbų bus ir 
kitokių pamarginimų. '---------

M. Korespondentė.
į
I

i

į

I 
i

LAIREHCE, MASS

Kovo 10 d., Šv. Pranciškaus 
įvyks kovo 26 d. ir užsimokėti parapijos svetainėje, 6 vai. va- 
metines duokles skyriui. i kare, Sodalietės, vadovaujant

LRK Fed. Skyriaus pirm. kun. J. Skalandžiui, suvaidino 
religinį dramą “Sopulingoji Mo
tina”. Žmonių buvo pilna sve
tainė. Pelno padarė apie $50. I 

Vaidinime dalyvavo: Ona Ja- 
reckaitė — Šv. Marija; O. Jaku
bauskaitė — Marija Magdalietė; 
Rožė Miliauskaitė — Veronika; 
E. Tamašauskaitė — Miriama; 
D. Jakubauskaitė — 
B. Baubaitė — Judita; 
druškevičiūtė — Klaudija; Pilo-

MISIJOS PAVYKO

t

i
l

Nuo kovo 3 d. iki 10 d. čia 
laikė misijas prel. kun. J. Maci
jauskas, kurias žmonės gausiai 
lankė. Visi atydžiai klausėsi jo 
gražių pamokslų ir priėjo išpa
žinties. Tegul Aukščiausias jam 
duoda sveikatos dar ilgus metus 
misijas laikyti. Lankytojas

I

RŪPINASI VILNIAUS 
ATSTATYMU

Kovo 10 d., tuoj po popietinių 
pamaldų, įvyko Federacijos sky
riaus susirinkimas Vilniaus at
statymo ir Vilniečių šelpimo 
reikalu. Nutarta daryti aukų 
rinkliavą. Veik visi atstovai pa
sižadėjo eiti į namus ir atsi
šaukti į visus geraširdžius, pra
šydami aukų Vilniečiams. Rin
kėjai turės speciales knygutes 
su klebono ir Federacijos val
dybos parašais. Tai gražus ir 
remtinas Federacijos sumany
mas. Tikimės, kad visi lietuviai 
tą darbą užgirs ir parems.

Salome;1 - DARBININKŲ SUSIRIN- 
J. An- KIMAS

Sekmadienį, kovo 10 d. įvyko 
Verbų sekmadienį, (kovo 17 to žmona; G. Zenavičiūtė — Rū- LDS 3 kuopos susirinkimas. Nu- 

d. 1940) Šv. Kazimiero auditori- ta; J. Kozmačiutė — Afra; 
joje, Smith St., Providence, R.
I., 7:00 valandą vakare, rengia kevičiūtė — Hatta; 
Šv. Kaizmiero parapijos choras čiūtė — Lija; Rita Miliauskai

tė — Gabrielė; C. Armenaitė — 
jų aktų drama ir koncertas. Dipsas; O. Astrauskaitė — Ka-
- ....... ....... . ............ fira; Juozas Blaževičius — Pi

lotas.I —
Padaryta apendikso operaci

ja E. Jakutytei Barr Sanato- 
rium ligoninėj. Sveiksta.

I

vaidinimą — “Išdavikas”. Dvie-

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER, MASS.

275 Mair, St., Webster, Mass.

i

William J. Chtsholm :
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas” ]

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R I. <

Telephone: i
Ofiso: Dexter 1952 ;

Namų: PI. 6286 i

z

G.
Miliauskaitė — Sara; M. Griš- 

tt.,,.. E_ Zenavi-

Šv. Elzbietos draugija 
mėnesiniame susirinkime, 
11 d., nutarė turėti “ 
party” kovo 31 d.

savo 
kovo 

kiaušinių

Parašykite Laišką!
t

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, artinantis 
pavasariui nori išparduoti visą likusįkailinių kiekį labai numažintomis 
kainomis. Kailinių pasirinkimas labai didelis ir įvairus. Kurios moterys ar 
merginos neturite progos atvykti į I. J. Fox krautuvę pamatyti ir pasi- 
mieruoti kailinių, parašykite šios firmos lietuviui atstovui Bernardui Ko- 
raičiui laišką, pažymėdamos kailinių saizą, o jis pribus į Jūsų namus su 
dideliu kailinių pasirinkimu. Ar Tamstos pirksite kailinius ar ne, neturė
site dėl jo atsilankymo jokių išlaidų. Taigi, pasikvieskite jį į savo namus 
su dideliu elegantiškų kailinių pasirinkimu.

BOSTON, MASS.

Kurios turėsite progos atsilankyti į krautuvę, visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas. 
Per jį pirkdamos kailinius dar sutaupysite 10 nuošimtį nuolaidos.

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti j naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą.

1 1 I ■ I ■ —

Mėnesinis Vyčių 116 kuopos 
susirinkimas įvyko pirmadienį, i; 
kovo 4 d., Aušros Vartų parapi
jos svetainėje. i

į Susirinkimas nuoširdžiai dė- 1 
kojo p-niai M. Vaišnorienei ir 

Jdr. Ant. Karpavičiui už w 
mias kalbas laike susirinkimo, 
švenčiant šv. Kazimiero minėji- 

: mą. Laike susirinkimo prisira
šė 7 nauji nariai. Jie yra: p-lė 
Irena Keršis, Antanas Galubes- 
kis, Petras Platukis, Vincentas 
Kereisa, Karolis Kereisa, Ed
vardas Roman ir Danielius 
Bieliauskas.

Kovo 16 d. mūsų basket bąli 
ratelis žais su Šv. Kazimiero 
parapijos rateliu Commerce 
High Gym salėje. Kazimierie- 
čiai laimėjo prieš tai, bet šį 
kartą mes tikime pralaimėjimą 
išlyginti.

Balandžio 11 d. mūsų kuopa 
turės šokius Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčios salėje. Kiek
vienas turi dėvėti savo senoviš
kus drabužius.

Gegužės 29 d. Bancroft vieš
butyje įvyks Vyčių Naujosios 
Anglijos apskričio šokiai.

Gautas yra iš Chicagos Vyčių 
Centro pranešimas, kad šios 
kuopos vertiems nariams būtų 
duotas laipsnis, po prisiuntimo 
į L. V. Centrą jų kvalifikacijų.

Valdyba.

I

deikis negalėjo dalyvauti, nes .reikalas kovos ir dabar”, 
buvo išvykęs kur kitur.

Pietūs ir koncertas įvyko Co-į pasakė šie svečiai:
lonial viešbutyj. Programoje H. King, C__ „„
dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir (Latvijos ministras Dr. Bilma-

Bankiete dalyvavo ir kalbas 
p. William 

Programoje H. King, Senatorius iš Utah;
Saldžiausios Širdies Viešpaties 

Jėzaus draugijos laikytame su
sirinkime, kovo 3 dieną, buvo 
skaitytus laiškas iš mūsų kai- i Estijos tautinių grupių atsto-' nis; Estijos konsulas p. Kaiv.' 
myninės draugijos Šv. Petro ir!va** Dainavo dain. A. Vasiliaus- Programos vedėju buvo p. Dr.1 
Povilo iš Gardner Mass., kuri kas New Yorko. Labai reikš-' Ellis Haworth.

Antradienį kovo 12 d. įvyko švęs 35 metų jubiliejų. S. Š. V.' kalbą pasakė Estijos ge- j Taipgi dalyvavo ir Suomijos
L. Vyčių kuopos susirinkimas. J. draugija nutarė pasveikinti nera^is konsulas p. Johannes konsulas p. E. A. Aaltic, kuris

tarta po Velykų rengti vakarą.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Vyčiai mokosi veikaliuką, kurį savo kaimyninę draugiją ir iš- ^iv’ Jis tarp k^ko Pareiškė: yra priskirtas prie atstovybėm; 
nutarė suvaidinti kada nors po rinko šiuos asmenis pasveikin-
Velykų.

“Estija ir kitos Baltijos tautos p. W. J. Gilman iš Valstybės 
ir pulk. W. E. |

TtapJ
ti: J. Mičiutą, J. Grigaravičių, kovojo su Rusija dėl nepriklau-, Departmento, 
P. Mickūnų, K. Dėdiną ir Praną * ’

Po Velykų šv. Jurgio lietuvių Aguonį Taigi rengiasi ir 

giau, kurie važiuoja į Gardner į 
svečius. A. Dėdinas.

Kita Tamstų, žinutė suvėluota, 
netilpo. Redakcija.

parapijoje įvyks daug įvairių 
parengimų. Bus rodomi juda
mieji paveikslai, vaidinimui, į- 
vairybių vakarėliai ir tt. Pasi- 
ruoškime visuose parengimuose 
dalyvauti. CSN.

Sodaliečių studijos ratelis, 
kuriam vadovauja kun. J. Ska- 
landis, išsirinko valdybą iš šių 
narių: F. Kiberštaitė, pirminin
kė; B. Baubaitė — raštininkė, 
iždininkė — J. Andruškevičiū- 
tė. Aguonėlė.

GARDHER, MASS.

P. Mickūnų, K. Dėdiną ir Praną somybės praeityj ir jeigu bus Shipp, J. A. V.

WASHIN6T0N, D. C.

Vasario 25 d. Baltlc American 
draugija suruošė pamaldas, pie
tus ir muzikalę programą pami
nėjimui Washingtono gimimo

Šv. Petro ir Povilo pašelpinės' 
draugijos mėnesinis susirinki- 
mas įvyks kovo 19 dieną, 7 va-j 
landą vakare, Millers Opera dienos ir Lietuvos ir Estijos ne- 
House, Pine Street. Valdyba priklausomybės sukaktis, 
kviečia visus narius susirinkti Iškilmės prasidėjo pamaldo- 
tą vakarą ir nevėluoti. Eidami į mis Domininkonų bažnyčioje, 
susirinkimą praneškite ir ki- kur dalyvavo ir Lietuvos pa
tiems nariams arba draugams, j siuntinio žmona, p. Zadeikienė.

A. Juška, fin. rašt. Lietuvos Pasiuntinys p. P. Ža-

Worcester, Mas. t

šeštadienį, kovo 16, 1940 m.,.gustinavičius. Po $1.00 aukojo:
7:00 vakare, įvyks “gala” bas- Aleksandras Kaliunas, Liudvi-į
i-_i-.jt z-.----------- kas Svikla, Antanas Tamulionis

ir Kazimieras Tamulevičius. Ki

Profcslonalni. biznieriai, pramontn- 
kai, kurie skelbiasi ‘•T*arblnlnke” tik 
<■«i verti <k:iitytoin paramos

Vist skelbkitės “Darbininke”.

40c.

4Po Velykų Pirmasis

BALIUS ŠOKIAI
Rengia Šv. Jono Ev. BĮ. Pašai pine Draugija

Šeštadieni, Kovo - Narch 30,1940
Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.

AL STEVENS’ ORKESTRĄ

ketboll žaidimas, Commerce 
High mokyklos gimnastikos 
salėje, tarp šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų ratelių. Aušros 
Vartų ratelis, kuris vieną kartą 
pralaimėjo žaidimą su šv. Kazi
miero rateliu, dabar sugrįžta 
parodyti savo gabumą. Be mūsų 
“old timers”, žais ir jaunuolių 
rateliai, pasirodys, ką jie gali, 
tai iš tikrųjų bus trilypis žaidi
mas. Tikimės turėti Ed. Krause, 
įžymų Olympijos žaidėją, ku
riam teko mokyti basketball ra
telį ir Lietuvoje, už “Referee”.

Šie asmenys sudaro Šv. Kazi
miero ratelį: Jonas Matukaitis, 
Jonas Bendoravičius, Antanas 
Sipas Sipas, Eduardas Pyragas, 
Konstantinas Daučiūnas, Al. 
Smolskis, Antanas Morkūnas, 
Petras Matukaitis, Juozas Za- 
paraskas, Pranas Kondratavi
čius, Jack Whalen ir John Lo- 
gan.

Sekantieji sudaro Aušros Var
tų ratelį: Antanas Grinke, Kazi
mieras Kuraisa, Vincas Kurai- 
sa, Jonas Pigaga, Al. Veraitis, 
Vincas Kasper, Ed. Roman, An
tanas Leketa, Antanas Golem- 

; beskis, Antanas White, Keistu
tis White, Povilas Jankauskas, 

> Juozas Marcinkus, Danielius 
Bundza ir Karsokas.

Kviečiame visus nuoširdžiai 
atsilankyti ir paremti mūsų lie
tuvišką jaunuolių žaidimą, kad 
lietuvių vardą iškeltų aukštai 
šio sporto srityje. Rap.

f

Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
«
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$v. Kazimiero Parapija
“PATRICIJA” SCENOJE

Šv. Kazimiero parapijos Soda- 
lietės, vadovaujant Seselėms 
Kazimierietėms vaidins gražų 
tikybinį veikalą “Patricija”, ar
ba nežinomoji kankinė. Minėtas 
gražus veikalas bus vaidinamas 
Verbų sekmadienyje, tai yra

ti visi taip kaip buvo paskelbta, kovo 17 dieną, 7:30 vai. vakare
1 Šv. Kazimiero par. svetainėje.

Visas pelnas skiriamas parapi- 
Palminėje, kovo 17 dieną, 7, 

valandą vakare, bažnytinėje sa
lėje, Sodalietės ir Marijos Vai
kelių Draugija sudėtinai suvai
dins keturių aktų dramą “Patri
cija”. Vaidinime dalyvauja: Pa
tricija — Irena Keršiūtė^ Okta- 
vija — Anielė Smolskiūtė, Au
gusta — Petronė Marcinkaitė, 
Flavija — Eleonora Keršiūtė, 
Kornela — Veronika Jurgelio
nytė, Myrta — Elzbieta Kaliu- 
naitė, Melita — Pranė Kaliunai- 
tė, Cecilija — Darija Džiaugytė, 
Margarita — Albina Matačins- 
kaitė, Zenobija — Leoną Meški- 
niutė, Lydija — Marcelė Meški- 
niūtė, Afra — Veronika Mence- 
vičiūtė, Irma — Joanna Račkau
skaitė, Eugenija — Rita Tamu
levičiūtė, du kareiviu — Ona 
Kuzmickaitė ir Virginija Volun- 
giutė, šokėjos: Virginija Leke-

jai. Įžanga tik 35 centai. Rengė
jos visus kviečia atsilankyti ir 
paremti savo parapiją.

Vaidins sekančios artistės: —• 
Patricija — A. Rainikaitė, Fla
vija — J‘ Jurgelionytė, Oktavi- ' 
ja — O. Pociūtė, Šv. Cecilija —• 
O. Burdulytė, Augusta— B. Ma
tulytė, Melita — B. Stepanaus- 
kaitė, Myrta — A. Poškaitė, Ir
ma — A. Poškaitė, Afra — P. 
Ardavičiūtė, Eugenija — A. I- 
vaškaitė, Margaryta — R. Pup- 
kaitė, Geraldina — J. Buivydai- 
tė. Kitos vaidintojos: J. Tamso- 
naitė, A. Kandrotaitė, J. Malec
kaitė, D. Galevičiūtė, A. Sara- 
paitė, J. Blavackaitė, K. Miliu
tė, ir G. Grigaitė.

Viršminėtą veikalą vaidins 
šios parapijos gabiausios vai
dintojos, todėl kviečiami daly
vauti skaitlingai. Rap.

I

Aušros Vartų Parapija
Praėjusiame “Darbininko” nu

meryje Vilniaus reikalams au
kotojų sąraše įvyko keletas klai
dų, kurias šiuomi atitaisau.

Viktoras Buda aukojo $5.00. 
Po $2.00 aukojo: Ignas Pigaga, 
Mykolas Nedzveckas ir J. Au-

New England Coke yra mėgiama* ku
ras, dėlto, kad yra atsakingas, ekonomiš
ka* ir mažai reikalinga* priežiOro*. Nau
joje Anglijoje yra aprūpinama 175.000 iei- 
mo*. Visi iiais Coksai* patenkinti. Užsi
sakyk ir Tamsta.

STETSON FUEL
CORPORATION

SO. BOSTON, MASS. 496 FIRST ST., 
SOUth Boston 1540

I
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VIETINĖS ŽINIOS
INTERTYPOS ŠOKIŲ 

FONDAS AUGA

ŽINUTES Šv. Petro par. bažnyčioje bus 
vaikščiojamos Stacijos. Po Sta
cijų įvyks mažojo choro prakti
ka.

7 vai. vak., merginų choro 
praktika.

7:30 įvyks Stacijos ir sutei
kiamas palaiminimas.

Po tam įvyks Federacijos sky
riaus svarbus susirinkimas, ir 
šv. Vincento Labdarybės drau
gijos susirinkimas.

•9

Sekmadienį, prieš pirmas šv. 
mišias, t. y. 7 vai. ryte, priva
tus Verbą šventinimas. Sekan-

Kovo 11 d., mirė Kastantas 
’akštys, savo namuose, 46 
lount Everett St., Dorchester, 
>4 metų, penkis mėnesius pasir

gęs. Jis paėjo iš Skapiškiu pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
30 metų. Paliko žmoną Oną 
(Fortmeistraitę), sūnų Stanis
lovą, dukterį Oną, brolį ir sese
rį. Palaidotas kovo 14 d-, iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, Naujos 
Kalvarijos kapuose. Melskimės 
už mirusius.

Kovo 13 d., šv. Petro par. baž-'čios šv- laikomos 8
nyčioje, apart vietinių kunigų įVlk trečiąsias šv. mišias,
laikė šv. mišias ktm. Geraldas. > būtent, 9 vaL ryte bus iškilmin- 
C. P., kun. J. Daunis ir kun. M?^^ verbos šventinamos ir dali- 
Šmigelskis, MIC. į narnos. 10:45 prasidės kun. My-

_________ j koto Šmigelskio MIC., primici- 
Kovo 14 d., 8 vai. vak., Muni-J0^

cipal salėje, įvyko debatai tarps Primicijantas suteiks savo pa- 
Bostono Kolegijos studentų ir [laiminimą po kiekvienu šv. mi-
Šv. Kryžiaus kolegijos apie pre
zidento Roosevelto trečią termi
ną (Third Term).

Penktadienį, 4:15 vaL p. p..

DAKTARAI

aių. Žmonės neturėtų bandyti 
visi susitalpinti bažnyčion per 
paskutines šv. mišias.

Po primicijų pamaldų, tuojau 
įvyks bankietas pagerbti kun. 
M.* Šmigelskį. Visi gražiai pasi- 
rodykime.

Kad nekenkti primicjų bankie- 
tui būtų gera pradėti valandą 
vėliau Vyčių kuopos susirinki
mas. kurs yra skelbiamas 2:30 
vai. p.p.

Po Velykų šeštadienį, kovo 30 d., 7:30 vai. vakare, 
Municipal Building salėje, Šv. Jono Ev. BI. Pašalp. 
Dr-ja, “Darbininko” Intertypos fondui rengia šokius, 
į kuriuos nuoširdžiai kviečia dalyvauti. Gros Al Ste- 
vens orkestrą.

Šv. Jono Draugijos nariai, norėdami padaryti gra
žaus pelno, stoja į rėmėjų eiles, kad padidinus Inter
typos fondą. Pereitą savaitę įstojo sekantieji:
I. Vadeikis, So. Boston, Mass................
Eva Kuderauskienė, So. Boston, Mass. 
Dr. Edw. Jurkonis, So. Boston, Mass.... 
P-nia Antanavičienė, So. Boston, Mass. 
K. Rusteika, So. Boston, Mass.............
Chas. Gelzinis, So. Boston, Mass...........
Ona Tamulynienė, So. Boston, Mass. ... 
Ona Černauskiūtė, Dorehester, Mass....
J. Giedraitienė, So. Boston, Mass..........
A. Vitkunskienė, So. Boston, Mass.......
J. Žareikienė, So. Boston, Mass............
M. Kriaunelienė, Newton Upper Pails, 
M. Žilinskienė, So. Boston, Mass...........
A. Žarkauskas, So. Boston, Mass.........
Natalija Dismonienė, Montello, Mass... 
Ona Sinkevičiene, So. Boston, Mass. .. 
A. Zapustienė, So. Bosotn, Mass...........
K. J. Ambrose, Weymouth, Mass.........

IYA1R0S SKELBIMAI

skiriamas Seselėms mokyto
joms. Įžanga nedidelė. Visi atei
kite. Kvieslys.

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.30 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00!

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams už nuo
širdumą ir gausią paramą.

St., Dorchester, Mass. arba 
“Darbininko” administracijai, 
366 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass. Tas, kuris rado ir grąžins, 
gaus du doleriu radybų. Man tas 
rožančius brangus, nes iš Lietu
vos. Jonas Overka.

nu

Lietuvis Dantistas
ILKapočias

251 W. BROADWAY, 
So. Boston, Mass.

TEL ŠOU Boston 2660
Ofiao valandos nuo 9 iki 12,
1:30 Dd 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Suba tomis nuo 9 Dd 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

PIRMUTINĖ PRAMOGA 
PO VELYKŲ

Kovo 7 d. vakare, Bostono 
miesto ligoninėje mirė Rolandas 
Ketvirtis, 25 metų amžiaus, pp.

T«l. TROwbridge 6330.

Jotai Repshis, M. D.
(REPSYS7

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq^ 
Cambridge, Masa.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 9 — B.

ĮVAIRUS SKELBIMU

kovo ČL,

Tel. Kirkland 7119

Patine Luzackas, MD, 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel. ŠOU 2805

Br. L L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro *

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Pirmutinė pramoga po Vely
kų tai didžiulis balius — šokiai, 
kuriuos ruošia Šv. Jono Ev. BĮ. 
Pašalpinė Draugija, šeštadienį, 

1940, Municipal
Building salėje, E. Broadway, 
So. Bostone.

Kuomet Joninė ruošė savo si
dabrinio jubiliejaus balių, tai 
virš 1000 žmonių dalyvavo. 
Šiame baliuje dalyvaus daug 
daugiau, nes šio baliaus pelnas 
eis laikraščio “Darbininko” In- 
tertypo fondan, todėl į jį atsi 
lankys ne tik visi Šv. Jono 
Draugijos nariai, bet ir visi šio6 
apylinkės "Darbininko” skaity
tojai prieteliai ir rėmėjai.

Šv. Jono Ev. Draugija yra di
džiausia ir turtingiausia pašel- 
pinė draugija ne tik Bostone, 
bet ir visoj Naujoj Anglijoj. Jo6 
ruošiami metiniai baliai būna 
skaitlingiausi. Šiam baliui yra 
paimta geras orkestras ir puiki 
didžiulė salė, todėl visi lengvai 
galės sutilpti ir po ilgai gavė
niai pasiliksmmti. Visi į Joninės 
balių, kovo <7. d. Municipal 
Building. Jonietis.

!t
Jeigu Kas Rado,

SEPTYNI ŽODŽIAI
Verbų sekmadienį, kovo 17 d., 

vakare 7:30, didysis parapijos 
choras išpildys “Septynius Kris
taus nuo Kryžiaus Žodžius” — 
Dubens.

Choras vadovaujant muzikui 
M. Karbauskui, senai jau lavi
nasi. Pamokslininkas kiekvieną 
Žodį trumpai aiškins.

Visi iš visur prašomi dalyvau
ti šiame puikiame bažnytiniame 

’ koncerte. įžangos nebus.

Baisi Tragedija Lietuviu

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas 
Jwza$ B. GaiRs 
Veda vtookias provas.

Daro visokius legaBus dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Nonų: TALbot 2474

MmJ.Grigalu 
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS 

8OU 1761 Room 3

52GSL Tel. MU 4977
16 Thumn Rr, BŽe 1543

A J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon SU Boston
Room 627, Tel. CAP 9154 

101 Bazter SL So. Beatoj 
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
25 Hunnevvell Avė., Brighton

Tel. STA 8659

Taipgi tr pataisau

366 WE«T BROADWA>
So. Barter, Mm>Eroad Broalc, Conn. — Perei- - 1 

r < tą sekmadieni, kovo 10 d. p. A-1 
domas Eglevičius grįžęs iš baž-j 
nyčios į namus rado savo dvi ■ 
dukteris nužudytas ir žmoną 
mirštančią dėl padarytų mirtinų >, 
žaizdą peiliu. Jo žmona Elzbieta I 
mirė po 13 valandų kančių I 
Roekville miesto iigosiinėje.

Valstybės policija išaiškino 
tragediją. Sako, kad Elzbieta 
Eglevičienė, 42 m. amžiaus, pri-. 
sipažino prieš mirtį, kad ji sa-. 
ve žudė po to, kada nužudė sa-{ 
vo dvi dukterį: Oną, 23 metų 
amžiaus, ir Doris, 9 metų am
žiaus.

Tyrinėjimas parodė, kad mo
tina vyresniąją dukterį Oną nu- į 
žudė, perplaudama jai gerklę, 
skustuvu, o jaunesnę dukterį 

; pasmaugus prigirdė maudynėje. 
1 Po to pati sau peiliu padarė 

mirtinas žaizdas. Tai baisi tra- 
.,o„6C15.| gedija kurios kitaip niekas ne_

bankietui. Prašome laiku sueiti.! išaiškina kaip tik pamyšėlės 
kaip nurodyta, ir galėsime ank- j 
sčiau užbaigti. žmonės, kurie gyveno ant an-

Rast. J. Glineckis. try tame pačiame name 
m -a a a___ c girdėjo šauksmą: “Gelbėkite;
Tognr Anfomommi JUZeiae mane! Gelbėkite mane!”, manėj 

MCryffldS kad tai paprastas šūkavimas.
---------- Elzbieta Eglevičienė, nors ir

PERSTATYMAS
Kovo 19, Šv. Juozapo šventės 

vakare, mokyklos mokiniai per
statys “Vakarienbutį”, parapi
jos salėje, Windsor St., Cam 
bridge, 7:30 vakare.

Tikrai šis veikalas vertas vi
siems pamatyti. Visas pelnas

Petro ir Alenos Ketvirčių, gyv. 
Roslmdale, sūnus. Paliko nu
liūdime tėvus Petrą ir Aleną ir 
brolį Edmondą. Palaidotas sek
madienį, kovo 10 d., 2 vai. po 
pietų.

NUOŠIRDI PADĖKA

u

Saofh Bestai Gange
BROLIAI STRAKAUSKAl, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgTysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mass.

SUSIRINKIMAS

Šv. Jono Ev. BĮ. pašelpinės dr- 
jos susirinkimas, įvyks sekma
dienį, kovo 17 d. bažnytinėje sa
lėje, W. Fifth St., So. Boston, 
Mass. 12:30 vai. vidudienį, tuoj 
po sumos. Seventh St. salė užlei
džiamą kun. Šmigelskį pagerbti

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai iiplautl, 

paveskite ŽJ darbų mums.

OoeenAnnLaundry, Ine.
7—VEIIerySt.,

PeterP.Pievadi
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjaa. 
SodewaH, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Getas Darbas — Kainos Žemos

324 E St, So. Boston.
TEL ŠOU 1452

ApokaltUavimai ir patarimai dykai

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 Dorehes- 
ter Avė., Dorchester, Mass.

(11-15)

Reiškiu nuoširdžią padėką vi
siems ir visoms draugams ir 
draugėms už surengtą bankietą 
mano pasirinkto mokslo užbai
gimo ir išlaikymo valdiškų kvo
timų proga. Bankietas įvyko 
Fox and Hounds klube, kovo 13. 
Dr. Emilija Rodd (Rudokaitė)

DIDŽIAUSIS SO. BOSTONO
BARGENAS—S75OO.OO
šešių šeimynų namas. Viskas

PRIERAŠAS. Dr. Emilija 
Rodd (Rudokaitė) yra opto- 
metristė ir praktikuoja Dr. J. 
L. Pašakarnio ofise, 447 Broad- 
way, So. Bostone. Linkime ge
riausių sėkmių naujai profesio
nalei.

naujai pertaisyta. Naujas plu-l 
mmgas. Nauji ąžuoliniai fliorai. 
šeši enamel pečiai. Nauji kapa- 
ro boileriai. Naujos maudynės. 
Nauji užpakaliniai piazai. Ren- 
dų atneša per metus $1488.00. 
Atlieka gryno pelno suvirs — 
$1000.00 per metus.

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

Vieš# Padėka

Kovo 12 d. vakare du vyrai turėjo sąmonę, bet gerai negalė-1 
pavogė automobilių Back Bay, jo kalbėti. Kada policija paklau 
Bostone, kurio savininku buvo 
tūla Mrs. Cavicchi iš Somervil- 
le. Vagiliai važiuodami trenkė į j 
dvi merginas, būtent. Exildąį 
Banregard, 14 m. amž., gyv. 287į
W 2nd St. ir Aleną Rakauskai- i jokių nesusipratimų nebuvo. La- i 
tę, 18 m. amž., gyv. 147 Silvėrinį gražiai sutikime gyveno.

i 
i

sė jos: “Tu tur būti staiga ne-į 
tekai proto?” Ji galvos lingavi
mu atsakė: “taip”.

Policija, kuri tyrinėjo šeimos, 
gyvenimą, pareiškė, kad šeimoj ;

Telef. Arlington 5537-J

LaisniMtas Kootraktorius
Statau naujus 
ir taisau se
nus namus.

Darbas pilnai 
garantuotas.

J. J. Kirsis
32 Hawthorne Avė.,

ARLINGTON, MASS.

St., kurios išlipo iš autobuso. 
Sužeistos mergaitės buvo nuvež
tos į Bostono miesto ligoninę, 
kur jom suteikė pirmąją pagal
bą Jos buvo paleistos iš ligoni
nės į namus.

Vagiliai, pert r enk 7 ir sužeidę 
merginas, nesustojo, bet nuo C 
ir 7th Streets važiavo kelius 
Mokus toliau. Bevažiuodami 

1 trenkė į kitą stovintį automobi
lių ant 5th Street. Sudaužė sto- 

į vintį ir vogtą automobilių pa
bėgo, palikę gatvėje. 1

Policija tikisi vagilius sugau
bi. Greičiausia bus kokie vaike
zai.

Dukterys buvo labai gražiai iš
augintos. Taigi aišku, kad mote
ris tuo momentu neteko oroto.

I *
Gaila šeimos.

HBDSOH, MASS. lietuvis Hantelis
C. X KUČINSKAS (KAY)

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

1.1. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

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

Prabėgus Kun. Andriejaus 
Naudžiūno, MIC, primicijų pro
ga jo pagerbimui surengtam 
bankietui, kuris įvyko kovo 10 
d., š. m., Šv. Petro liet. par. sve
tainėje, So. Bostone, norisi tarti 
nuoširdžiausią padėką visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie to tankisto surengimo. Y- 

1 patingos padėkos reiškiame mū
sų kleb. kim. P. Virmauskiui, 
toomsatcriui kun. K. Jenkui, 
kalbėtojams - kunigams: Juš
kaičiui, Andriuškai, Norbutui, 
Strakauskui, Gerataui, ir Ur- 
bonovičkri. Taipgi daug darbo 
įdėjusioms šeimininkėms — 
Barolienei, M. Jeskevičienei, 
Staniliūtei, K. Masiiienei, 
Peškienei, M. Kulmočienei, 
Pačiulienei, M. Slatkevičienei, 
M. Volungevičienei ir energin
goms patarnautojoms: O. Baro- 
Iytei, A. Masiulytei, Z. Jaskevi- 
čienei, S. Mickevičiūtei, N. Pe- 
čiuliūtei, M. Masionytei, E. Ma- 
caitei, K. Skritskiūtei, A. Vasi
liauskaitei. Taipgi tvarkos sar
gybai — J. Kasperui, A. Šidlau
skui, p. Barokui, p. Grigaliū
nui, p. V. Valatkai, St. Grigana- 
vičhii. Ir daugiausiai pasidarba
vusioms prie tikietų — M. Kil- 
monytei, A Majauskaitei, M. 
Grimas, M. žuronmlrienei, M. 
Kavotienei ir kitoms... Ir vi
siems dalyviams, kurie taip 
skaitlingai atsilankė.

Reikšdami savo giliausią pa
dėką visiems prašome Aukščiau
siojo, kad jis suteiktų savo at- 

■ lyginimą visiems už pareikštą 
* gerašfrdingumą.

Rengimo Komisijos Vardu 
I Vyriausias šeūnminkas,
j K. dW7oM8kS8.

Vietinis katalikų klebonas 
kun. Edwardas Conroy užkvie
tė kun. K. Jenkų iš So. Bostono, 
išklausyti lietuvių katalikų Ve
lykinės išpažinties, kovo 18 d., 
4 vai. p. p., ir 7 vai. vakare. Ge
ra tai proga visiems Hudsono 
lietuviams katalikams atlikti 
Velykinę.

Profesionalai, biznieriai, pramonln- 
•ai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkite* “Darbininke”.NAUJA VAISTU KNYGA

Sveikata Ligoniams
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti, 

i f Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai). 
Kaina su prisiuntimu 51.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį doleri laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth st-, So. Boston, Mat*.rožančių su dviem kryžiukais, 

tai prašau grąžinti man šiuo a- 
Jsdresn: Jonas Overka, 41 Bailey Res. Šou 3729 Šou 4618

1 *'* - * — **---- FaLiTnuaMui rumiiuro
MOVERS— 
Imured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

1

Telephone
SO. BOSTON 

ieat

Namų Tel. 5307

Lucy N. Yakta 
LIETUVE ADVOKATE 
(JEKIMAUčUTt) 

14 Kopė Si., 

Greerrfleld, Mass.

k

»
I

Bay Tiew Motor Servke
STUDEBAKER

Automobilių h* Trakų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravf 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 8th St.,
•OUTH BOSTON, MASS.

Jee. Kapoti ūna» ir Peter Trečioką*
Savininkai.

« »

K. 
O. 
K.
M.

a y 1
Linksmiausių Velykų Švenčių!

l Diamond Cafe i

^305 Broaaway, So. Boston, Mas6.

4 Third Street Cafe, Ine. f
yl

58 Dorchester St., So. Boston, X 
Massachusetts X

į

t♦I*y SAVININKAI —
? A. P. NEVIERAirPr. RAZVAOAUSKAS

GRABORIAI

S. Barase vičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS AIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

VALGOMOJI BAIKTy KRAUTUVES
Rtefctl pas Mmierhia mūsą, vstsius. daržoves Ir kitokius daiktus, kurio. 

itelMsai "Darbininke” apsimoku nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma-; 
•nlal patarnauja. Nuėję J bitą kurią krautuvę pasakykit^ kad jų skelbimą: 
aattte "Darbtatmu".

Perta Bushmanas
48 CRESCENT A VENUE, 
Telephone COLumbta 6702 

39 SAVIN HILL AVENL'E, 
DORCNESTE3, MASS.

K. Sitflauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9387
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Profesionalu t biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
lai verti skaitytojų paramos.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2909



Rytinių Valstybių Žinios

I

I

i

u

lATERBURY, CONN

!

Penkiadienis, Kovo 15 d,. 1910

i 
I

41 kp. vice-pirm. atkalbėjo mal
dą, ir po to pakvietė p. L. Ket
virtį iš Jersey City, L. Vyčių 
organizacijos 2-jį vice-pirminin- 
ką. toastmasteriu.

nešti savo siuvimo ir mezgimo 
įrankius.

NEW BRITAIN, CONN.

Tik patraukit tą raudo
nąją kaspinėlį pakelio 

viršuje...

BROOKLYN, N. Y.
MINĖJO SAVO GLOBĖJO

ŠVENTĘ
Sekmadienį, kovo 3 d. New jį. J. Vyčiai labai džiaugiasi,

Yorko ir New Jersey L. Vyčių kad nauja kuopa įsikūrė Bronx, 
apskritis iškilmingai minėjo sa- • n. Y. Linkime geriausių sek- 
vo globėjo Šv. Kazimiero šven- mjų. Pakviestas buvo tos kuo- 
tę. Tą dieną Apreiškimo par. pog pirm. p. Jonas Sveikata pa- 
bažnyčioje įvyko iškilmingos sakyti kalbelę.

x

Lietuvių Vaizbos Buto choras 
padidėjo 4 nariais. Choras ren
gia šokius Nemuno svetainėje, 
balandžio 7 d., gros Ed. Digimo 
orkestras.

Lietuvių Vaizbos Buto pagel- 
bininkės turės savo susirinki
mą kovo 18 d., pirmadienio va
kare 8 vai., L. Vyčių svetainėje.

šv. mišios L. Vyčių organizaci
jos intencijai 11 vai. rytą. šv. 
mišias atnašavo kun. Petraus
kas, L. Vyčių 41 kp. (Brooklyn, 
N. Y.) dvasios vadas. Nežiū
rint blogo oro, Vyčiai gausiai 
dalyvavo pamaldose. Labai gra
žų įspūdį padarė, kad jaunimas- 
Vyčiai “in corpore” ėjo prie 
Dievo stalo.

Tuoj po šv. mišių, parapijos 
svetainėje įvyko bendri pusry-

Šimtai tikinčiųjų naudojosi 
Dievo malonėmis.

Nuo kovo 3 d. ligi kovo 10 d. 
mūsų Šv. Andriejaus parap, baž
nyčioj, įvyko šv. Misijos, kurias 
vedė Tėvas P. Aukštikalnis, S. 
J. Nors pradžioje misijų pasitai
kė oras labai blogas, bet geros 
valios žmonėms tas nepakenkė, 
nes visuomet buvo beveik pilna 
bažnyčia. Visi noriai klausėsi jčiai- P- K- Kazlauskas, L. Vyčių 
Dievo žodžio iškalbingo pamok-į 
slininko. Šimtai artinosi prie! 
Dievo stalo ir todėl sudarė kilnų 
šventą įspūdį. Parapijiečiai yra 
kartu dėkingi savo dvasios va
dams ir tėveliui Aukštikalniui 
už šias dvasines iškilmes, taip 
rūpestingai surengtas. Per šias 
misijas padidėjo ir šv. Pranciš
kaus sekėjų būrelis, nes prisira
šė 7 naujos sekėjos. Sveikinam 
ir linkim pavyzdingo sekimo sa
vo malonioms seserims, naujai 
užsėdėjusioms šv. Pranciškaus 
rūbą.

MIRTIS
Kovo 5-tą d. po trumpos ligos, 

General ligoninėje mirė J. Sin- 
tavičius, 48 metų amžiaus, pali
ko nuliūdime žmoną, du sūnų 
ir dvi dukteris. Septyni mėne
siai vos prabėgo, kai jis palai
dojo savo dukrelę, 21 metų am
žiaus, ir visos šeimos dar buvo 
neužmirštas skausmas, kai vėl 
mirties angelas atskyrė amžinai 
patį šeimos tėvą. Te stiprina 
Dievas šiame gyvenime likuBius 
žeimos narius.

Kovo 6-tą d. mirė po ilgos 
nervų ligos a. a. Jurgis Kochan- 
skis, 76 metų amžiaus, tai vie
nas iš pirmųjų lietuvių gyven
tojų šioje kolonijoje, nes jis 
pragyveno šioj šaly virš 50 me
tų. Liko liūdesyje velionio žmo
na, Petronėlė Kochanskienė, ku
ri yra uoli darbuotoja parapijo
je. tris sūnus, ir dvi dukteris. 
Palaidota su bažnytinėmis apei
gomis, Šv. Marijos kapuose. Lai 
Dievulis suteikia amžiną ramy
bę mirusių vėlėms ir suramini
mą liūdesio paliktoms šeimoms.

Šviežus ūgaretai į ZIBTEREJIMĄ!
DARBININKA8

Kaspinėli* čir kitelis aplink 
virty — kiaurai perplaus dvi 

Cellophane eiles...

Viršus nusiims, švarus! 
Amerikos šviežiausi cigaretei ir 

lengviausi atidaryti!

I

8

ROCHESTER, N. Y.
' 3 1

PAMALDŲ TVARKA VERBŲ 
SEKMADIENĮ

Verbų Sekmadienį, kovo 17 d., 
mišios įvyks kaip paprastai 8 
vai. ir 9:30 vai. anglų kalboje 
pamokslu ir 10:30 vai. suma. 
Prieš sumą bus šventinamos ir 
dalinamos verbos su procesija. 
Klebonas visus ragina dalyvauti 
laike sumos bažnyčioje, nes tos 
verbos ir procesija simbolizuo
ja garbingą Jėzaus įžengimą į 
Jeruzalę. Su ta diena taipgi pra
sideda Didžioji arba Jėzaus 
Kančios savaitė, kuri baigiasi 
Didžiuoju šeštadieniu.

1

ALTORIŲ PAPUOŠIMUI 
VAKARĖLIS

šventinimas įvyks ateinantį a 
landžio mėn. 21 d. Mūsų paras 
ja įsikūrė prieš 50 metų. Per 
laiką pastatyta jau ir antra k 
talikų bažnyčia. Pirmoji bui 
medinė, po žeme, viduryj mie 
to. Antroji, (dabartinė) nauj 
graži, akmeninė. Artimesnį 
kolonijos, norėdamos susipažiį 
ti su mūsų miesteliu, gyveninį 
ir nauja bažnyčia kviečiamos a 
silankyti balandžio 21 d. į nai 
jos bažnyčios pašventinimo i 
kilmes.

LIETUVIAMS B!
ŽINOTINA

Gražias ir turiningas kalbas 
pasakė kun. N. Pakalnis, Ap
reiškimo par. klebonas; kun. 
Petrauskas, tos parapijos vika
ras; p. M. Norkūnas iš Lawren- 
ce, Mass. L. Vyčių organizaci
jos įkūrėjas; p. J. B. Laučka, 
“Amerikos” redaktorius; p. 
Vincas Kružinskas, apskričio 
pirmininkas; p. Jonas Gedma- 
nis, apskričio vice-pirmininkas; 
p. M. Kvietkauskaitė, apskričio 
raštininkė; p. Kazys Basanavi
čius, apskričio iždininkas.

Po pietų įvyko L. Vyčių aps
kričio susirinkimas Apreiškimo 
par. svetainėje, p. Vincas Kru
žinskas, apskričio pirm, vedė 
susirinkimą. Maldą sukalbėjo 
kun. A. Pakalnis, C. SS. R. iš 
Bronx, N. Y. p. Juozas Bulevi- 
čius, L. Vyčių 41 kp., Brooklyn, 
N. Y. pirmininkas, sveikino aps
kričio atstovus. Vyčiai labai 
džiaugėsi, kad tame susirinki
me dalyvavo p. Mykolas Norkū
nas iš Lawrence, organizacijos 
įkūrėjas, p. Norkūnas pasakė 
gražią kalbelę.

Vyčių Dienos komitetas pa
skelbė planus. L. Vyčių Diena į- 
vyks kada nors rugpjūčio mė
nesyj.

Atletikos komitetas pranešė, 
kad L. Vyčių apskričio bowling 
lygos čampionatą laimėjo Eliza- 
betho Giants iš Elizabeth L. 
Vyčių 52 kp. Pergalės bankie- 
tas įvyks kada nors balandžio 

į mėn., ir ten bus įteiktos dova- 
Įnos. Ping pong tornamentas į- 
vyks balandžio 14 d., Bayonne. 

į Dėl metinio track ir field planai Kiekviena narė prašoma atsi
bus apkalbėti kovo 29 d., Šv. O- 
nos par. svetainėje, Jersey City,

Matykite OLD GOLD’S Naująjį

ZIP-TOP" Pakelį!
PADVIGUBINKITE savo rūkymo smagu

mus tikrai Šviežiais cigaretais — tikrai 
patogiuose pakeliuose! Nevien kad tai pui
kiausias tabakas ką pinigas gali nupirkti, bet 
su savo šviežiu skoniu ir kvapsniu dvigubai 
užantspauduota extra Cellophane eile. Pamė
ginkite “Zip-Top” labiau sušvelnintų Old 
Golds šiandien — bet kurioj cigaretų krautu
vėje!

Daug kitų svarbių dalykų, 
kaip tai: apskričio ritualas, 
konstitucija ir tt. buvo pakalbė
ta. Susirinkimas užsibaigė mal
da, kurią sukalbėjo kun. A. 
Paulekas. Kitas susirinkimas į- 
vyks gegužės mėn., Elizabeth, 
N. J. Po susirinkimo dalyvius 
pavaišino L. Vyčių 41 kp. K. V.

<

<
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by P. Lorlllard Co. ™

Verbų Sekmadienio vakare 
Sodalietės rengia vakarėlį su 
vaidinimu, kurio visą pelną ski
ria papuošimui altorių laike Di
džiosios Savaitės pamaldų ir 
Velykoms. Tikslas to vakaro y- 
ra labai gražus, nes gėlėms šį
met esant nepaprastai bran
gioms, todėl jeigu norime maty
ti gražiai papuoštus altorius, vi
si parapijiečiai yra nuoširdžiai 
prašomi dalyvauti tame paren
gime. Labai nesmagu yra vai
dintojams, jeigu jie deda savo 
darbą per ilgą laiką ir turi vai
dinti keturioms sienoms. Ka
dangi tikslas vakaro yra Dievo 
garbei, todėl prisidėkime visi 
prie to kilnaus darbo sodaliečių.

Kurie biznieriai norėtų įsteid 
ti savo biznį Washingtone, dJ 

pot, dabar geriausia proga. Re| 
kia nupirkti seną bažnyčią, ki 
ri yra labai patogioje vietoj 
bizniui ir įsteigti ten savo nori 
mą biznį. Norintieji nepraleiski 
te progos. Kreipkitės pas A. I 
Krikščiūną, Washington Depol 
Conn.

Lietuvių radio programos Wal 
shingtone žmonės klausosi ii 
giriasi. Patariama pasiklausyti 
Washington muzikantų progral 
mos kiekvieno ketvirtadieni! 
vakare, 7:30 vai. iš stoties WH 
RY, kilocycles 150. Parašykit! 
man, kaip mūsų programa pa! 
tinka šiuo antrašu: A. P. Krik] 
ščiūnas, Washington Depot, Ctl 

A. P. Kr

HARTFORD, COHN.
LIGONINĖJE

89Kovo 8 d., š. m., LRKSA 
kp. ižd. globėjas Vincas Gauba 
sunkiai susirgo ir išvežtas ligo
ninėn. Kovo 7 d. vakare Šv. Tre
jybės parap. svetainėje įvyko 
bingo lošimas, jis vyksta kiek
vieną ketvirtadienio vakarą. Šia
me bingo žaidime jis dalyvavo 
sveikas, o ryte jis išvežtas ligo
ninėn. Taipgi 89 kp. pirmininkės 
Petraitienės dukrelei padaryta 
operacija. Girdėti, kad ji sveik
sta. Gydytojai kitokios išeities 
nerado kaip tik padaryti opera
ciją ir neapsiriko. 89 kuopos na
riai linki, kad ligoniai kuogrei- 
čiausiai pasveikti}.

;’i,

LDS 6 ir LRKSA 89 kuopos 
kovo 17 d., 7 vai. vakare, 1940 
m. pakvietė filmininką J. Ja
nuškevičių, Jr. parodyti Hart
fordo lietuviams garsinius, nau
jus ir spalvuotus judamus pa
veikslus. Paveikslai apima visą 
Lietuvos ir Vilniaus krašto gy
venimą.

Paveikslai bus rodomi liet, pa
rapijos mokyklos svetainėje, 
339 Capitol Avė. kampas ir 
Broad St.

Visi kviečiami skaitlingai da
lyvauti. Įžanga 35c., vaikams 
15c.

KRISTAUS KANČIOS 
VAIDINIMAS

Kovo 15, 16 ir 17 dienomis 
Auditorium’e, 875 East Main 
St., bus Kristaus Kančios vai
dinimas. Tas vaidinimas yra la
bai svarbus, primenantis visus 
kentėjimus mūsų Išganytojaus 
ir yra vaidinamas labai gerai 
prisirengusių artistų. Patartina 
visiems pamatyti, nes apart vai
dinimų vakarais, vaidinimai į- 
vyks ir po pietų, kovo 16 ir 17 
dienomis. Tas yra ne krutami 
paveikslai, bet gyvas vaidini
mas. Vyturys

Girtuokliavimas, kūniš- 
koji meilė, pavydas ir vėl 
nias — visi lygūs tarp ia< 
vęs. Ką jie užvaldo, to pro 
a pražudo.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 tfashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limoeinal dšl visokių reikalų.

PARENGIMAI

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

Kovo 8 d. įvyko Moterų Są
jungos 43 kuopos mėnesinis su
sirinkimas pas kuopos vice-pir- 
mininkę M. D., 60 Francis St. 
Susirinko gražus būrelis sąjun- 
giečių. Priimta komisijos rapor
tai iš buvusios draugiškos va
karienės. Nutarta vėl šaukti su
sirinkimus Vyčių name, 85 
Green St., kiekvieno mėnesio 
antrą penktadienį 8 vai. vakare.

Balandžio 7 d., š. m., 
dienį, atvyksta Hartf? dan wa- 
terburiečiai suvaidint LRKSA 
89 ir LDS 6 kuopoms veikalą, 
nes jos numatė, kad waterburie- 
čiai, vadovaujant komp. A. A- 
leksiui, turi paruošę gražų vai
dinimą
Veikalas 3 aktų, kurį Hartfordo 
lietuviai turės progos pamatyti. 
Po vaidinimo bus dainos ir tau
tiški šokiai.

.ekma-

“Sugrįžo Laimė”.

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

Telefonas
VVorcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
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i [ todėl yra kviečiamos, visos ka- 
i! talikės moterys ir merginos at- 
Į1 silankyti į susirinkimus. Tiki

mės greitu laiku mūsų Sąjunga 
žymiai padidės, nes daug jau 
turime naujų narių, kurios pasi
žadėjo daug darbuotis Sąjungos 
gerovei.

SUSIRINKIMAI
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Kovo 10 d. buvo suruošta va
karienė, 893 Bank St., kurią su
rengė Liet. Vaizbos Buto nariai 
choro vedėjui p. Šmickui išleis
tuvių proga, kuris dėl savo pri
vatinių aplinkybių turėjo atsi
sakyti nuo užimtojo darbo. Visi 
suteikė jam pagarbą širdingai 
linkėdami ir atsisveikindami jį. 
Taip pat buvo sutiktas naujas 
mokytojas, kuris apsiėmė tą 
darbą varyti pirmyn ir vado
vauti radio chorui. Jis yra 
mums visiems gerai žinomas, tai 
p. Petras Bmžauskas, iš New 
Britain, Coim. Lauksime jo lin
ksmų dainelių. Jf. Digimienė

Kovo 25 d., š. m., 7:30 vai. va
kare šv. Trejybės parapijos sve
tainėje įvyks LRKSA 89 kuopos 
priešseiminis susirinkimas. Su
sirinkime bus renkami delegatai 
į 52 Seimą, kuris įvyks Worces- 
ter, Mass. gegužės 20 — 23 d.d. 
Nepamirškit visi nariai atsilan
kyti ir išrinkti, gerus atstovus.

JUDOMI PAVEIKSLAI

Kovo 17 d. š. m., p-nas J. Ja
nuškevičius Jr. rodys paveiks
lus, dienos laiku ir vakare. Tas 
visas pelnas bus šv. Trejybės 
parapijos naudai. Paveikslus 
rodyti kviečia LRKSA 89 ir 
LDS 6 kuopos. Įžanga ta pati 
kaip pirmiau būdavo.

šv. Trejybės lietuvių parap. 
klebonas, prelatas Jonas Ambo- 
tas jau sugrįžo iš atostogų. 
Hartfordo lietuviai linki jam il
giausio gyvenimo Hartfordo lie
tuvių tarpe. Kalakutas.

Lietuvos Vyčių basketball ra
telis kovo 16 d., šeštadienio va
kare žais su švedų luteronų ra
teliu Amatų mokyklos gim
nastikos salėje, Washington St.

Švedų luteronų ratelis yra na
rys tarp - parapijinės lygos ir 
pereitą savaitę laimėjo čempi- 
jonatą šios lygos ,nes yra lygo
je stipriausias ratelis.

Vyčių rateliui vadovauja Jur
gis Malinauskas, pirmas vyčių 
ratelio žaidėjas, jis dabar žai
džia Royal Typewriter Compa- 
ny ratelyje. Vyčių ratelio žaidė
jai yra: Pranas Klimas, Rober
tas Oswald (šie du žaidžia taip 
pat United Aircraft ratelyje), 
Stanley Gayson, Antanas ir Al
binas Stanulis, William Zig- 
ment, Karolis Barolis, Jonas 
Buikus, Adolfas Andruliūnas ir 
Stasys Belaglovas.

Prieš tris savaites L. V. žaidė 
su švedais West Hartford High 
School salėje ir lietuviai laimė
jo 31 — 28. Pirmame žaidime, 
kuris prasidės 7:30 vai. Šv. Tre
jybės par. mergaičių ratelis žais 
su Thompsonville Greys mergai
tėmis. šv. Trejybės parap. mer
gaitės laimėjo 17 žaidimų šiais 
metais ir laimėjo čempionatą 
Connecticut lietuvių katalikių 
lygos. Jos buvo laimėję čempio
natą ir pereitus metus. Mergai
čių ratelio žaidėjos yra: Adelė 
Kernent, Dorothy Viestart, Ag
nės and Stella Bokus, Anester 
Casman, Florence Litvinas, 
Ann Manikas, Helen and Made- 
line Šalkauskas, Dorothy Jan
kauskas ir Wanda Ambrose.

Įžanga 35 centai.
--------- *-----

Veiklioje ir stiprioje jau 
nystėje yra įrašyta ilga ir 
iaiminga senatve.

Washington Depot. Conn.
Ši žinutė jau nebus nauja 

skaitytojams, nes visi žino, kad 
iš 3 į 4 kovo siautė audra, kuri 
padarė gana daug nuostolių ir 
nelaimių žmonėms. Buvo iš
laužta daug medžių, išversta 
telefonų stulpų, kai kur su
griauta namų. Washington mie
stelis pasiliko tamsoje ir šalty
je, nes buvo nutraukta elektros 
ir aliejaus tiekimas. Tačiau nu
kentėjo nuo audros ir kiti mies
tai, nutrūkus šviesos laidams. 
Audra labai palietė visą Con- 
necticut valstybę.

Mūsų parapijos klebonas pra
nešė, kad naujos bažnyčios pa

A

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kūprinąs
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

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

ko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivyny, kurie dabar dalyvau
ja mūšiuose jų kelių toliai ir tt. Ta* 
viskas parodyta spalvuotu žemlapiu. 

Kaina 35c, 3 setai už $1.00.
M. ZUKAITIS 
330 Dean Bld.

, Spencerport, N. Y.

WORKING WONDERS thru
c
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Liętuva - Kryžkelių žemi* Sveiki Sulaukę Šv. Velykų
O, kryžkelių žeme, praeinančių kojų 
Pėdom nužymėta, tiek kentus vargų, 
Mes šiandien tau šviesiąją dalią au- 

kojam...

jai šį tautinės sąmonės ap
mirimą subtilia savo plun
ksna bando primesti Krik
ščionybės priėmimo fak
toriui. Tas, žinoma, klai
dinga. Jei mes arčiau pa
gvildensime Krikščiony
bės vyksmus, mes įsitikin-

politika tampa pagrįsta 
teisingumo ir eilės dės
niais.

Galiausiai, Lietuvos eks
pansyvumas kaip tik ir bu-

- Petras Vaičiūnas.

Lietuviai, išėję iš Azijos 
lopšio, įsigyveno šiaurinė
je Europos dalyje, prie
Baltųjų jūrų. Čia savo pla- sime, kad Krikščionybė ne- 
čiųjų girių glūdumoje ra- tiktai tautinę sąmonę at- 
miai gyveno savo kaimynų gaivina, bet Jos dėka susi- 
beveik nežinomi. XI am- kuria brangiausi meno še- 
žiuje, kada kaimynai ban- devrai, kultūra pakilsta, ir 
dė sudrumsti jų taikingą 
gyvenimą, lietuviai, pasi
kliaudami savo ginklų jė
ga, stoja ginti tą jiems 
brangintiną ilgų amžių 
rimtį. Jų kovos buvo taip
sėkmingos, kad jau XIII vo jos nupuolimas. Jei, sa- 
amžiuje sugebėjo įkurti 
nepriklausomą valstybę. Į- 
sikūrimo epizodas yra 
svarbus kiekvienai tautai 
faktorius. Yra tai prasi- 
mušimas iš to gyvenimo 
apribojančio kiauto į jaus
mų, galvojimo ir veiksmų 
plėtotės etapą. Savo su
maniu tvarkingumu, ryž
tingu karingumu, lietuviai 
padidino savo žemės plo
tus, kurie plačia juosta bė- 
go nuo Baltųjų iki Juodų
jų jūrų. Čia nesibaigė lie
tuvių gabumų pajėgumas. 
Juoba, jie dar plačiau pasi
reiškė vidujinėje valsty
bės organizuotėj. Yra tai 
tiesiog apverktina apraiš
ka, kad šis pajėgumas, šio
ji vidinė tautos žymė, ilgai 
nepasiliko. Koliai tauta 
džiaugiasi savo tautine są
mone, savo individualybe, 
toliai ji pasilieka tvirta ir 
nenugalima. XIV amžiuje 
lietuvių tauta priėmė krik
ščioniškąjį Tikėjimą. Lie
tuvos didysis kunigaikštis, 
Jogaila, tapo Lenkijos ka
raliumi. Su šiuo istorišku 
įvykiu tautinis lietuvių 
gaivalas pradėjo pačios 
valstybės viduje silpnėti. 
Kai kurie istorijos rašyto-

v •

kyšime, lietuvių tauta bū
tų jau sukūrusi savo tau
tinę civilizaciją, būtų ge
rokai išvyščiusi savo inte
lektualines bei materiali
nes pajėgas, tas valstybi
nis ekspansyvumas nebū
tų jai kenkęs. Juoba, būtų 
susintetinęs viduje valsty
bės politiką. Lietuvos di- Vladislovą IR, dar kiti, Ka-Į me, 14445 m 
dysis kunigaikštis Vytau
tas, bandė realizuoti šį 
didybės gestą. Lietuva Vy
tauto valdymo metu buvo 
laiminga. Naujai kilusias 
kultūras jis panaudojo 
Naujosios Lietuvos vals-

i tybei tarnauti. Unijos su ir j^UCkO sntys nenorėjo ro pnsiegos rastą, auria- 
Lenkija vengė. Nes, kaip pripažinti jo valdžios; prie me jisai prižadėjo, tapęs 
istorikas Josef Pfitzner įo ^ar prisidėjo žemaičiai, 
savo knygoj — Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas Kaip Politikas — 
paskutiniame perskirime, 
rašo: — Vytautui unija at
rodė per brangi, jis supra
to ją kaip nevienodą abie
jų pusių pirkinį. Todėl jis 
stengėsi sulyginti senovės i 
lietuvių galybės poziciją 
su naujosios lietuvių kul
tūros laikotarpiu. Vytau
tas buvo laimingas, nes jis 
sudarė šimtmečių išsiru
tuliojimo kulminacijos ir 
kartu pabaigos tašką. — j

išrinko Ka- džio 6 d., Vilniuje 2,000 su- 
zimierą savo karaliumi, sirinkusių lietuvių delega- 
Tai darydami ! lenkai tikė- • tų drįso reikalauti Lietu- 

buvo aušauktas Lietuvos i josi atnaujinti uniją su į vai autonomijos. Rusija, 
i—T:n Lietuva, kuri buvo su-' žinoma, prižadėjo, bet pa- 

sulaukė nemažai pasiprie- i traukyta 1440 m., Lietuva, žadėjimo neišlaikė.
v • • • v 1 • 4 • — • X • __    4    „ A • 1

zimierą Jogelaitį. Po viso 
ko Kazimieras Jogelaitis
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didžiuoju kunigaikščiu. Jis 
sulaukė nemažai pasiprie-i 
šinimo iš lietuvių pusės,' žieoma, tam nesutiko, pa- . • • a-
nes Smolensko, Volynijos, reikalaudama iš Kazimie- j LlCiUVfl MlIlTdriniŲ OpCrdCI* 
ir Lucko sritys nenorėjo ro prisiegos raštą kuria- jų Laukas

Pasaulinio karo laiku

Vytautas Neturėjo Sau Lygaus

Vienus jis kardu užkaria
vo, kitus, pavyzd., žemai
čius gražiuoju prikalbino.

1444 m., Kazimiero Jo- 
gelaičio brolis, Vladislo
vas m, lenkų ir Vengrų 
karalius, buvo nužudytas. 
Ir lenkai, Seredžiaus sei- tuvoje žemių ir vietą.

Lenkijos karaliumi, pripa
žinti Volynių ir Podolių Lietuva buvo ekstensyvių 
duodamas lietuviams tei- militarinių operacijų lau- 
sę, jam mirus rinkti sau kas. Rusai ir vokiečiai plė- 
did. kunigaikštį skyrium šė kraštą. Miestai gaisrais 
nuo lenkų. Prie to, jis pa-' virto, kaimai terionių plo- 
žadėjo savo f ~
nių vardu nebeduoti nė 
vienam svetimtaučiui Lie-

Tarnavęs Dviem Ponam

ir savo įpėdi- tais. 1915 m., visa Lietuva 
, buvo vokiečių okupuota. 
■Nuo šių metų iki 1918 m., 
i beveik visi Lietuvos miš
kai buvo iškirsti; ūkiai iš
naikinti. Visokeriopi vieši 
susisiekimai buvo po mili- 
tarine kontrole; ištisosKazimieras likęs Lenki- galybės, bet užmiršo ūg-

karaliumi stengėsi dyti tautinę mintį ir kul- provincijos ir miestai buvo 
iti dviem ponam, turą. Vienšalė didžiūnų izoliuoti. Organizacinis

lenkais. Renegadas gene- momentą. 1921 m., rūgs, 
rolas Želigovskis atplėšė 21’d., buvo priimta Tautų 
nuo Lietuvos Vilniaus kra- Sąjungon, ir gruodžio 20 
štą. Po visų šių grumtynių d., 1922 m., de jure buvo 
Lietuva sulaukė atoilsio pripažinta nepriklausoma.

Lietuva Atgavo Vilnių
Šiandien, po visų tų kovų Yra tai istorijos faktas ži- 

ir vargų, Lietuva net šiais notinas kiekvienam lietu- 
karingais laikais stovi ne- viui, primenąs jam, kad jis 
priklausoma ir turinti sa- yra gimęs lietuvis, lietuvių 

i vo senąją sostinę, Vilnių, turi pasilikti ir savo lietu- 
i Galime tikėtis kad ji at- višką palikimą ieškoti ir jį 
1 gaus ir kitus atplėštus lie- godoti. Nežiūrint kur jis 
tuviškus kraštus, jei ji lai- eis, jis tautybe yra lietu- 

j kysis tais diplomatiškais vis. Tad nesvarbu ar jis gi- 
j dėsniais, kuriais ji vadova- męs Amerikoj ar Australi- 
vosi krizės momentuose, joj. Nėra jau kalbos apie 
Kai kurie gal ir kritiškai lietuvį Lietuvoj gyvenantį, 
žiūri į dabartinę Lietuvos Jo pareiga yra tiesioginė, 
poziciją pasaulio politikoj. Jis privalo tautiškai mąs- 
Bet maža šalis materiali- tyt, lavintis, auklėtis ir 
niu atžvilgiu negali elgtis, veikti, žodžiu, jis turi su- 
kaip galinga ir plačių pajė- daryti tokią veikimo sinte- 
gumų turinti šalis. Jai vie- zę, kuri bus lietuviška, 
nas kelias telieka, — diplo- svetimumų neturinti — ne 
mafijos. Ir reikia pasakyti, puristinė, — bet Lietuvos 
kad dabartinė Lietuvos senovės istorija ir tradici- 

į valdžia tuo atžvilgiu gerai ja pagrįsta.
veikia. Ji krizės momen
tuose neprarado savo są
monės; nekaltų žmonių 

I kraujas nebuvo pralietas. 
: Verčiau prisitaikinti, jei 
tautos dorai tai nekenkia, 
negu žūti. Tenka pasi
džiaugti Lietuvos taktika. 
Kas labiau džiugina yra 
faktas, kad esantieji Lie
tuvos valdininkai yra iš 
tos pačios liaudies išėję in
teligentai - politikai. Iš 
liaudies, kuri išdavė ištisą 
eilę dabartinės Lietuvos 
inteligentijos, kuri praei-

■ tyje ugdė ir iki šiai dienai 
užlaikė tautinę sąmonę ir 
kultūrą. Jei lietuviai džiau
giasi Vasario 16 d., tai 
liaudies dėka.

Nė vienas lietuvis gal bočių istorijai, tradicijai ir 
> kartais paklausti: Kokios idealams, pagarbą. Jei jis
■ reikšmės turi nepriklauso- to neišgali, tai bent tene- 

mybės asercija Lietuvoj kliudo tiems, kurie trokš- 
negimusiam lietuviui, ar- ta užlaikyti savo tėvų pa- 
ba svetur gyvenančiam ? veldystę šventa ir brangia.
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Lietuvis svetur gimęs ar 
gyvenąs, tokia griežta tau
tiškumo linija negali va
dovautis. Jis turi godoti 
savo tėvynę, kuri kaip mo
tina jį saugo ir maitina. 
Tas ir teisinga. Gi pareiga 
link savo tėvų ir prabočių 
žemės yra antraeilė, bet 
šventa ir brangi. Šventa, 
nes ji tėvų jam palikta; 
brangi, nes ji vargų ašarų 
pašvęsta. Ir kas gi drįstų 
paniekinti tėvų palikimą? 
Tiktai kieta ir nepermer
kiama širdis!

Kiekvienas lietuvis, kur 
jis bebus, kalbą mokąs ar 
nemokąs, privalo atiduoti 
tą priklausomą savo pra

eo extinctam fore. — Nė
ra abejonės, kad lietuviš
koji arbė atėjo per Vytau-i 
tą ir su juo baigsis.

Kaip žinome, po Vytauto' 
mirties 1430 m., vidujinė 
Lietuvos politika atgyve
no krizę. Galima tiesiog

Po Vytauto mirties šioje XI, 416: — Nec dubium 
ekspansyvioje sistetinėj videbatur, gloriam Lith- 
politikoj pradėta sėti smu- uanicam et per illum (sc. 
kimo sėkla. Jei pasekusieji Witoldum) partum et eum 
Vytautą valdovai būtų lai
ku sugebėję sukurti lietu
viškąją kultūrą, būtų išga
lėję sutelkti tautos veik
mes, Lietuvos pozicija bū
tų įgijusi pasaulinės reikš
mės. Tas pats Pfitzneris 
rašo: — Tas ir sudarė lie
tuvių istorijos tragizmą teigti, kad krašte įvyko ci- 
viduramžiuose, kad šioji vilinis karas. Švitrigaila ir 
valstybė tuomet, kada bu- Zigmantas Keistutaitis le
vo sužadintas lietuvių ne- mesi paveldėti sostą. Pas- 
priklausomybės jausmas, tarasis laimėjo, be ne be 
kurį sukėlė unija ir Vytau- didelių pragaiščių. 1440 
to jai taikomieji smūgiai, m., didysis kunigaikštis, 
nebesusilaukė galingo va- Zigmantas, tapo nužudy- 
do, kuriuo būtų galėjusi tas, ir Lietuva vėl pateko į 
remtis. Vytautas neturėjo suirutę. Vėl kilo klausi- 
sau lygaus įpėdinio. — Is- mas, kam teks Lietuvos 
torikas Dlugosz tuo pačiu sostas? Vieni norėjo Švit- 
atvėju rašo savo Historia rigailą, kiti, lenkų karalių,

jos 1 
tarnauti dviem
Pirmiausia, lenkams, nes nuosvara, vos ne vos, pra- veikimas buvo neįmano- 
čia turėjo pastovią diplo- žudė lietuvių tautą. Didės- mas, Vienintelis Lietuvos 
matiškai reikšmingą vietą, nioji Lietuvos šviesuome- einąs laikraštis buvo DA- 
antra, lietuviams, teikda
mas jiems laisvių ir privi
legijų, tuomi įgydamas di
duomenės pasitikėjimą. 
Čia ir pasireiškė dabar tas 
aiškus nutautėjimo gaiva
las. Kazimieras, vieton 
koncentruoti valdžią savo 
rankose, paleido ir išdali-į vyksmu: ugdė savąją kul- metais, rūgs. 18 — 23 dd 
no ją bajorams ir didžiu-j turą ir užlaikė tautos dva- 1917 m., įvyko konferenci- 
nams, pats gi Lenkijos 
valdymu užsiėmė. Tuo bū
du, vidujinė Lietuvos val
džia vietoj sintetintis, ski-

t „

neš dalis,
metinę jos šviesuomenę kiečių

jei galima tuo- BARTIS; ir jis buvo po vo- 
į griežta cenzūra, 

taip pavadinti, buvo nuė- Birželio 10 d., 1916 m., ko- 
jusi tarnauti svetimoms mitetas, 
tautoms ir kultūroms. Smetonos, įteikė 
Tautos išgelbėjimo užduo- randumą vokiečių valdžiai, 
tis atiteko liaudžiai. Ji pa- Dėmesio į tai jokio ne
likta sau, veikė sudėtingu kreipta. Tadgi, sekančiais

- - - I_____ __________________ 1O 09

lydimas Antano 
memo-

v •
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Latvijos Lietuviai Džiaugiasi Vilniumi

Vil- profesijos sąlygomis Vil- 
Nemaža Vilniaus

Ryga, Latvija, 
niaus grįžimo prie Lietu- niuje. 
vos latvių tauta iš pat pra- srities laukų darbininkų 
džių sutiko pilna simpati- lietuvių ir lietuvaičių va
ja ir brolišku pasitenkini- saros metu eidavo į Latvi- 
mu. “Lūžimas” latvių vi- ją uždarbiauti ir susieida- 
suomenėje lenkų nenaudai vo su Latvijos lietuviais, 
įvyko jau prieš daugiau Kaikurie vilniečiai, per eilę 
kaip metus, ypač po lenkų metų nematydami švieses- 
“ultimatumo” Lietuvai, nių perspektyvų lenkų var- 
kai ir latviai įsitikino tik- ginamame Vilniaus krašte, 
raišiais lenkų siekiais. Lat- buvo apsisprendę Latvijo- 
vijos vyriausybė buvo pir- je pasilikti, dabar sąly- 
moji, kuri deklaravo Len- goms pakitėjus nori grįž
ki jos žlugimą, pranešdama ti į savo kraštą. Bendrai, 
Lenkijos pasiuntinybei Latvijoje tikima, kad Vil- 
Rygoje, kad Latvija tos 
pasiuntinybės 
diplomatine

šią ir kalbą. Kiek toji mū- ja Vilniuje, kur susirinko 
sų liaudis patyrė ir išken- 214 delegatų. Čia buvo iš- 
tėjo, kiekvienas susipratu-! rinkta Lietuvos Taryba, 
sis Lietuvis žino ir moka į- J kuri pasiryžo atgauti savo 

i nepriklausomybę. 
Sulaukus moralinės pa
skatos iš Amerikos, Švei
carijos ir kitų šalių gyven
tojų, Taryba paskelbė Lie
tuvą nepriklausomą, vasa
rio 16 d., 1918 m. Kovo 23 
d., 1918 m., Vokietijos Kai
zeris pasirašė ir pripažino 
šį nepriklausomybės aktą. 
Antanas Smetona buvo iš
rinktas provizorinės val
džios pirmu prezidentu. 
Vėliau valdžiai gerėliau su
sitvarkius, geg. 15 d., 1920 
m., Taryba užtvirtino vi
sus provizorinės valdžios 
aktus ir apsiskelbė respub
lika, išrinkdama Aleksan
drą Stulginską prezidentu.

Lietuvos pirmieji atgimi
mo metai buvo sunkūs. 
Bertmontninkai grėsė jai 
iš vakarų. Juos nuveikusi, 
metėsi prieš bolševikus, 
kurie teriojo kraštą. Šiuos 
pagaliau, liepos 12 d., 1920 
m., privertė taikintis. Bai
gę su jais turėjo reikalą su

azia vietoj sintetintis, bki- ;--------------—------------------ —--------- c j
lo. Trūko jai tautinės min- vertinti. Net ir senojoj lie- šaliai

tuvių tautoj ji neturėjoties, tautinės valios. To-j
kiais keliais bežengiant reikšmingos savo vietos, 
prieita prie Lietuvos sus-Okupacijos laikais ji dau- 
kaldymo, kuris faktinai į- giausiai nukentė vargų 
vyko su Liublino unija, nuo valdomojo luomo. Ne- 
1569 m., Klaidinga manyti, buvo saldus jai 125-meti- 
kad Lietuva ta unija pra- nis Rusijos jungas. Tai bu- 
rado savo savivaldybę. At- vo juodžiausias tautos gy- 
penč. Ji pasiliko savistovi venimo etapas. Lietuva 
iki pateksianti Rusijos virto Rusijos provincija, 
valdžion 1795 metais. N. Sukeltos 1830 m. — 1860 

_ V. Repnin’as tuomet vai- m. revoliucijos labiau įnir-
SVEIKINIMAS IR PADĖKA Idąs Lietuvą, reiškia tada,i

kada Lietuva buvo po Ru
sija, rašo: — Lietuva turi 
pasilikti atskira nuo Len
kijos valdžia, turtais ir 
tvarka, kaip ji pirma buvo 
atskira nuo Lenkijos vals
tybė.

Minėjome, kad Lietuvos 
politikai trūko tautinės 
minties ir sąmonės. Di
džiūnai, iš pradžių, tarna
vo valstybei, bet paskui 
savosios klasės naudai. 
Užimdinėjo didžius plotus, 
siekė didesnės valstybės

*_________________

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamus Dvasininkus, 
mūsų brangias Rėmėjas - Rėmėjus garbinga Velykų 
Švente!

Pergalės Karalius tepripildo Jūsų širdį ramybe, 
maloningu džiaugsmu ir kasdien telydi Jūsų gailestin
gus darbus savo dangiška palaima.

Esame giliai dėkingos visiems mūsų Rėmėjams, 
Geradariams, kurie įteikė arba atsiuntė savo auką 
Vajaus proga. Brangieji, tą Jūsų duosnumą ir palan
kumą dėkingomis širdimi.3 prisiminsime Velykų an
tradienį;-tą dieną, Jūsų intencija bus atlaikytos šv. Mi
šios mūsų koplyčioje.

• t s šv. Kazimiero Seserys 
Chicago, UI.

i

šino rusišką mešką, kuri 
paskui be pasigailėjimo 
draskė nekaltąją liaudį. 
Pasekmė viso to visiems y- 
ra žinoma. 1864 m., Rusi
jos valdžia išleido įstaty
mą draudžiantį lietuviš
kiems raštams pasirodyti; 
lietuviškosios mokyklos li
ko uždarytos. Rusas žiau
riais būdais stengėsi nu
tautinti lietuvį: persekioji
mais, ištrėmimais, įkalini
mais ir net mirtimi. Bet 
tai nepalenkė lietuvio kie
tą būdą ir 1905 m., gruo-

v •

v •

nius ateityje pasidarys 
nebelaiko pritraukimo magnetas į- 
atstovybe vairiomis kryptimis, ne 

tarptautinių santykių pra- tik Daugapilio sričiai, bet 
sme. Latvija buvo pirmoji, ir Liepoja? ir Rygai. Jau 
kuri pripažino ir Vilnių, ir dabar geroka dalis į Vil- 
kaino Lietuvos valstybės' niaus sritį patenkančių im- 
dalį, pirmoji paskirdama į I Bortinių prekių ateina iš 

Liepojos ir Rygos. Kad 
Vilnius dar žymiai išaugs 
ir pasidarys dar žymesniu 
Rytų Europos centru, čia 
visi yra įsitikinę.

Vilnių savo konsulą. Lat
viai yra tikri, kad vistiek, 
ar karą laimės viena, ant
ra, ar trečia pusė, Vilnius 
visada pasiliks Lietuvos 
dalimi.

Latvijos lietuviai Vil
niaus atgavimą pergyvena 
tokiu pat susijaudinimu ir 

' džiaugsmu, kaip ir visa lie
tuvių tauta. Daug džiaugs
mo ašarų nuriedėjo Rygo
je, Liepojoje, Jelgavoje, 
Daugapilyje, Ilukštos kra
šte ir visur, kur gyvena lie
tuviai, o jų Latvijoje dar 
nemažai yra. Jie pilni vil
čių, kad tarp Latvijos lie
tuvių ir Vilniaus galės už- 

i simegsti tampresni ryšiai.
Jau dabar daug lietuvių a- „j „______o_ _r_
matininkų domisi savo!000 litų per mėnesį.

Reikalinga Apie 400,000 
Uty Per Mėnesį

Vilnius — Neturinčių 
Lietuvos pasų Vilniuje, 
Raud. Kryžiaus lenkų sek- 
sijoje užsirašė 75,182 as
menys, kurių 57,739 prašo 
patalpų. Lenkų sekcija 
spėja, kad pašalpų tikrai 
reikalingųjų būsią apie 35, 
000 asmenų, kurie^* išlai
kyti reikalinga apie
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A Mutual Savings Bank

M. F. AVILA, IneWm. J. BURBECK CO Conipliments of d Friend
Beer and Ale Wholesale

MILK &CREAM
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FITCHBURG YARN CO

PLAZA LUNCH

JĖRRY MARCEAU’S LlGUOR STOREHARRY’S USED PARTS & CAR COMPANY
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MAYOR
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DABAR PALIUOSUOTAS 
NUO SKAUSMŲ IR 

NESMAGUMŲ

840 Middlesex St., Tel. 4060 Lowell, Mass.

Visuomet
Buvo
Skausmai 
mas. Geri Vaistai Jis Sako.

104 Middlesex St., Tel. 7050 

534 Merrimack St., Tel. 6039 

Lowell, Mass.

444 Acushnet Avė., Tel. 8200 New Bedford, Mass.

THERE’S JUST ONE RULE FOR SUCCESSFUL SAVING!

Oeposit a portion of your weekly earnings regularly in a savings bank 
account. Follow this simple plan and you won’t have to wish for 

money... you’ll have it when you want it. Compound interest 
helps your savings grow”.

THOMPSON HARDWARE 
COMPANY

CENTRAL LUMBER & 
SUPPLY CO.

Tai-
Š 

tokiais keliais

19 Merrimack St., Tel. 4965 Lovvell, Mass.

LOVVELL PHOTO STUDlO
5 ' J. A. DESLODGES. Prop.

712 Merrimack St., Tel. 8728 Lovvell, Mass

maisto ir.už-
- , r, - Joti ir pama

tęs lange paukščiukus, bū
damas išalkęs, juos puolė 
ir su visais lango stiklais į- 
simušė vidun.

NĖW BĖDFORb WHOLEŠALE LIQUOR Co. , Ine,
Joniškis — Medžvalakio 

kaimo viena ūkininkė pa
lipusi ant savo trobos auk
što išgirdo viduje nepa
prastą bildesį ir indų žvan
gėjimą. Išsigandusi, paga
liu nešina nusileidusi že
myn ir įėjusi Į trobų ji pa
mate didelį vanagų, besi
daužantį į sienas, išmuštų 
langą, sudaužytus indus, 
nuo sienų numestus pa
veikslus ir tt tjžmušuBi 
vanagą šeimininkė pradė- 

"įprasto įsibrio- 
stis, ir štai ką

NUBAUDĖ Už GYVEN- į 
TOJŲ KlRšlNlMĄ

Smalvų valsčiaus, Navi
kų kaimo gyventojas Bag- 
danavičius Petras savo ir 
apylinkės kaimų gyvento
jus pradėjo kurstyti, kad 
nereikią klausyti valsčiaus; 
viršaičio, nes jis yra ne-’ 
rinktas, bet skirtas, todėl 
yra neteisėtas, o pavasarį 
grįšianti lenkų valdžia, to
dėl jis, viršaitis, neilgai po
nausiąs. Nors buvo kalba 
pašnibždomis, bet klusni 
policijos ausis vis dėlto nu
girdo, surašė už gyventojų 
kiršinimą protokolą, o šio
mis dienomis Švenčionė
lių Karo Komendantas jį 
nubaudė dviem mėnesiais

Labai Giria Žolių Vaistus. 
Metų

ALLĖN HĖRSOM COMPANY
Agricultural Supplies Fertilizers Insectitudes

Howard Avė. Tel. 7195 New Bedford

Daugelis 
Buvo Ieškoma Priemonių 

JĮ Pagelbėti.

Jis Jautėsi Gerai, Kada 
Prašalinta Iš Jo Sąnarių 

ir Vidurių Užkietėji-

Kaunas — Iš kompete- gyvenančiais giminėmis, 
tingų šaltinių patiriame, kad tie laidotų jiems lėšas 
kad ryšium su Lietuvos į- kelionei ir darbą bei išlai- 
staigų pastangomis suras- kymą ten nuvykus, 
ti svetur prieglobstį daliai gi, atrodo, nedaug kas 
Lietuvoje esamų karo pa- atbėgėlių 
bėgėlių Jungtinių Ameri- tegalės pasiekti Ameriką 
kos Valstybių įstaigos leis 
kai kuriems mūsų krašte 
atsidūrusiems atbėgėliams 
vykti į Ameriką. Tokie lei
dimai esą galėtų būti duo
dami tokiems asmenims, 
kurie dar prieš karo pra
džią buvo užsiregistravę J. 
A. Valstybių konsulate 
Varšuvoje. Dabar jie galė
tų kreiptis į J. A. Valsty
bių pasiuntinybę Kaune ir 
prašyti, kad pastaroji pa
tikrintų jų įsiregistravi- 
mo faktą, ir kad tuo būdu 
jie galėtų pasistūmėti *į 
priekį laukiančiųjų emi
gruoti į Ameriką eilėje.' 
Gal būt, jiems galėtų būti 
pritaikyta ir kokia lengva- į 
ta ar pirmenybė emigruoti. | 
Tie atbėgėliai, kurie norė
tų įsiregistruoti emigravi
mo į J. A. V. reikalu, pir
ma turį pasirūpinti susi
siekti su savo Amerikoje

jo titti 
vimo p: 
patyrė. Prieš šalčiams už-' 
einant, įdėdama antruo
sius langus, ji į langų tar
pūs papuošimui įdėjo iš 
popieriaus padirbtus pauk
ščiukus. Siaučiant dide-

tT?*? J r-;' ■ • j v*«i. *

žmonių gyvenimus, atskri 
do ir vani
vejos

Aplamai apie lenkų emi
graciją iš Lietuvos Vil
niaus lenkų laikraštis 
“Kurjer Wilenski” be kt. 
rašo, kad dėl švedų vyriau
sybės parėdymo neduoti į 
lenkų emigrantams iš Lie
tuvos 18 — 50 metų am-j 
žiaus, kurie vyksta į Vaka
rų Europos kraštus, tran
zitinių vizų, lenkų emigra- i 
ei ja iš Lietuvos visiškai 
sustojo. Nuo sausio 11 d. 
švedų konsulas Kaune be- 
duodąs vizas tik moterims 
ir vaikams ir vyrams ligi 
18 m. ir virš 50 metų am
žiaus, tačiau tokie ir Va
karų Europoj nesą pagei
daujami. Įvažiavimas į 
Prancūziją, Angliją ir J. V. 
negalimas be tų valstybių 
vyriausybių iš anksto su- 

| teikto leidimo. Vienintelė 
Europoje valstybė, kur 

' lenkai emigrantai dar prii- 
I mami, tai Italija, bet ir ten 
galį gauti vizas tik tie, 
kurie turi Italijoj giminių 
arba yra patys pasiturį; 
nearijai visiškai neįsilei- 
džiami. Į visus kitus Euro
pos kraštus ir abi Ameri-

i
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Toje kovoje kritusių kapai 
ir gyvųjų atminimas ge
riausiai mums apie tai by
loja. Jie užsimirštantiems 
turėtų priminti, jog lais-

—* r ■ «* ■ »■» •# . . / * •.* * •• ••«
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Dokumentų Šviesoje
Nemaža lietuvių kraujo 

bei ašarų išlieta ant kelio, 
kuriuo Vilniaus lietuviams 
teko eiti nuo liūdno atmi
nimo želigovskiados laikų, 
ligi vėl visame krašte su- vas lenkas nesugeba būti! 
plevėsavo mūsų trispalvės, kitų tautų atžvilgiu pra-

------------------------------------------------------------------------------------------ Į

Juozas Dilis
Seniausias laikrodinin

kas So. Bostone, Velykų 
švenčių proga sveikina 
visus savo kostumerius, 
draugus ir pažįstamus.

Jei kas norite įsigyti 
nebrangiai laikrodį ir ki
tokius dalykus, visuo
met kreipkitės pas Juo
zą Dilį, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

kilnus ar vyriškas. Jau se-! 
na praeitis mums pakan
kamai parodė, kad lietu
viams lenkai visada buvo 
klastingi. Patys būdami 
caristinėje vergijoje, viso
mis priemonėmis stengėsi 
lietuvius lenkinti. Užtat 
per daug jau randame kar
čių prisiminimų, kad gali
ma būtų drįsti ir šiandieną 
kitaip galvoti ir.tikėtis, jog 
mūsų “broliai” nesistengs 
parankesniu atveju vėl 
pirštis su savo “broliška 
meile”. Geriausiai būtų 
neturėti jokių sentimentų.

Tačiau, kartais, atsiran
da vienas kitas lietuvis, 
kuris įžiūri tik paskirų len
kų savavaliavimo veiks
mus, bet ne visų lenkų pla
ningai apgalvotus darbus. 
Esą, vienos ar kitos lenkų 
karštagalvių grupės ini
ciatyva darytos Vilniaus 
krašto lietuviams skriau
dos, tariamai, padarytos be 
jokio platesnio aptarimo.

Lenkiškų “sirenų” saldūs 
balsai jau iš seno žinomi 
sugebėjimu migdyti lietu-

. LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DANTISTAS

Kumštynių žiūrovai Los Angeles, Cal., tarp 
kurių matome Artūro Godoy, brazilietį kumšti
ninką su savo žmona. Godoy ruošiasi kumšty
nėms su pasaulio bokso čempijonu Joe Louis.

malem zapewmenie wspol- temingai kelti juos į kitas 
dzialania). Kadangi Kano- vietoves; čia, kaip pirmas 

i nų Teisės bei Konkordato etapas, turįs būti pašalini-' 
I nuostatai daugelyje atvejų 
nėra pakankami, jau dabar 
buvo būtina, pašalint iš 
tam tikrų vietovių atskirus 
kunigus, pasinaudoti sienų 
apsaugos įstatymo nuosta
tais.... Pasiūlymai: Norint 
artimiausiu laiku tuos rei
kalus sutvarkyti, mano 
nuomone, būtinai reikalin
ga: 1) nedarant jokių išim
čių, skubiai pašalinti iš 
krašto visus lietuvius ku
nigus, vargonininkus, za
kristijonus ir panašius, ne
turinčius lenkų pilietybės; 
2) padaryti griežtą, politi
niu atžvilgiu, atranką ku- ' 
nigų lietuvių Lenkijos pi- J 
liečiu ir palaipsniui bei sis

! 
•: 
I

i
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Tame vaivados L. Bo- ♦♦♦
T “...2) be išimties neigia- *:*

■ ■ t
♦♦♦

■ T

ruože 
kaip sistematingai buvo! (kuris apėmė ir Vilnių) ir ♦♦♦ 
siekta sunaikinti Vilniaus visų lietuvių, nežiūrint jų- *♦* 
lietuviškumas ir kad tai jų pilietybės, gyvenančių*:* 
buvo daroma prisilaikant pasienio zonoje (6—7 km); £ 
centrinių Lenkijos valdžios 
organų planingų nurody
mų. Būdingiausias tokių 
dokumentų yra 1936. II. 11 
d. Vilniaus vaivados L. Bo- 
cianskio 23 puslapių rapor
tas — rašinys, adresuotas 
Lenkijos vidaus reikalų 
ministrui. To raporto lyd-1 kur nesiekia lenkiškų ra- 
raštyje pasakyta, kad tai dijo siųstuvų galingumas 
esąs “...pranešimas apie ir kurie, dabartinėmis są- 
(Lenkijos) valdžios orga- lygomis, tais aparatais 
nų veiksmus lietuvių ma- klauso vien svetimas radi- 
žumos atžvilgiu ir pasiūly- jo stotis”. (Praktikoje tat 
mai tos srities sumany- buvo labai griežtai taiko- 
mams ateičiai politinėje— ma ir kiekvienam veikles- 
visuomeninėje bei švieti- niam lietuviui buvo atšau- 
mo srityje, paruošti lai-Į kiamas leidimas laikyti bet 
kantis gairių, kurios buvo 
nustatytos tarpministeri- 
nės komisijos ir aptartos 
1936, I. 28 d. Vilniuje per 
konferenciją su Balstogės 
bei Naugarduko vaivado
mis”. Tie žodžiai aiškiai 
parodo, kad visi “veiksmai 
lietuvių mažumos atžvil
giu” buvo sankcionuoti 
vyriausybės. Vykdymo 
planas paruoštas vadovau
jantis nutarimais tarpmi- 
nisterinės komisijos, ku
rioje dalyvavo atsakomin- 
gi Lenkijos vidaus, švieti
mo, teisingumo ir karo mi
nisterijų atstovai. Rašyta 
“visai slaptai” ir 
skubiai”.

vių tautinį budrumą.
Bet tikrovė rodo ką kita. Į cianskio raporte rašoma: 

Po paskutiniųjų įvykių 
Vilniuje, dienos šviesą iš-|mai spręsti radijo imtu- 
vydo vienas kitas lenkų vams laikyti leisti pareiš-_ 
valdžios organų oficialus kimus, įteiktus lietuvių A 
dokumentas, kurie pakan- tautybės svetimšalių, gy- ♦♦♦ 
karnai vaizdžiai parodo, venančių sienos

❖
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251 W. Broadway, Tel. Šou 2660 So. Boston, Mass. '
v
o

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

DR. J. L. PAŠAKARNIS
OPTOMETRISTAS

447 Broadway, ŠOU 2805-R, So. Boston, Mass. 5

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

THE STRAND CAFE
Skaniausi Valgiai ir Gėrimai

374 — 378 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 1639

Linksmų Velykų Švenčių

BLINSTRUBS
Village & Grill Restaurant

Skanūs Valgiai ir Gėrimai

300-308 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

nigais lenkais, mokančiais 
lietuvių kalbą ir galinčiais 
betarpiškai prieiti prie sa
vo parapijonių...; 4) kal
bant apie Vilniaus miestą, 
kur koncentruojasi visos

mas iš krašto labiausiai 
kenksmingų individų (su
prask — veikliausių kuni
gų lietuvių. Dn.), o galuti- eilės kunigų lietuvių ir su 
nis etapas turįs būti visiš- jais bendradarbiaujančių 
kas pašalinimas kunigų kunigų gudų veikla, reika- 
lietuvių iš tų vietovių kur lin£a visu pilnumu išnau- 
gausingas procentas lietu-idoti nuostatais aPie Su‘ 
vių, ir pakeitimas jųjų ku- Tęsinys 14 pusi.

I
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LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Office Telephone Res. Telephone
ŠOU 0948 Arnold 1028

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

Res, 251 Chestnut Avė. 414 W. Broadway
Jamaica Plain. Mass. South Boston, Mass.

3) ligi bus sustiprinta ♦♦♦ 
Vilniaus radijo stotis, kuri 
tada galėtų trukdyti klau
syti Kauno radijo stotį de
tektoriniais aparatais, rei
kalinga ligi minimumo su
mažinti skaičių detektori
nių aparatų tose vietose,

REFRIGERATOR
• ' *•'<' <

i. .1 »■ • . J ’ * * . • *

kokį radijo imtuvą. Čia bu-; 
vo net neleidžiama tokio a- 
parato perregistruoti kitų 
asmenų vardu, jei tik jie 
save laikė lietuviais. Apie 
leidimą radijo imtuvui lai
kyti veiklesnis lietuvis ne
galėjo nė svajoti. Dn.).

”...Pripažindamas lietu
vių klausimu radijo propa
gandinei veiklai didelę 
reikšmę, matau būtinumą 
atitinkamu būdu preventy
viai tikrinti visas kalbas, Į 
garsinamas per Vilniaus 
radiją “lietuvių valandė
lės” rėmuose, taip, kad 

| kiekviena radijo paskaita 
lietuvių reikalu ateityje 
turėtų aprobatą Vilniaus 
vaivadijos įstaigos, kaip 
vyriausybės politikos rea- 
lizatorės vaivadijoje”.

“...Vilniaus lietuvių laik
raščių redakcijoms už
draudžia: 1) dėti antraštė
se žodžius “Iš Nepriklauso
mos Lietuvos” ten, kur jie 
gali sukelti mintis apie eg
zistavimą kažin kokios ki
tos Lietuvos; 2) dėti ant
raštėse bei tekste apibrėži
mą “Vilniaus kraštas”.

“... vaivadijos įstaiga 
pradėjo galutinai nustati
nėti atskirų kunigų bei 
bažnytinių tarnų lietuvių; 
pilietybę, o taip pat ir iš 
pagrindų tikrinti visus 
juos Lenkijos valstybei lo
jalumo požiūriu. Tuo rei-į 
kalu užmezgiau tiesioginį 
kontaktą su kun. Arkivys
kupu Metropolitu Jalbrzy- 
kowskiu, iš kurio gavau 
bendradarbiavimo patiki
nimą (...od ktorego otrzy-

v •

CombinQt 'on ™6rertes» 
fe«w«JAOOtt l.H-6

Inner Do°r’

MO1STNCW^^rtmenU 

FROZE> Cools Mo-t

sSS.

. and many more.
• • •

tl&( TERMS

Ths Only Refrigerator with 
the CONSERVADOR

... plūs DRY, MOIST 
md FROZEN Food 

Compartments!
At lašt, complete refrigeration serviee! 
Dry Cold for inilk. butter, egg«. bever- 
agew, etc. Malti Cold to keep food* from 
drying out trilhoul covert. Big, te par ate 
Frozen Food Compartment for frozen 
norage. Plūs the CONSERVADOR-----
Phiico’s patented Inner Door that gives 
you 26% more quickly utable »paee . . . 
savęs you time, effort, money. Ali yours for

Up to $5O LESS!
Yes. a luxurr refrigerator with every service and 
conrenienee, at up to >50 lesa than the best re- 
frigerators of the past! tome in . . . see our eotn- 
plete t'isplay of 1940 models ... learn how much 
niore your dollar will buy!

Y 1'
/

Choose From 
11 Modek 
pricocf CB fow OB 

$21995

B F. O. B. FACTORY 1

ŠALDYTUVĄ ĮSIGYKITE NAUJĄ PHILCO
rTATTT^T^e-atinis šaldytuvas, kuris turi CONSERVADOR... priede SPE-

Ų DReGINTUVĄ ir ŠALTĄ maistui sudėti Kompartmentą! Šis 
ompartmentas be galo yra naudingas ir parankus, kuris užlaiko šviežią 

ir regną maistą, šis įrengimas duoda 26 nuošimčius vietos, žodžiu — jis 
nevien vietą sutaupo, bet sutaupo laiką, ir pinigų.

nestos galite jį įsigyti labai lengvomis sąlygomis — mūsų krautu- 
nds Juygonfig^ti SU ma^u im°kėjimu, o likusį balansą, išsimokėti lengvo-

Šis naujas PHILCO šaldytuvas nevien turi vėliausius patobulinimus, 
, _ *abai gražiai padarytas, kad traukia kiekvieną akį. šeiminin
kes isigijusios tokį parankumą kaip NAUJĄ PHILCO šaldytuvą, nevien 
su aupys pinigų ant maisto, bet ji turėsite šviežią ir sveiką.

r

Union Electrical Supply Co
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, ui.6™Prez. ir Kasininkas
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ViHaus Kraštui Remti Draugi jos Komiteto Garbės 
Pirmininkės J. TūMeuės Žodb

neįstengė iš karto išlaikyti! 
visų savo žemių, tačiau bū
dama gaivalinga ir kūrybi- Į 
nio entuziazmo lydima, su
gebėjo netik atsistatyti ir 
sutvirtinti savo nepriklau
somos valstybės rūmą, bet 
ir sustiprėti savo nepalau- 

s siekimuose,
, kad ji j 

atgaus savas: svetimųjų 
pagrobtas, žemes.

Šis tautos tikėjimas, lie
tuvio atkaklumas ir savo 
teisių supratimas, griežta 
ir aiški gilaus lietuviško 
patriotizmo vedama mūsų 
Vyriausybės politikos lini
ja iki pat nelemto lenkų ul
timatumo nepasidavusi jo
kiems kompromisiniams 
gundymams, Vilniaus 
klausimu išlaikė gyvą ir 
skaidrų Vilniaus švyturį 
kiekvieno tikro lietuvio 
širdyje. Sunkus ir kietas 
visai mūsų tautai buvo per
nykštis lenkų ultimatu-

J. W. Mahoney

36S»K9t*3S9C*9SStS0C9aC3tSCS0ątMtXltM9C

Joseph A. Mahoney

(Kalba, pasakyta Kauno Ra- panašiai ir Lietuva prisi-
diofone 1939. XII. 18 d.) į kėlė laisvam ir nepriklau-
Didžiųjų žmonijos sukrė-1 s?man? gyvenimui: atsikė-

timų ir karų matais suby-! tęsti savo _ buvusio lais- ___
pa neteisingais pagrindais vos yslstybės gyvenimo, I žiamuose i.i/ 
sukurtos valstybės, išnyk- įnors likusi žymiai mažės- šventai tikėdama, 
-- _...------ ■. , v- nė tačiau stipresnė viena-1 -x----- ------- —sta priespauda, dažnai iri
atskiros tautos atgauna ! lytiškumu.
savo politinę nepriklauso- Nors lietuvių tauta, iš- 
mybę. Po Didžiojo Karo varginta Didžiojo Karo,

LAWRENCE, MASS.
3BO£»B6XJO»aW06SSXS«XX»«XXXX36»OB«a^^

T. J. BUCKLEY COMPANY

Six Floors of Good Fumiture At Moderate Prices

284 Essex St. Lawrence, Mass.

F. M.&T. E. ANDREW
Realtors — Insurance

Bay Statė Bldg., Lawrence, Mass.

BRIDES, GRIMES & CO
Steam and Water Piping 

Supplies and Tools

9 Franklin St. Lawrence, Mass.

BERNARD L. McDONALD COAL CO.

326 Essex St. Lawrence, Mass.

Lawrence, Mass.

-f'

GLOBĖ FURNITURE CO.

184—192 EssexSt.,

i

JADVYGA TŪBELIENE,

r

KENNEDY’S INC. |
Cleaners for your Better Clothes

Broadway at Bradford St. Lawrence, Mass.

The Lawrence

MORRIS PLAN COMPANY

15 Lawrence Street Bay Statė Bldg.

Cherry S Webb Co.
The Fashion Center for

Women’s, Misses’, Children’s, Infants’ Apparel,

SPORTSWEAR and FURS.

237 - 241 Essex Street

Lavrence, Mass.

M. J. MAHONEY
FUNERAL DIRECTOR

Ėst 1862

I Tel. Day and Nlght 7113

182 HampshireSt., Lawrence, Mass.

HON. DĄVIDJ. BURK.E
| Alderman of

$ Health and Charities

l;>M3^%3£XX»CX3SX3S»6S»%XXXXXJ»»M^^

Tel. 32761

Ouality Brands, Ine.
VVHOLESALERS— IMPORTERS—RECTIFIERS 

Beer — Wine— Liquor

mas. Bet neilgai teko len-1 Draugi jos Vilniaus Kraštui Remti Garbės Pirmininkėj 
kams pasidžiaugti šio ir Lietuvos Motinoms ir Vaikams Globoti organizacijų! 
naujojo smurto vaisiais. 1 =

Nepaprastai griežtai su
byrėjo ir žlugo neteisybėje 
ir skriaudoje atsikūrusi ir 
išpuikusi didžioji lenkų 
valstybė, kuri 19 metų lai
kė iš Lietuvos atplėšusi 
sostinę ir beveik trečią da
lį jos žemių. Lenkijos žlu
gimas skaudžiai palietė ir 
mūsų kraštą, užplūdus ke
lioms dešimtims tūkstan
čių karo pabėgėlių, tačiau 
buvo maža lietuvių, kurie 
būtų abejoję, kad teisybė 
tars savo žodį, kad Lietu
vos amžinoji sostinė vėl 
grįš prie Lietuvos.

Todėl kai spalių m. 10 d. 
lietuvių tautos siekimai ir 
taip ilgai ir vieningai tau
tos lauktasis Vilnius grįžo- 
prie Lietuvos, nors ir ne su! 3 
visomis lietuviškomis ir J 
lietuvių gyvenamomis že-l i 
mėmis, tai ir paskutiniai1 
skeptikai ėmė džiaugtis su į 
visa tauta ir sveikintis 
nauju šūkiu: “Teisybė Lai-' 
mėjo”! Tikra tiesa — tei
sybė laimėjo.

Tačiau teisybė laimėjo 
tam, kad lietuvių tauta są
moningiau susiburtų vie
non šeimon, dar daugiau 
užsidegtų entuziazmu ir 
dar daugiau pajustų savo 
pareigą ir paklustų prievo
lei.

Kalbant apie Vilniaus ir 
jo sričių prigydymą Lietu
vai, prisimena 1919 —1920 
metų visos Lietuvos būklė.

Juk daug vargo, rūpes
čių ir skurdo teko po Di
džiojo Karo, kai dar tebe
vyko visuose frontuose ko-; 
vos dėl Lietuvos teritori-į 
jos, kai reikėjo iš naujo at-Į 
statyti daugumas sugriau
tų ir apleistų sodybų, kai 
reikėjo iš naujo atkurti: 
krašto ūkis ir švietimas ir j 
sunormuoti naujas savos i 
valstybės gyvenimas. Ta-1 
čiau su pasigerėjimu prisi
mename tuos laikus, o y- 
pač tą gaivališką lietuvių1 
užsidegimą viską nugalėti, 
ir tą dvasią, kuri viską nu
galėjo.

Todėl šiandien, atgavę 
lenkų okupacijos nualintą 
ir ketvirtojo Lenkijos pa
dalinimo karų apgriautą 
Vilniaus srities dalį, mes 
vėl atsidūrėme beveik anų 
kovų metų būklėje: padau
gėjo pareigų ir prievolių, 
turime žymią dalį savo iš
teklių sėti Vilniaus prigy- 
dymui prie Lietuvos.

Sunkios pareigos, dar* 
sunkesnės prievolės, ypač* 
šiuo metu, kai aplinkuil 

Tęsinys 13 pusi.

Sąjungos pirmininkė.

LAWRENCE, MASS.

Exclusive Distributors Harvard Beer A. Ale 
Essex County

609 Common Street
MXSSXX»O£MSa£»636S£XX

• v

JOHN P.&JAMESP. KANE
ATTORNEYS

509 Centrai Bldg.

4 CROSS COAL CO.

290 Essex St. Lawrence, Mass.

NEVINS AUTO CO.

Oldsmobile and Pontiac

LAWRENCE, MASS.

SANDLER’S ’ 1
j; DEPARTMENT STORE

Bargains Always

Lawrence, Mass.

STERLING 

CUT
RATE

LAWRENCE CO-OPERATIVE BANK

Member of
Federal Home Loan Bank System

21 Lawrence St. Lawrence, Mass.

MERRIMACK CO-OPERATIVE BANK
Resources Over $2,000,000

Member Federal Home Loan Bank

264 Essex Street Lawrence, Mass.

Bay Statė Merchants

of

Lawrence, Massachusetts
Founded 1847

The Only National Bank in Lawrence

Member of Federal Reserve Insurance Corporation

UTICA CLUB
The Famous Utica Beer 
i n Bottlesoron Draught

WEST END BEVERAGE CO.

15 Merrimack St.. Tel. 29930 Lawrence, Mass.

FINBERG SUPPLY CO.
Plumbing and heating Supplies

481 Common St.

A. H. VVAGLAND&SON
FLORIST

For Ali Occasions

635 Broadway Lawrence, Mass.

M.T.STEVENS & SON CO
*

North Andover, Mass.
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Vilniaus Kraštai Remti Draugijos Komiteto Garbės 
Pirmininkės 1 TūbeHenės Žodis

Pradžia 12 pusi.
siaučia žiaurūs karai ir jau 
dabar jaučiamas norma
laus ūkinio gyvenimo su
krėtimas. Tačiau kiekvie
nas pasiryžimas neša lai
mėjimą. Tų laimėjimų rei
kalinga ir lietuvių tauta.

ramos ir medžiaginių au
kų. Tam tikslui ir yra įsi
kūrusi su padaliniais viso
je Lietuvoje — Draugija 
Vilniaus kraštui remti.

Draugijos pareiga šiuo 
metu yra nelengva, bet ji 
tiki, kad atliks garbingai 
savo tarpininko pareigas

Kad Vilniaus miestas ir i šelpti Vilniaus Krašto var- 
jo atgautosios sritys grei- guos patekusius piliečius, 
čiau numestų svetimų ne- j Taigi pareigos nelengvos, 
vykusiai aplopytą drabužį; Tačiau malonu dirbti, kai 
ir greičiau įžengtų į Lietu- i matome, kaip iš visos Lie- 
vos žydintį organizmą, kad. tuvos ir visų gyventojų 
greičiau ten išnyktų var-’sluogsnių plaukia gausios 
gas ir skurdas, reikia, kaip, aukos Vilniaus Krašto 
ir anuo Lietuvos nepriklau-1 broliams padėti šioje sun- 
somybės kūrimo metu, vi-’kioje valandoje. O tų sun- 
sos Lietuvos gyventojų pa- kūmų yra labai daug. Vil-

ROCKVILLE, CT.

CONRADY BROTHERS |
MOTOR REPAIRS

Ali Modern Eąuipment «

106 Union St. Tel. 520 Rockville, Ct.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy

XXXMX%X%MXXXXXXX?$XXXXXX%XXXXXXXX%XX%XXXXXXXXXX3fl

JULIUS BEER
Rolls Bread Pastry Ali Bakery Products

8 Market St. Tel. 249 Rockville, Ct.
^XXXXXXX%XXX%XXXXXXXXXXX%%XXX%XXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXS«

A. F. LUDVVIG, INC.
Ice, Range & Fuel Oil Coolerator - The Air - Conditioned 

Refrigerator

77 Brooklyn St. Tel. 641 Rockville, Ct

Watson-Williams Mfg. Co.
>X%XXXXXXXXXX%XXXX%X%XXXXX%%XXX%

ji Manufacturers of
Automatic and Regular Shuttles

j: Fibre Shuttles, Heddle F ra mes,
Twin Wire and Bronze Wire Heddles

ji and Hand Stripper Cards

I Watson Plant William Plant
5 Leicester Millbury
į> įf - , .

| CHAPMAN’S

Rockville’s leading Shoe Store 

“Where It Pays To Trade” 

Bostonians — Queen Quality

8 Park Place Tel. 96 Rockville, Ct.

>%X%%XX%XX%XX%%XXX%%X%XXXXXXXJ«;
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THE ROCKVILLE HOTEL, INC
Chas. W. Kokerda

Rockville, Connecticut

ROCKVILLE DINER&ANNEa
Steaks — Chops — Chicken Daily Luncheon Specials

11 W. Main St. Rockville, Ct.

F. W. BRADLEY
Lumber, Builders Hardware Masons’ Supplies, Paint

9 G rovė St. Tel. 194 Rockville, Ct.
XXXXXXX%XS4XXXXXX^XXX%XXXXXX%XX

ROCKVILLE MILLING CO.
Paints, Vamishes. Wall Paper Roofing & Mason Materials

3 Market St. Tel. 132 Rockville, Ct.

niaus kraštas per tą devy- 
nioliką lenkų okupacijos 
metų labai atsiliko nuo 
Lietuvos ekonomiškai, 
prieš penkius metus siau- 
tusios pasaulinės krizės 
laikais pergyveno badą. Ir 
tada jautriai ir duosniai 
atsiliepė mūsų visuomenė 
į komiteto Vilniaus krašto 
badaujantiems šelpti kvie
timą aukoti broliams ana
pus smurto sienos.

Vilniečių vargas mus vi
suomet paliesdavo skau
džiausiai. Šiaip taip atsta
tytus išteklius vėl iščiulpė 
karas, tūkstančiai karo pa
bėgėlių ir svetimos kariuo
menės. z

Tokiu būdu galima tvir
tinti, kad dabar labai dide- ] 
lis skaičius Vilniaus Kraš- : 
to lietuvių ir nuolatinių lo
jalių gyventojų yra reika
lingi skubios pagalbos.

Yra daug šeimų, kurių 1 
maitintojai tėvai arba sū
nūs krito kare, yra keli 
tūkstančiai lietuvių, atbė
gusių iš sričių, kurios da
bar neįeina į Lietuvos val
stybės teritoriją, yra stu
dentų ir moksleivių, kurie 
nuo pirmų dienų buvo rei
kalingi globos ir paslaugų. 
Yra daug tokių lietuvių ir 
nelietuvių, kurie dėl lietu
vių tautos laisvės sėdėjo 
po keletą ir kelioliką metų 
lenkų kalėjimuose, ištrė
mimuose ir tik dabar grį
žo į savo gimtines be jo
kių išteklių. Kas gi jais vi
sais gali rūpintis, jeigu ne 
Lietuvos visuomenė, jeigu 
ne mes, kurie taip troško
me atgauti Vilnių ir kurie 
taip džiaugiamės jį atga
vę?

Visi šitie žmonės reika
lingi ne tik maisto ir pa-| 
stogės, bet daugumas jų ir 
apsivilkimo bei apavo.

Tokiu būdu, be valstybės 
rodomos pagalbos, yra ir 
visų Lietuvos gyventojų 
siuogsnių pareiga aukoti 
Vilniaus Krašto vargan pa
tekusiems . gyventojams, 
nes tai yra vienintelė prie
monė užbėgti už akių di
dėjančiam skurdui arba 
jam mažinti bei visai jį pa
šalinti.

Komitetas Vilniaus kraš
tui remti jau yra kreipęsis 
į visus Lietuvos gyvento
jus, į brolius gyvenančius 
Amerikoje ir kitose šalyse.

Iš visur plaukia aukos ir 
pasižadėjimai dešimterio
pai ■ daugiau jų parsiųsti. 
Ir aš savo žodžiu Vilniaus 
Kraštui Remti Komiteto 
vardu kreipiuosi į visus 
Lietuvos gyventojus kuo

- - -ž- Bn4»--I gyvojo Nozanci 
Paslaptys"

k
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KUHNLY PLUMBING & HEATING CO.
Westinghouse Refrigerators Williams Oil-O-Matic Oil Burners

, 9 W-Main St. Tel. 20S - /Rockville, Ct.

Protestantų vyskupas W. 
T. Manning, pasipiktinęs* .J
paskyrimu Bertrand, Earl, 
Russell, britų philosofo, 
nariu New Yorko miesto 
kolegijos, pareikalavo at
šaukti.

gausiausiai aukoti vilnie-1 
čiams, siunčiant aukas 
tiesiog Komitetui, arba į 
Kooperatyvus, Pienocen
tro, Lietūkio ir Maisto į- 
s taiga s, kurios padeda Ko
mitetui šiame darbe.

Visos aukos, ar jos būtų 
teikiamos pinigais, ar grū
dais, ar gyvuliais, ar audi
niais, ar mezginiais ir dra
bužiais — yra vienodai 
brangios ir reikalingos.

Per Vilniaus kraštui rem-

ti komitetą šelpiami tiktai Į 
lietuviai ir lojalūs Lietu
vos piliečiai nuolatiniai 
Vilniaus sričių gyventojai.

Visokiais atbėgėliais ir 
laikinai gavusiais Lietuvo
je prieglobstį rūpinasi Lie
tuvos Raudonasis Kryžius.

Jvyko Lietuvių svajonė— 
Vilnius atgautas, ir ameri
kiečių paaukotas Lietuvos 
Laisvės Varpas skamba 
Vilniui ir visai Lietuvai:— 
“Tas Laisvės Nevertas, kas 
negina jos”.

Aukodami vilniečiams, 
greičiau išgydysime Vil
niaus Krašte paliktas len-[ 
kų okupacijos žaizdas, nu
šviesime jo sielą ir mintį

• Lietuvos meile.
Vieningai siekdami ir iš

tvermingai kovodami dėl 
savo tautos teisių, atgavo
me Gedimino Miestą, tad į 

I daugiau pajuskime savo 
I pareigą ir pakluskime prie-
• volei, kurią uždeda Vil- 
; niaus įaugimas į Lietuvos 
Valstybę.

Tegul neatsiranda nė vie
no Lietuvos piliečio, kuris 
paliktų abejingas vilnie
čiams remti. Tegul neatsi
randa nė vienos pilietės, 
kuri neragintų savųjų iš
girsti pareigos balsą!

Aukokime viską, ką tik
tai galime, būsite verti 
garbingo Lietuvos vaikų

• vardo!

NORVVOOD, MASS.

13
REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO 

SKELBIMAIS REMIA “DARBININKĄ".

Greetings from

A FRIEND

i36JS3S3SX»«XXX%XX%XWXXXXXX%XXX%X

NORVVOOD, MASS.

DREYFUS & WHITE
Fruits & Vegetables Wholesale — Retail

629 & 715 Washington St., Tel. 1526 Norvvood, Mass.

3KX8CXX8£XXXXXM%%XX%XXX%XXX%%XXXX%XX%%X\K%X%%XXXXX%XX«
: fXXXXMMXXXX%XXXXXN%.XX%XXX%XXXXXX.XXX*>X%XXXX%XXXXSXX%V

Norwood, Mass.

%3CXXSXXXX8^%%XX%%XXXXS%XXXXXXXXXX%XX%XX-<%XXX<

E. W.WIGGINS AIRVVAYSINC.

Norwocd, Mass.

SOUTH END HARDVVARE CO.
THE GENERAL STORE 

N. Abdallah, Prop.

1043-1047 Washington St., Norvvood, Mass.
EXXXXXXXXKXXXKXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%SXXXXXXXXXXXX!g

O’TOOLE
SAND&GRAVEL

Norwood, Mass_____j
BALBONI PACKAGE STORE

860 Washington St., Norwood, Mass.

NORVVOOD LUMBER COMPANY

THE MODERN DAIRY
MILK andCREAM

and other Quality Dairy Products

| NORVVOOD TAXI

< Day and Night Service

L
Phone 400 _ Norwood, Mass.

į Tel. Norvvood 0084-W

Tel. 0244 Norwood, Mass.

THRIFT FURNITURE COMPANY

T'T

*XX%XXXX%XX*%%XX%XXX%XXXXX%%X%%XX%XXXX%XX%XXX%X^XXXV

JACK’S TAXI SERVICE

Norwood 0022

-- J - ■ — f - , ■ . — - - - -—------ — --------------------

NORVVOOD
Pasteurized Milk and Cream

Norvvood. Mass.

DAIRY
Grade A and Vitamin D Milk

Tel. 0113

į

Greetings from

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

JAUČIATĖS MUVARGį 
SKAUDA GALVA... 

NESMAGU?
Kada sunkus maistas ir persivalgy

mas sustabdo jūsų vidurius... sutei
kiant varginančius gazus, blogą kva
pą, aitrumą ir išpūtimą nuo užkietė
jimo... kramtykite FEEN-A-MINT. 
skanų kramtomąjį gumą vidurių liuo- 
suotoją. Priimnus skonis. Pagelbsti 
paliuosuoti vidurius švelniai ir pri- 
imniai. Veikia maloniai, bet tikram 
suteikimui laukiamo paliuosavimo ir 
normalio smagumo gyvenime. Eko
nomiškas FEEN-A-MINT patinka vi
sai šeimynai, suaugusiems ir kūdi
kiams. Milionai pasitiki FEEN-A- 
MINT. Gaukite FEEN-A-MINT šian
dien. Atsiminkite šį pakelį.

• • •

10*

Francis Gerulskis, Owner

Grafton Avė.

3SK96SS8SS6SfXXXXXXKXXXXXXXXXX%%XXXXM%XX<%%XKXX%%
XX3»%XXXXXJ6X%X%%XXXXXX%%X1«%%%%X%%%%XX?»XXXX

FRANK A. MORRILL, INC.
Complete Insurance Service

698 Washington Street Tel. 0125 Norvvood, Mass.

Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-VV

NORWOOD FURNITURE Co.
MYOPIA CLUB BEVERAGE 

COMPANY
Norvvood, Mass.

ŠIMONI BROS., Florists
Flowers for Ali Occasions

118 Neponset St. Tel. 1424 Norwood, Mass.
XXXXXXXXXXX%X%XXX%W%X%X%^X%XXX%X*X%VXXXX1«XXXXXXXXi

XXXXX%XX%X%X%X%X%%X%XX%XXV

ERNEST MAY
Funeral Director

"t 85 Nichols St., Tel. Nor. 1509 Norvvood, Mass.

X3SX3S»

TOBE DEUTSCHMANN CORPORATION

Canton, Mass.

%XXX»%XXX%XXXX%XXXXX%XXXXXMMXV

WINSL0W GARAGE
Expert Auto Repairing OfficiaI Brake and Light Testing Station

1014 Washington St. Tel. 0976-W Norvvood, Mass.

XXXSSXXX8WX»«KM»*XVXX%%%%V%XX%

%3SX.%X%%XXXX3W

WS8£X%X%%XXXXXX%X%%X%X%%%XX%%%X%XX%%%%%XXMXXXXXX:

Building and Modernizing Headquarters

NORFOLK LUMBER CO.

OLSON & LEPPER, INC.
Chevrolet Sales and Service

519 Washington Street Tel. 0440 Norwood, Mass.

g 43 Canton Street Tel. 372 Stoughton, Mass.

VVHOLESALE DEALER IN

Choice Beers, Wines and Liquors

Mr. C. Murphy, Prop.

NORWOOD MALT 
COMPANY

1023 Washington Street
NORVVOOD, MASS.

»
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Lenkų Politika Vilniuje 
Dokumentų Šviesoje

Pradžia 11 pusi.

tvirtintus Plotus (kuriais 
remiantis, galėjo iš tų plo
tų neribotam laikui iš
tremti kiekvieną žmogų. 
Dn), — kur, praktiniais
sumetimais, manau būsią praktikuojamas

tikslinga žymiai praplėsti 
ligšiolinį Sutvirtinimų Plo
tą, įtraukiant į jį artimiau
sias vietoves, kur žymes
nis gyventojų lietuvių pro
centas; 5) kadangi ligi šiol 

perkėli-

WALTER’S MARKET

369C9C96363CW3CX96363C9CW3CWX3C3636363636WW36W

i963636XW3636X36XX3C36363696»06X36363XWWXWM63C^

481 E. 6th St., So. Boston, Mass.

Linksmiausių Velykų švenčių

V. MARCINKUS, Savininkas

6X3HMW636363636363636363636X36963636XX36363636963636363CXJM6XX3636*WWXW36»W

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

KLONDIKE MARKET
' SILVESTRAS STROKAS, Savininkas

So. Boston, Mass.

DARBININKAS
imperialistinės politikos 
dalį. Tuo siekta vieno tiks
lo: anksčiau ar vėliau, ; 
“grąžinti” į Lenkijos glėbį 
paklydusią “Kauno Lietu
vą”. Kai kurių lenkų ir net 
vieno kito lietuvio svarsty
toji “kantonalinė” Lietu
vos valstybė, kurią turėjo 
sudaryti Vilniaus, Kauno 
bei Klaipėdos kantonai, ta
me raporte, Bocianskio 
nuomone, atitolsta nuo ofi
cialios ir tikslingos tuo 
klausimu Lenkijos valsty
binės politikos. Esą, nei a- 
pie kantonalinę valstybę, 
kuri, lietuvių atžvilgiu 
“nuosaikiųjų” lenkų nuo
mone, turėjusi būti sujun
gta su Lenkija federacijos 
ryšiais, nei apie bet kokią 

j nuolaidą lietuviams negalį 
būti jokios kalbos. .

Tai iškeliame aikštėn, 
kad mūsų skaitytojai žino
tų, koki buvo Vilniaus o- 
kupantų politikos būdai ir 
siekimai mūsų tautos at-

• | žvilgiu.
Girdime, kad lenkai Vil

niuje šiandien daug ko rei
kalauja. Bet iš pacituoto

BROCKTON, MASS.
»W96963636363C3e6»63636363696363636®6369636363636363636X96363636W

J — ’
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370 No. Montello St., Brockton Tel. 1606

Brockton Sausage Mfg. Co.
Taste Telis

FRANKFURTS
Minced Ham — Pressed Ham — Bologna

A superior Brockton Product for Over 30 Yrs.

XW3C36W9MCW3696963C969C9C9CW369C9«63C3C9C9CW369C9696369C9C*WWWW3CW
>XWM3»W3W3W363636363636363636363636363636363kW3fcWX363636W363kXWXXX36363C%-.

ULLIAN SWEATER SHOP

* s i
WWWW«9CWW3C9C<96WW<WWXWWWWWW\

Brockton, Mass.

XW3WkW36WW36WXW363636WX36WXWXXX36X36X36W3W6XX3kWXXXM

WWWWKW3C9C<9CWW9C36363636W

66 Parket St., Tel. 363 Brockton, Mass.

CHELSEA BUILDING VVRECKING CO., INC.

mas kunigų lietuvių iš vie-I 
nos parapijos į kitą toje 
pat vyskupijoje, nors ir 
jana žymiai susilpnina jų-! 
jų politinės vieklos efek-; 
tingumą, tačiau visiškai 
jojo neišnaikina, užtat bū-1 
tinai reikalinga, Konkor
date nustatyta tvarka, per-' 
kelti tokius kunigus lietu-! 
vius, Lenkijos piliečius, į; 
krašto gilumą, eventualiai 
net į kitų vyskupijų ri
bas...”

“... Anksčiau išplėstas 
privačių lietuviškų moky
klų tinklas jau keleri me
tai yra sistematingai ir pa
laipsniui likviduojamas. 
Todėl lietuvių švetimo 
draugijos “Ryto” ir lietu
vių švietimo draugijos 
“Kultūros” pradžios mo
kyklų skaičius nuolat ma
žėja. Tai esanti išdava 
nuoseklios politikos Vil
niaus mokslo apygardos 
mokymo įstaigų priežiū
ros organų... Eidama prie 
palaipsninio privatinio lie
tuvių vidurinio mokymo 
likvidavimo, Kuratorija 
numato uždaryti lietuvių 
gimnaziją Švenčionyse. 
Tam yra ir pakankamas 
teisinis pagrindas. Nes to
ji gimnazija, mokslo me
tų pabaigai jau du kartu 
gavo nepakankamą įverti- 

Jnimą ji gaus ir 1935/36 
i mokslo metų pabaigai 
(nors ligi tos pabaigos bu- 

| vęs visas pusmetis, tačiau 
| vaivada Bocianskis jau iš 
| anksto “žinojo”, kad toji 
/ gimnazija gausianti nepa- 

kankamą įvertinimą. Dn.).
“... Lygiai kaip lietuviš- 

| kos globos — charitatyvi- 
| nės įstaigos (darželiai, die- 
| ninės bei nuolatinės prieg- 
| laudos ir panaš.), taip ir 
|llietuviškos (priešmokykli- 
| niam amžiui) auklėjimo į- 
| staigos turi būtiprieina- 
$ mos vien tik lietuvių tau-

371 W. Broadway,

’3636W3C3£**f«^X<3CWWWWWW<WW<WWWXWX3CWW3OCWWW36XXWWW>’

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Paints, Varnishes, Wallpaper & Plumbing Supplies

412 Broadway, Tel. Šou 3835 So. Boston, Mass.

636363636363636363636X9C363636363636363636X3CWXXWXW6WWVWXWW*W36363

Tel. South Boston 2413

JOHN’S HARDWARE
JOHN STONIS,Savininkas

MARTIN’S
“Better Furniture at Lowest Prices”

395 - 397 W. Broadway...... So. Boston, Mass.

O6X9636363636MX363636363636363636369636X96363636363636363636363636X363636363C363636X36363636X'V

With a New M odei Federal Savings Home Loan

YOUR LOAN IS IN FRIENDLY HANDS

FRIENOS of yours, who may be fir.ancing their Komes with us, will f 
tell you how important LOCAL ownership and management can pro ve! J 
A little difference in i n te ręst rate may look large when a mortgage is t 
written — būt it’s something else again when you need friendiy under- į 
standing to help you over a tight spot. You can safety entrust the į 

financing of your home to our friendiy hands!

Čia parodoma pavasario 
moterų madų kepurė, ku
rią puošia puošnios paukš
čių plunksnos. Sako, kad ___ _ _
tas priduoda savotiškai I Bocianskio raporto mato- 
grazų skonį. Į me, jje turėtų morali

nės teisės reikšti kokių , 
pretenzijų.

Vilniaus krašte šeiminin
kai esame mes, lietuviai, ir 
visi turi prie mūsų taikin
tis. Viso to akivaizdoje, 
Vilniaus krašte turime va
ryti tik grynai lietuvišką 
politiką, galvodami vien a- 
pie valstybės saugumą ir 
visų geros valios piliečių 
gerove, griežtai sudraus- 

! darni neatsakingą elemen
tą. Mūsų pareiga pasirū
pinti, kad Vilniaus krašte 
daugiau nebūtų jokių len
kinimo lizdų ar židinių. 
Bažnyčios, mokyklos, uni
versitetas, spauda, organi
zacijos ir visos kitos vie
šosios institucijos jau nie
kad lietuvių neturi traukti 
į lenkininkų glėbį, nes, 

I priešingai, ten vėl gali at- 

negali būti mokomi drau- Į metais šaukė “Marš 
" do Kowna”. Neturi būti ir

Iš to raporto ištraukų jau minties, kad Vilniuje būtų 
galime susidaryti sau vaiz- vietos tokiam gaivalui, ku- 
dą, kad Vilniaus lenkini- rfg tartųsi esąs židinys bu
mas ir visų tenykščių lie- girna jai Lenkijai gaivinti, 
tuvių viešo bei savito gy- Nors lenkai apie mus kal- 
venimo tramdymas suda- su “širdingiausios padė- 
ręs esminę visos Lenkijos Į jęOg jausmais”, bet tiems 

“jausmams” turime būti 
atsparūs. Lietuvos žemėse 
neturėtų būti duota nė ma
žiausios progos net pagal
voti apie lenkiškos “mo- 
carstvinės” veiklos gali
mumus, kurių lenkai Lie
tuvoje siekia, norėdami su
daryti vieningą visų lenkų 
organizacijų tarybą. Tas 
pats lenkų tikslas kyšo ir 
atskirų lenkininkų kunigų 
ir spaudos darbininkų 
veiksmuose. Nuo jų, atro
do, stengiasi neatsilikti ir 
nemaža buvusių profeso
rių, mokytojų, valdininkų 
bei moksleivių. Ko siekia 
lenkininkai, geriausiai api
būdina ir tat, kad vienas 
nusipolitikavęs dvasinin
kas mūsų maistą lenkų o- 
kupantų į vargą ir skurdą 
įstumtiems vilniečiams per 
pamokslą pavadinęs “dvė
selienos gabalais” žmo
nėms “papirkti”.

Mes nenorime už “dvėse
lienos gabalus” lenkų pirk
ti, bet tikriausiai nenori
me, kad mūsų žemėse pa
kviptų lenkiškosios dvėse
lienos puvėsiai.
“Trimitas” J. Dainauskas.

MONTELLO FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION

North Main at Howard St.
,CW969CKK3C369C9CX36969636369C963C369C9C96969636363C96369CW36W363C96369C9C9636369636W*

363636363636363k3636363636369636369636363636369t363636363696363636X3636XXXX363636W>

BESSE BAKER’S STORE

ra įteikiamas lietuvių tau
tybės asmens, valsčius at
sisako jį patvirtinti...”

Vilniaus krašto lietuvių 
akademinio jaunimo at
žvilgiu “... pagrindinis dės
nis turėtų būti: apriboji
mas lietuvių jaunimo priė
mimo į Stepono Batoro U-Į 
niversitetą, evantualiai net 
visiškas sutrukdymas 
jiems įstoti ten, įvedant, 
pvz., stojamuosius egzami
nus iš polonistikos bei Len
kijos pažinimo ir pana
šiai...”

“...Taip pat paisomas dė
snis, kad namuose bendrai 
gali mokytis tik tie lietu
vių vaikai, kurie priklauso 
vienai šeimai, kur vienos 
šeimos sąvoka yra imama 
siaura prasme ir užtat vai
kai 2 tikrų brolių ar seserų I tie rėksniai, kurie pra-

65 Main St., Brockton, Mass.

43C3C9C9636S369C9C9C3C9»969C963C3C36369C9C369C963C9CW96363C963C3C9CW363C9C363C9C9C9C9C9C9C9C96363CW'S
^363636363636W3C363C96363636363636363636363636363636363636363636363636363636X363C363636XWW36W^

COLONIAL DINER

(Frank & Pete)

6<WWW'
3636363636K36363636363636363C363636363C3636X363636363636363636363636369C36363636363CWXXW36WX

* s
j; 498 N. Cary St., Brockton 1612-W Montello, Mass. |

<<WWWKWW36XWX96XXWWWXWXWW3CWWW<36<WX3CWWW

GRANITE ROCK FARM
Chas. Bielskis, Sav.

PIENAS ir SMETONA
Rangės į tybės vaikams... Tėvų tau-

?1<<w36xx3cx<<<<wwww3cxww3cwwx'w<wwwwxwxi6xwx3^ ' tybės nustatymas tun būti
Radio Carpets

447 W. Broadway, So. Boston, Mass.

JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

X363C963p69636363C9696WW3636WW3CWW«W3636W

Linksmiausių Velykų švenčių

PECHELL SHOE STORE

daromas dabar praktikuo
jama tvarka, priimant vai
kus į lietuvių gimnaziją, 
kuri vykdoma bendrosios 
administracijos organams 
susitarus su mokyklų prie
žiūros organais, t. y. tvirti
nant valsčiuose atitinka
mus tėvų pareiškimus, su 
tuo rezervu, jog tuo atve
ju, kai toks pareiškimas y-

=X363C3636W36363C963636363636363636363636363C96363636363636363636363636363636963696363C3636363636X363

GILBERTAS PAINT STORE

24 Centre St., Brockton, Mass.

%

I

Po Velykų Pirmasis

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

Šeštadieni, Kovo - Mareli 30,1940
Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
Visas pelnas skiriamas “L darbininko” Intertypos Fondui 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti Profesionalai, biznieriai, pramontn 

kai. kurte skelbiasi "Darbininke” tik 
ral verti skaitytojų poram o®.

SHANLEY’S
Wines — Beer — Liquor

17 School SL, Brockton, Mass. Tel. 7040
<W<WWWWWXXW3CWW3C96363636369C9CW36363C3C<WWWWW9CWW
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SEE THE 1940 MODELS
Pontiac — La Šalie — Chevrolet — Oldsmobile

s»t

WM. H. BASSET CO.
Visit Our Used Car Department

1782 Main St. Phone 3000 Brockton, Mass. 
231 Main St., Phone 700 Bridgewater, Mass.

J696363636363636363636369C9636363636363696363696363696363636363636363C3C963C36363636X36363C963b3636X7

BROCKTON MALT PRODUCTS COMPANY
A complete Line of the Finest Imported and Domesrtic Wines and J 

Liquors and AB Popular Branda of Beer and Ale

24 East Elm Street Brockton, Mass. I
<3CK9CW3C9636363C3C9C3C9C9C3636363C9C3C3C3C3C363C9C9C9C3C3C3C9C3CW3C3C3C3C3C3C3C9C3C9C963C963CW*

BROCKTON VVHOLESALE BEVERAGE Co., Ine.

20 No. Montello St., Brockton, Mass.

iWWWWW3C363CWWWW3C3C3C3C3CW3CXX<WW<W3CXWWWWW'

363636369636363636363636363636363636363696X363636363636363636363696363636363W6X36X3WW»

SNELL — ATHERTON _ NORCROSS 

CO, INC.
Successor to the Butinėse of SNELL A ATHERTON 

Established 1853 — Incorporated 1928 
Manufacturers of FINE SHOE TOOLS

Herbert B. Norcross, President and Treasurer

72 Snell St., Brockton, Mass.
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Pennsylvanijos Žinios
PHILADaraiA. PA. ‘ būti negalime. Lyg dangiškas 

balsas šaukia mums, — Lietu
vos sūnūs, dukterys, mylėkite 
ir gerbkite savo tėvynę Lietu
vą, jos kalbą ir garbingą praei-

VAIDINANT “LIETUVA”, 
PASAKYTA KALBA

Minint Lietuvos nepriklauso- ‘ 
mybės šventę, vasario 18 d. vai- Todėl pirmuoju savo uždavi-
dinant veikalą “Lietuva” paša- niu laikykime mylėti Lietuvą, 
kyta kalba, kuirą pasakė moki-, savo tautą, savąją gimtąją kal- 

Į bą. Savo tėvynės niekados nepa
miršime. Taip, Lietuva... tėvynė 
mūsų”.

Pilnutėlė Šv. Kazimiero para
pijos salė dalyvių tykiai išklau
sė tos jaunuolės kalbos, kuri sa
vo kalba ir gestais sujaudino 
klausytojus tėvynės meile. Pu
blika plojo mokiniai - jaunuolei 
E. Pątronaitei, už pasakytą kal
bą, nuoširdžiai padėkojo griaus
mingu delnų plojimu. Nemažiau 
priklauso padėkos ir mokyto
joms Sesutėms Kazimierietėms.

Vaidinimas “Lietuva”. 8-to ir 
7-to skyriaus mokinės buvo vai
dintojoms sekančios mergaitės:

nė Eleonora Petronaitė. Ji savo Į 
kalboj pabrėžė, sakydama, kad 
“Nors didžiuma mūsų čia gimę 
ir augę, bet kiekvienas savo šir
dyje jaučiame ir sakome, kad 
Lietuva tėvynė mūsų, Lietuva 
mūsų šalis, mūsų žemė. Ir kaip 
miela kiekvienam prisiminti 
Lietuvos vardas. Kaip malonu 
klausyti nuo tėvučių ir mamy
čių apie gražius dorus Lietuvos 
papročius. Mes žinome, kad mū- 
sų tėvukai ir mamytės yra lietu
viai, jie iš Lietuvos atkeliavo į 
šią šalį, čia augino mūsų sielą ir 
kūną ir todėl ajučiame, kad esa
me tikri lietuviai ir kitokiais

“Lietuvos” rolę vaidino Pran
ciška Navickaitė. Į Lietuvą kal
bėjo Eleonora Petronytė. Dai
navo ir deklamavo: Darata Be- 
tulytė, Katarina Dambrauskai
tė, Pranciška Juškauskaitė, Ire
na Kavaliauskaitė, Eleonora 
Krauklytė, Liucija Žukauskaitė, 
Marcelė Adomaitytė, Alicija A- 
žaranskytė, Joana Balčaitytė, 
Katarina Baltrukonytė, Teresė 
Morkūnaitė, Alberta Paškevi
čiūtė, ir Eleonora Seperauskai- 
tė.
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Kalbėdamas apie šelpimą Vil
nijos pavargėlių, išsireiškia 
taip: “Gerai, kad ir amerikie
čiai

į
I

i

į z
aukomis parėmė Vilnie- f

čius...” Baigdamas kalbėti ta te
ma, taip išsireiškia: mačiau ;

!lauksime paramos iš brolių iš
eivių ir kultūros darbui Vilniaus

I

krašte, kurį varys labiausia Vii- Į
niaus Geležinis Fondas. Jo adre-
sas: Vilniaus Geležinis Fondas
Vilnius, Žygemantų gatvė, Nr.
8, butas 5.
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HUDSON, MASS.

THECURVEINNTHECURVEINN
On the Boston Post Road Dining — Dancing

Northboro, Mass.

On the Boston Post Road Dining — Dancing

Northboro, Mass.

MICHAEL E. McNlFF
Funeral Director

112 Main Tel. 37 Hudson, Mass.

L Street Tavemo Savininkas
L & 8th St., So. Boston, Mass.

Velykų švenčių proga, leisdamas atostogas Flori
doje, sveikina visus savo kostumerius, draugus ir 
pažįstamus ir linki linksmai ir maloniai praleisti 

šventes.
A < ' -S * <” fcV *> >» •>*

Linksmiausių Velykų švenčių

Z
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C. BARISAS 
PRISTATAU ALŲ IR TONIKĄ 

Įvairiems parengimams ir j namus.
Patarnavimas Skubus.

220 E St., Tel. Šou 9328, So. Boston, Mass.
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Cambridge Bottling Co., Ine.
Išdirbant visokios rūšies saldžius gėrimus tonic’us 

Lietuviai remkite lietuvius ir vartokite mūsų 
Saldžius Gėrimus.

CAMBRIDGE BOTTLING CO., INC.
4—6 Berkshire St., Tei. Trovvbridge 8374

Cambridge, Mass.

Šokis — “Kryputis” išpildė 5 
ir 6-to skyriaus mokinės mer
gaitės : Eleonora Savickaitė, 
Antanina Rimdeikaitė, Pranciš
ka Ažaranskytė, Rita Konstan- 
tinaitė, Emilija Lukošiūtė, Ele
na Šaulytė, Teresė Petronytė, ir 
Teresė Stakšytė.

Sekančios mergaitės 3-čio ir 
4-to skyriaus, pašoko “Žilvitį”: 
Elena Bigenytė, Rita Butkiūtė, 
Marytė Dombrauskaitė, Doloras 
Griškevičiūtė, Teresė Jozaitytė, 
Marijona Kelly, Elena Kušlytė, i 
Pranciška Lamsonytė, Rita Ma
žeikaitė, Onytė Olbikaitė, Leoną 
Lamsonytė, ir Onytė Radzevi- j 

čiūtė.
Lietuvos Kariuomenę sudarė 

visi vaikučiai blokiniai, kurie 
pasirodė tikri patri jotai. Jų ei-j 
sena sudarė puikų reginį, nes jie 
buvo papuošti Lietuvos vėliavos į 
spalvų drabužėliais ir turėjo 
puikią savo muziką. Maršuoda- 
mi patys grojo ir kariškas dai
nas dainavo sutartinai: “Kad 
mes stosim į karužę, tra-ta-ta”. 
Dalyvavo sekantieji: Juozas 
Kundrotas, Jonas Kelly, Teofi
las Latvys, Povilas Macijaus
kas, Vincentas Matonis, Jonas 
Pupis, Vincentas Ožalas, Pranas| 
Šaulys, Karolis Šimkaitis, VIa-į 
dasTaraUair PetraS UtkuS- .. |Mmi nuo Saru... Tarmė jos žo-

Visi vaidintojai savo roles iš- į ^įų buvo labai graži, o nuda- ‘ 
pildė puikiausiai ir net sujaudi-; vimas jar gražesnis. Tikrai ji! 
no publiką. Tai vis rūpesčiai ir; teikė labai malonų įspūdį. O 
pastangos mokytojų Seselių Ka- profesorių Kazį Pakštą, tai tik- 
zimieriečių, kurioms visa publi- rai galima yra vadinti ne tik 
ka paliko ir paliks dėkingiau-' vien profesorium, bet ir auksa-į 
šia.

Kalbėtojas, svečias, prof. dr. 
K. Pakštas tarė taip pat atitin- j 
karną savo žodį vaidintojams ir 
“kareiviams” už tokį perstaty
mą, ir ypatingai už aiškią lietu
višką kalbą mokytojoms - Se
selėms ir tėveliams, kurie palai
ko namuose savo gimtąją kalbą.

PAGERBIMAS DARBŠČIŲ 
VIENGENČIŲ

Vietiniame (paskiausioj lai
doj) The Keystoner’y Nr. 8,
skyriuje: Honor Roll yra patal-
pinti,

GUERTIN & BISSONETTE
and Lunchroom The Best in Food and Drink

pagerbimo gražūs pa-
veikslai (ir aprašymai
juos) mūsų viengenčių,

l

apie I
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195 “L” St., So. Boston, Mass.

“L” STREET LIQUOR STORE

VELYKŲ ŠVENTĖMS ĮSIGYKITE SKANIŲ
Gėrimų iš

mo Kubiliaus ir Antano Bučą
no, kaipo darbščių ir ilgamečių
darbininkų kompanijos
Horn and Hardart.

Išbandykite Šiį DegtinęIšbandykite Šiį Degtinę

KAUNAS kvorta - $1.50KAUNAS kvorta-$1.50
VILNIUS kvorta-$1.40VILNIUS kvorta-$1.40

w

Mes parduodame įvairiausios 
rūšies degtines ir vynus.

295 Broadway, So. Boston, Mass.295 Broadway, So. Boston, Mass.

%

At Reasonable Prices

1S2 Main St. Tel. 750 Hudson, Mass.

Vilia

The
S.R

<*wv.x-.-

Karen Verne, jauna Ang
lijos artistė, šiomis dieno
mis laivu atvyko į New 
Yorką, iš kur ji išvyko į __ ~ _ __ _
Hollywood pradėti darbą. Record”, viešai paskelbė apie 
v PirES kartą Jungtinėse savo darbininkų išlaikymą. 
Valstybėse.___________ darbdavį Mr. James Harvey

Graveli, 59 metų amžiaus. Jis y- 
ra pirmininkas American Chem- i 
cal Paint Coporation ir 90 ofner 

;of the Delaware River Ferry.
Company, Chester, Pa. Minėtos 
korporacijos darbininkai neti- 

i ketai išgirdo viešą paskelbimą 
■ nuo savo darbdavio Mr. Graveli, 
kad mirdamas paliko darbinin
kams didelę sumą pinigų. Mr. 
Graveli mirė gruodžio 8 d. 1939 

I ir paliko turtą $3,000,000. Mir- 
i damas paliko sudaręs testa
mentą, kam ir kaip išdalyti pa- 

i liktą turtą. Sekretoriai, kuri 
dirba raštinėje, Clara C. Bor- 
dona, 32 metų amž., paliko $100,' 
000 cash. Užvaizdai — vice-pir- 
mininkui, broliui, Thomas D.' 
Graveli $100,000. Kitiems dar
bininkams paliko serais, kurie 
siekia 1550, ir tie Šerai išdėstyti 
10 metų. Prižiūrėtojas, advoka
tas W. Nelson L. Weet, pareiš
kė, kad tie šėrai kas metai pri-j 
augs, tarp $155,000 ir 300,000 
dolerių, ir juos tik po 10 metų 
galės išsidalyti. Pagal advoka
to Mr. West pareiškimą, išbu
vę tiek laiko šėrai atneš palū
kanų pusę viso palikto turto a-' 
pie $3,000,000. Taigi matome,! 
kiek darbininkai nuo tokio tei
singo darbdavio laimėjo, kurie 
liks netikėtai turtuoliais. Ame- 

Prie progos, rican Chemical Paint Corpora- 
manau, neprošalį, tur-būt, bus, tion fabrike dirba tik apie 24 
pažymėti ir tą, kad tas pats darbininkai, kurių tarpe ir vie- 
jurgietis - veikėjas paskiausio-’ nas lietuvis, Albert J. Saukai- 
mis dienomis gavo laišką ir iš j tis. Jie visi liko laimingi, nes po 
Vilniaus, i 
mūsų didelio visuomenininko 
veikėjo, kanauninko prof. dr. 
Fabijono Kemėšio, kuris tame 
laiške tarp ko kita rašo- ir taip:

“...Vilnius jau ištikrųjų mū
sų. Tik labai gaila, kad ne visas 
Vilniaus kraštas... Mums atite
ko kaip tik labiausiai nutautin
tos sritys; pačios lietuviškiau
sios liko anapus sienos; bet dar 
tiems klausimas nėra baigtas... 
žinoma, savo brolių neatsižadė
sime...”

Geras ir Teisingas Darbdavys 
Savo Darbininkams

Anglų spauda, “Philadelphia
i
i

BONAZZOLI OIL COMPANY

svetainėje, 18 vasario. Tas įvy
ko netikėtai, nes mane užkalbi
no Mr. Antanas Dzikas, tai ir 
sugaišau. O išbėgęs į gatvę, jau 
niekur nemačiau tavęs, tai taip 
ir persiskyrėme.

Apgailestauju, kad neteko tau 
matyti Kazimieriečių salėje, 
kaip buvo minima 16-ta Vasario 
nepriklausomybės šventė. Ir iš 
tikrųjų, nesitikėjau to, kad Se- 
serės vienuolės taip būtų tinka
mai, gražiai galėjusios prireng
ti mokyklos vaikučius, moki
nius. Labai puikiai buvo atvaiz
duotas paveikslas “Lietuva” ir
labai tinkamai padeklamavo ei-, 
les “Lietuva” viena mokinė 
mergaitė; aš iš to vos susilai-

j burniu už jo neišpasakomai 
i gražią prakalbą, kuri taip vi
siems labai patiko.

Šį metą kazimieriečiai “suby- 
tino” ričmondiečius - tautinin
kus minėdami 16-tą Vasario, 
nes žmonių buvo pilna salė.” 

Senas Ričmondietis.

PRIERAŠAS.

Minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę vasario 18 d. bu
vo daroma rinkliava Šv. Kazi
miero parapijos salėje, 331 Earp 
St. Sekantys aukavo stambes
nes aukas: vietos klebonas kun. 
I. Valančiūnas — $5.00; vika
ras kun. dr. Vitas Martusevi- 
čius — $5.00; Šv. Jurgio parapi
jos kleb. kun. Ig. Zimblys — 
$2.00; misijonierius kun. Kazi
mieras Matulaitis — $1.00; ad
vokatas M. Šlikas $1.00, Mr. 
Lembutis $1.50. Toliau po dele- 
rį: D. Rimdeika, A. Kundrotie- 
nė, A. Balčiūnas, J. Ivanauskas, 
K. Dryža, J. Naujokas, J. Stepo
navičienė, J. Biržietis, P. Pūkas, 
M. Buitkienė, E. Stanislovaitie- 
nė, E. Valatkienė, P. Biržys,
Mrs. Timinskienė, Mr. Jankaus
kas, Mr. šeškus, Mr. Stankus,
St. Agentas, Mr. Valentas, B.
Augunas,’ A. Ąžuolas, A. Dalin-
skas, B. Tribula, Mr. Dalbokas,
K. Baltrukonis. Aukoję mažiau
dolerio nebuvo rašomi. Viso su
smulkiomis aukomis sudarė $54.
Kurių neminėti vardai nepaim
ti kolektuojant, atsiprašo rengė
jai. K. D.

ŽINGEIDUS LAIŠKAS
Paskiausiu laiku vienas jur- 

gietis - veikėjas nuo savo drau
go, kazimieriečių garsaus vei
kėjo, Kazio Dryžos, gavo laišką
maždaug tokio turinio:

4<*Labai man gaila, kad mudu
persiskyrėme, išeidami iš pra
kalbų, kurios įvyko Muzikalės

THE BOSTON FURNlTURE COMPANY

S. BONAZZOLI & SONS

Coai — Coke — Wood — Cement

Range & Fuel Oils

Marlboro 333 ................................. Hudson 220

I

LYMAN OIL COMPANY
Range & Fuel Oils “Alvays the Best”

62 Cottage St. Tel. 572 Hudson, Mass.
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FRED B. DAWES 
Electrical Contractor — Dealer 

Radios Refrigeration Oil Heating 

r 129 Main St. Tel. 68-R Hudson, Mass.

THERE’S NO DENYING lt!
H U B Does it Best.

We Do it Best Because Our Goal Is to Give QUICK, Perfected 
Cleaning and Pressing Service That Satisfies!

(CalI) HUB Plant

88 Main Street Tel. 670 Marlboro, Mass.
(Stores) 11 Pope St., Hudson —88 Main St. Marlboro

ALLEN’S DEPARTMENJ STORE *
| Marlboro & Framingham
J 210 Main Street Teel. 400 Marlboro, Mass.

I t 
nuo visiems žinomo j 10 metų tokia didelė suma, pa

likta ant mažos grupės darbi
ninkų, jiems duos geras sumas. 

Ar daug mes rasime tokių 
darbdavių, kaip Mr. Graveli ? Ar 
nereiktų ieškoti per visą pasau
lį, kad radus kitą tokį teisingą 
darbdavį, kuris paliktų tokią 
sumą turto savo darbininkams. 
Tiesa, kaikurie palieka, bet ne 
po tokią sumą, kaip Mr. Graveli.' 
Paliktame Mr. Graveli’s testą-' 
mente Šerai paskirstyti propor- 
cijonaliai. ....K.D.

I

MARLBORO COAL CO.

HUDSON, MASS.

Dealers in
Blue Coal Range 4 Fuel Oils For Better, More Economical 

Solution To Your Heating Problem

CalI Marlboro 372—373

Complete Home Fumishers Glenwood & Crawford Rangės
Maytag Washers

28 Main St. Tel. 80 Hudson, Mass.

DIAMOND OIL COMPANY
For Clean, Clear and Dependable Range & Fuel Oil

CalI Marlboro 1480

299 Maple St., Marlboro, Mass.

191-B Main Street, Marlboro, Mass.
K ■ X ' T

ALBERt bATlėy&son
Flowers For Ali Occasions

68 Acton St. Tel. 177-w1 Maynard, Mass.

RAY L.HARRIS
ACTON MONUMENTAL WORKS

Exclusive. Original Cemetery Models Cemetery Lettering

North Main St. Tel. 101-3 North Acton, Mass.

HUGHES TAXI SERVICE
Day and Night Service

11 Mechanic St. Tel. 1500 Marlboro, Mass.

MlDDLESEX FAMILY LAUNDRY
Complete Laundry and Dry Cleaning Service

2 Parket St., Tel. 400 Maynard, Mass.



Antradienis, Kovo 19 d., 1940 DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios
BRIDGEPORT, CONN NEWARK,N.l

Jau pranešam, kad JUBILIE
JINE vakarienė, balandžio 14- 
tą, bus parapijos salėj. Tokia 
vakarienė bus dar pirmą kartą. 
Ši vakarienė turi labai gražų 
tikslą: pagerbti savo dvasios 
vadą, kleb. kun. J. Kazlauską, 
jo 15-kos metų kunigystės su
kakties. Vakarienę rengia visa 
Šv. Jurgio parapija, ir parapijos 
draugijos, kurios taip pat labai 
susidomėjo, kad vakarienė būtų 
kiek galima iškilmingesnė. Jau
nimas sujudo, parapijos chorai 
rengiasi išpildyti gražią koncer
tinę programą. Bus daug svečių 
kunigų, iš apylinkės ir tolimes
nių kolonijų, taipgi ir inteligen
tų pasauliečių, kurie kun. Kaz
lausko asmenybę labai gerbia. 
Visi iniciatoriai, rengėjai, labai 
rūpinasi, kad geriausia viskas 
pavyktų. Bilietus galite gauti 
pas šiuos asmenis: p. A. Tušką, 
p. Lučinską, p. A. Klimaitį, p. 
Stanislauską, p. Romą, p. Stru- 
tinską, p. Krulaitį, p. Mockevi
čių, p. A. Stanišauską, pp. Žu- 
kauskiūtę, p. Tuskiūtę, p. Anu- 
šauskaitę, p. Ainoriūtę, ir kun. 
V. Ražaitį. Visi įsigykite tikie
tus iš anksto, nes tikimasi, kad 
bus daug žmonių. Tad visi pasi- 
rodykime, kad mes esame susi
pratę ir tokį svarbų reikalą su
prantame. Dalyvaukite dideli, 
maži, jauni, ir seneliai. Suva- 
žiukime iš visų kompų miesto, o 
tik tada mes savo dvasios vadą 
tinkamai pagerbsime.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES ŠVENTE GRAŽIAI 

PAMINĖTA

Newarko ir Apylinkės lietuvių 
Vasario 16-tos dienos minėjime 

Vilniaus lieutvių šelpimui 
sudėta $169.10

Vasario 15-tą dieną, Šv. Jur
gio D-jos salėje įvyko Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties mi
nėjimas.

Komiteto pirmininkas p. S. F. 
Gudas, atidarydamas programą 
8-tą vai. vak., paprašė vietinio 
Sietyno choro sugiedoti “Lietu
va Tėvynė* Mūsų” ir keletą kitų 
dainelių. Kalbas pasakė: adv. C. 
F. Paulauskas, A. Bimba iš 
Brooklyno, Liet. Gen. Kon. at- 
tache, V. Stašinskas, kun. Ig. 
Kelmelis ir prof. K. Pakštas, iš 
Lietuvos. Taipgi kalbėjo du vie
tos politikieriai airiai.

Tarpe kalbų p-lė Marytė Šle- 
kaitytė paskambino pianu solo; 
dainavo p. Lapinskas, kuriam 
pianu akompanavo p-lė M. šle- 
kaitytė.
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Naujas “OLD GOLD’S Pakelis 
Saugoja Aukščiausią Šviežumą!
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Tik patraukit raudonąją 
kaspinėli pakelio viriuj...

Kaspinėli* čir kitę lės ap
link virių—kiaurai perpjaus 

dvi Cellophane eiles...

H

Virius nusiims, iviežus!-. Da
bar Amerikos šviežiausi ciga- 
retai ir lengviausi atidaryti!

OLD GOLD’S Dvigubas Cellophane Alsi
daro | Žibterėjimą

t

Parapijos choras kovo 9 d. 
turėjo kortų žaidimo vakarą, 
kuris gerai pavyko. Salėj ma
čiau daug darbavos, p. Radvilas, 
p. Bamotas, p. Ribokas, p. Tus- 
kiūtė ir p. Buzevičiūtė. Gražu 
kai jaunimas darbuojas. Visada 
jaunimui pagelbsti p. Mockevi
čius.

Vaidinimo repeticijos jau pra
dėtos dėl balandžio 28 d. —“Ne
nori Duonos — Graužk Plytą*’. 
Taip pat ruošiamasi vaidinimui 
gegužės 12-tą d. — “Dzingu 
Lingu”. Visi studijuoja savo ro
les.

Varg. A. Stanišauskas jau 
pradėjo kviesti apylinkės muzi
kus vargonininkus ir jų veda
mus chorus dėl bažnytinio kon
certo naujų vargonų, kuris į- 
vyks gegužės 26 d. Visi laukia 
naujų vargonų, keli jau paklojo 
po 50.00 dolerių aukų, bravo, 
kažin kas daugiau? O.

Vilniaus Lietuvių Šelpimui 
Aukos

Prof. K. Pakštas buvo pasku
tinis kalbėtojas, kurio kalbos 
daugelis susirinkusių noriai bū
tų klausę visą vakarą. Kadangi 
įžanga buvo nemokama, tai iš
laidoms už skelbimus ir salės 
šviesas padengti buvo renkamos 
aukos ir pardavinėjama tauti
nės spalvos ženkleliai. Visas li
kęs pelnas buvo nutarta pa
siųsti Vilniaus lietuvių šelpimui. 
Aukų rinkime darbavosi: p-lė 
Juzefina Lukas, p-lė Adelė An- 
druškaitė, K. Krumenas ir V. 
Ambruškevičius. Ženklelius pa
gamino p-nų Vinco Lukošiūnų 
šeima. Aukų rinkimo reikalą 
prižiūrėjo Juozas Stoškus ir su
rinktas aukas priėmė komiteto 
iždininkas Vincas Lukas. Aukas 
renkant, kom. sekr. A. S. Tre
čiokas kalbėjo Amerikos Cenzo 
ir vietos rinkimų reikalais, ra
gindamas lietuvius užsirašyti 
lietuviais.

I

Aukų surinkta ir išmokėta 
sekančiai:

Po $1.— J. Daukšys, P. Sta- 
niuliunas, A." Kukis, J. Škėma, 
A. Daukšys, O. Stonienė, J. Re
meika, V. Kaminskas, P. Saka
lauskas, M. Sadauskas, P. Pū
kis, A. Žiugžda, G. Leliašius, V. 
Lukošiūnas, V. Boreika, S. F. 
Gudas, kun. Ig. Kelmelis, N. N.

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

DABAR yra lengviau ir greičiau atidaryti 
Old Gold’s apviniojimo dvi eiles, negu papra

sto vieną. Old Gold duoda jums geriausį tabaką 
koki tik pinigai gali nupirkti, pačioj šviežumo, 
švelnumo aukštumoj, pakelis dvigubai apsaugo
tas nuo “sugedimo”, kuris atsidaro į žibterėjimą! 
Padvigubinkite savo rūkymo 
šviežiais cigaretais — tikrai 
liuose. Pabandykite “Zip-Top” 
tų O. G’s pakelį šiandien.

smagumus tikrai 
patogiuose pake- 
labiau sužvelnin-
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ceuopnane 
a<sidaro 

jMgubai Greičiau
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į 2 Eilės__ P«re-
L Ypu?Una

- _
by P. LorlUard Co.

ir A. S. Trečiokas. Po 50c.: A. 
Jankauskas, J. Kidžius, J. Ka- 
venas, S. Bukauskas, P. Arevi- 
čius, V. Dambrauskas, P. Bama- 
vičienė, M. Demskis, V. Ambra
zevičius ir K. Balčiūnas. Viso 
$24.00. Smulkių $16.30. Už žen
klelius $13.80. Viso $54.10.

Išmokėjimai: Prof. K. Pakš
tui $15., Salė $5., Spauda $7., 
ženkleliams medžiaga $1.25, 
Sietyno chorui $3., A. Bimbai 
.60c. ir Vilniaus lietuvių šelpi
mui per gen. kons. J. Budrį $22. 
Pasiliko pas kom. iždininką 25c. 
Viso $54.10. (Parengimo išlai
dų $31.85).

Šv. Petro Pašelpinė d-ja iš 
Bloomfield, N. J. šiame parengi
me per savo pirmininką Julių 
Stacevičių, sekr. Antaną Kinda- 
rą ir Juozą Biekšą įteikė Liet, 
gen. kons. attache V. Stašins
kui $115. Todėl viso sykiu atė
mus išlaidas Vilniaus lietuvių 
naudai gauta $137.

Bloomfieldo lietuviams, o ypa
tingai šv. Petro draugijai Komi
tetas dėkuoja už taip gražų pa
vyzdį ir taip didelę auką $115. 
00. Bloomfield, N. J. ^vena 
tiktai keltas šeimų vilr« ių lie
tuvių, kurie netiktai patys dirbo 
ir aukavo, bet ir tuos, kurie sa
ve vadina lenkais įtikino, kad ir 

!; I jų yra pareiga vilniečiams au- 
' Jkoti.

j i Komitetas dėkoja Sietyno cho- 
j i rui, vad. B. Šalinaitei, visiems 
i1 kalbėtojams, p-lei M. Šlekaity- 
i! tei, p. Lapinskui, N. J. L. Radio 
j ’ ir Jono Valaičio radio, laikraš- 
!■ čiams, šv. Jurgio D-jai už salę, 
!; ,Jurgiui Kazakevičiui už patar- 
• i' navimą, kaipo policmonui, ku- 

i ris savo darbą vertės $5.— au- 
1 kavo vilniečių lietuvių naudai, 
I p-nei I. Trečiokienei už svečių 
' priėmimą ir vaišinimą, o taipgi 
■ visiems aukavusiems i/ dalyva

vusiems parengime, viso komi-| 
teto vardu reiškiame širdingą' 
padėką.

S. F. Gudas, pirm., '. 
A. S. Trečiokas, sekr.,1 

Vincas Lukas, iždininkas.
i

Remkite tuos profesio-' 
□alus ir biznierius, kurie; 
savo skelbimais remia į 
“Darbininką”. j

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadienį, kovo 10 d.

Kazimiero parapijos salėj įvyko 
iškilminga vakarienė tikslu pa
gerbti bei arčiau susipažinti su 
naujuoju klebonu kun. Juozu 
Jankausku.

Šv.

kun. J. Kazlauskas iš Bridge- 
port, kun. J. Kripas iš Hartford, 
kun. E. Gradeckis iš Waterbury, 
kun. B. Gauronskas iš Waterbu- 
ry. Eiles, pritaikintas vakaro 
nuotaikai, pasakė J. Kazlaus
kienė iš New Haven. Sveikinimo 
kalbas pasakė taip pat žymūs 
vietiniai veikėjai: p. M. Jokū- 
baitė, F. Rumskas, laidotuvių 
direktorius p. J. Markevičius.

Dalyvių vardu viena iš Mari
jos Vaikelių dr-jos mažutė mer
gaitė

: kun.
j klubo

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
l! 
i!

I

i 
i 
i 
‘i 
i! 
i'

Bendru apskaičiavimu vaka- 
rienėn atsilankė netoli 400 žmo
nių, kurių tarpe apsčiai dalyva
vo kunigų, taip pat matėsi ir 
profesionalų.

Klebonui įėjus į salę pasitiko 
baltai pasipuošusios su gėlėmis' 
rankose Marijos Vaikelių dr-jos klūbo pirmininkė A. Petrulytė, 
narės. Kleboną ir jo mamytę ly- Klebonas susijaudinęs pareiškė 
dėjo prelatas J. Ambotas, kun. didelj dėkingumą 
V. Karkauskas, kun. J. Kazlaus- dovanas kalboje pritaikindamas 
kas, kun. J. Kripas, kun. E. Gra- 
deckas, kun. B. Gauronskas, 
kun. Mc. Darmott, iš La Salette 
vienuolyno, Hartford, Conn., 
kun. Aukštakalnis ir buvęs kle
bonas kun. M. Pankus.

Kun. V. Karkauskui papra
šius, prelatas J. Ambotas sukal
bėjo maldą.

Visiems pasisotinus, parapi
jos trustistas ir to vakaro šeimi
ninkas, pasveikinęs kleboną ir 
visus susirinkusius, perstatė 
toastmasteriu J. Matulaitį, ku
ris įžanginėje kalboje paaiški
nęs vakaro tikslą palinkėjo kle
bonui gausių pasekmių ir Dievo 
palaimos naujoje parapijoje.

Po to sekė dainos, kurias iš
pildė dideliu pasisekimu parapi
jos choras, vadovaujant vargo- 
nininkienei A. Kripienei. Sudai
nuota: “Ilgiausių metų”, ‘Švie
sus mėnulis’, ‘Naktis svajo
nėms papuošta’, ‘Pakalnėj’, ‘Ant 
kalno klevelis’. Sveikinimo kal
bas pasakė svečiai kunigai: pre
latas J. Ambotas iš Hartford, 
kunį V. Karkauskas iš Ansonia,

įteikė piniginę dovaną 
J. Jankauskui. Studentų 
vardu kitą dovaną įteikė

už suteiktas

Šv. Petro žodžius: “Aukso ir si
dabro neturiu, bet ką turiu tai 
Jums duodu — duodu Jums sa
vo širdį”.

Baigiant programą J. Matu
laitis perdavė šeimininkui V. 
Norkūnui užbaigti vakarą, ku
ris padėkojęs už taip gausų at
silankymą uždarė vakarą.

Didelės padėkos vertos visos 
šeimininkės, kurios taip ska
niai valgius pagamino ir už rū
pestingumą tarnaujant prie sta
lų. Vakaras praėjo labai jau
kioj nuotaikoj ir linksmi skirs
tėsi namo. Kibirkštis.

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 
skelbimais remia “Darbininką”.

Linksmų Velykų švenčių 
VLAOAS J. JAKiTAS

Grosemės Savininkas —
308 W. 4th St., So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 1224

Linksmų Velykų Švenčių

T. J. MURPHY — SIUVĖJAS

i 352 Broadway, So. Boston, Mass. Į,

Tei. So. Boston 4529

TITUS P. GREVIS
ARCHITECT & ENGINEER

į 412 W. Broadway
/ South Boston, Mass.

» Green Mountain Inn Tel. Auburn 176
į We will be Delighted to Drench Your Thirst
5 Liąuors, Wines, Alės and Beer
f H

SVEIKATA LIGONIAMS

Linksmiausių šv. Velykų

Skanūs Valgiai ir Gėrimai

J OE"
Fresh Selected Food Served Daily

853 Southbridge Rd. W. Auburn, Mass.

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

ko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europa laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar dalyvau
ja muiluose 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.
Broadway Cafeteria

*
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LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Sveikiname klijantus ir visus su šventėmis —

J. KUPSTIS,
i Seniausias real estate ir insurance agentas Bosto- 5 

ne ir apylinkėje. Adresas, 332 W. Broadvray, 
So. Boston, Mass.

GEORGE MASILIONIS, Savininkas

377 Broadway,So


