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Sekmadienį, kovo 24 d., I 
Šv. Elzbietos ligoninėje,1 
Brightone, mirė prelatas 
Joseph F. Coppinger, Šv. 
Katrinos iš Genoa par. kle
bonas, Spring Hill, Somer- 
ville, Mass. Velionis buvo 
artimas J. E. Kardinolo 
O’Connell draugas.

A. a. prelatas Coppinger 
mirė sulaukęs 74 metų am
žiaus. Gruodžio 20, 1895 
buvo įšvęstas kunigu. Yra 
parašęs daug religinių 
giesmių. Buvo įžymus Ka
talikų Bažnyčios vadas A- 
merikoje. j
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Atvyksta Žydų Delegacija
Vilniaus irVilnius

Kauno žydų rabinų delega- i 
ei ja su rabinais Kanemanu 
ir sekr. Icikavičium išvyk
sta į Ameriką rinkti pinigų 
Lenkijos pabėgėliam žy
dams ir rabinų seminarijos 
auklėtiniams. Su šia dele
gacija važiuoja ir varšu
vietis rabinas, karo pabė
gėlis Kalmanavičius.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas iš New Yorko 
praneša, kad aukų Vil
niaus reikalams surinkta 
ir pasiųsta Lietuvon $9, 
520.10. Generalinis Konsu
latas visiems aukotojams, 
rinkėjams bei šiaip prisi
dėjusiems nuoširdžiai dė
koja.
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Valgykla Biednuomenei 
Vilniuje
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Ministrų Kabinetas

LIETUVOS LAISVOJI ZONA KLAIPĖDOS UOSTE. Šiaurinė zonos sritis: ji randasi prie uosto krantinės, 
locų bokšto rajone. Į šią sritį įeina senieji Muitinės sandėliai, (kairėje) ir naujieji, dar Lietuvos pastatytieji. 
Zona, kaip vaizde matoma, yra aptverta aukšta tvora. “Elta”.
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I Nuskandino Du Vokietijos Laivu

aikinys
Sį- ________

Vilnius — Nuo kovo 1 d. 
Vilniuje atidaroma valgy
kla biednuomenei, kuri 
veiks savivaldybos globo
jamuose namuose ir išduos 
kasdien po 1000 pigių ir 
visai nemokamų pietų. — 
— Vasario 16 d. proga Vil
niaus krašto lietuviškos 
organizacijos gavo labai 
daug sveikinimų iš įvairių 
Lietuvos sričių ir užsieniui 
lietuvių. Vilniečiai buvo j 
sveikinami laimėję po ryž-' 
tingos kovos už bendrus i 
lietuvių tautos idealus. — 
Šią žiemą vien tik Vilniaus 
mieste lietuvių kalbos 
mokosi apie 11 tūkstančių 
žmonių. Tai prie pradžios 
mokyklų ir Darbo rūmų į- 
steigtuose kursuose. Dar 
nemažai lietuvių kalbos 
mokosi pavieniai, priva
čiai.— Vilniaus žydų spau
da skelbia, esą šiais metais 
biis leista įvažiuoti 10,000 
žydų į Palestiną, iš to skai
čiaus 5,000 Lenkijos žydų 
atbėgusių į Lietuvą. — Ga
vęs Lietuvos pilietybę iš 
Rygos persikelia į Vilnių 
žymus istorikas profeso
rius Dubnovas, daug rašęs 
apie Lietuvos praeitį.

Vilniaus krašte nusavi
nama dar 14 dvarų, viso 
3,271 ha žemės. Iš viso Vil
niaus kr. jau nusavinta 76 
dvarai 18,911 ha ploto. — 
Šiomis dienomis grįžo iš 
Vokietijos pirmieji asme
nys, turį teisę gauti Lietu
vos pilietybę. Iki kovo pra
džios, numatoma, grįš apie 
1500 žmonių. —

Vilniaus krašte yra gana 
išbujojusi pintų baldų dir
bimo pramonė, šiai priva
čiai verslo sričiai skatinti 
ir palaikyti Žemės Ūkio 
Rūmai rengiasi paremti 
karklynų ūkį. Anksčiau 
Vilniaus srityje buvo augi
namų karklynų apie 800 
ha plote. Iš tų karklų ir bu
vo pinami baldai, kurių ne
maža eksportuota, dau
giausia net į Ameriką.

Oslo, Norvegija, kovo 25, 
— Britanijos laivynas gau
do Vokietijos laivus, ku
riais veža geležies rūdą 
Norvegijos pakraščiais. 
Jau nuskandino du Vokie
tijos laivu Norvegijos te
ritorijoje. Vieną nuskandi
no Danijos pakraštyje. 
Trečias Vokietijos laivas, 
kuris vežė geležies rūdą 
pabėgo.

Norvegija pareiškė pro
testą Anglijai.

Vokietijos laivai vežė ge
ležies rūdą iš Švedijos.

duoti užsakymus tūkstan
tį milijonų dolerių, jeigu 
tik Jung. Valstybės par
duos naujuosius orlaivius 
su vėliausiais išradimais.

Prez. Roosevelt sako, kad 
nėra pavojaus parduoti or
laivius su vėliausiais išra
dimais, nes kas šeši mėne
siai išranda dar vėlesnių 
pagerinimų.

Kongresas yra nutaręs,
kad būtų pastatyta 5,500, 
orlaivių šios šalies armijai, Į 
ir du tūkstančių orlaivių! 
skirti atsargai.

London, Anglija, kovo 25,t 
— Atsižvelgiant į Vokieti
jos daromą spaudimą Ru
munijai, Anglija ir Pran
cūzija labai atydžiai seka 
ne tik Vokietijos nacių, bet 
ir sovietų Rusijos komisa
rų žygius. Prasidėjus di
desniam karui su Vokieti
ja, jeigu tik Rusija eitų į 
pagalbą Vokietijai, tai An
glija ir Prancūzija pultų ir 
Rusiją.

Jung. Valstybės Parduos
Ali jantams 2,000 Orlaivių

Arsenalo Ekspfiozijoj 
Sužeista 19

Washington, D. C., kovo Dover, N. J., kovo 25 — 
25 — Jung. Valstybių pre- Pereitą penktadienį Jung. 
zidentas Roosevelt sutinka Valstybių armijos Picatin- 
parduoti 2,000 naujausių ny arsenale kilo ekspliozi- 
bombnešių orlaivių alijan- ja, kur sužeidė 19 darbi- 
tams— Anglijai ir Pran- ninku. Armijos viršininkai 
cūzijai. Anglija ir Pran- tuojau pradėjo investiga- 
cūzija jau pasiruošusios ciją.

I
Sovietų Rusija Stato Suomiams

Naujus Reikalavimus
 •---------------------------------

Stockholm, Švedija, ko
vo 25 — Pranešama, kad 
iš Maskvos gavo žinių, jog 

i ■ —

j DarbininkŲ Laimeji 
Pemsylvanijoj

sovietų Rusijos komisarai 
statą naujus reikalavimus 
Suomijai. Reikalauja dau
giau teritorijų. Dabartiniu 
laiku Suomijos misija ve
da derybas dėl naujų rube- 
žių. Deryboms einant, ru
sai bolševikai iškėlę nau
jus reikalavimus.

Sovietų Rusi jos komisa
rai tas žinias vadina “pik
tais prasimanymais”.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
LatakorSų
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Paryžius, Prancūzija, ko- biausiu punktu yra, kad 
vo 25 — Pereitą savaitę vyriausioji valdžios užduo- 
atsistatydino Prancūzijos tis yra vesti karą su Vokie- 
ministrų kabinetas, kurio tija ir jį laimėti, 
premieru buvo Daladier. Reynaud: pareiškė: “Lai- 
Spaudos žiniomis, premie- mėti karą reiškia išgelbėti 
rui Daladier kai kas iškirto 
šposą. Prancūzijos atstovų 
rūmai pareiškė Daladierio 
ministrų kabinetui nepasi
tikėjimą. Balsus skaitant 
pasirodė, kad dauguma at
stovų “nedalyvavo”. Dala
dier įteikė savo rezignaci
ją. Tą patį padarė ir kiti 
ministrai. Kada Daladier 
ministrų kabinetas atsi
statydino, tai surado dėžu
tę su atstovų balsais, kurie 
daugumoje buvo už Dala
dier. Bet balsai jau buvo 
suskaityti ir Daladier ka
binetas T 

inęs.
Atsistatydinusio minis- 

_ įtrų kabineto finansų mi- 
— “Iš“ siove’nia “istrui Paul Reynaud’ui 

buvo pavesta sudaryti

I

viską. O jį pralaimėti reik
štų pralaimėti viską”.

Prancūzijos parliamen- 
tas, ministrų kabinetui 
pasilikus, išsiskirstė. Vėl 
susirinks balandžio 2 d. 
Bet jeigu įvyktų kokių ne
tikėtumų, tai parliamen- 
tas gali būti sušauktas ir _ 
greičiau.

Amerikos Oro Milžinas

VVashington, D. C., kovo 
_ 25 — Šiomis dienomis už-

buvo atsistatydl- baigtas statyti didžiulis 
Amerikos bombnesis — 
orlaivis, kuris sveria 70 to
nų. Pastatymas kainavo 
daugiau kai milijonas do
lerių. Tuo milžinišku 
laivių be nusileidimo gali 
lėkti 6,000 mylių ir gali 
vežti 28 tonus bombų. Šis 
orlaivis gali išvvstyti tiek 
jėgos, kiek 24,000 arklių. 
Gali lėkti 200 mylių į va- 

. Orlaivio nlotis nuo 
r- pat įeina. Jis užima nacio-!vieno soarno galo iki kito

Plečkaitis UehmtPoUdios nal‘° sa»gvmo 210 pėdų.' vietą. Naujame kabinete -------------

Areštavo 20 Nacių Kareivių
Jugoslavijoj

Belgrade, Jugoslavija, — 
Kovo 25, •. __ _ ___ „
praneša, kad 20 nacių ka- . . . , , . -
reivių pabėgo iš armijos Ii- naują mimstrų kabinetą, 
goninės ir perėjo Vokieti- ,Paul Reynaud sudarė koa- 
jos - Jugoslavijos rubežių. Į}clJinl ministrų kabinetų. 
Jugoslavijos policija pabė- 
gusius nacių kareivius a- 
reštavo,

I ( ----------------

grupių atstovai. Buvęs 
premieras Daladier taip, landą, 
nat Ties ilgima nanin.

or-

Saulės Dėmes Sutndr- 
de Pasauitnj Susisiekimą
Velykų sekmadienį siau

tė smarki vėjo audra. Su
sidariusios dėmės ant sau
lės sutrukdė telephonu, te- 

Į legraphu, kabeliu ir radio 
susisiekimą. Naktį iš sek
madienio į pirmadienį ant 
dangaus matėsi labai aiš
kiai taip vadinamos šiauri
nės šviesos. Per kelias va
landas tarp Anglijos ir A- 
merikos nebuvo galima te- 
lephonu, telegraphu ir ra- 

j dio bangomis susisiekti, 
i Taip pat buvo sutrukdytas 
policijos radio susisieki
mas. Į

Astronomai ir kiti eks
pertai aiškina, kad susisie
kimas sutrukdytas dėl dė
mių ant saulės. Pastarai
siais metais, kaip praneša 
Harvardo observatorija, 
atsirado ant saulės daug 

. dėmių. i

į

yra daugiau kaip 20 minis
trų.

Naujo ministrų kabine- 
: “Paskubinkime 

įstaty- karą su Vokietija”.
Premieras Reynaud yra 

rūpinti naudingu darbu, ir užsienių reikalų minis- 
Vilniuje sulaikytas Pleč- tras. 
kaitis.

• v — • ■« w :

Rankose

Kaunas, kovo 25 d.
Priimtas naujas svarbus to šūkis: 
darbo rikiavimo 
mas. Visi piliečiai bus ap-

Sniegas Sulaikė Traukinių 
Judėjimų

Rouses Point, N. Y., ko
vo 25 — Vakar arti Kana
dos — Jung. Valstybių ru- 
bežiaus prisnigo tiek snie- 

Naujas Prancūzijos mi-' go. kad traukiniai, kurie 
Prierašas. Spėjama, kad nistrų kabinetas gavo par-; važiavo iš Montreal, Kana- 

tas pats Plečkaitis, kuris 
dalyvavo Tauragės sukili
me ir buvo pabėgęs į Vil
nių. Ten lenkų pinigais ve
dė propagandą prieš Lietu
vą.

liamento pasitikėjimą tik da į New York turėjo grįž- 
vieno balso dauguma. Mi- ti atgal. Traukiniai iš Mon- 
nistrų kabinetas vistiek, treal tik šį rytą galėjo va- 
nutaręs pasilikti. Naujas žiuoti, kada traukiniu- 

i kabinetas paskelbė savo sniegkasiu atkasė sniegą 
deklaraciją, kurioje svar- nuo bėgių.

Washington, D. C., kovo
25 — šiomis dienomis CIO 
statybos darbininkų unija 
pasirašė sutartį su kelio
mis statybos įstaigomis 
Pennsylvanijoj, kurios ve
da statybos tiltų, tvenki- 

' nių ir kitokius statybos 
' darbus. Sutartį pasirašė 
Dalton Bros ir kitos dvi 
kompanijos. Kompanijos 
pripažino uniją; įveda 8 va
landų darbo dieną, 5 dienų 
savaitę; už viršlaikį sutin
ka mokėti laiką ir pusę; į- 
veda taip vadinamą‘clieck- “Ameri-I
off sistemą,butent,isdar-kos piliečius buvusioje 

Lenkijoje aptarnaus Jung.

■1

Jungtinės Valstybės Uždarė;
Konsulatų Varšuvoje į

Washington, D. C., kovo 
25 — Šiomis dienomis J. 
Valstybių vyriausybė už
darė savo generalinį kon
sulatą Varšuvoje, kaip rei
kalavo Vokietija, kuri pa
šalino iš buvusios Lenkijos 
visas diplomatines ir kon- 
sularines įstaigas. !

Uždarius generalinį kon-

TORA 2ijavi SUtinka- at*W Wbių "atato^bė 
TUKĄ .duokles unijai; sutinka ij -7 * J
V g^itV samdyti tik tokius darbi- Sovietų Rusijos užimtoje
Hffi* ’ 131raSy3 ’ Lenkijoje Amerikos pilie-1V. M

ba G|ąiAUN

TtL.JllBCJTOrt

niją.

Berlynas, kovo 19 d. — 
ĮįJ Lietuvos Vokietijos preky- 

bos derybos sėkmingai tę- 
' siasi. Velykoms padaryta 

pertrauka.

čius aptarnauja Jung. Vai-1 
stybių ambasadorius Mas
kvoje.

Jung. Valstybių vyriau
sybė, uždarydama savo 
konsulatą Varšuvoje, pa-l 
reiškė Vokietijai protestą. I

Baigiamas kasti požemis New Yorke, kuris jungia Manhattan su 
Queens, Long Island. Čia parodo darbininkus, kurie verčia cementą. Kada 
šis požemis bus užbaigtas, tai sumažės trafiko susikimšimas pačiame 
mieste.
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Laiškai Iš Lietuvos
1 p. Petras Rimša iš Kau
no, Lietuvos įžymusis 
skulp torius, amerikie
čiams gerai pažįstamas iš 
jo lankymosi Amerikoje, 
išklausęs Darbininkų Ra
dio programos štai ką pa
rašė:
Darbininkas
So. Boston,
366 W. Broadway

Gerbiamasai Redaktoriau —

Šių metų vasario 17 d. su pa
keltu ūpu išklausėme Amerikos 
Liet, katalikų suruoštą Liet. Ne
priklausomybės šventei paminė
ti programą. Tą pusvalandį aš 
sėdėdamas savo darbų studijoj 
Kaune jaučiaus labai sujaudin
tas. Programą klausant kartu 
mano galvoj vandenos malonūs 
ten pergyvenimai sąryšy j su bu

lė Bijutiškio, Ltenos <M?-|vusia paroda. Prieš akis stovėjo 
Artojaus fondo komitetai ir 
pan. Tautos himnas, dainos, į- 
domūs pranešimai buvo girdėti 
žodis žodin, tik žinoma su savo
tiškais oro vilnių pakilimais ir 
nusileidimais. Kartais bene mū
sų radio stoty reguliuojant apa- 
oru perimant kitaip rodos ir ne
išvengiamas ošimas. Bet jug tai 
oru perimant kitaip rados ir nė
ra įmanoma. Abelnai, čia kalba
ma, kad šis transliavimas buvo 
gana vykęs.

Antra transliacija, nepriklau- 
semžūn Vilniui paminėti, kurtą 
teko išklausyti vasario 18 dieną 
16,00 — 16,30 vai. jau kiek blo
giau išėjo. Bet jei būtų buvę vi
siškai blogai, tai mūsų radio 
stotis būtų nutraukusi translia
vimą. Tuom tarpu išklausėme 
visą pusvalandį nuo pradžios i- 
ki galui. Konsulo Šalnos kalbą 
nelengva buvo suprasti, o, dai
neles tik melodijomis vieną nuo 
kitos galima buvo atskirti. Pir
moji transliacija, gal, kad vaka
ro metu, buvo girdėti žymiai ge
riau už antrąją transliuojamą 
dienos metu.

Pereitame “Darbininko” 
numeryj tilpo p. A. Stak- 
nio iš Palangos laiškas a- 
pie mūsų Darbininkų Ra
dio programą, kurią trans
liavome į Lietuvą, vasario 
17 d. iš Bostono, Lietuvos 
nepriklausomybės sukak
ties proga, p. Staknys aiš
kiausiai, pažymėjęs ką gir
dėjo, įrodė, kad Darbinin
kų Radio programą labai 
gerai gavo Lietuvoje. Čia 
paduosime kitus laiškus, 
būtent, kun. J. Zabulionio 
iš Bijutiškio ir p. skulpt. 
P. Rimšos iš Kauno. Be to, 
labai įdomiai parašė apie 
mūsų programą “XX Am
žiuje” kan. Dogelis. Tai 
mums labai malonios ži
nios, kuriomis dalinamės 
su Gerb. “Darbininko” f 
skaitytojais.

skričio rašo kun. Jonas Za
bulionis, nuoširdus “Dar
bininko” rėmėjas:

Bijutiškio pašto agentūra 
Utenos apskr. 

Lithuania.

Vasario 21 d., 1940 m.

Mielas Antanai:
Malonu man pranešti Tamstai 

ir išreikšti dėkingumą už radio 
programą siųstą per Atlanto 
vandenyną oro bangomis iš A- 
merikos, vasario 17 d., Lietuvos 
laiku 8:30 P. M., 16-tos vasario 
paminėjimo iš Boston, Mass., 
minint 22 metų Lietuvos laisvės 
paskelbimo nepriklausomybės 
sukaktį.

Viskas buvo gerai girdima ir 
suprantama labai aiškiai, ypač 
advokato Milerio kalba angliš
kai ir p-lės Grybaitės solo — 
Kur bakūžė samanota. Ypatin
gai man buvo malonu klausyti, 
kadangi beveik visi programos 
dalyviai man žinomi ir pažįsta
mi asmenys. Kurie tik klausėsi, 
visi buvo netik patenkinti, bet ir 
sužavėti, girdėdami iš užjūrio 
savo brolius bei seses širdingai 
sveikinant ir dainuojant. 17 die
nos transliuotą programą reikia 
pripažinti iš geriausiai pavyku
sių. 18 dienos transliuojant pro
gramą 4: P. M. (p. Minkaus. 
Red.) buvo didelių trukdymų o- 
ro bangomis, nekurtos dalys bu
vo sunku suprasti.

Programos rengėjus, radio 
stotį ir visus programos daly
vius širdingai sveikinu ir dėko
ju, kad malonėjote iš už jūrių 
marių mus palinksminti, minint 

' brangią mūsų tautos šventę. Pa
sitikime, kad ir ateityje neuž
miršite mūsų panašiai palinks
minti.

Su pagarba,
Kun. Jonas Zabulionis.

DARBININKAS

Smarkiai patvinusi nuo smarkaus lietaus Marin County, Cal., apylinkė.

mūs neužkliudys daug dar ką 
padarysim.

Šiandien per Lietuvos Banką 
išsiunčiau Jums dolerius aštuo
nis už prenumeratą nuo gegužės 
l-os d. 1939 metų iki geg. 1-os 
d. 1941 met. šiais 1940 metate 
“Darbininko” apturėjau tik tris 
numerius, Spėju gal jau būsite 
prenumeratą sulaikę. Gavę pini
gus prašau laikraštį siuntinėti 
toliaus.

Visokie prašymai Valiutų Ko
misijai, žyminiai mokesčiai, 
vaikščiojimai po bankus, sulaikė 
mane taip ilgai neišsiuntus pi
nigus. Buvau prašęs “Arto- 
jaus” fondo komiteto gerb. pir
mininko kalbamąją prenumera
tą apmokėti (einant pro šalį 
rodos tai nesunku buvo padary
ti) bet gaila, nesiteikė tai pada
ryti.

Viso gero linkiu 
visiems

Jūsų

Rimša.
Kaunas, Mickevičiam 
1940 m. vasario 23 d.

VIETiMES ŽINIOS

Vakarėliu Rengėjų Dėmesiui

p. Pažasis, gyv. 12 Althea 
St., Dorchester, Mass., įsi- 
gyjo naują garsakalbį, ku
ris tinka įvairiuose paren
gimuose. Garsakalbiais 
gali naudotis prakalbose, 
paskaitose, bankietuose, 
na ir pasilinksminimo va
karėliuose. Jeigu kam rei
kalingi garsiakalbiai, tai 
kreipkitės pas p. Pažasį 
viršminėtu adresu, o jis 
visiems patarnaus už pri
einamą atlyginimą.

Dr. Juozas Landžius ką 
Įtik sugrįžo iš New Yorko, 
' kur užbaigė specialų kursą 
į garsiame New York Gra- 
duate Medical mokykloje 
ir ligoninėje.

“Boston Traveler” dien- 
■ rastis, rašydamas apie mū
sų artistę p. Oną Kaskas

ė • TT v tt ® . (tvarkančios įstaigos jau (Katkauskaitę), “padova-
Žinios

__________ jler” redaktoriai dar ir 
fa SlKkfokimo i šiandien neatskiria lietu- 

_______ i vių nuo lenkų. Turi būti to 
laikraščio redakcijoje sėdi 
koks lenkiukas.

p. Ona Kaskas (Katkaus-

Lietuvos Atstovas Pas ties’ °,p°ra «t?-
Molotovą

Maskva, kovo 19 d. Molo
tovas priėmė Lietuvos pa
siuntinį L. Natkevičių ir 
ilgesniam pasikalbėjime 
aptarė Lietuvą ir SSSR 
liečiančius reikalus. Kokie 
tie abi valstybes liečianti 
reikalai buvo žinių neturi
me.

gana daug vilniškių nušalo į 
nosis, ausis ir veidus. Grei
tosios pagalbos tarnyba 
tokių sušalusių ir pagal
bos reikalingų apie 50 nu
vežta į ligonines.

Didžiųjų šalčių metu, 
pradėjus daugiau kūrenti 
krosnis, mieste kilo nema
ža gaisrų. Buvo dienų, kad 
miesto gaisrininkams teko 
po 4—5 kartus skubėti į 
vieną, tai į kitą miesto da< 
lį gaisrų gesinti.

Šiaip sau gyvename kaip gy
venę. Kas sėjam, kas akėjam, o 
kas vėl savo darbą dirbam. Aš 
pav. baigiu kurti seniai žinomo 
siužeto bet savotišką “Lietuvos 
Mokyklą” bemaž du kart žmo- 
gaus natūralaus didžio. Ji bus 
atliedinta iš žalvario ir pastaty
ta Kaune naujai tvarkomajame 
Spaudos draudimo laikų darže
ly. Čia dar bus pastatyta skulp
toriaus Zikaro “Knygnešys” ir 
skulpt. Bučo "Sėjikas”. Šios dvi 
statulos (po du metru aukščio) 
jau liedinamos Ta
me daržely 
visiems 
Kaip matote mes

Pirmadienį, kovo 18 d. š. 
m. gavome iš Kauno dien- - kurio
voooiiv v*, s. m. laidoje 
kanauninkas P. Dogelis a- 
pie radio programą šiaip 
rašo:

RADIO BANGOMIS SU
AMERIKOS LIETUVIAIS

Kaunas,^ kovo 25 d. — 
Lietuvos vokiečių repa
triacija šiemet neaktuali. 
— Įvykusioje Rygoje Bal
tijos užsienių reikalų mi
nistrų konferencijoje už- 
girta iki šiolinė neutralu
mo politika ir, vykdant 
praėjusios konferencijos 
Tallinne nutarimą apie ū- 
kišką trijų valstybių ben
dradarbiavimą, sudarytas 
konkretus planas glaudes
niam veikimui.

Vilniaus Rado Stotis

šviekšna. — Netekus 
Klaipėdos krašto, šviekšna 
skaudžiausiai f * _ 
nes liko visai be susisieki
mo kelių ir dabar jai iki ar
timiausios geležinkelio 
stoties yra apie 60 kilo
metrų. Todėl visos apylin
kės kultūrinis ir ekonomi
nis gyvenimas pradeda ap
stingti. šviekšnos vals
čiaus visuomenės atstovai 
lankėsi pas Susisiekimo 
ministrą Kaune, prašyda
mi nutiesti plentą, kurs su
jungtų šviekšną su Žemai-

tai pajuto, kaitė) yra Metropolitan O-

REFRIGERATOP

Šių metų 16 vasario diena bu
vo švenčiama itin džiaugsmin
gai. Net sustingusio ir atšalusio 
lietuvio patrijoto dvasia negalė
jo atsilaikyti prieš kylantį jo 
širdyje entuziazmą dėl Vilniaus 

atnešė mums 
lietuvių 

vasario 17 ir 
paminėjimą Lietu-

Vilnius — Vilniaus radio ,T .
stoties galingumas nuolat plentu per Vevirzenus, 
didinamas. Jau dabar VU- Endriejavą arba per Kve- 
niaus siųstuvas yra galin- Laukuvą, švieks-
gesnis už Kauno. Po bom- ^ai apsiima patys pris- 
bardavimo, Vilniaus radio- plentui reikalingą
fono remonto darbai jau medžiagą -- akmenis ir 
buvo pradėti dar prie bol- zv5rr4 ir prašo dar šiemet 
ševikų, o dabar jau veik 
baigti. Po dviejų - trijų sa- ’ * ’ "
vaičių jau bus pastatyti 40 

ŠdlČidi NusinCSC Dūuę Auky j metrų aukščio radio stie-
_______ j bai. Vilniaus siųstuvas su

Vilnius — Paaiškėjo, kad’laiI5H numatyta išplėsti iki 
buvusieji šalčiai Vilniuje kilovatų galingumo. Su pareikalavo daug auk£ Vilniaus radio stotis 
Gatvėse buvo rasti keli su- bus viskuo pirmoji Lietu- 
šale piliečiai, kurių dalis 0 Kauno stotis pasi- 
pavyko išgelbėti nuo mir-1 bks antroji. Valstybės ra-

- - . diofono orkestras jau issi-
Lietuvius. Kaip malonu! Anot! kėlė nuolatiniai gyventi į 
Tautos himno žodžių — visų —1 Vilnių ir dabar koncertuo- 
Vienybė težydi! i > Jau I** Vilniaus radio-

*. — Šventadieniais jau 
visoje Lietuvoje per radio 
girdimi Vilniaus kelių de
šimčių bažnyčių varpai ir 
pamaldos iš Katedros, Au
šros Vartų, Šv. Jono, Petro 
ir Povilo ir kt. istorinių 
šventovių.

peros žvaigždė. Ji atvyks
ta pradžioje balandžio mė
nesio į Bostoną vaidinti. 
Visi žino, kad ji yra lietu
vaitė, ir pati artistė Kas- 
kas visuomet pasisako e- 
santi lietuvaitė. Ji tuo di
džiuojasi.

Toks “Boston Traveler” 
laikraščio nusiteikimas į- 
žeidžia artistę ir visus lie
tuvius.

dainos posmas smigte smigo į 
širdis ir iš akių spaudė 

ašarą. Bostonas — 
Amerika — Lietuva! 

Koks tai tolis! Įsivaizduoju sau 
mūsų mylimus brolius ir sesu- 

toli už jūrių marių už maru- 
gyvenančius, kropščiai 

Lietuvos garbei šį

Kalba kun. V. Kalbėtojas kal-!^?n^.’ 

ba drąsiai, iškalbingai, nuošir
džiai su viltimi į Dievo Apvaiz- ’ 
d».

Choras gieda “Leiskit į Tėvy- < 
nę”. Vėl kalba — jau kitas as- į 
muo, ir vėl choras. Buvo kalbė
ta ir angliškai. Tas supynimas 
kalbų su muzika ir daina daro 
minėjimą nenuobodžių.

repertuaras perdėm 
ilgesiu Tėvynės.

Užbaigoje padainuota “Su 
Lietuva”. Pranešėjas baig- 

minėjimą siunčia į Visa- 
ir Aušros Vartų Pa- 

Svenčiausią karštą maldą, 
saugotų Lietuvą nuo karo, 

veiksmų.
Susigraudinome, apsiverkėme 

iš džiaugsmo ir sušukome prie 
radio rato ''Valio Kembridžio 
eborui!”

gai sutiko carą Aleksan
drą I, o netrukus Napoleo
ną, traukiantį į Maskvą. 
Kurį laiką čia gyveno Nea
polio karalius Joakimas 
Murata3. Apie 19 amžiaus 
vidurį rūmai perėjo rusų 
valdžios nuosavybėn ir bu
vo pavesti jų kariuomenės 
vadovybei. Okupacijos me
tu vokiečiai rūmus gražiai 
atnaujino ir įrengė'nuola
tinę namų darbo parodą, 
kurioj didelį pasisekimą 
turėjo lietuvių tautiniai 

jam pavestus naudotis rū-! dirbiniai, ypač juostos, 
mus, Didžiojoj gatvėj, 23 į Lenkų valdymo metais šie 

~ ■ .................. rūmai buvo užimti jų ka
riuomenės. Dabar šis isto
rinis pastatas pavestas at
vaduotojo Vilniaus jauni
mui, susibūrusiam į šau
lius.

— akmenis ir

kryptį ir leisti pradėti ruo
šti medžiagą.

Vilnius — Vilniaus mies
to šaulių būrys persikėlė į;

Tautos himną. Tai 
minėjimo pradžia. Lig kas kelte 
keltų sustoti. Pats instinktas 

pagerbti Lietuvą atsisto
jant. Minėjimo rengėjas balsiai 
aiškiai sveikina visus užsienio

Vilnius —Neturtingas ir 
išvargintas Vilniaus mies
tas ir kraštas yra tiek pat 
turtingas neįkainojamo
mis vertybėmis — puikią
ją gamta ir didingais Lie
tuvos praeities paminklais. 
Sulaukęs tikrųjų šeiminin
kų, Vilnius dabar laukia 
gausingų lankytojų turis
tų. Tam tikslui jau iš ank
sto steigiamas ekskursi
joms ir turistams tvarkyti 
ir priimti Lietuvos Turiz- 

i mo Draugijos Vilniaus 
Kan. P. Dogelis, i skyrius ir organizuojami 

-------------- ' palydovų (gidų) kursai. 
Mes džiaugiamės, kad Busimieji palydovai supa- 

mūsų pastangos pasiekti į žindinami su Vilniaus pro
tėvynę Lietuvą nenuėjo eitimi, sostinės architek- 
niekais. Iš laiškų ir laikra-1 tūra, kultūros ir meno pa- 
ščių sužinome, kad trans
liuota programa vasario 17 matyti atlikti Trakuose ir 
d. š. m. patenkino Lietuvos 
klausytojus.

Nuoširdžiai dėkojame vi- Vilniuje, taip krašte bus su 
siems nž pareikštus įspū- viešbučiais, kurių toli gra- 
džius ir sveikinimus.

nr. Tai yra vieni iš žymiau
sių senoio Vilniaus rūmų. 
Kada jie pastatyti, nėra ži
nių. šešioliktame amžiuje 
šie rūmai priklausė didi
kui Grigaliui Astikui, kurs | 
už valstybės išdavimą bu-, 
vo nusmerktas mirti, ir rū-; 
mus karalius Steponas Ba-; 
toras atidavė Gabrieliui Į 
Bekiešui. Vėliau rūmai pe
rėjo didikams Pacams, ku
rie juos perstatė, praplėtė 
ir prabangiai išpuošė. Bū
dami Vilniuje, šiuose rū
muose sustodavo įvairūs 
valdovai, k. a. Did. Lietu
vos kunigaikštis Jonas Sa- 
bieskis, rusų caras Petras 
Didysis ir kt.; čia 1312 m. 
Lietuvos bajorai iškilmin-

Girtuokliavimas, kūniš
koji meile, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.
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Draugijų Valdybų Adresai

minklais. Dideli darbai nu-

kitose to krašto . vietose. 
Sunkiau pradžioje kaip

žų nepakanka. Turizmą

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksiene,
625 E. Sth SL, So. Boston, Mass. 

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

564 E. Broadvay, So. Boston, Ma3S. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

4115 Washington SL. Roslindale, 
TeL Farkway 0558AV 

iždininkė — Ona StaniuUūtė,
105 West «th St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizglrdienč,
1512 Coiumbia Rd., So. Boston. 

Kasos Gi.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H SL. So. Boston. Mass. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
• pas protokolų mMininkg.

| *V. JONO EV. BL. PAŠALPINC&
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevieta, 
16 VVinfield SL, So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St.. So. Bostoc 

Maršalka, Jonas
7 TVinfield St.,

Iždininkas, Andrius
702 Fifth St., So.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią r.edėldler.; kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 493 
E. Tth St-, So. Boston, Mimu
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DARBININKAS

Buvusis Anglijos premieras pasaulinio karo metu, 
garsusis Lloyd Goerge aštriai kritikavo Chamberlainą 
dėl jo nepaslankumo suteikti Suomijai pagalbos. “Vis 
ta pati sena bėda — pervėlai. Pervėlai su Čekoslovaki
ją, pervėlai su Lenkija ir tikrai jau pervėlai su Suomi
ja. Visados pervėlai, arba permažai — arba viena ir ki
ta. Toks kelias veda į nelaimę”. Chamberlainas sausai 
jam atsakė, kad Suomija prašiusi vien amunicijos, ne 
kareivių, gi amunicijos jai pasiusta užtektinai. Čia 
buvusis karo ministras Hore-Belisha padarė pastabą, 
kad sarmata Anglijos vyriausybei taip aiškintis.

Sarmata, ar ne sarmata, bet Anglija vargu ką 
daugiau galėjo suomiams padėt. Oficijalė priežastis 
buvo skelbiama tokia, kad Anglija negalėjusi kitaip 
prie Suomijos prieiti kaip tik per Švediją ar Norvegiją. 
Gi tos šalys yra neutralios ir tik tada galima per jas 
amuniciją ar kariuomenę pervežti, kada jos leidžia, j 
Pradžioje jos leido ir pačios suomius gelbėjo, bet Hit
leriui pagrasinus karu, Švedija ir Norvegija ir savo 
pagalbą nutraukė ir kitoms valstybėms nedavė tranzi
to. Ką gi Anglija galėjo padaryti ?

Toks tai oficijalus britų vyriausybės pasiaiškini
mas. Jam galima tikėti ar netikėti — kaip kam patin
ka. Bet kas kiek atydžiau tėmyja Anglijos politiką per 
visą jos istorijos eigą, tas pigiai pastebi kad anglai 
dažniausiai būdavo visų karų inžinieriai ir finansistai. 
Vadinasi, jie kišdavosi į tuos karus, kurie buvo reika
lingi Europos pusiausvyrai palaikyti, juos planuodavo 
ir savo finansais ir laivynu paremdavo. Bet savo armi
ją retai kur siųsdavo ir tai labai mažam skaičiuj’. Tas 
sudarydavo įspūdžio, kad Anglija sukursto kitus ka
riauti, duoda pinigų ir, karui pasibaigus, pati sau di
džiausią lobio dalį pasigriebia. Susidarė net tokios pa
tarlės: “Anglija svetimomis rankomis keptus kašto
nus iš žarijų sau graibsto”, “Anglija kovos iki paskuti
nio prancūzo” ir tt. Išskirti sudaro pirmasai pasaulio i 
karas, kuriame Anglija pastatė didelę armiją ir daug 
turėjo nuostolių jūroje ir ant žemės. Bet čia Anglijai 
grėsė betarpiškas pavojus. Jai teko kovoti už savo gy
vastį — ne vien iki paskutinio prancūzo. Ir savo aukų j 
teko prikišti. Tačiau kur nėra gyvo būtinumo, ten An
glijos rolė visuomet vienoda: duoda patarimų, pinigų, i 
karininkų, vieną kitą vadą, na, ir savo laivynu terori
zuoja visus prieinamus jūrų uostus. Gi karui pasibai
gus, pasiima kolonijas ir strateginius pasaulio punk
tus. Žodžiu, britų pinigas ir diplomatija visuomet pai
ma viršų.

Rusų civilinio karo metu pats Lloyd George laikė
si tokios pat politikos, kurią dabar taip smarkiai kriti
kuoja. “Baltiesiems” rusams duodavo pagalbos, bet 
visados permažai ir — pervėlai. Ir raudonieji ir baltie
ji rusai keikė Anglija lygiu įtūžimu: bolševikai už tai, 
kad ji remia “imperialistinį” karą, gi “baltagvardie- 
ciai” ■ ----„--------------------- r-------------------------------
tiesioginiai stiprina bolševikus. Be to, dar neperseniai • sutapdmti. Dirbs cia ga- 
Lloyd George patardinėjo Chamberlainui sovietų ne- Jn^ai ,mus}J .Y^lsty , 
kliudvti. nes nats iš pritvrimo žinąs, ka tai reiškia...... x -a i-- n - musų plačioji visuomene.Kritikuoti lengva. Bet jejus į Anglijos ir Prancu-1 Vilniaus Geležinis Fon- 
zijos padėtį, galima nujausti, kad joms nelengva šiuo! kaįp savarankiška or- 
momentu perdaug eikvotis. Jau Hitlerio - Stalino blo- j ganizacija paveldėjęs WS 
kas pakankamai stambus oponentas. Gi Mussolini yra darbus ir turtą, įkūrė savo 
laisvas pasukti kur tinkamas. Tad alijantų politika — centrą Vilniuje (Zygiman- 
laikytis defensvvo. Ir jei Chamberlainas planuoja galu i tų g. 8, b. 5). Čia Fondas 
gale laimėti, tai tik su Dėdės Šamo pagalba. Kitos iš- ketina išplėsti kultūrinę 
eities jam nesimato. | veiklą, planingai remda-

Beje ir sovietai, lyginai kaip Lloyd George, pamirš- mas kiekvieną ^n?”
ta pirmesnę savo politiką. Štai pavyzdys. Rusu spauda: ciatyvą ir darbą. Tad, ir 
labai didžiuojasi raudonarmiečiu “laimėjimais”. Girdi, 
nėr tokios tvirtovės, kurios bolševikai nepaimtų, 
proga “Izvestija” prisimena šiuos 
“Kada sovietai pasiūlo taikintis, f 
tenka rimtai skaitytis”. Bet bolševikai Pamiršo ar ne
nori prisiminti to. ka Leninas rašė 1901 m., kuomet 
caras Nikolajus II visiškai panaikino Suomijos Kuni- 
sraikštvste, nes, anot io, iš ten gręsias pavojus Peter- 
burgui. Ta proga Leninas šitaip pasisakė:

“Tai užgrobimo aktas iš pusės priesaiką laužan
čio caro ir jo baši-buzukiškos valdžios. Suprantama, 
kad pustrečio milijono suomių negali nė sapnuoti apie 
sėkmingą sukilimą, bet mes, visi Rusijos piliečiai, pri
valome pagalvoti, kokią nešlovę ant savęs užtraukė
me. Mes patys tokie vergai, kad esame priversti kitas 
tautas į vergiją stumti. Mes dar vis turime būti klus
nūs tokiai valdžiai, kuri budelio žiaurumu mus smau-

v •

Pralinksmėję Vilniaus krašto ūkininkų veidai.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. J. Padvaiskas, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — RaStininkas, 7 Mott SL, 
Worce8ter. Mass.: O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 Commonwealth 

Avė., Worce*ter. Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai. “Darbininko" Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

BROLIAMS IR SESERIMS 
IŠEIVIJOJE

(Kun. J. Padvaiskio referatas, 
skaityta* Naujos Anglijos Lie
tuvių Kataliku Seimelyj, va
sario 22 d., 1940, So. Bostone).

(Tąsa)
Svaiginančių gėralų gė

rimas, kad ir ne daug jų 
geriama, veikia į doros 
jausmus ir žmogų padaro- 
nepaisančiu savo pasielgi
mų. Kiek tai nelaimingų 
motinų lieja ašaras dėl sa- 

, vo sūnų ir dukterų, kuriais 
manė gėrėtis, '< 

i mato juos doroje puolan- i 
čius žemyn. Jos liūsta ne 

________tiek dėl savo vaikelių iš- 
kultūros ir 10, kuria Vilniaus sritis purtusių veidų, paraudo- 

Lietuvai, arba navusių nosių bei akių,

5 centų ženklelius su užra
šu: “Neužmiršk Vilniaus”, 
e) prisiminti Vilniaus Ge- 

i ležinį Fondą per tautos 
--------- ' 1 šventes, ypač Nepriklauso- 
knygynėlius, o miesteliuo- mybės šventėj Vasario 16 
se lietuviškos 1 
centrus. Kiekvienas Jūsų grąžinta

klausimą. Per jaunimo or
ganizacijas jie siekia mo
kinius viešose mokyklose 
ir įvairiose mokslo įstaigo
se. Visų tikslas yra supa
žindinti jaunimą su alko
holio blėdingomis pasek
mėmis. Jie supranta, kad 
įstatymai nepadarys jau
nimą blaiviu. Kuomet jau
nimas pažins alkoholio 
kenksmingumą ir blaivy- 

o vietoj to~| reikalingumą, jis pats 
’ į sieks blaivybės pasirinkti

Džiaugiamės, galį vieni 
kitus sveikinti, atgavę Vil
nių ir Vilniaus krašto da
lį. Vilniaus Geležinio Fon- atsiųstas centas bus kuo Spalių 27—28, kada mūsų kiek dėl jų aptemusio pro- 

sveikinda- tinkamiausiai panaudotas, kariuomenė peržengė 19- to atbukusių jausmų ir 
nusilpnintos valios.

Aišku, kad prie minėtų 
liūdnų pasekmių neprieita 
iš kart. Tai laipsniškai į- 
vyksta. Taip, kaip negali
ma visų, kurie karts nuo 
karto išgera po stikliuką 
priskaityti prie girtuoklių, 
taip ir negalima tvirtinti, 
kad visi, kurie geria yra 
silpnavaliai ir nedorėliai. 
Susivaldymo nuosaikumas 
turi būti saiku nuodijan- 
ties svaiginančiais gėri
mais. Rodos, kad kurie be 
jų iš įpročio negali apsiei
ti dėl savų išrokavimų. 
Vieni geria, kad būtų link
smesni, kiti kad užmirštų 
savo vargelius ir tt. Taip, 
jie užmiršta viską net ir 
save ir tą blėdį kurią sau 
po truputį padaro. Tai jų 
reikalai. Bet, jeigu jauni
mui ir leistume taip many
ti ir daryti, tai tiems, ku
riems jaunimas turi rūpėti 
nedovanotina.

do Komitetas, bvciMiiua-, Iimiaimauaiiu panauuvvas. Konuumcnv -lcz-
mas Jus užjūrio brolius ir- Tad prašome Jus: a) ką metų skyriusią demar- 
seserys, jau iš Vilniaus, steigti savo kolonijose kacijor liniją ir įžengė į 
reikšdami didžią padėką VGF Komitetus, b) platin- Vilnių.
už tai, kad kovoje dėl Vii- ti Vilniaus pasus ir ženkle- Aukas prašome siųsti ir 
niaus Jūs veikliai dalyva- liūs, kurie turėtų būti lipi- visais VGF reikalais kreip- 
vote ir gausiomis piniginė- narni kiekvienų metų ats- tis šiuo adresu: Vilnius, 
mis aukomis ir savo nau- kirą Vilniaus paso puslapį, Žygimantų g. 8, b. 5, Vii- 
dingą propaganda Ameri- c) skirti bent dalį gryno į niaus Geležinio Fondo Ko- 

ikos spaudoje ir jos plačio- pelno nuo savo rengiamų'. Su broliška pagarba, 
je visuomenėje. Sudaryto- vakarų VGF K-tui, d) įves- 
ji visame plačiame pašau- ti paprotį lipinti ant vokų 
lyje viešoji opinija mūsų 
Vilniaus naudai, be abejo 
teigė Vilniaus grąžinimą 
Lietuvai. Pirmasai darbas, 
kurio mūsų valstybė, Vil
nių atgavusi, ėmėsi — bu
vo “alkaną papenėti ir 
nuogą pridengti”. Visas 
Vilniaus kraštas buvo la
bai nuvargintas 19-tos me
tų okupacijos ir pereito 
rudens lenkų - vokiečių ka
ro. Per susikūrusį pasku
bomis Komitetą Vilniaus 
kraštui remti trumpu lai
ku suplaukė iš viso krašto 
ir iš brolių išeivių milijoni
nės aukos. Ši žiema ir pa
vasaris Vilniaus kraštui 
bus dar labai vargingi, bet užklaustas, ar jis naturali- 
bado šmėklos neprileisime.

Tačiau ne viena duona 
žmogus gyvas. Vilniaus 
dvasia ilgą laiką buvo sve
timos kultūros troškina
ma. Daugeliui mūsų krau
jo brolių buvo išplėšta lie
tuviškoji kalba. Per mo
kyklas, per knygą, per lai
kraštį ir dainą, per lietu
višką poterį ir elementorių 

i tikimės palengva užmigu
sią dvasią prižadinti ir su

Aukas prašome siųsti ir

Su broliška pagarba, 
Vilniaus Geležinio Fondo 

Centro Komitetas.

Svetimtaučiai Ir 1940 m. Cenzas
DEPARTMENT OF 

COMMERCE 
Bureau of the Census 

Washington

turi pirmas popieras, ir 
kiek yra ateivių. 1930 m. 
Cenzas parodo, kad tada 
buvo 7,919,536 svetimtau
čiai Amerikos piliečiai,

Svetimtaučiai, gyvenan- 1,266,419 svetimtaučių su 
tieji Jung. Valstybėse, bus pirmoms popieroms ir 4, 
užklausti tik vieną klausi- 518,341 ateivis, 
mą, kuris nebus užklaus
tas čia gimusių amerikie
čių gyventojų surašyme 
balandžio mėnesį. Apie pi- 
lietystę svetimtautis bus

Klausimas, kuris dauge
liui žmonių gal būti neaiš
kus yra tas, kuris prašo 
gimimo vietos. Palengvin
ti tiems žmonėms, Biuras 
nustatė dieną, sausio 1 d. 
1937 m. Toje dienoje rūbe-

I
zuotas Amerikos pilietis, 
ar turi pirmas popieras, ar 
ateivis. Amerikiečiai, gimę 
svetimose žemėse, irgi tu
rės atsakyti tą klausimą. 
Kiekvienas surašyme nuo 
1890 m. klauiamas to! 

Cenzo Biuras nesiintere- 
suoja asmenimis kaipo to
kiais. Jis renka ir suskaito 
faktus apie milijonus žmo
nių ir tuos faktus atspaus- 

— kad ji permaža teikia pagalbos ir tuo būdu ne- i Lietuvos dvasia ir kultūra dina tabeline forma, kaip

statymu, kuris įsako imti 
cenzą kas dešimts metų, 
žmonės privalo atsakyti 
cenzos - darbininko klausi-; 
mus teisingai. Bet, jeigu 
tas cenzos rinkėjas, ar ki
ti asmenys, dirbantieji prie 
Cenzo Biuro, išduotų kon- 
fidenciališkus faktus apie 
suskaitytą asmenį, juos 
bus galima suareštuoti ir 
pasodinti kalėjime, ar 
jiems uždėti bausmę. Tik 
prisiegdinti Cenzos darbi
ninkai gali matyt Cenzos 
raportą. Valdžios Biurai 
negali vartoti Cenzos ra
portus taksuoti, tyrinėti, 
ar tvarkyti žmones.

Cenzos Biurui nerūpi,
_r___  kaip imigrantas įvažiavo į darė su padavimu jo gimi-
visais šią šalį- Tai ne jo darbas, mo vietos. Paduok gimimo 

: šalį, kaip jis stovėjo sau
sio 1 d. 1937 m. ir jeigu tai 
persunku, tai valstybę, a- 
pylinkę, apskritį ar didelį 
miestą, kur tėvas ir moti
na gimė.

Kitas priedinis klausi
mas, kuris gal būt neaiš-

v •

v •

i

kaipo gėrį, be kurio negali
ma apsieiti. Ir tik apšvie- 
ta išmokins žmonės teisin
gai naudotis alkoholiniais 
gėrimais, o pavienio tvar
kymasis išris nelemtą al
koholio padėtį greičiau ar 
vėliau.

Pažiūrėkime, kas yra 
veikiama mūsų tarpe, tai 
yra katalikų centruose, 
blaivybės platinime. Ar 
turime mūsų šalyje katali
kiškų organizacijų kurios 
rūpinasi supažindinti jau
nimą su blaivybės reika
lingumu? Gal ir yra kur, 
bet apie jas nieko negirdė
ti. Žinome, kad mes lietu
viai turime savo blaivy
bės organizaciją, bet tiek 
jaunimo priguli prie jos?

Negalima sakyti, kad ka
talikiško jaunimo vadai 
nesirūpino pasiekti jauni
mo ir užinteresuoti jį blai
vybės reikalingumu. Dar 
prohibicijos laikais (1928) 
tūkstantis devyni šimtai 
dvidešimts aštuntais me
tais kunigas Lord, jėzuitas 
ir jaunimo vadas, per jau
nimo suvažiavimą Chica- 
goje davė jaunimui už-

Protestantai sėkmingai;klausimą apie alkoholi- 
ir uoliai rūpinasi savo jau-! nius gėrimus. Jisai manė,

ziai nebuvo^ aip įsar yti. nimu jie tuojau po prohi-! kad per tą suvažiavimą bus 
et jeigu žmogus negali bicijog pradėjo veikti ir priimta rezoliucija • prieš 

pasakyti, kokioje salyje jis gkleigti mokslą apie alko- alkoholinių gėrimų varto- 
gime, JIS gal paduoti va S- hlSHinomma turi ii m a iaiinimn tarrw>. Rotjimą jaunimo tarpe. Bet 

kur tau! Kilo jų tarpe dide
lis pasipriešinimas tokiam 
nutarimui. Ir taip per ko
kius šešius seimus iki šiai 
dienai tas katalikiškas 
jaunimas atstovaująs be
veik visų mūsų valstybių 
sodalicijas nedrįso nutarti 
ir įnešti rezoliuciją, kad 
blaivybė reikalinga, ir bū
tina sodalicijos nariams. 
Rodos 1934 m. vienoj rezo
liucijoje buvo įnešta susi
valdymas bei nuosaiku
mas gėrimuose.

Bet, ačiū Dievui, mato
mai jaunimas jau pradeda 
pamatyti ir suprasti ne- 
blaivybės blėdingumą. 
Praėjusį pavasarį kunigas 
Lord išsiuntė sodalicijos 
nariams ankietą su klausi
mu — “Ar manai, kad gė
rimas jaunimo tarpe yra 
rimtas blogumas”? Dvide
šimt tūkstančių jaunuolių, 
merginų ir vaikinų parašė 
atsakymą į tą užklausimą. 
Iš to skaičiaus šešiolika 
tūkstančių aštuoni šimtai 
šešiasdešimts trys paraše 
kad gėrimas yra pavojin
gas ir rimtas dabartiniu 
laiku dalykas. O apie ketu
ri tūkstančiai pasiuntė nei- 

cijų Cenzos Biuras samdys atsakymą.
120,000 suskaityto jų. Į (Bus daugiau)

holio blėdingumą. Jie turi 
jaunimui blaivybės drau
gijas, kuriose pats jauni
mas gyvai darbuojasi savo 
parapijose. Pas juos ne
trūksta įvairiausios litera
tūros apie alkoholį, blaivy
bę ir tt., ir kas tik liečia tą

tybę, apylinkę, ar apskritį, 
•pavyzdžiui, Bohemia, Po- 
morze, Tyrol, Alsace, Bes- 
sarabia, Canton, Croatia, 
ir tt., arba miestą— kaip 
Prague, Lvov, Danzig, 
Vienna, Hong-Kong, Tien- 
tsin, Bratislawa, ir pan.

Apart gimimo vietos ir 
pilietystės, klausimai api
ma metus, lytį, spalvą, ve
dybų stovį, darbo rūšį, ir 
kokiame biznyje žmogus 
dirba. Kiti klausimai rinks 
faktus apie algas ir uždirb
tus pinigus, bedarbį, kiek 
mokyklos klasių žmonės 
užbaigę, ir kur žmonės gy
veno penkiais metais at
gal.

Vienas asmuo, iš kiekvie
no dvidešimts, turės atsa
kyti į sąrašą iš 16 priedi- 
nių klausimų. Šios grupės 
klausimai prašo gimimo 
vietą tėvo ir motinos. At-: 
sakydamas šiuos du klau-! 
simus ,asmuo daro kaip

1

T širdžiai kviečiame, stoti į 
T - j*- talką Vilniečių kultūros
Lenino žodžius: reįkaiams remti. Padėkite 

tai su jų pasiūlymu vįsįems nepasiturinčių tė- 
'vų vaikams (o tokių Vil
niaus krašte daugiausia) 
įduoti į rankas elemento
rių, vadovėlius, sąsiuvinė- 

Įlius; padėkite aprūpinti 
i vaikų darželius visais. «*«» 
jiems reikalingais daly- j Jis vientik suskaito, kiek 
kais; padėkite įsteigti vi-'yra svetimtaučių Ameri- 
sur kaimuose lietuviškus kos piliečių, kiek žmonių

gia ir naudoja rusų kareivius kitų tautų laisvei naikin
ti”.

Ar Leninas kada sapnavo, kad tuos žiaurius carų 
darbus ateityje atliks jo paties išperėtieji vaikai? K.

I

kus, yra tas, kuris užklau
sia, kokia kalba buvo var
tojama namuose tavo jau
nystėje. Jeigu dvi ar dau
giau kalbų buvo vartoja
ma, reik raportuoti tą kal
bą, kuri tankiausiai buvo 
vartojama.

Šis yra šešioliktas De- 
šimtmetinis Cenzas. Pir
mas Cenzas padarytas 
1790 m. Apart Gyventojų 
Suskaitymo, kuris suskai
tys apie 132 milijonų žmo
nių, Namų Cenzas rinks 
informacijas apie 32 mili
jonų namų, Biznio Cenzas 
apims tris milijonus biz- 

; nių ir biznelių, Pramonės 
Cenzas suskaitys apie 200, 
000 fabrikų, Agrikultūros 
Cenzas 7,000,000 ūkių ir 
400,000 aliejaus šaltinių, 
Kasyklų ir Akmenyčių 
Cenazs 14,000 anglies ir 

j metalų kasyklų ir akmens 
skaldinyčių. t

Surinkimui šitų informa-

t
1



Antradienis, Kovo 2b, 1940 DARBININKAS^

Dėl Jaunina Ir ]jų, egzistuojančių parapi
joje išrinkti po vieną narį

Laikrašty “Darbininke”,1 minčių necituosiu, bet in- 
vąsario 13 d. laidoje, p. A. I teresantams patariu pasis- 
Skirius rašo: “Jaunimas ir kaityti tuos “Darb-” nųme- 
Chorai”, tokia antrašte pa- rius ir “Muzikos Žinių” 
vadinęs savo straipsnį. Sa- sausio mėnesio laidą. Tė
vo straipsniu jis duoda at- kių būdu geriau suprasite 
sakimą “Muzikos Žinių’*' šių diskusijų tikslą, 
redaktoriui, kuris pavadi-' Aš nesistengiu nė vieną, 
__ __ —j_____ •_________• UTX___ •_____ T _ 1 _ -’ _ -t ' ’ '__ A* i___ rA.no straipsnį “Dvi auklės — nė antrą pusę gįnti, bet 
vaikas be galvos” ir ats- visgi norisi viena, kita 
paųsdino “Muzikos Žinio- mintis pridėti.
se” sausio mėnesio laidoje. Pirmiausia, mano many- 

Koks čia diskusijų tiks- mu, virš patiekta chorų su
las? Pasirodo, kad Chica-jungos rezoliucija, jokiu 
goję, iš kurio nors parapi- būdu nęįgyvendintina' 
jinio choro, buvo prašalin- praktikoje. Parapijos cho- 
tos šešios vytės tik už tai,: ristų, jokiu būdu negalima 
kad jos priklausė ir prie sulaikyti, priklausyti prie 
vyčių Chicagos Apskričio kitų chorų ar draugijų. Pa- 
choro. A. Skirtus tą klau- vyzdžiui: _1 ’
simą gina ir bando įrodyti, klausąs parapijos chorui, 
kad galima suderinti ir o jo geri draugai-ės pr 
priklausyti tam pačiam klauso prie vyčių, Sodali< 
nariui parapijos ir kitam jos, studentų ir kitų. Šis 
chore ar kokioj nors drau- jaunuolis be abejo norės 
gijoje. Koks tikslas vargo- priklausyti ir prie anų, 
nininko, prašalinant šešias nors jis priklauso ir para-

. - , - — J ~ - j ——————-
Taigi mums nekeista išgirsti pa- AR ŽINOTE? man bus padovanotas anų buč-lnas, jei ne pats geriausias žai-
saulio mokslininkus, raginan- Kodėl Vyčių kambarys buvo už- kių vienas?... Bet ne... Tik šaltas diką« Taigi visiems nemalonu 
čius filologijos studentus susi-! darytas apskričio pirminiu- vėjas neaplenkė. Jis net ir gla- būtų jį pašalinti, 
pažinti su lietuvių kalba, jos kui? monėjo... Kas-gi sutraukė anas
dailumu ir turiningumu, kad Kas tai yra tie Lowellio ‘ęou- ■ mūsų lietuviškas kregždutes, 
jiems palengvėtų kitų kalbų su- Į sins’ ? , kurios jau jau pasirengę sukti

“Brown”, atvykęs į Bostoną

pratimas”.
(Bus daugiau)

SPORTAS

i kurios jau jau pasirengę sukti, vienos žymiausių kolegijų, į- 
_____ ;_ _  ________:*= I rodinėia. kain reikia mieeoti anl

uų BU- omo • AUI lUb jau jau pOBlZVUgę buku.—----------—------- . . . .
Jonas. • Kada O. R. švęs savo dešimt gyvenimo gūštą. Dar savaitė, į r°dinėja, kaip reikia miegoti ant 

Į metų ‘engagement’? : tai vienos,*dar savaitė, tai ant-i “P001 table”. Mes jį galime rasti 
Kodėl jaunimas domisi Vyčių ros, dar savaitė, tai trečios ir tt. F*1* atostogas, žaidžianti savo

tai vienos, dar savaitė, tai ant-H

SO. BOSTONO VYČIŲ BOW- 
LING RATELIS PIRMASIS

Plačiai buvo aprašyta anglų 
laikraščiuose, kurie išaukštino

iš kiekvienos draugijos. Ši- vyčių kėglių ratelį, kuris 
ta išrinkta komisija žino- Pirmauja C.Y.O. lygoje, šioj ly
tų, kada vyksta choro re- g<*j oteliai atstovauja visas pa- 
peticijos, draugijų susirin
kimai. Tokiu būdu gal būt 
galima išvengti nesusipra
timai ir, galima būtų jau
nuliui be baimės ir varžy
mų priklausyti prie orga
nizacijų. Gi visos diskusi- 

! jos yra be prasmės.
Pr. Razvadauskas.

apskričio seimais?
Apie Phil Carter, So. Bostono 

Vyčiuose? Vanagas.
—

' --------
Tai buvo ne prie šv. Petro liet, i 

bažnyčios, bet Dangaus
Į

į O, suprantu. Tai čia buvo gauta Romiausią “rolę” “pūlrumyj .

JAUNUOLIO 
DIENORAŠTIS

1 Vartų parapijos bažnyčioje ir 
prie bažnyčios. Trečią vai. po 
prie bažnyčios. Velykose, 3 vai. 
po pietų, meiliai bučiuojant 
šiaurės vėjui ir jo palydovui šal
čiui besižvalgant ir bečiupinė- 
jant “furcoats”, prilėkė pilna 

į airių bažnyčia pavasario links
mųjų kregždžių... Baigėsi mote
rystės Sakramento ceremonijos. 
Jaunieji jau prie didžiųjų išeina
mųjų durių. Giminės ir pažįsta
mi apsupo jaunuosius. Sveikina
si ir pliauškia... Žiūriu pa- 

smarkiausių ratelių Bostono a- žįstami lietuviški veidai apsupo
.. FU. . .... . ... ■ —„ IX. .un.. —

rapijas So. Bostone. Numato
ma, kad mūsų Vyčių ratelis ats
tovaus So. Bostono parapiją 
prieš apylinkės ratelius Bosto
no archivyskupijos pirmenybių 
rungtynėse. Valio Vyčiai!

VYČIŲ KREPŠĮASVtEDIS:

Trečiadienį, kovo 28 d., įvyks 
krepšiasviedžio žaidimas tarp 
mūsų vyčių ratelio ir vieno iš

vyzdžiui: choristas, pri-

•ri- 
ci-

vytes iš parapijinio choro? i pi jos chore. Daug yra pa- 
Pasirodo, kad vargoninin- i vyzdžių dėl ko jaunuolis 
&ų sąjunga, savo seime' priklauso ir prie kitų drau- 
1033 m., priėmė rezoliuci- gijų, bet męs Čia galime 
jų, kad parapijos choristai patys lengvai išsivaizduo- 
negali priklausyti jokiam ti. Todėl chorų sąjungos 
kitam chorui. Šis vargoni
ninkas pradėjo rezoliuciją

ju, kad parapijos choristai patys lengvai išsivaizduo

rezoliucija neįgyvi 
_ na ir todėl didžiul y 

vykinti ir prašalino iš pa- gonjninkų nesistengia jos 
- -----1------ ------ - vytes vykdyti. Tie, kujie pradėjo

| ją vykdyti, jau įėjo į nesu-

“’epdinti- 
umą var-

netiesioginės pamokos, kaip 
reiks išpalengvo žygiuoti į alto
rių ir atgal, ir čia pat priebaž- 
nytyj sutikti visus pažįstamus 
ir apdovanoti, jau užkrėstomis, 
saldžiosiomis kiekvieną, kuris 
ar kuri teiksis pamylėti... Svei
kinu, sveikinu. Ateisiu pamatyt, G., kuris nepasiduoda. Nepai- 
kaip jūs žengsite savo visame sąpt, kad jis silpnai žaidžia, vis- 
grožyje ir iškilmingume prie tiek jis labiausiai praktikuoja, 
laukiamojo momento. *

Valio, Nellie, gražiai atrodei
savo puošniuose... 
pritiko.

“Narny” yra pripratęs prie 
“pool” žaidimo. Jis turi gana 
patyrimo, nes praleido visą 
vo laiką, neskaitant mokslo 
legijoje, žaizdamas “pool”.

Dar yra kitas jaunuolis,

ša
ko

Al.

KAS GIRDĖT VYČIŲ 
“PŪLRŪMYJ?”

Tūlas vytis, vardu “Fish”,

Visą “Gas-House” gangę gali- 
gėlės labai te rasti vyčių kambariuose. La- 

As. bai malonūs jaunuoliai, kurie 
atsilanko į vyčių kambarius, be
veik vįsi priklauso prie šios 
grupelės.

Sunku spėti, kas yra “Gas- 
’ House” gangės karalius. Manau, 

be- kad “Hank” tenka ta garbė, nes
veik apsigyveno “pūlrūmyj”. jis yra vienas iš geriausių kėg- 
Kiekvieną vakarą jį rasi žai- Įiu°tojų, “pool , ir kortų žaidė
dziantj, lig manytum, kad jis y- nusilenkiame tau karaliau

rapijos choro šešias 
choristes.

Juozas K. Žemaitis, Cho
rų Sąjungos pirm, laikraš
tyj “Darbininke”, kovo 
12 d. laidoje reaguoja į p. 
A. Skiriaus straipsnį ir 
bando savo mintimis rem
ti “Muzikos Žinių” redak
toriaus mintis ir pateisina 
elgesį vargonininko, kuris 
prašalino šešias vytes iš 
par. choro.

Čia aš nė vieno pareikštų

sipratimus ir nemalonu
mus su kątąlikįškuoju jau
nimu. Gal chorvedžiai ir 
nesutiks, bet mano siūli- 
mas tą rezoliuciją panai- 
kyti — atšąuktį.

Kad visi gražiai sutartu
me veikime reikalingas lie
tuviškas, broliškas nuošir
dus sutarimas veikime. 
Todėl aš siūlau iš visų kat. 
lietuviškų jaunimo draugi-

(Tęsinys)

Kaip malonu yra darbuotis su 
savo mylimais draugais, ypač 
kai jų tarpe yra tavo mylima. 
Mes sudarėm įdomią grupelę: 
du mękiniai ir vienas mokyto
jas, pašventėme savo jėgas siek
ti kilnių idealų.

Mes trys: Petras, mano drau
gas ir mūsų mokytojas, Marytė, 
jo sesuo ir mano mylimoji, ir aš, 
susėdom aplink stalelį, kaip 
Tautų Sąjunga, svarstyti svar
bių klausimų. Mes turėjome sa- 
yo tikslą — susipažinti su lie
tuvių kalba bei Lietuvos kultū
ra ir platinti lietuvybę. Mes ap- 
siėmėm, kaipo išeivijos vadai, 
neišvengiamąją pareigą — su
žinoti mūsų tėvynės didvyrių 
nuveiktus darbus ir jų kilnius 
idealus. Aišku, kad visų darbų 
pradžia turi savo pagrindinius
principus, be kurių mes greiti 
suklystume ir mūsų darbai nu
eitų veltui.

Deja, Petras gudriai jautė tų: 
klaidų galimybę ir atitinkamai 
mus priruošė jų išvengti. Tą 
mintį Petras pradėjo pirmą pa
moką, pradėdamas nagrinėti 
Lietuvos senovės istoriją.

Man ypatingai buvo įdomu,: 
nes aš, kaip ir daugumas stu
dentų kolegijoj, norėjau sužino-! 
ti, kaip didžiosios Europos val
stybės išgarsėjo, ir kaip jų va- 

į dai kariavo už žemės nuosavy
bę. Dabar buvo proga išgirsti,! 

Ikaip mūsų tėvų gimtinė, Lietu- PRO VANAGO AKĮ 
: va hvrlamo TiolvoriniiC! ’
- su » u -o-iigiijo., usMM&c i^esemai į oo. oosconą aivyxo
savo nuosavybę ir galutinai įsi- dalyvauti “kongrese” f. R. Pir-

pylinkėj. Malonėkite ateiti pasi- mane iš visų pusių... Nejaugi ir ra savininkas. “Fish” yra vie- “Hank” 
žiūrėti mūsų vyčių ratelio žai- - - - - - - ~ ---------- - - - - - - -" -

; dejų, kai jie suplieks savo prie- \ ------- - - - ------- — ....
' šus. Praleiskite įdomų vakarėlį j _
So. Bostono High School salėje, ■ t ___
kovo 28 d., 8-tą vai. vak. J. y,'.'

VYČIŲ “PŪLRŪMIS”
Jaunimas labai mėgsta pra

leisti laisvus vakarus žaizdamas 
i “pool”. Negalėdami pakelti sve-' 
Itimtaučių sunkių sąlygų, mūsų 
vyčiai, nuoširdžiai pasidarbavę, 
įsįgyjo savo “pūlrūmį”, klub-. 
rūmį ir kėglių kambarius.

Neseniai So. Bostono Vyčių 
kuopa atidarė savo “pūlrūmį”, 
ir gausus būrelis jaunimo kiek
vieną vakarą žaidžia. Atrodo, 
kad nuo atsilankiusiųjų skai- 

| čiaus svetimtaučių “pūlrūmiai” 
tuojaus bankrutuos. Malonu ži
noti, kad mųsų jaunuoliai lanko 
savo “pūlrūmį”, o ne svetimtau- 

; čių, ir praleidžia vakarus pui
kioj nuotaikoj. Laisvas laikas 
yra “velnio dirbtuvė”, taigi 
žiningai praleiskime poilsio 
karus.

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE
(In the shaoows of the secrets)

są- 
va- ELECTRIC REFRIGERATOR

va. būdama maža, palyginus ją 
su Vokietija ir Anglija, išlaikė —---- - INeseniai į So. Bostoną atvyko

Beilta Jepson-Turner, ledo sporto žymi čiuožikė, 
savo išlavintu baletiniu mostu smarkiai pasispi- 
ria, tuomi norėdami tur-būt įrodyti, kad ąevįši 
bei nevisos tą gali padaryti. Ji yra Anglijos spor
tininkė ir rengiasi pasirodymui Atlantic City, N. 
J. ledo sporto varžytinėse bei pasirodymuose.

gijo savo nepriklausomybę.
Mūsų mokytojas Petras veda 

pamoką: “Brangūs mokiniai!” 
Tai mudu. Marytė ir aš. “Mažai 
yra žinoma apie Lietuvos pir
muosius žygius. Yra manoma, 
kad nuo pat pradžių lietuviai 
apsigyveno Baltijos pakrašty, 
kur miškai ir balos atskyrė juos 
nuo Rusijos ir kitų tautų. Lie
tuva gyveno taip nuošaliai nuo 
pasaulio, kad jų žmonės pasili
ko pagonys ligi keturiolikto 
šimtmečio. Visos tautos jau bu
vo apsikrikštinę. o Lietuva dar 
pagoniškai garbino dangaus ir 
griausmo dievaitį Perkūną.

Šis atsiskyrimas nuo tautų 
Į turėjo vieną svarbią reikšmę. 
Kadangi visos tautos bendra
darbiavo, jų kalbos keitėsi, bet 
lietuvių kalba pasiliko nesikei
čianti. buvo viena iš gryniausių 
ir švariausių kalbų visoj Euro
poj. Taigi mums reikia pasidi
džiuoti mūsų kalba, kuri buvo 

j nesuteršta svetimais žodžiais. 
' Šio amžiaus filologai įrodo be a- 
Ibėjo, kad lietuvių kalba yra se
niausia vartojama kalba visoje 
Europoje.

įdomu žinoti, kad mūsų kalba 
yra daug kame panaši į lotynų 
ir graikų kalbas.

Filologija yra toji mokslo ša
ka. kuri palygina visas kalbas, 
jų panašumus ir skirtingumus.

moję sesijoje viską sekėsi pui
kiai. Kada delegatai susirinko į 
antrą sesiją P. R. nepribuvo lai
ku. Matot gatvės buvo kalnuo
tos ir takai kreivi, pereiti tiesiai 
nebuvo galima, todėl punktualu
mo rekordas ir sulaužytas. 
(Buvo ir šlapia, ar ne?).

Ar kas matėt P. D. rūkantį 
cigarus šiais metais? Nemanau, 
nes suprantu jis pralaimėtų ke
purę jei taip padarytų. Pasimo
kykime iš jo, ir nedarykime 
“betų” su draugais. Laisva va
lia brangesnė ir už kepurę. (Ar 
labai trokšti užtraukti dūmą, 
Petruk?).

Iš mūsų tarpo pražuvo vienas 
“D-ge”. Savininkas aiškinąs, ne
važinėja su juo, tik iš nuovar
gio. Kažin? Gal pėsčias eina, 
kad plonesnis būtų? O gal pini
gus taupo? Suprantu, jis turi 
gerą “bossą” dabar!

Du jaunikaičiai iš tolimo A- 
thol, dažnai atvažiuoja į vieną 
“kaimą” netoli Bostono. Tenai 
randasi dvi nepaprastos pane
lės, kurios žavėja jų širdis. Va
nago akis mato pasekmes tik 
vienai porai. Apie antrąją porą 
abejotina. Kodėl ? Atvažiuokite į 
Norwoodo Vyčių šokius ir patys 
gal pamatysite.

Hotpoint šaldytuvai skaitosi pirmos rūšies, o jų kainos labai prieina
mos. Galite pirkti už $209.95. Mis šaldytuvas turi vėliausius įrengimus ir 
patobulinimus. Jo kabinėtas yra visas plieninis. Jis turi penkių metų ga- 
ranciją. Ateik į mūsų krautuvę šiandien ir pasinaudok siūloma proga. 
Mes duodame lengvais išsimokėjimais.

hr i f t rr ffrf 111 f t
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Knapp Bros. Shoe Mfg. Co
MANUFACTURERSOF

Men’s Fine Shoes
v •

TARLOVV BROTHERS CO.

.\XXXXXXXXX%XXXXXXXX.X%X%XXXXXXXXXVVXXXXXX%XXXXXXXMXX%  ̂j

167 Centre St., Brockton, Mass.

The oniy shoe factory in the world whose entire 
produetien is distributed direct to the consumer 

through independent salesmen.

Baigiamas statyti laivas “America”, didžiausias 
Jung. Valstybių laivas, koks kada buvo šioj šaly pa
statytas. Laivas statomas Newport News, Va. Jis yra 
723 pėdų ilgio, talpins 1,219 pasažierių.

—- -

jaunimą darbui ir priduoda e- 
nergijos dėl tolimesnio veiki
mo.

M. Korespondentė.

CLEVELAND, OHIO
Kovo 31 d., sekmadienį, at

vyksta iš Chicagos Pirmyn cho- 
[ ras įšpildyti populiarišką Ame
rikoje operetę, “Blossom Time”, 
Lietuvių kalboje, miesto audito
rijos Mažajame Teatre. Šio pa
rengimo pelnas eis Lietuvių 
Kultūrinio Darželio įrengimo 
skokĮ baigimui.

Balandžio 10 ir 11 d., Lietu
vių salėje rodys Lietuvos filmas 
broliai Motuzai: tai bus naujai 
iš Lietuvos gauti vaizdai paro
danti Lietuvių kariuomenės su
sitikimą su Sovietų karo vadais, 
nupiovimas Lenkų buvusio bar
jero ir užėmimas Vilniaus, iške
liant Lietuvos vėliavą ant Gedi
mino kalno. Dalį pelno Motuzai 
skina Vilniečių sušelpimui.

Balandžio 13 ir 14 d. — Ame
rikos Lietuvių trečias metinis 
Basket belo tumamentas. Lai
mėtojams trofeją paskyrė Lie
tuvos Ministras P. Žadeikis. 
Turnamentas įvyks Cathedral 
Latin high mokyklos auditori- 

• joje, 2056 E. 107th St. Rap.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

5

BROCKTON, MASS.

;'.VXXXX*XXXXXXXXX%XX%X*XXSXX%T^^-.^%;į%3CX3»

Montello, Mass.

BARBOUR WELT COMPANY

—

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Rap., Providence, R. I. — A- 
pie vaidinimą Verbų sekmadienį 
parašė kitas korespondentas. 
Telpa šiame numeryj.

PROVIDENCE, R.I.

BROCKTON, MASS.

I
FARM 8ERV1CE COMPANY

Grains. Fertilizers and Feeds Freight House Sguare

Brockton, Mass. Tel. 114

F. H. SARGENT & SON
Poultry Feeds. Grains and Fertilizers

1000 Montello St., Tel. 1224 Brockton, Mass.

k

Funeral Service
*’i y.* * ■

647 Main St., Tel. 4391 Brockton, Mass.

XMtX%XXXXXXXXXXX3LXXXJ

DAHLBORG FUNERAL HOME

Brockton, Mass.

FBYE’S CIGAR COMPANY
CLOVER VALLEY FARMS jj

Milk ąnd Cream '[

Turnpike South Easton ji
Eąstoo 544M-1 j Į

e

FURMAN & COMPANY INC.

Canton, Mass.

34 School Street

(Narys Federal Insurance Corporation)

Brockton, Mass,

Kovo 17 d., Šv. Kazimiero 
par. choras bažnytinėje svetai- 

! nėję, vadovaujant vargoninin- 
• kun p. A. Giedraičiui, suvaidi
no gražų tikybinį veikalą “Iš
davikas”, — dviejų aktų drama 
ir išpildė koncerto programą.

BROCKTON, MASS.

DR. J. KVARACEUS !>

ij 688 No. Main St., Brockton, i 
j i Massachusetts

.VAV.’.V.V.-.VAVAVAV.’.V

Vaidino šie asmenys: Andae 
Donati, garsusis Italijos artis
tas — A. Aliukonis; Silvia, jo 

j mokinė — E. Vyšniauskaitė; 
j Jaunikaitis — J. Okulevičius; 
i Valdininkas Kalėjimo — K. Ge- 
dimauskas; Antonio — A. Ba- 
daris. Visi atliko savo roles la
bai genai. A. Giedraitis sudaina- 
-vo solo. Pianu akompanavo O. 
Našlinaitė. Žmonės programa 
buvo patenkinti. Malonu pa
reikšti, kad tėveliai ir visi para
pijiečiai remia choro parengi
mus. Gausus lankymąsi į jau
nimo parengimus paakstina

I i

Į

. •

JOHN HICKMAN — Roofing

46 Ford St., Brockton, Mass. Tel. 599

XXXXXXXXXXX%X%XXXX%XXXX%X%XXXXX%XX3i^*^XXXXXXXX%XXX>

ISAACS. KIBRICK '
I INSURANCE I

70 Legion Pkwy Brockton, Mass. £

^^%XXXXXXX^XXXXXX^XXXXXXXXXXX<X%%X%XXX%%XX-

NEW ENGLAND IRON AND STEEL CO

Brockton, Mass.

STEINGELS DELIGATESSEN STORES

Avon & Brockton, Mass.

Juozas Kasnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTING

I Bronis Kūprinąs
General Repairs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

Theatre
BROCKTON

DABAR PALIUOSUOTAS 
NUO SKAUSMŲ IR 

NESMAGUMŲ
Labai Giria žolių Vaistus. Daugelis 

Metų

RIALTO 
Theatre

DR. J. J. NERBONNE

231 Main St., i j
Brockton, Mass. < j

A. TAYMOR SHOE COMPANY

Brockton, Mass.

WWWWVWWWWAVAWW

HATHĄWA¥ BĄKING COMPANY

Brockton, Mass.

Ii

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

Buvo Ieškoma Priemonių 
J] Pagelbėti.

Jis Jautėsi Gerai, Kada 
Prašalinta Iš Jo Sąnarių

XXXXXXXXXXXXXXXXXMCTX%XX%XX%3(

■
»■

Ii

/jC%XXXXXXXy,XXXXXXMXXXXXXX%%%XX%XMXXH>XX%MXXXXXX%XX

Bridgewater Workers

lx%X%X%XXXX»CXXMXXXKX%%XXX%XX%X%%%%W%%%XX%%X%%XX%%yXk Co-op. Assoc, Ine.446 Main St. Tel. 254-R Brockton, Mass.

E. A. MASEFIELD
Roofing and Sidevvalling

19 Gardner avė., Tel. 6909 Brockton, Mass.

HOOKER BROS.
Ice Cream — Wholesale and Retai!

Tel. Randolph 470 Holbrook, Mass

G. W. G. GILBERT
D. M. D.

Brockton, Mass. S

“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. Horace F. George, bu
vęs Penrisylvania Railroad inžinie
rius. kuris dabar gyvena 723 Market 
St., Wheeling, W. Va.

FROM A FRIEND

Greetjng from

VĄRP B. LEAVITT

Xi

McGLINCHEY RUSSELL, Ine.

MR. HORACE F. GEORGE
“Aš dabar esu įsitikinęs, 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 Herbtex ke
letas metų atgal. Herbtex suregulia
vo mano vidurius ir šiandien jaučiuo
si kaip naujas žmogus. Galiu miegp- 
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, ipkstų, fnosulų 
ir kitų sąnarių skaūsmus.

SPECIALIS PASIOLYMAS: regu- 
liarė kaina Herbtex yra $1.25, pasiųsk 
tik $1.00 money orderį ar ea*h j 
Herbtex Co., Oept. F6, Wheeling, W. 
Va. ir pakelis Herbtex bus Jums pa
siųstas (kurio užteks 2 savaitėms).

’ Bridgervater, Mass.
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Pennsylvanijos Žinios
SUKEVIČIOTE APSIVEDĖ SU 

RUSŲ KUNIGAIKŠČIU

kunigaikščiu Michael Orloff, 
buvusio Rusijos caro pusbroliu. 
Šliūbą ėmė, vasario m., 22 d., 
rusų bažnyčioje, Belgrade. To
kią žinią gavo Katarina Šukevi- 
čienė, Marijonos Motina.

Marijonos Shuck (Šukevičiū- 
tės) tėvai yra lietuviai. Tėvas 
jau miręs, o motina dar gyva. Ji 
gimė ir augo Shenandoah’e. 
Baigus vietinę High School, mo
kinosi muzikos ir dramos Dre- 
xel Institute, Philadelphia, Pa. 
Baigus Drexel Institutą, išvyko 
1934 m., į Munich, Vokietijoj, 
tolimesnio mokslo muzikoj ir 
dramoj. Paryžiuje laimėjo ar-

sų tarpo taip nuostabiai išaukš
tintą.

Lygiai pusė po dešimtos, gau
džiant švč. Jėzaus Širdies baž
nyčios varpams, vargonams lie-j 
jant majestotingus akordus ir 
chorui energingai ir harmonin
gai giedant, prasidėjo graži pro
cesija iš klebonijos į bažnyčią-. į 
Procesiją lydėjo Mišių patar-j 
nautojai ir pats primicijų cele
brantas. Mišios buvo iškilmin-: 
gos su asista. Arkidiakonu prie 
celebranto buvo kunigas J. Ka
ralius, Shenandoah klebonas; 
diakonu asistavo kunigas K. 
Gaudinskas — vietinis vikaras; 
subdiakonu — diakonas E. Law- 
lor iš Washington, D. C. Cere-

I

gus sveikinimams, visi išsiskirs
tė, išsinešdami gražią, pakilią 
nuotaiką ir nuoširdžiai džiaug
damiesi dienos įspūdžiais. Rap.

PHILADELPHIA. f k

BANKIETAS SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS PROGA

i

BROCKTON, MASS.

A. F. GERMAN CO., INC.
Seiberling Tires

1159 Main St., Tel. 1303 ‘ Brockton, Mass.

I

DR. A. WAITKUS

Cor. Main & Vine St.

DR. M. F. BARRETT

Lietuvių Tautos Pašalpinis 
klubas, 928 E. Moyamensing 
avė., balandžio 7. d. rengia ne
paprastai iškilmingą 25-kių me
tų sukakties proga bankietą, 
virš nurodytu adresu, savoje 
auditorijoj. Sidabrinis bankie
tas prasidės 5 valandą vakare. 
Visi klūbo nariai ne nariai- sve
čiai įsigykite bankieto tikietus, 
kurių galima gauti pas klūbo 
gaspadorių p. Kostą Skupeiką, 
pas rašt. Jurgį Bekerį, 213 
Watkins St., pas klūbo pirmi
ninką Joną Klevą, 1123 Wallace 
St. (centre mieste), pas visus

sveikinimams išsisė-, “toard” direktorius ir baliaus
■ " : p. Zalecką ir Juazą

Brockton, Mass.

231 Main St.,

Brockton, Mass. i

JONĖS & VINING LAŠT CO.

Montėllo, Mass.
į‘ _____ iII 

VaifUtis. MlČ" a ~inĮomį^~, tikano Nuncijus Lietuvai. Į 

Conn. Šalia šių prisidėjo dar ir 
vietiniai Mišių patarnautojai. 
Atatinkamą ir turiningą pa
mokslą pasakė Minersvillės lie- 

i tuvių parapijos klebonas, kuni-

__________ _____________ I LUIGI CENTOZAS,
i monijų vedėjas buvo Stasys Monsinjoras, naujasis Va-

visokių kitatau- 
bet nė prie vie- 
draugijos nepri- 

Kazūnas palai-

Parapijietis.

NEW PHILADELPHIA, PA.
PRIMICIJOS

Kovo 10 dieną tikrai buvo is-

gas K. Klevinskas. Mišių metu 
giedojo parapijos choras, kuris 
ypatingai šioms iškilmėms bu
vo priruoštas ir išlavintas.

Tuoj po Mišių, kunigas Aukš
takalnis suteikė savo mamytei, 
broliui, seserims ir giminėms, o 
po jų atskirai visiems parapi- 

kunigišką palai-

/

žodžiu sveikino Stasys Vaičai
tis, MIC., Edward Lawlor ir 
kunigas J. Karalius. Visiems 
viešiems 
mus, puotos toastmasteris, ku- Emisija: p. Zalecką ir Juazą 
nigas K. Klevinskas pakvietė žeką. Tikieto kaina vienas dole- 
patį primicijantą pareikšti savo ris. Bus solistų-čių, kalbėtojų, 
įspūdžius ir pratarti keletą žo- Bankiete dalyvaus Lietuvos Ge- 
džių. Kunigas Pranciškus sakė- neralinis Konsulas, p. Jonas 
si be galo džiaugiasi sulaukęs Budrys iš New York o; taip pat 
šios taip brangios dienos, kuriai. tikimės, kad dalyvaus ir Lietu- 
ruošęsis ilgus metus, ir atsiekęs ivos ministras p- teikis iš

... , . . . T, Washington, D. C. Be to, daly-
savo tikslą, kuri jam Dievas is' *. .. ,, _ WT .. ■ vaus profesijonalų iš kitų mies-savo gerumo paskyrė. Nuosir- . . ... ..

b r J tų ir vietiniai. Klubo nanai gali
džiai padėkojo visiems savo ge- dldžiuotis suiaukę 25 metų ju-

i

I 
i

Shenandoah, Pa. — Marijona jų gyvenimu nieko bendro ne-, 
Shuck (Šukevičiūtė) gimus ir norėjo turėti. Velionis Leonas 
augus Shenandoah’e, kuri pas-' priklausė prie masonų ir kitų 
taruoju laiku gyvena Belgrade, protestonų draugijų, bet nė prie 
Jugoslavijoje, apsivedė su rusų vienos lietuviškos nepriklausė.

Į bažnyčią neidavo. Buvo vedęs 
Zemelytę. Šliūbą ėmė nekatali
kiškai. Taip ir gyveno. Grabo- 
rius, buvo ne lietuvis, nors She- 
nandoah’e turime net 6 lietu
vius laidotuvių direktorius.

Tas parodo, kad veik visi iš 
lietuvių, kurie pameta savo ti
kėjimą tai atsižada ir savo tau
tos. Pas mus yra keliolika tokių 
biznierių ir profesionalų. Jie 
priklauso prie 
tiškų draugijų, 
nos lietuviškos 
klauso. Leonas
dotas protestantų kapinėse. Pro
testantų ministeris atliko apei- 

tistų šokių kontestą. Ji pasižy- gas. Gaila lietuvių, kurie žūsta 
mėjo kaipo soprano dainininkė, svetimose bangose. 
Baigus Munich’e studijas buvo 
prisidėjus prie anglų kino tru
pės, ir užėmė vadovaujančias 
roles judamuose paveiksluose. 
Du metu atgal buvo parvykus 
pas tėvus į Shenandoah, bet vėl
išvyko į Berlyną. Prasidėjus toriška, maloni ir džiugi mūsų jiečiams savo 
karui, išvyko į Italiją, iš ten į parapijoje, nes joje susilaukė- minimą. Nemažai pavargo jau- 
Jugoslaviją, kur apsivedė su me tą tik įšventinto ir pas mus nasis kunigas pirmoje savo ku- 
kunigaikščiu Orloff. Nežinia ar sugrįžusio kunigo Pranciškaus nigystės privilegijų vykdymo 
ji grįž i Ameriką? į Aukštikalnio, MIC. Nuoširdžiai

LAISVAMANIAI IŠTAUTEJA į matydami kunigą
Pranciškų, atnašaujantį šventas 

Užpereitą savaitę mirė Leo- Mišias, celebruojantį savo pri- 
nas Kazūnas, vaistininkas. Jos 
tėvas buvo pirmas iš lietuvių 
profesionalų biznierių. Tėvas ir 
sūnus iš profesijos buvo vaisti
ninkai. Tėvas , buvo socialistas 
laisvamanis. Tokioj pat dvasioj 
augo ir jo vaikai, ypač vyriau
sias Leonas. Iš lietuvių pragy
venimą darė, o su lietuviais ir dyse, kai išvydome vieną iš mū- vaną. Be to, kunigą Pranciškų žadėti šito malonumo.

vos ministras P. Žadeikis iš 
Washington, D. C. Be to, daly
vaus profesijonalų iš kitų mies
tų ir vietiniai. Klūbo nariai gali

radariams ir jį atminusiems. 
Prašė jų maldų, o iš savo pusės 
pasižadėjo už juos melstis.

Puotai pasibaigus, prasidėjo

W. T. GRANT CO.

Brockton, Mass
y....$

DIAMOND SHOE COMPANY į

Montėllo, Mass.

CAROLINE — BECKER CO.

Herrod Avė., Tel. 2127 Brockton, Mass.

biliejaus minėjimo ir dalyvauti 
bankiete. Priminsiu, kada pas 
gerai žinomą p. Kazį Dryžą irgi 
galima gauti tikietų. Po ska
nios vakarienės įvyks pasilinks
minimas — šokiai. K.D.

Į

dienoje, nes pradėjęs pusė po 
dešimtos, pamaldas baigė apie Į „ „ . .
penkiolika minučių po pirmos asmeniški sveikinimai ir linkėji- 
valandos. Po to kunigas Pran-' mų pareiškimai. Vietinės para- 
ciškus buvo pakviestas į para-’pi jos žmonės ir naujojo kunigo 
pi jos salę, kurioje buvo suruoš-! draugai, iš toliau suvažiavę gi
tą sutikimo, priėmimo ir pa-minės ir artimieji, visi laukė ei- 
sveikinimo puota. Čia choras(lės ir pavieniui priėję išliejo ką 
sveikino naujai įšventintą ku-jsavo širdy jautė. Kiekvienas 
nigą, sudainuodamas keletą' norėjo ilgėliau šnektelėti, bet 
dainų ir įteikdamas gražią do- ’ laukiančių skaičius vertė atsi- 

Pasibai-

i f

I

I5

Į
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74 Plain St., Tel. 5675 Brockton, Mass.

Municipal Building Salėje
EAST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

KEITH OIL CORPORATION
micijas. Jis yra pirmutinis šios 
parapijos kunigas, kuris yra čia 
gimęs, augęs, sakramentus priė
męs ir prie Mišių, kaipo jaunuo
lis tarnavęs. Lengvai tad su
prantama. kokia graži ir jauki 
nuotaika viešpatavo mūsų šir-

PABANDYK Š| SKANU
viduriu liuosuotoja

Jei kada tik jūs kenčiate nuo už
kietėjimo iš priežasties persivalgy-, 
mo — galvos skaudėjimą., gazus vi- ’ 
dūriuose, blogą kvapą ir jaučiatės 
nuvargę — kramtykite FEEN-A-' 
MINT, skanų kramtomąjį gumą vi
durių liuosuotoją. Jis suteiks jums vi- į 
sišką ir jaukų vidurių veikimą. Milio- 
nai pasitiki FEEN-A-MINT, jauni ir 
seni. Pagelbsti atgauti normalę gy
vybės kibirkštėlę. O šeimynos aprū
pinimui FEEN-A-MINT kainuoja tik 
10c. Gaukite tikrąjį FEEN-A-MINT 
vaistinėje šiandien.

Gasoline — Fuel Oils — Range Oil
Lubricants — Oil Burner Service 

Distributors of — Quiet May Oil Burners

MONTGOMERY WARD & CO.
%

Brockton, Mass.

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

*

Dalyvaus Įžymios Dainos Ir Meno Pajėgos
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

Tikietus prašome įsigyti iš anksto. Tikietus platina sekantieji
Marijona Kilmoniūtė,

249 River St., Mattapan 
Vincas Valatka,

731 E. 8th St. So. Boston 
M. Karčiauskienė,

So. Boston 
D. Januškevičienė,

328 E St. So. Boston 
Em. Janušonienė,

1836 Columbia R d., S. B. 
EI. Rusienė,

101 Train St., Dorchester 
J. Smilgis,
286 Windsor st. Cambridge 
Elena Taruškaitė,

224 Athens St. So. Boston 
J. Baltušis.

322 Broadway, S. Boston

J. Puodelienė,
173 L St. So. Boston

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

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

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

St. Griganavičius, 
J. Mackevičius,

12 Union St. Cambridge
VI. Paulauskas,
, 573 Lawrence St., Lowell 

O. Sidabrienė,
6 Commonwealth Avė., 

Worcester, Mass. 
Ona Jereckaitė,

Lawrence, Mass.

U. Pazniokienė,
58 Heaton Avė., Norwood 

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

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

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

F. Grendelytė,
173 M St., So. Boston 

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

F. Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston 

E. Kuderauskienė,
171 W. 5th St., So. Boston 

J. Glavicko Bučernėje, 
237 Millbury S., VVorcester



Antradienis, Kovo 26, 1940

^VIETINĖS žinios
Jenkui, Seselėms mokytojoms, 
aukuotojams ir rinkėjoms už 
gražiai altorių papuošimą gėlė
mis, chorams už puikų giedoji
mą ir procesijų mergaitėms.

ŽINUTES

Kovo 20 d., mirė, savo namuo
se, 187 F St., Mykolas Pkanasis 
55 metų, 8 mėnesius išsirgęs. 
Paėjo iš Pabaisko parapijos. A- 
merikoje pragyveno 33 metus. 
Paliko žmoną Aleną (Sabaliaus
kaitę), tris dukteris ir sūnų. 
Palaidotas kovo 23 d., Šv. My
kolo kapuose. Melskimės už mi
rusius. Egzekvijos jo vėlei ir 
mišios bus atlaikytos, Šv. Pet
ro par. bažnyčioje, 8 vai. ryte, 
kovo 27 d.

DAKTARAI
I
Į Lietuvis Dantistas

A.LKapei3m .
251 W. SROADWAV.

So Boston. Mjm 
TF.l. S0U U<«tor: 26#?

. ,»>>«■ nuv y iki 12.
1:30 « n nuo 5:30 iki 9

V

Nepaprastai gerai nusisekė 
kunigo Naudžiūno ir kunigo 
šmigelskio primicijų pagerbimo 
bankietai. žmonių buvo apie 
400. Jų apsėjimas abiejuose, 
buvo pavyzdingas ir meilingas. 
Bankietų vedėjas, nustebęs, vie
šai užklausė: “Kodėl jūs šian
dien taip atidžiai klausotės? 
Jokio triukšmo nesigirdi? Kas 
tai galėtų būti?” Tokiu komple- 
mentu visi nudžiugo? .

Ir aš sau galvoju. Mat kalbos 
buvo įdomios. Vedėjas sumaniai 
perstatinėjo kalbėtojus. Bankie
tai įvyko tuojau po pamaldų. 
Nebuvo progos išsiblaškyti. O 
svarbiausia, kad bankietuose ne
buvo svaiginančių gėrimų. Tik 

į blaivūs katalikai tegali taip pa
vyzdingai pasirodyti. Pakarto
tina. Visi gerai atsimename mū
sų ir neblaivų bankietą. Kas no
ri galvoti, gali juos palyginti su 
dviem pereitaisiais.

I

V. V 
Seredun>» <•»•> 9 iid 12 v*l. dieną 
AnhnUmiir nuo 9 iki į va! vakar* 

9 iki 12 vai diena
(pajai aoLartj'

i 
I I
I

I

Kovo 26 d.. Tėvas Geraldas, 
C. P., kurs vietiniams kunigams 
padėjo darbuotis Velykų metu, j 
išvažiavo į Tėvų Pasionistų vie
nuolyną, West Springfield, Mas- ‘ 
sashusetts.

į

'DARBININKO"
Sidabrinio Jubiliejaus 

PIKNIKAS 
Birželio-June 9,1940 

Romuvos Parke, Montėllo, 
Mass.

Prašome visų ruoštis į šį 
išvažiavimą.

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

DAR BIN INK A S
rųjų ir bus proga pasimatyti su 
pažįstamais ir pasidalinti nau
jausiomis mintimis. Tad valio. 

Jis.kas gyvas į šokius!

Intertypos Rėmėjų Eilės Auga
Vos tik penkiatas dienų beliko iki “Darbininko” 

Intertypos šokių, kurie įvyks ateinantį šeštadienį, 
7:30 vai. vakare, Municipal Building salėje, vadovys
tėje Šv. Jono Ev. BĮ. Pas. Draugijos, kurios pirminin- 

Mūsų nuoširdi padėka visiems, kas yra Juozas Švagdys. Šiems šokiams gros pagar- 
garbės svečiams, dalyviams, ti- sėjusi Al Stevens orkestrą. Kad šie šokiai atneštų dau- 
kietų platintojams-joms, darbš- giau pelno, Šv. Jono draugijos nariai stoja į rėmėjų 

eiles, prisidėdami su aukomis. Pereitą savaitę įstojo 
sekantieji: 
Pranė Ambrozienė, Roslindale, Mass. 
Agota Barvikienė, So. Boston, Mass. 
Mrs. K. Pishkin, Dorchester, Mass. ... 
A. Žentelis, Dorchester, Mass..............
Mrs. B. Jonaitienė, Cambridge, Masu. 
O. Jasinskienė, So. Boston, Mass.........
O. Danielienė, So. Boston, Mass.........
O. Auaevičienė, Dorchester, Mass. ... 
Ag. Jovaišienė, So. Boston, Mass.........

PADĖKA

JTAIROS
r
i M. Pilis 

Laikrodininkas
I ——

TROwbrWg* 6330

Jobu Repshis, M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq.. 
Cambridge, Mas*.

Ofiso Valanda*: 2 — 4 ir 6 — 8.

Kovo 22 d., savo namuose, 19 
Thomas Park, mirė, porą metų 
sirgęs, Tarnas Gaidys, 73 metų. 
Jis paėjo iš Marcinkonių parapi
jos. Amerikoje pragyveno virš 
50 metų. Paliko žmoną Kotryną 
(Pečiulytę), sūnų ir dvi dukte- 

įri. Palaidotas kovo 25 d., 9 vai. 
! ryte, iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
įšv. Benedikto kapuose.

LDS 1-mos kuopos, So. Bos
ton, Mass., mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, kovo 26, 
š. m., 7:30 vai. vakare, “Darbi
ninko” salėje, 330 E St., South 
Boston, Mass. Kviečiami visi na
riai dalyvauti. Valdyba.

VYČIŲ ŠOKIAI

SKELBIMAI
PARSIDUODA grosemė, lietu
viais apgyventa. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Visi vė
liausios mados įtaisymai. Savi
ninkas turi užsiėmimą kitame 
mieste todėl šį nori skubiai par
duoti. Atsišaukite: Mrs. Armie 
Shimkus, 38 Uriion’ St., Cam
bridge, Mass.

Kovo 24 d., paviešėjusi pas sa
vo tėvelius, Anielė Šmigelskai- 
tė, R. N., grįžo į New York, dar
buotis kaipo registruota slaugė.

i 
I 
! 
I

Kovo 27 d., 7:30 vai. vak., Šv. [ 
Petro par. bažnyčioje, įvyks į 
Tretininkų pamaldos. Po to busi 
jų susirinkimas.

įvyks gegužės 18 d., Vendome 
viešbutyj, Bostone. Gros geras 
orkestras. Visi — jaunimas iš 
Naujos Anglijos lietuvių koloni
jų jau ruošiasi atvykti į šokius. 
Salė erdvi, telpa 1000 žmonių. 
Vietos užteks visiems šokti ne 
tik valsus, bet ir polkas. Ypač 
norėtume matyt lietuvius vaiki
nus 
dar

— bus gražių panelių!!! O 
ir “leap year”. OOMPH.

NAŠLIŲ BALIUS

Kovo 31 d., 3 vai. p. p., Mari
jos Vaikelių Draugija, kun. K. 
Jenkaus ir Seselių mokytojų va
dovybėje išpildys Velykinę pro
gramą. Vaikeliai kviečia senus 
ir jaunus atsilankyti.

(26-29-2) į
 i Kovo 23 d., Boston Sanatori- 

PARSIDUODA Grill — restora- j jume mirė Aleksandras Jalmo- 
nas, atdaras kiekvieną dieną, kas, 45 metų. Jis paėjo iš Valki- 
orkestras groja 5 vakarus į sa- ninku parapijos. Amerikoje pra- 
vaitę. Taipgi radio broadcasti- gyveno 28 metus. Laidojamas, iš 
na šeštadieniais 2:30 iš stoties Šv. Petro par. bažnyčios, kovo 
’ — „. . . _ .. ' 26 d., Naujos Kalvarijos kapuo

se. Paliko liūdesyj žmoną Ma-i 
rijoną (Černiauskaitę), du sū
nų ir dukterį.

WBRY, Waterbury. Parsiduoda 
įvairūs likeriai. Vieta puikiai į- 
rengta dėl 250 žmonių. Savinin
kas parduoda dėlei nesveikatos. 
Rašykite Stanley Tiknis, 501 
N. Main St., Waterbury, Conn. 
Parduosiu prieinama kaina.

(26-29)

DIDŽIAUSIS SO. BOSTONO 
B ARSENAS—$7500.00 
šešių šeimynų namas. Viskas 

naujai pertaisyta. Naujas plu- 
mingas. 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.

Velykų dieną tapo pakrikšty
tas sūnus Adolfo ir Katrės (Šar- 
kunaitės( Namaksių vardais A- 
dolfas Juozapas. Kūmai buvo 
Pranas Lūšys ir studentė Agnie
tė Mašidlauskaitė.

Tuom pat laiku tapo pakrikš
tytas Pranas Baltramėjus sū
nus Prano ir Alenos Tamošiūnų. 
Kūmais buvo Jonas Čyžius ir A- 
nastazija Tamošiūnaitė.

I

NAUJA VAISTŲ 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. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai). 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį doleri laiške. Adresas: (-) 

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

Ičioms šeimininkėms ir patar
nautojoms, kurios ir kurie prisi- 

į dėjo darbu, patarimais bei savo 
dalyvavimu įvykusiame sekma- 

’ dienį, kovo 17 d., š. m., Kun. 
Mykolo Šmigelskio, primicijų 
proga pagerbimo bankiete, Šv. 
Petro par. salėje, 492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass. Ypatingo 
džiaugsmo mums teikė garbes 
svečių gražus būrelis ir daly
viai. Garbės žiedas buvo pats 
primicijantas kun. M. šmigels- Ona Mizgirdienė, So. Boston, Mass.........

• kis, MIC., šalę jo sėdėjo jo my- Mrs. S. Prįeskienienė, So. Boston, Mass. 
limieji tėvelis ir motinėlė, ir se- Nellie Klimienė, So. Boston, Mass..........
sutės; čia pat garbės stalą puo- o. Radzevičiūtė, So. Boston, Mass..........
šė savo daiyvumu: I‘ 
kun. Pranciškus Virmauskis, 
kun. Kazimieras Urbonavičius, 
kun. Juozapas Petrauskas, kun. 
Antanas Baltrušiūr.as, ir keli 
jauni klierikai. Bankieto vedė
jas buvo kun. Kazimieras Jen-

; kus, kuris savo linksimoje nuo
taikoje nuteikė ir visus dalyvius 
džiaugsmingu nuoširdumu ir 
dideliausiu pasitenkinimu per 
šias porą valandėlių. Visi gar
bės svečiai pasakė nuoširdžias 
primicijanto adresu kalbeles o 
toasmasteris pridėjo nuo visų 
dalyvių dar ir kuklią dovanėlę. 
Taipgi sveikinimo kalbelę paša-. . . T Prie stalų vikriai patarnavo:—

j Z. Jeskevičienė, O. Ivaškienė, A.
Majauskaitė, p. Žukais'kaitė, p. 
Račkauskaitė, p^p. Valatka ir 

p-lė Smiglaitė. Bankieto” sek-'Masiulis ir k. P-nas Skudris pa- 
mingumui tikietų platinime la- dėjo su savo troku stalus ga-

šeštadienį, balandžio 6 d., 7: 
30 vai. vakare, Šv. Petro para
pijos salėje 492 E. 7th St., So. 
Bostone, Moterų Sąjungos vie
tinė kuopa rengia šaunų balių. 

; tikslu pagerbti našles bei naš
lius. Ta proga bus apdovanota 
seniausioji ir jauniausioji naš
lė ar našlys. Taipgi kuri iš naš
lių bus pasipuošus keisčiausiu, 
bet kukliausiu kostiumu taipgi 
bus duodama dovana. Prie to, 
prie kiekvieno įžangos bilieto 
irgi bus duodamos dovanos vi
siems dalyviams. Įžanga tik 35c. 
Sąjungietes rengia tikrai šeimy
niškai vaišingą balių. Verta at
silankyti visiems — seniems ir 
jaunimui. Nekenks ir vedusiems 
pasisvečiuoti pas Sąjungietes 
per našlių balių. Rap.

Tą dieną mirė. Boston sanato- 
rijume, metus -pasirgęs, Vincen
tas Dragūnas, 42 metų. gyv. 
180 Gold St. Jis buvo kilęs iš 
Dusmenų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 25 metus. Paliko se
serį ir brolį. Laidojamas, iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, kovo 27 d., 
9 vai. ryte. Šv. Benedikto ka
puose.

LANKĖSI

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.20 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$ .75 
$1.00 
$1.00 
$1.00

j

jotim Boston uaraje
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

g&soliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

, išgrysuojame 
Tek ŠOU 9530

541 Br**dway So. Boston, Mass.

klebonas pauijna Zajauskienė, Quincy, Mass.........
Aįeksandras Ivaška, So. Boston, Mass. .
Mrs. H. Slipsienė, So. Boston, Mass........
Teofilė Burneikienė, So. Boston, Mass.
Eva Barisienė, So. Boston, Mass............
John Datmant, So. Boston, Mass.......

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams už aukas 
ir paramą laikraščiui “Darbininkui”.

bai daug darbavosi: A. Majaus- benti. Baigoj bankieto pratarė 
kaitė p. Smigias, Turauskienė ir savo padėkos žodį didžiai su- 
k. Prie skanių valgių paruoši- jaudintas kun. M. Šmigelskis, 
mo triūsė: pp. O. Staniuliūtė, MIC., šio vakaro garbės svečias. 
Masiulienė, Račkauskienė, Jes-! Rengėjos ir rengėjai turėdami

i kevičienė, Žukauskienė, Komi-'
čienė, Vosylienė, Jakimavičienė.

1

OseenAnnLauidiy.iK.
7—9 Ellery St,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
Mtų tvariai išplauti, 

paveskite t| darbą mum*.

■*-« ■ _ -j.rmrr.nma 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdsto stogų dengt jas.
BodMvaU, Stat Metai Work

Manus Moriernttnoj*. Mokestis sb 
S- ♦- 9—12 mėnesių itaimoUjima 

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemoe 

324 E St, So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452

■ fMItlla SUKI tr patarimai dykai

mintyj visus išvardintos ir ne
išvardintus, bet prisidėjusius 
kuomi nors prie šio bankieto pa
sisekimo taria savo nuoširdžiau- 

j šią padėkos žodį. Lai jums Auk- 
čiausias atlygina šimteriopai!

Rengėjų Komiteto vardu, 
Ieva Marksienė.

kė adv. Jankauskas, ir L. Vyčių! 
vardu įteikė primicijantui do-į 
vanėlę. Nuo bažnytinių draugijų 
dovanėlę įteikė primicijantui

i

I

Ketvirtadienį, “Darbininke” 
lankėsi Pranas Jankauskas ir j 
muz. V. Stasevičius iš Norwoo- 
do. P-nas Jankauskas yra atvy
kęs iš Philadelphijos pas savo; 
giminaitį, žinomą siuvėją Joną 
Pauplį, 1112 Washington St., i 
Norwood, Mass. P-nas Jankaus
kas pasižadėjo bendradarbiauti 
“Darbininkui”.

I
Į Į

Per Velykas kun. P. Virmaus
kis, sveikindamas žmones šven-* 
temis, dėkojo jiems 
lankymąsi bažnyčion 
mą prie sakramentų, 
pat pareiškė padėką

už gausų 
ir už ėji- 
Jis taip 
kun. K.

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
PUktl pas biznierius m6są, vaisius, daržove* Ir kitokiu* daiktus, kurie 

skelbiasi “Oarbinlnke" apsimoka, ne* jie parduoda Šviežius produktu* ir ma
loniai patarnauja. NuCją j bilę kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matžte “Darbininke". 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Į

*

Povilas Bushmanas
48 CP.ESCEVT A VENTE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASE.

L Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perklos Marint
P. Baltruiiūnac Ir p. Kilnus, S*v. 
753 Broadway, Tai. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Profetioastal. biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi "Darbininke”, tik
tai verti skaitytoje paramos.

Vl«l skelbkitfe “Darbininke^.

JQNINĖS ŠOKIAI
šeštadienį, kovo 30, š. m., va

kare, Municipal Building salėje, 
Šv. Jono Evangelisto Blaivinin
kų Pašelpinė Draugija, kuri y- 
ra didžiausia netik Bostone, bet 
ir visoje Naujoje Anglijoje ren
gia milžiniškus šokius, ‘Darbi
ninko” Intertype fondo naudai. 
Tai yra vienas iš gražiausių Jo
ninės Draugijos labdaringų dar
bų. Juk tai yra rėmimas kata- 

, likiškos spaudos. Gros garsus 
Al Stevens orkestras, kuris duos 
progos visiems treptelėti po ii-1 
gesnio gavėnios laiko. Joniečiai 
visi yra pasirengę dalyvauti. 
Nes tai pirmutiniai šokiai po 
Velykų ir pavasario saulutei be
sišypsant pravartu bus visiems 
šiuose šokiuose rasti linksmos 
nuotaikos valandėlė. Man suti
kus Aldutę ji sakė: kad “vis- 
tiek einu su visu savo būriu 
draugių į šokius, nes, kad ir ne-1 
šokčiau, tai ten bus proga pa-’ 
matyti kitus šokančius ir pasi- 
šhekėti su pažįstamais”. Ištik- ■

I

IjlllpBP
1 1' H i. i

Mrs. Brovn’s Pardavėjas duoda savo 
pareiškimų apie buteliuose PICKWICK -
Jis sako, “Taip, aš žinau, kad mudu abu mokame keletą centų 
brangiau už butelį, bet tam yra daugelis priežasčių, kurios 
duoda man daugiau biznio ir jums gerą nuomonę apie šį pro
duktą. Iš savo pusės — PICKWICK įneša į mano krautuvę 
daugiau biznio, o tas man daug ką reiškia. Antra, PICKWICK 
patenkina klijantus, taip, kaip ir Tamstą, Mrs. Šeimininkė tą 
gerai žino. Vėl, aš galėčiau padaryti ant kitų ale keletą centų 
daugiau, bet PICKWICK kokybė teikia galimybės parduoti jo 
didesnę kiekybę. Į ateitį žiūrint, PICKWICK visuomet galima 
daugiau parduoti,— daugiau atsiras reikalavimų ir tuomi pa
čiu padarysiu didesnį biznį. Viską suėmus, man yra malonu 
matyti, kad Tamsta užsisakai PICKWICK — man yra malonu 
Jums patarnauti, dėlto, kad aš žinau, kad Jums parduodu ge- 
riausį alų. Nėra abejonės, kad mudu abudu pelnomės, Jums jį 
pasirinkus.”

iš KRANO BUTELIUOSE
Parodyk į Pickwick Kraną • 12 Oncų ir Pilnomis Kvortomis

PI( KWK K ALE
Brewcd by HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mas*., BREWERS SINCE 1870

___ . .CoRyriąht & Co,, IjSCi

Telsf. Arlington 5537-J

Laisniuetas Kontraktorius
Statau naujus 
ir taisau se
nus namus.

Darbas pilnai 
garantuotas.

J. J. Kirsis
32 Hawlhome Avė.,

Arlington, mass.

uenms riuinDens
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Atliekame Įvairius plumberio dar
bus — Įdedu Oil bumerius, gasą ir 

L t Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

322 Dorchester St,
10. BOSTON. MASE 
Namą tol. ŠOU 0346

Frofsslonatal, MznterUi, sramonto- 
kal, tari? sketMmd “Darbininke” tik 
ntl verti ekuitytoje parama*.

VH akflibklt&i “DerMnlnta”.

GRABORIA1

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBB8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi KoKrib Teise*

1 254 W. Broadway,
80. BOSTON. MASS. 
tol šou aoston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TH. COLcmMa 3637

Joseph f.Csper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

PsUrnavUna* Dieną ir Naktį 
Reaidence: 118 M SL, So. Boetoo. 

TsL ŠOU Boston 1437 
Te L ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Ziletskss 
Ortbortai Ir Balmmnotojal 

dlelM ir naktį 
Koplyčia Šermenim dykai

NOTARY PUBUC
Tel. ŠOU Boston 0615 
T*l. ŠOU Boston 2609



Antradienis. Kove 26, 1940

Rytinių Valstybių Žinios
BAYONNE, N.J.

Verbų Sekmadienį, šv. Jurgio— Novena prie šv. Juozapo 
užsibaigė kovo 19 d. antradie-' par. audotorijoj įvyko labai gra
šyje. žmonių skaitlingai lankė
si į Noveną ir daugelis ėjo prie 
šv. Sakramentų. Noveną vedė 
Kun. dr. K Matulaitis MIC. Jo 
turiningi ir gražūs pamokslai 
kiekvieną traukte traukė prie 
Dievo. Visi patenkinti Kun. dr. 
K. Matulaičio pamokslais ir 
duotąja Novena.
— Misionierius kun. dr. K. Ma

tulaitis pasilieka didžiosios sa
vaitės pamaldoms, taipo gi ir 
Velykų šventėms.
— Kovo 10 d. Vyčiai, Sodalie

tės, choristai ir šiaip sau gana 
skaitlingas jaunimo būrys ap
vaikščiojo savo Užtarytojaus, 
Šv. Kazimiero šventę ir in cor
pore ėjo prie Komunijos. Sveiki
name jaunime už tokį gražų 
darbą.
— Balandžio 7 d. sekmadienyje p-lės M. Pikuaitė ir O. Skilins- 

parapijos salėje, 7:00 vakaro į- 
vyksta linksmos komedijos vai
dinimas “Moterims neišsime- 
luosi”. Režisuoja kun. S. Stonis, 
klebonas ir artistai vietinis jau
nimas. Po vaidinimų įvyksta šo
kiai. Kviečiame atsilankyti 
kaip Bayonne lietuvių, taip ly
giai ir apylinkės.

žus vakarėlis, surengtas Soda
liečių, susidedantis iš vaizdelių 
su dainelėmis ir komedijomis. 
Vakarėlio pelnas skirtas gė
lėms, papuošimui altorių Vely- 
kose. Pirmoje dalyje buvo Dai
nų Vaizdelis, kuriame Močiutė
— L. Šiliytė ir Marytė — A. 
Ba,'anauskaitė iš nuobodumo už- 
sistato gramofoną, bet vietoje 
plokštelių dainas dainavo jaunų 
merginų choras. Avė Maria — 
J. Stašaitė; Kur Nemunėlis, 
Dauguva; Svyruonėlis ir Ko 
Liūdi Berželi išpildė mergaičių 
choras. Eisiu Mamei Pasakyti, 
solo — M. Pikunaitė; Dainuok 
Man Dainą ir Ar Aš Tau Sese 
Nesakiau, duetas — p-lės I. ir 
C. Kovaitės. Su Daia ir Už Jūrų
— Mergaičių choras. Supinsiu 
Dainužę ir Ilgu, Ilgu, duetas —

4

kaitė. Mergynų chore dalyvavo 
p-lės: A. Apanavičiūtė, O. Kur- 
mytė, C. Kovaitė, O. Gervickai- 
tė, A. Rimkiūtė, A. Baranaus
kaitė, M. Zlotkiūtė, J. Levickai
tė, J. Stašaitė ir vargonininkė 
L Rovaitė, kuri akompanavo 
pianu.

i Antroje dalyje suvaidintos ko
medijos: “Sumani Teta” ir 
“Jums Lengva Juoktis”. Pirmą
ją komediją vaidino šie: Birutė 
— M. Kurmytė; Pranytė — J. 
Levickaitė; 
linskaitė;
kiūtė; Zosė 
Morta — E. 
nieška — J.
Pupytė —
“Jums Lengva Juoktis” 
no: P. Labienė — J. Kazakevi
čiūtė; Angelas

DARBININKAS

Kun. Dr. Jonas Navickas, M 
I.C., kalbasi su naujais kunigais

Amerikos Tėvų Marijonų provincijolas, Mariana- 
polio Kolegijos rektorius kun. dr. Jonas Navickas, 
MIC. (kairėje), Marijonų seminarijoj, Hinsdale, III., 
kalbasi su naujais kunigais (iš kairės į dešinę) kun. 
Pranas Aukštakalnis, kun. Andrius Naudžiūnas, kun. 
Mykolas Šmigelskis ir kun. Juozas Kuprevičius.

(“Draugas” klišė)
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UMyką! Viteon Electric Shou 
Stuart A Tremont SU. Vakarais

Neatsižvelgia) Į Kainą
Mera Geresnės 

Degtinės 
Bile Kuriam

Butelyje

Motina — O. Ski- 
Stasytė — M. Zlot- 

— J. Vilimaitė; 
Skilinskaitė; Jog- 
Kazakevičiūtė, ir 
V. Bertmanaitė. 

vaidi-

Dabar...
$145

■ - wona

J. Putrimai- 
tė ir Žydas — J. Zlotkus. Abi 
komedijos buvo labai gabiai ir 
vykusiai suvaidintos, kas sutei
kė klausytojams daug smagumo 
ir gardaus juoko. Vieno dalykė
lio labai gaila, kad dalyvių bu
vo neskaitlingas būrys ir išei
nant iš auditorijos teko nugirs
ti pastabą, kurią pareiškė vie
nas iš gerų lietuvių ir parapijo- 
nų: “Aš maniau, kad daugiau 
katalikų žmonių yra Rocheste- 
ryje”. Ištikrųjų yra daugiau, 
tiktai nežinia kodėl neskaitlin
gai atsilankė į šį vakarėlį, ku
rio pelnas buvo skirtas Dievo 
garbei. Net ir tie, kurie labiau
siai skundžiasi, kad nėra ren
giami teatrai šioje kolonijoje 
dažniau, šį vakarą nedalyvavo. 
Jeigu yra kokis bendrafronti- 
ninkų parengimas, tai daugelis 
mūsų parapijiečių lietuvių labai 
noriai, net skubėdami eina į to
kius parengimus ir prisideda 
savo centais palaikyti savo

priešus, o į savo parengimus ne-l čius ir Stanislauskas. Pas visus 
silanko. Ypatingai mažai buvo'galite gauti tikietus, taipgi ir 
matyti vyrų. Žinoma neatsilan-1 pas šias paneles: O. Tuskiūtę, 
kydami patys save nusiskriau- Einoriūtę, Anušauskiūtę ir pa
de, nes dalyvaudami būtų ture-'-- vik v 
ję gardaus juoko, o dabar galės, PJ 
būti surauktais veidais ir sun-' D , ... . ............ Balandžio 28 d vaidinimas —kiomis širdimis. Į44WT____ . _____ ____ ,,

Rakandai šiam vakarėliui bu
vo paskolinti iš Figler Electric 
Co., o langų užlaidai Sibley, 
Lindsay & Curr Co. Ačiū jiems. 
Taipgi širdingas dėkingumas 
priklausė mūsų Sodalietėms, 
kurios įstengė profesionališkai 
atlikti savo užduotis. Garbė 
Jums!

VEIKIMAI PO VELYKŲ
Atvelykio Sekmadienio vaka

re, jaunimas, susibūręs į Geor- 
gians Club, rengia savo metinį 
bankietą, kurio pelnas skiria
mas parapijos naudai. Tikslas 
gražus ir jaunimas vertas parė
mimo. Po bankieto bus šokiai.

Balandžio 6 d., Švč. Marijos 
Panos moterų pašalpinė dr-ja 
rengia gražų vakarą su teatru ir 
šokiais. Moterys niekuomet ne
atsisako prisidėti auka dėl 
Bažnyčios ar Tėvynės. Todėl, 
kad sustiprinti jų iždą, kurį ap
sunkina daug turimų ligonių iš 
draugijos, verta visiems pa
remti. Visuomet raskime tas 
organiazcijas, kurias remia pa
rapijos ir tėvynės reikalus ir 
tuomet nepadarysime klaidos.

Lietuvos Generalinio Konsu- 
Ie New Yorte Paieškomi 

ASIIKIlyS:

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 
VVorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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Makevičius, Jonas, apie 1920 nantieji maloniai prašomi rašy- 
metus gyvenęs E. Syracuse, N. ti: _
Y. i

| Navickas, Jurgis, į J. A. Vals-f 
tybes išvykęs 1905 m. ir 1929 
ar 1930 metais būk tai miręs.1 
Prieš mirtį jis gyvenęs Thomas, ■ 
W. Virginia, bet jo mirimas vie- ( 
tinėse įstaigose neužregistruo
tas.

Lietuvos Generalinis Konsula
tas, 16 West 75 Street, 

New York City.

LDS Naujosios Anglijos 
Apskr. Komisijos Susirin

kimas

Į Augautienė, Veronika, gyve-
___________ ________ nusi Brooklyn, N. Y. apie 1901

i “Nenori duonos — graužk ply- > m‘ našlė Jono Augaičio,
Jį ruošia suaugusiųjų ^ipgi žinomo kaipo James Sie* 

,, ... bert ir John Siebert, gimusiojuokdan, grupe Pnaugan- M m jr
čiujiį papuos choras. Bus minKio New Yorko mieste 
daug juoko. Pelnas parapijai. 1935 m velionis tiek

.. turto.
Bikelis, Kazimieras, žinomas 

dar kaip Charles Baker, į Ame
riką atvykęs 1913 metais ir iki 
1920 m. gyvenęs Milnor, North žų ir į J. A. Valstybes atvykęs 
Dakota. 1904 metais, pradžioje gyvenęs žės 30 d., Montello, Mass.

Černiauskas, Vincas, kuris, Philadelphia, Pa., bet vėliau a- Prašome prisiųsti atstovus 
manoma, gyvena ir dabar New pie jį jokių žinių neturima. 
Yorke ar Brooklyne.

Kilmonas, Stanislovas, sūnus sūnus Ignas, kurie 1934 m. gy- 
Petro, gimęs Klangių kaime. «eno New York, N. Y., 791 Wa-; 
Velionos vals., 1929 metais gy- shington Street. 
venęs Pittsburgh, Pa. Vintilai, Liudvikas ir Zeno-

Maselis, Aleksandras, kilęs iš nas, Amerikoje pasivadinę Lou- 
Puodžiūnų k., Linkuvos valšč., is Wintil ir Zenon Wintil, iki 
Šiaulių apskr., neseniai gyvenęs 1934 m. gyvenę Claridge, West- 
Brooklyn, N. Y. moreland Co., Pa.

Makevičius, Tamošius, 1923 Kaikuriems iš ieškomųjų pri- 
metais gyvenęs East Syracuse, klauso turtai bei palikimai, ku- 
N. Y., 131 W. First Street. rie gali tekti svetimiems neatsi-

Makevičius, Jonas, ligi 1923 liepus teisėtiems įpėdiniams.1 
metų gyvenęs Syracuse, N. Y. Ieškomieji arba apie juos ži-

tas”.

Sekmadienį, kovo 31 d., 
“Darbininko”

Gegužės 12 d. Motinos diena. 
Bus vaidinimas “Cingu-Lingu”, 
vaidins suaugusiųjų parapijos 
choras. Pelnas parapijai.

Gegužės 26 d. bažnytinis kon
certas ,naujų vargonų pašventi
nimo proga. Rengia parapijos 
choras. Šventėje dalyvaus ir a- 
pylinkių parapijų chorai ir jų 
vadai. Vargonai bus galingi ir 
su daugeliu gražių balsų, elek
trizuoti. Fondas auga, keli pa
klojo po 50 dol. Birdgeporto pa
rapija galės pasidžiaugti gra
žiais vargonais. O.

i 
i

biznieriai, pramonln- 
•mi. kurie skelbiasi -Harbtumke’' tik 

rerti »<*-*>*>•>.
V1«t1 Mtelbki»*« “FtarMn Inkp”

Pakeltis, Baltras, kilęs iš U-;
žulėnų kaimo, į J. A. Valstybes 1 vai. p. p., 
atvykęs 1913 meteis ir pradžioje salėje, 330 E St., So. Bos- 
gyvenęs Čikagoje, bet nuo to 
laiko apie jį žinių neturima.

Šateikaitis, Jonas, kilęs iš Bir- kimas, pasitarti pikniko

ton, Mass. įvyks LDS N. A. 
Apskr. komisijos susirin-

reikalu, kuris įvyks gegu-

Į iš Šv. Roko par., Montello, 
Varaškevičius, Motiejus ir jo Mass. Valdyba

I 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 orlaivynų, kurie dabar dalyvau
ja mūšiuose 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.

DARBAI
šiuomi laiku darbai labai su

mažėjo, ypatingai rūbų siuvimo 
pramonėje. Nors darbininkai 
nėra visai paleidžiami, bet dir
ba mažą dalį laiko. Kitos pra
monės šakos atleidinėja darbi
ninkus neapribotam laikui, nes 
Europos karas sutrukdė eks
portą ir todėl yra mažinama 
produkcija. Kiek ilgai tas tęsis... 
nežinia, bet darbo žmonės turi 
dėl to nukentėti. Vyturys.

BRIDGEPORT, CONN.

e

Po Velykų Pirmasis

BALIUSSOKIAI
<

X

Šv. Ev. BĮ. Pašai pine
/

»•

f

! 
!
!

Balandžio 14-tą įvyks iškil
minga jubiliejinė vakarienė, ku
rią rengia šv. Jurgio parapija, 
pagerbimui kleb. J. Kazlausko, 
jo 15-kos metų kunigystės pro
ga. Visi kviečiami skaitlingiau
siai prisidėti, kad šis paminėji
mas būtų labai iškilmingas. Pa
rapijos visi chorai išpildys mu- 
zikalinę programą. Rengimo ko
misijos pirm. — A. Tuska, iždi
ninkas — A. Klięnaitis, anglų 
spaudos koresp. — p. Romas, 
muzikalinės programos vedėjas 
— varg. A. Stanišauskas, užra
šų vedėja — E. Žukauskaitė, 
komisijos nariai — Kačinskas, 
Krulaitis, Strucinskas, Mockevi-

Šeštadieni Kovo - March 30,1940
b T

Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.v

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

40c.


