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ALIEJINIAI METAI

BININKASPažymėtina, kad šiais metais 
Velykų proga visa tautininkų-1 
laisvamanių, socialistų ir ko-' 
munistų spauda vieningai panei
gė Kristaus prisikėlimą. Vadi-1 
naši, prieš Kristų, kuris mirė 
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ant kryžiaus ir iš numirusių ~ 
prisikėlė, kad žmogus gyventų, 
visi Jo priešai, kaip jie nesiva- 
dintų: tautininkai - laisvama
niai, socialistai, komunistai ar 
kitoki istai, išeina vieningai. 
Dėl ko taip yra? Dėl to, kad 
Kristus labiausia neapkentė 
veidmainių — pariziejų, o mū
sų tautos atskalos kaip tik dau
giausia veidmainiauja; dėl to, 
kad netikinčiųjų arba nuo Kris
taus nutolusių sąžinės yra ne
ramios.

Kristaus kryžius, kaip sako 
šv. Povilas, buvo paikybė pa
gonims, pasipiktinimas žydams.

“Pagonys ir netikintieji suky
la ir kovoja prieš Kristų”, sako 
psalmininkas. “Jie sueina į krū
vą prieš Viešpatį ir prieš Jo 
Kristų” (Ps. 2, 2), nes jie neži
no, kas Jis esąs, jie nenori būti 
Jam klusnūs ir duoti jam tinka
mą pagarbą, nes nelaiko Jo Die
vu.

Gaila, kad dar ir šiandien yra 
žmonių, kurie save vadina ka
talikais, o remia katalikybės 
priešų darbus.

Jeigu visi katalikai būtų są
moningi ir neremtų savo idėjos 
priešų spaudos, tai tie priešai 
vargiai galėtų išlaikyti vieną 
laikraštį.

“Taigi jūs, broliai, laiku žino
dami, sergėkitės, kad neišma
nančiųjų paklydimų patraukti, 
neiškiistumėte iš savo tvirtu
mo”. (2 Petro, 3, 17).
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Kun. Masiulis Atvyksta 
Orlaiviu

Antradienį, kovo 26 d., kun. 
P. Juras, Šv. Pranciškaus lietu
vių par., Lawrence, Mass., kle
bonas, telephonu praneša, kad 
kun. V. Masiulis, Šv. Jurgio lie
tuvių par., Brooklyn, N. Y., vi
karas, atvyksta TWA orlaiviu 
iš New Yorko į Eostoną, sekma
dienį, kovo 31 d., 2:44 P. M., 
kur jį sutiks kun. Juras ir par
siveš į Lawrence.

Tos pačios dienos, būtent, ko
vo 31 d. vakare, Šv. Pranciškaus 
lietuvių par. svetainėje, Brad- 
ford St., Lawrence, kun. V. Ma
siulis pasakys prakalbą jaunimo 
organizavimo reikalu.

Kun. V. Masiulis yra Lietuvių 
Katalikų Federacijos Jaunimo 
Atstovybės narys ir pasižymė
jęs vadas jaunimo organizavi
me. Jis yra energingas kalbėto
jas ir veikėjas.

Taigi jaunimas 
kurie tik rūpinasi 
mo organizavimu,
laikymu katalikybėje ir lietu
vybėje turėtų ateiti į prakalbas.

Lai pasinaudoja ir kitos mūsų 
kolonijos šiuo kun. V. Masiulio 
atvykimu. Mes manome, kad jis 
kviečiamas sutiks nuvykti ir į 
kitas kolonijas pakalbėti jauni
mui. Jeigu kas norėtų kun. V. 
Masiulį pasikviesti, tai gali 
kreiptis pas kun. P. Jurą, 94 
Bradford St., Lawrence, Mass.

13,679 Lenkų Kunigus Ištrėmė
New York, kovo 28 — •• Cl H I* • If 1Sibirijon, Sako Bedievių Vadas

sevelt įgaliotinis, kuris bu- i ---------
vo pasiųstas surinkti ži- London, kovo 28 — Pra- 
nias ir faktus apie Euro- nešama, kad Jaroslawski, 
pos karą. Sumner VVelles Rusijos bedievių (bezbož- 
žurnalistams nedavė jokių ninku) vadas, pareiškęs, 
žinių apie Europą. Jis į kad 3,679 lenkų kunigai y- 
kiekvieną paklausimą at- ra ištremti į Sibiriją. Jis 
sakė: “No comment". Iš džiaugiasi ir didžiuojasi, I vietų Rusijos centralinė 
New Yorko p. VVelles išvy- kad toji šalis, kurią užgro- taryba jau leido spausdin- 
ko į Washington, kur jis bė sovietai, visiškai “apsi-' ti ištraukas iš Vokietijos 
išduos savo raportą prezi-: valė” nuo kunigų. j neopagonijos dokumentų
dentui. * Visos mokyklos perorga-' ateistiniuose leidiniuose.

;Dėl sėkmingesnės propa-

Rusija Pareiškė Protestu Anglijai ^™iųjų naciųP vadų *»*■
Lenkų Kardinolas Hlond 

, kad 
nas sulaikė du sovietų Ru- J laikyti laivus peržiūrėji- Lenkijos užgrobtoje teri- 
sijos prekiniu laivu Pacifi-! mui, kad jais nebūtų veža-. tori joje sovietai uždraudė 
ko vandenyne, kuriais iš ma kontrabanda Vokieti- dėstyti religiją mokyklose. 
Amerikos vežė įvairius me- jai. : Lenkų jaunimas verčia-
talinius daiktus. Pirmąjį Anglija įtaria Rusiją, ynas mokytis komunizmo 
laivą sulaikė sausio 13 d., kad ji veža iš Amerikos į- ir ateizmo; kunigai palikti 
o kitą kiek vėliau. į vairią medžiagą, kurią per- visiškoje biednystėje, ir

i Sovietų Rusijos ambasa- duoda Vokietijai. | žmonės priversti badauti,
dorins Londonui, Ivan M.! Sovietų ambasadorius £‘gu nePn,ma komumz- 
Maisky pereitą savaitę bu- Maisky pareiškė, kad lai-, Tokią tei -laisvę.. turi 
vo užėjęs į Anglijos uzsie- vai yra valdžios nuosavy- b £ Lenki ios trvven- 
mų reikalų departmentą, be, o ne kokios tai privati- “ojai kui£ 
bet nerado užsienių reika- nes korporacijos, todėl An- - < ’ Rusiios vereikre 
lų sekretoriaus. Jam pa- glija neturinti teisės sulai-

kyti jos laivų. Bet šokinėk laikraščiuose ^yti. kad 
ne šokinėjęs, sulaikė ir gą- žmonės pa;ergtose
na. Kada Anglijos inspeH-; teritorijose diStaugiasi ir 
tonai pasitenkins kad me-t ri -laisvi”. Tai
ko tokio neveža ką galėtų J ko‘*munist ę me|£3 

VokietlJa1’ S®1, Šiandien pats sovietų bez- 
božninkų vadas pasako 
kiek kunigų yra ištremto į 
Sibirą.

I

nizuotos pagal sovietų be
dievišką sistemą. Teis
mams įsakyta duoti divor- 
sus, jeigu bile kuris iš ve
dusiųjų norės persiskiri- 
mo dėl krikščionybės. So-

Rusija Pareiškė Protestą Anglijai
Londonas, Anglija, kovo vus. Halifax jam paaiški-

28 — Anglijos karo laivy- .no, kad alijantai turi su- iš Romos tvirtina,

Darbininkų Globėjo, Šv. Juozapo šventė, šįmet 
švenčiama balandžio 14 dieną. LDS kuopos turėtų tą 
dieną iškilmingai minėti. Tai turėtų būti diena maldos paskyrė 
ir geresnio bei gilesnio susipažinimo su Katalikų Baž- P^ot,us. Algiere, 
nyčios mokslu darbininkų klausimais.

LDS kuopos pirmininkas, pirmiausia, turėtų pasi
tarti su savo parapijos klebonu apie tinkamą Globėjo 
šventės paminėjimą. Kur tik galima, pageidaujama, 
kad LDS kuopos nariai išklausytų šv. mišių ir priimtų 
šv. Komuniją. Paskiau, surengti svetainėje programą; 
jei galima suvaidinti veikalą, arba surengti prakalbas, 
kuriose būtų plačiau paaiškinto apie darbininkų gyve
nimą, jų reikalus, organizaciją, ypač LDS naudingu
mą, nurodytas Katalikų Bažnyčios pastangas pagerin
ti darbininkų gyvenimą; galima paskaityti Popiežių 
enciklikas, arba Vyskupų išleistus raštus darbo klau- - -- - -
simais. Toki programa būtų didžiai naudinga visiems, koma,kadsovietų Rusija,

Kiekviena LDS kuopa turėtų kokiu nors budu pa— keturiose vietose Lietuvo- 
minėti savo Globėjo, Šv. Juozapo šventę. Jei tą dieną je laiko savo kariuomenę, 
svetainė užimta kitokiu parengimu, tai nors bažnyti- bet Lietuvos policija sau- 
nėmis apeigomis LDS nariai turėtų savo metinę šventę goja kiekvieną komunistų 
minėti. Jei negalite daug padaryti, padarykite kiek ir žygį. Rusijos kareiviams 
kas galima, bet padarykite. Apie savo metinės šventės neleidžia kalbėtis su Lietu- 
minėjimą parašykite į “Darbininką”. j ’

LDS nariams Šv. Juozapo šventė yra maldos, bro- monistinę 
i liškos meilės ir apšvietos diena. Pasistenkite ją tokią ir 
padaryti.

Paryžius, kovo 28, — 
Prancūzijos vyriausybė 

didelius žemės 
, Afrikoje, 

Lenkijos karo pabėgė
liams. Apie 30,000 lenkų 
sakoma bus apgyvendinta 
Afrikoje.

Lietuvoje Didėja Nusistaty
mas Prieš K listus

Londonas, kovo 28 —Lai
kraštis Catholic Herald pa
duoda savo korespondento 
žinią iš Lietuvos. Joje sa-
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LDS Propagandos Komisija

ir via i kiti, 
mūsų jauni- 
jaunimo iš-

I Lietuvos Laivas Atplauks

lų sekretoriaus. Jam pa
tarta užeiti kitą kartą. Va
kar Maisky buvo užėjęs ir 
rado užsienių sekretorių, 
p. Halifax ir pareiškė grie
žtą protestą dėl sulaikymo 
laivų. Maisky pareikalavo 
kogreičiausiai paleisti lai- ir paleis

T

Aukština Vyskupų Raštą

♦
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Iš Bostono Plauks Į Lietuvą

vos piliečiais ar skleisti ko- 
s propagandą. 

Laikraštis sako, kad nuo 
sovietų Rusijos kariuome
nės atvykimo meto, visoje 
Lietuvoje susidarė daug 

' didesnis nusistatymas visų 
žmonių prieš kpmunistus. 
Net ir tie, kurie pirmiau 
garbino Rusija, dabar 
griežtai ją smerkia ir ko
munizmo atsižada. Katali
kai Lietuvoje smarkiai su
judo steigti visur studijų 
ratelius, kad nurodyti 
žmonėms teisingus gyveni
mo dėsnius ir taip apsau-

Vatikanas, kovo 28, — 
Popiežius Pijus XII, kalbė
damas Šv. Petro bazilikoje 
Velykose, atsišaukė į tau
tų vadus nutraukti karą, 
kol dar nėra visa sunaikin
ta. Apie 50,000 žmonių bu
vo suėję į baziliką, gi apie 
30,000 stovėjo lauke ir 
klausėsi Popiežiaus kal
bos, kuri buvo leidžiama 
garsiakalbiais. Jo švente
nybė sakė: “Jūs gerai žino-

Washington, kovo 28, — 
Amerikos Darbo Federaci
jos leidžiamas laikraštis 
The American Federatio-

i ja Pareiškė Protestą 
Švedijai Ir Norvegijai

Stockholm, Švedija, kovo 
28 — Sovietų Rusija parei
škė griežtą protestą prieš 
Švedijos, Norvegijos ir 
Suomijos susidėjimą. Šve
dija nujaučia, kad Rusija 
tykoja užgrobti jos gele
žies kasyklas. Tas faktas, 
kad Rusija nutiesia gele
žinkelį per Suomiją į Šve
diją, duoda Švedams su
prasti bolševikų tikslus. 
Jie klausia Stalino, kam 
tas geležinkelis reikalin
gas, jei jis nesitaiko už
grobti Švedijos žemių?

New York — Naujai A-kaltėliams kalėjimo baus- 
merikoje nupirktas Lietu- mės; moterų suvedžiotojai goti nuo komunizmo ar na
vos Baltijos Lloydo laivas bus baudžiami kalėjimu. 
“Denny” jau po Lietuvos Be to, plėšikams ir žmog- 
vėliava ruošiasi į kelionę žudžiams projektuojama į- 
Lietuvon. Perkrautas už- vesti mirties bausmę, 
pirktom “Lietūkiui” pre
kėmis, laivas “Denny” lau-rė du traukiniai. Vienas! 
kiamas iš New Orleano užmuštos, keliolika žmo- 
pirmadienį, balandžio 1 d., nių sunkiai sužeisti. 
Bostone. Firma Peabody- — Džiova mirė atsargos 
and Lane Ine ..............................
St., pasamdys laivui įeula, 
kuri plauks į Norvegiją ir 
Lietuvą.

cizmo klaidingų mokslų.

— Vievio stotyje susidū-
Prancūzijos Karo Laivo 

:ijoje2uvo 7

•y 110 Stote aviac. pik. ltn. Mačiuika.

Nelaimė Ant Geležinkelio 
Lietuvoje

štai yra bombarduojami, 
kaimai ir žmonių gyveni- 
mo vietos sunaikinamos, nist”, rašo, kad Amerikos 
net ir ligoniai, i 
maži vaikučiai palieka be 
pastogės, arba išžudomi.

Tik Kristus ir Jo įstaty
mas ir malonė tegali su
grąžinti tvarką, teisingus 
santykius tarp tautų, pa
šalinti kerštą kariauti, nu
malšinti aistras ir įkvėpti 

... i-i teisingumo ir artimo mei-te kokius laikus mes per- . - ...
gyvename. Sutarimai tarp les avasią’ J1S- Kuns nuul 
tautų nebeišlaikomi; iškil
mingai sudarytos sutartys 
vienpusiškai pakeičiamos 
ir laužomos; nebesigirdi 
pasauly broliškos meilės 
žodžių. Visa, ką žmogaus 
protas sugebėjo išrasti ar 
padaryti, visa jėga, visas 
turtas, visos gėrybės yra 
nukreiptos karui ir apsi
ginklavimo didinimui. Visa 
kas turėjo būti nukreipta 
žmonijos gerovei ir pažan
gai yra dabar taikoma 
žmonių skerdynėms ir tau
tų sunaikinimui.

Prekybos vedimas yra 
visokiais būdais trukdo
mas, ir visi žmonės, ypač 
beturčiai, labai daug ken
čia vargo ir skurdo. Ir dar 
kas baisiau, kada žmonių

seneliai ir Katalikų Vyskupų raštas 
Bažnyčia ir Socialinė 

Tvarka”, nurodo pagrindi
nius dėsnius ekonominiam 
ir socialiniam gyvenimui 
pagerinti.

<4
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Valstybė Superka Bažnyti
nes Nuosavybes

Manila, Pilipinų Salos,— 
Kovo 28, — Pilipinų vy
riausybė, sutinkant Kata
likų Bažnyčios vyskupams, 
superka bažnytines nuosa-

dė vėjus ir audras, taip pat 
gali palenkti žmonių valią 
prie susitarimų ir broliš
kos meilės ir taip, kad, ka-l 
da santykiai tarp tautų
bus sudaryti ne kardo ga-Į y 
lybe, bet tiesos, teisingu
mo ir meilės dėsniais kar
dai ir karo ginklai bus pa
leisti iš rankų, tada žmo
nės paduos vieni kitiems 
rankas ir broliškai sutiks " 
gyventi”.

Pijus XII šaukė tautų va- sakoma išdirbo amuniciją, 
dus ir visus žmones sugrįž- Gaisrininkams atėjo į pa
ti prie Kristaus, Taikos ir galbą lietus ir sniegas. Na- 
Ramybės Kunigaikščio, ciai oficialiai skelbia, kad 
Jis sakė, kad visuomet tai ne amunicijos fabrikas, 

i meldžiasi už pasaulio taiką bet elektriškų produktų į- 
! ir ragino visus melstis, kad staiga. Toji dirbtuvė yra 
užsibaigtų baisios karo žu- tik šešios mylios nuo pat 
dynės. 1 Berlyno centro.

Berlynas Liepsnose
Berlynas, Vokietija, ko

vo 28 — Berlyno gaisrinin
kai per dvi valandas kovo
jo su gaisru, kuris kilo 
dirbtuvėje, kurioje kaip

Paryžius, kovo 28 — 
Prancūzijos karo laivyno 
ministerija praneša, kad

1 ant naikintuvo “La Rail- 
: leuse” kilo ekspliozija ir

Italiis Ir Vendriia Palaikys u^mu®to sentym jurimn-
- *■- kai. Italijos žinių agentūra

• praneša, kad tas Prancūzi- 
----------- : jos laivas, kilus ekspliozi- j sielos yra aptemdytos ne- 

Roma, kovo 28, — Italija' jai, trūko pusiau ir nūs- ■ apykanta ir pavydu, dau- 
ir Vengrija sutarė ir toliau j kendo, ir kad daueriau kai gelis vietų, žemėje, vande- 
palaikyti draugingus san- j 100 žmonių žuvo. “La Rai- nyne ir net ore yra brolių

2 naikintuvas buvo krauju aplieto. Tankiai 
Mussolini ir 1,378 tonų. Laivas pastotv-' mes matome, kad pati tie-

• a « -a A « • S _ A W •

Santykius

Kaunas, kovo 28 d. —į 
Leidžiami nauji socialės Balkanus.

tykius ir neįleisti karo į lleuse”
Darbininkų Radio Programa

šeštadienį, kovo 30 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi-
11 dl411 BvvldJUB Ddllvdll LIS* 14 ' JL,OlO vUIlLl* LdLVdč PcLoUHV“ . Hlv3 luCtlUlllV} nau ĮJGtL vi C , _ •__ _ j. ___ .v 1* a • •

pagalbos įstatymai, kurie (Vengri jos ministras Tele- tas 1927 m. Laive įgula 142 sa, kuri palaiko santykius ,nmM radio programa. Programą išpildys lietuvių jau- 
• ’ i priemonėmis kv sutarė visa daryti, kad vyrai ir lame buvo įtaisyto tarp civilizuotų tautų, yra^,,n1,nnuolių orkestras. Prašome pasukti radio rodyklę ant„_______ i priemonėmis ky sutarė visą daryti, kad vyrai ir jame buvo įtaisyto tarp civilizuotų tautų, yra .

tvarkys socialinius šeimos;Europoje būtų sugrąžinto 5-—1 colio kanuolės ir dvi nepaisoma; kada tas deda-į 1120 kilocycles ir klausytis gražios programos is WC
griežtomis 

reikalus, nevengiant nusi-| taika. priešlėktuvinės kanuolės. 1 si, tada neapginkluoti mie- OP stoties, Boston, Mass.
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DARBININKAS ~

Jau visienjs gerai žinomą, kad Tikietų kaina 40 centų. Darbi- 
sekmadienį, balandžio-April 21 ninku Radio programa ir ‘Darbi- 
d., š. m., 7 vai. vakare, Munici- ninkas” turi daug rėmėjų, kurie 
pal Building svetainėje, Broad- tame koncerte dalyvaus. Rėmė- 
way, So. Bostone įvyks Darbi- jų skaičius kasdien auga. Rėmė- 
ninkų Radio koncertas paminė- jais gali būti visi, kurie tik įmp- 
ti 5 metų radio programos gyva- ka dolerį ar daugiau. Ateikite 
vimo sukaktį. asmeniai į “Darbininką” arba

Visiems, kurie klausėsi per prisiųskito dolerį ar daugiau 
tuos penkius su virš metus ra- “Darbininko” administracijai 
dio programų yra tai maloni arba Darbininkų Radio vadoyy- 
pramoga; maloni todėl, kad lie- bei ir gausite rėmėjo pažymėji- 
tuviška daina oro bangomis pa- mą. Siųskite adresu: Darbinin- 
siekia jūsų namus. Susirinkę į kas, 366 W. Broadway, So. Bos- 
svetainę turėsite progą išklau- ton, Mass. 
syti gražios koncertinės progra- Darbininkų Radįo ir “Darbi- 
mos ir pamatysite veik visas ra- pinko” rėmėjai, kurie tik įsirašo 
dio grupes, kurios dalyvavo ra- į rėmėjų sąrašą įnešdami dolerį 
dio programose. Programa susi- ar daugiau atėję i koncertą gaus 
dės iš dainų ir muzikos. . rezervuotą sėdynę pirmose eį-

Naujos Anglijos Vargoninin- lėse. Rėmėjai skelbiami laikraš- 
kų suvažiavime, Cambridge, tyj “Darbininke” ir per radio 
Mass., visi dalyvaujantieji mu- šeštadieniais. Kviečiame visus 
zikai - vargonininkai pagižadė- įsirašyti rėmėjais, 
jo su savo grupėmis dalyvauti.į Brangieji! Darbininkų Radio' . 
Kitos grupės, kurių vadui tą koncertas rengiamas ne asme- 
dieną nedalyvavo, taip pat kvie- niniai naudai, bet spaudai pa- 
Čiamos dalyvauti. Į remti, kuriai būtinai reikalinga

Iš Lawrence atvyksta vyrų visuomeninė parama. Spaudos 
reikšmė mūsų išeivijai labai ge-1 
rai žinoma, nes apie tai mūsų į-' 
žymieji rašytojai yra prirašę! 

Į daugybę straipsnių ir tomus 
j knygų. Jūs, brangieji, kurie 
skaitote šį mūsų pranešimą ir 
atsišaukimą labai gerai supran-' 
tate lietuviškos katalikiškos 
spaudos reikšmę.

’ -------------. į. ■ T —?------------------------------ , .. - ■" . . . __ - 

vieningai dirbti, kad išlaikyti Popiežiaus Pijaus XI gyve- 28, — Gaisras sunaikino pąsikpisti. Prez. Kyosti
mūsų draugijas, organizacijas, x *
o ypač spaudą. Mūsų pareiga 
gausiai dalyvauti parengimuo
se, kuriuos rengia organizacijos 
ir kurių pelną skiria kilniems 
reikalams. Darbininkų Radio 
koncerto pelnas skiriamas ne 
asmeniui, ne kokiai bizniškai 
korporacijai, kuri neturi jokių __ ,
idėjinių ar visuomeninių siekių, laikyti taiką pasąnĮįy. „— ------------- —
bet spaudai — “Darbininkui”, į koma, kad dabartipis Po- $160.00 kaip dovaną įvai- 
kuris tarnauja mūsų išeivijai piežius Pijus XII užgyrė rių Lietuvos miesteliu žy- 
per 25 metus.

Laikraštis “Darbininkas” y- 
ra tai lietuvių darbininkų laik
raštis, tarnauja lietuviams dar
bininkams. Pelnas, kurį gauna 
“Darbininkas” iš parengimų ar 
kitokių šaltinių neiną dividen- 
tams, niekas asmeniai negauna 
iš tų pajamų sau dalies, bet yra 

I tai visų, kurie tik priklauso prie 
Lietuvių Darbininkų organizaci
jos. bendras turtas. 
’ Nuoširdžiai prašome visų ge
raširdžių lietuvių įsigyti rėmė
jo ženklą įmokant dolerį ar dau
giau arba nors nusipirkti už 40 
centų įžangos tikietą į Darbi
ninkų Radio programos koncer
tą ir jame dalyvauti. Dalyvau
dami koncerte įvertinsime mūsų 
jaunimą, kuris tas dainas dai
nuoja ir tuo pačiu paremsime 

’ laikraštį “Dąrbininką” ir Dar
bininkų Radio programą.

Balandžio - April 21 d. lai visi 
keliai veda į So. Bostoną!

Vokietijos nacių juodoji sargybą. Tai rinktinė Hitlerio kariuomenė, kurįųą narius lavina regu- 
lerės armijos kareiviai. Cįą Hitlerio sargybos kareiviai mokomi šaudyti. Nacių juodoji sargyba 
paruošiama, kaip spėjamą, ffifįfeiimyi sukilimų prieš Hitlerį pąčioje Vokietijoje.
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silpniausią tos linijos vie
tą; nuvarginti suomiai ka
reiviai nebegalėjo taip sti
priai laikytis, ir jų nebuvo 
kuomi pakeikti; raudonar
miečių frontas sustiprin
tas gepausiaįs kareiviais 

vadovauti stojo 
Sovietų

choras ir solistai; iš Gardner — 
Aušros choras; iš Worceąter a- 
biejų parapijų, iš Cambridge, iš 
Norwood, iš Brockton, iš So. 
Boston ir kitų atvyksta grupės 
ir solistai. Dalyvaus ir orkes
tras. Taipgi pakviestos grupės 
iš Nashua, N. H., Providence, 
R. I., Lowell. Tikimės gauti gru
pes iš Waterbury ir Hartford, 
Conn.

Programa bus vedama pana
šiai, kaip radio studijoje. Bus ir 
radio “mike”.

Iš to viso kas pasakyta galima 
užsitikrinti, kad Darbininkų Ra
dio koncerto programa bus įvai
ri, įaomi ir turininga.

Dabar belieka tik visiems įsi
gyti tikietus ir tą vakarą daly
vauti. .

Juozas K A J t? t.
Ine.

Laįdotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limotinai dėl visokių reikalų.

PA PER HANGING PAINTING

Bronis Kūprinąs
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

130 Granite Street,
duincy, Mass.
President 7100

ĮVAIRIOS ŽINIOS I Naujas Ministru Kabinetas
PIJAUS XI GYVENIMAS 

FILM0JB
_____________ ♦-------------------------------------------------------

Los Angeles. Cal. kovo’ 6#$!*$ SUMHdnO Fabfftį 
28, — Laikraštis Los An-I

Suomijoje
Risto Ryti Liko Premieru
 ----------------------------- —-----------

Helsinki, Suomija, kovo 
28 — Pasibaigus karui.

i

Šiais laikais mums reikalinga gėlos Examiner rašo, kad Worcesferf Mass., kovo Suomijos vyriaysyhZ turė- 

nimas bus atvaizduotas Wright Wire kompanijos Kailio paskelbė naujo mi- 
filmoje. Pąramount filmų fabriką. Nuostolių padary- nistrų kabineto sąstatą, 
gaminimo kompaniją plą- tą virš $200,000 dolerių, i Premieru ūko tas pats, bu
riuoją tuojau pradėti dar-1 - itent, Risto Ryti. Tanner,
bą. Tas laikraštis sako,! New York —- Lietuvos buvęs užsienių ministras, 
kad Pijaus XI gyvenimas Žydų Federacija Philadel- į paskirtai maisto pristaty- 
bus įdomus visiems pamą- phijoje per Lietuvos Gen. Į „o ministrų. Premjeras 
tyti filmoje, nes jis tiek Konsulatą persiuntė į Lie- 
daug pastangų padėjo pa- tuvą $1,185.00, o Federaci- 
laikyti taiką pasauly. Sa- jos Detroito skyrius — 

piežius Pijus XH ųžgyrė rių Lietuvos miestelių iy- 
filmos gaminimą. ’ dams.

Risto Ryti tuojau sušaukė 
ministrų kabineto posėdį, 
kuriame svarstė Suomijos 
atstatymo programa pa
bėgėlių iš pagrobtos teri
torijos apgyvendinimo 
klausimas; apsigynimo 
klausimas, ir tt

I

Noutislėms Vilsfybeflft

•TOF___ ___________ ,____
Ką tik gavome iš Lietu

vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
įlaočių lapelius. Kiekviena 
ninkamai ir gražiai j11"“ 
nruota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

Paryžius, kovo 28 —• So
vietų Rusijos atstovas 
Prancūzijai buvo atšauk
tas į Maskvą. Santykiai 
tarp tų valstybių blogėja ir 
galima spėlioti, kad Pran- 
cūizja išeis griežtai prieš 
sovietų Rusiją. Rusijos at
stovas Prancūzijai, Jakob 
Sųritz, mėgino pasiųsti 
Stalinui telegrąmu sveiki
nimą už jo nugalėjimą 
Suomių, pareikšdamas, 
kad tai buvo smūgis Angli
jos ir Prancūzijos vyriau
sybėms. Prancūzijos vy
riausybė telegramą sulai
kė ir pareiškė, kad Rusijos 
atstovas peržengė diplo
matines ribas įr pareika
lavo, kad Stalinas atšauk
tu savo atstovą iš Prancų- 

jzijos. Iš Maskvos pareikš
ta: “Gerai, jei jie taip nori, 
bet mes nesuprantame, 

įlius- Atstovąs telegramoje ne- 
L pa-' minėjo Pran c ū $ į j oa”. 

Prancūzijos ątątovąs Mąs-

kvai, jau kiek laiko atgal, 
buvo atšauktas į Paryžių. 
Anglija taip pat šaltai at
sineša į Rusijos santykius. 
Visi dalykai rodo, kad An
glija ir Prancūzija

Suomiai tavo Priversti 
Taitfs

Helsinki, Suomija — Pa-

ir jiems
gąpiaųsi vadai. Sovietų 
Rusija gavo pagalbos įš 
Vękietįjos. Sakomą, kad 
vokiečių karo vadai vado
vavo raudonarmiečiams.

Mannerheimo linija, tai 
nebuvo kokia ten tiesi lini
ja, bet eilių eilės tvirtovių: 
cementinių, geležinių ir 
plieninių pastatytų Kare
lijos sąsiąuryj. Tvirtovių 
sįenos, šešių pėdų storu
mo, bųvp įeįstos giliai že- 

! mėje — nuo 20 iki 30 pėdų.
Tose tvirtovėse buvo pri
tvirtintos (Ji4ŽiuĮės kanuo- 
Įės.

• Suomiai nė nemanė vieni 
atsilaikyti prieš sovietus, 
bet tikėjosi pagalbos iš už
sienių. Apsivylė. Anglija ir 
Prancūzija daug kalbėjo, 
bet reikalingos pagalbos 
nedavė. Švedija taip pat, 
kąd ir davė kįek pagalbos, 
bet neužtektinai. Per 105 
dienas suomiai drąsiai ir 
energingai gynė savo že
mę. Suomįų jėgos maž- 

: daug šiaip lyginosi rusų 
jėgoms: vienas prieš pen
kiasdešimts.

Sovietų Rusijos karo or
laiviai daugiausia nuosto
lių padarė Suomijai. Karo 

. laukas virto griuvėsiais.• ivian IV\I9 kju.vrxxxxjcL-------- A |---------- rrr. '----------- --------------------------------

sibaigus Rusijos - Suomi-' Miestai ir miesteliai, ku-
jos karui, paaiškėjo, kad riuos sovietai bombardavo 
suomiai buvo priversti pri- iš orlaivių, liko sunaikinti. 
imti sovietų taikos sąly- ■ Bet suomių nuostoliai ne- 

- -- palyginamai mažesni su 
nebūtų atlaikę raudonar-' sovietų Rūsį jos nuosto-

‘ " ’ ’ i liais. Suomiai sunaikino a-
pie 1,500 sovietų tankų, a- 
pįe 700 karo orlaivių.

Sovietų raudonarmiečių, 
Mannerheimo žiniomis, žu
vo 200,000 ir apie tiek pat 
sužeistų. Suomių, kaip sa
ko Marinerheim, žuvo tik 
15,000 ir apie tiek pat su
žeistų. Kitų žiniomis, žu
vusiųjų skaičius esą di
desnis.

gas, nes jie vistiek vieni

miečių spaudimą, kada 
svarbiausioji Mannerhei
mo linijos trečioji apsigy
nimo linija ties Summa ta
po paūžta.

Sakoma, kad Manner
heimo linija buvo stipres
nė ir už Maginot ir Sieg- 
friedo linijas, bet ji nebe
galėjo atlaikyti dėl šių 
priežasčių, būtent: raudon
armiečiai netikėtai surado

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLQUA MOTINOS 8V8.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th SL. So. Boston, Mas*. 
Tel. So. Boston 1208

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixtb SL, So. Boston. Mass. 

Fin. Raėt. — Marijona Markoniutė, 
4115 iVashington SL. Rosiindale, 

Tel. Parkvvay 0558-W
1 iždininkė — Ona StanluliOtė,

105 West 6th SL, So. Boston. Mas*. 
Tvarkdarė — Ona Miagirdienė,

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

111 H SL. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laikoje** 

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

Visai* draugijos reikalai* kreipkitės 
p** protokolų raMinlnk*.

Berlynas, kovo 28 — 
Prancūzijos premiero Paul 
Reynaud kalba sukėlė ne
pasitenkinimą Vokietijoje. 

.Vokietijos nacių valdžia į- 
_ _ _ nu- žiūri, kad alijantai neatsi
trauks santykius su sovie- sakė ni2j0 tos idėjos, kad 
tų Rusija ir ją apskelbs *
Hitlerio sąjungininke.

B«nytW$ KareMu LiiWi- 
KsUždraKJas

Ryga, Lątviją, kovo 28,— 
IŠ Maskvos pranešama, 
kad sovietų Rusijos vy
riausybė uždraudė laidoti 
kareivius, kurie žuvo Suo
mijos - Rusijos karo metų, 
šų bažnytinėmis apeigo
mis.

•V. JONO ĘV. E L. PA8iJH.FI N M 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagtdjr*.
601 «th SL, So. Boston, Mas*. 

Vice-Pirm. Albinas P. Nevieta,
16 Winfield SL, So. Boston, Mm*. 

Prot. RažL Jonas Glineck)*,
S Thoma* Pk„ So. Boston, Mas*. 

Fin. RažL Aleksandras IvaAka,
440 E. 8ixth SL, So. Boston, MM* 

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Ma**. 

ttdininka*. Andrius Zaleskaa,
702 Fifth SL, So. Boston, MfS*.

Draugija laiko susirinkimu* kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mtn**in 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 4K 
E. 7th SL, So. Boston, Mas*.

-------- ----------------------------------- -------

vietines žinios!
FAKTAI APIE ŠV. JONO viai atsilankyti ir bendrai pasi-

DRAUGIJĄ linksmint su didžiausios Bosto-
_________ ne draugijos nariais ir kartu 

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinė! prisidėti prie prakilnaus darbo,

priversti neutrales valsty
bes talkininkauti.

Vokietija įspėja neutra-
les valstybes nuo susidėji- draugija yra didžiausia ir tur-. — Katalikiškos Spaudos parė- 

a nnn + ailrimn lmlrill noaalninp Hr- 1X111X10. J-

DRAUGIJĄ

mo arba pųo teikimo kokių 
nors privilegijų alijan- 
tams. Daugiausia susirū
pino Norvegija iršyedjją, 
nes jos spaudžiamos iša- 
biejų kariaujančių pusių. 
Naciai reikalauja, kad ne
utralios valstybės laikytų
si griežto neutralumo ir 
uždėtų griežtą blokadą-

RUSIJA SIUNČIA GYVENTO
JUS J SUOMIJĄ

____________ ♦—------ ---------------------------------

tingiausia lietuvių pašalpinė dr- mimo. *•

NEUŽMIRŠK!

Neužmiršk, kad šį šeštadienį, 
_ __  ___ _ 1 kovo 31 d. įvyksta' milžiniškas

Pašalpos moka $7.00 ir $3.50 ^^ — šoįjai. Tai pirmutinis 
pasilinksminimas po Velykų, šį 
balių ruošia Šv. Jono Ėv. BĮ. 
Pašalpinė draugija. Tai didžiau
sia lietuvių draugija visoj Nau
joj Anglijoj. Balius įvyks di- 

j ir puikioj Municipal 
Building auditorijoj, E. Broad- 

, Mass. Gros

ja ne tik Bostone, bet ir visoj 
Naujoj Anglijoj.

Prie draugijos priklauso vyrai 
ir moterys.

Viipuri, Suomija, kovo 28 
— Sovietų Rusija užgro
bus dalį Suomijos žemės, 
atsiuntė iš savo krašto 500 
įmonių apsigyventi Viipu
ri mieste. Viši Suomiai pa
bėgo iš tų kraštų, kuriuos 
bolševikai užgrobė. Nors 
įš Maskvos buvo pranešta, 
kad Suomiai sutiko sovie
tų Rusijos kareivius su 
džiaugsmu, bet faktas yra, 
kad suomiai nuo jų bėgo 
kaip galima toliausia. Kad 
bolševikai turėjo iš pačios 
Rusijos gabenti žmones ir 
apgyvendyti Suomijos 
miestuose, neužginčijamai 

r įrodo, kad suomiai pabėgo 
iš tų vietų.

Shanghąi, kovo 28, — Iš 
pątikrįntų šaltinių prane
šama, kad Ąngli jos karo 
laivynas sulaikė jūrose so
vietų Rųgiios prekybipį 
laivą, kuris is San Frąncis- 
co vežė vario medžiagą. 
Anglijos diplomatai tvirti
ną, kąd sovietų Ęųsijąsu- 
perką vąrį įr kitokią karo 
ginklams medžiagą Ame
rikoje Tr paskiau^ prista
to Vokietiją).

Reipkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remi? 
“Darbininką”,

sąyaitėje.
Pomirtinės $200.00.
Narių turi 702.
Draugija bankuose pinigų tu

ri virš $25,000. Į
Šiaip draugijos turtas siekia 2dėi 

apie $26,MQJM). r ____ ________
Draugiją inkorporąvo ir ilgus w”y šiton,'”Mass. Gros

metus jąi pirmininkavo Motie- garsį Al Stevens orkestrą. Pra- 
i jus 2ioba, WB pirmutinis Cent- džia8 vaI vakare Įžanga tik 
įro pirmininkas. 40c. Visas pelnąs Darbininko
| Dabar draugijai pirmininkau- Intertypos fondui.

Todėl Valio visi į šį balių!ją Juozas švągdys, čia augęs ir 
baigęs Suffolk Ląw School, no-‘ 
taras ir Taikos Teisėjas.

Raštininkauja Jonas Glinec- 
kis, buvęs ilgus metus LDS Cen
tro iždininkas.

Draugija savo organu turi 
“Dąrbįnįįką”,

Kadangi “Darbininkas” nese
nai įsigijo modemišką Interty- 
pą, tai draugija, norėdama pri
sidėti prįe Intertypo skolų su- 
mąžįnimo ruošia milžinišką ba
lių, Munjcipal Buildinge, kovo 
31 d., 1940 m., kuriame beabejo 
dalyvaus beveik yisi Joninės na
riai su savo šeimynomis.

Į šį balių kviečiami visi lietu-

STUPENT6 ATOSTO
GOSE

Brockton, Mąss. — P-lė Agnės 
Mašidląuskaitė. pp. Mašidlaus- 
kų, gyv- 702 N. Main St., duk
relė, praleidžia atostogas pas 
savo tėvelius. Ji mokosi Montį- 
cello kolegijoj, Godfrey, III. šeš
tadienį, kovo 30 d. p. Agnės 
grįžta į kolegiją tęsti mokslus. 
Linkime geriausių sėkmių.

p. Mašidlauskienė yra įžymi 
kailinių siuvėja. Ji siuvą naujus 
kailinius ir dėvėtus perdirba pa
gal naujausios mados. Rap.

PA8iJH.FI
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nūo savęs stambią auką pasiun
tė. Tas vajus ir dabar dar tebei
na. Visi Federacijos skyriai ir 
jau dauguma mūsų parapijų pa
darė rinkliavą. Kai kurios para
pijos net bažnyčiose ar prie baž- 

į nyčių rinko aukas. „ 
Matydami, kad Europos padė

tis tebėra komplikuota, kad Vil
niaus kraštui dar ilgai pašalpa 
bus reikalinga, Federacijos cen-| 
tras budi ir ragina vęikėjus tęs
ti rinkliavos darbą toliau. Ku- 

iiriose kolonijose jau ir buvo au- 
11 kų rinkimas, bet, reikia spėti, 

I tik maža tautiečių dalis aukojo 
vilniečiams šelpti, dėl to, duo
kime jiems progą savo pareigą 
atlikti, nes nė vienas sąmonin
gas lietuvis nėra ir negali būti 

| laisvas nuo Vilniaus šelpimo ir 
atstatymo darbo.

Draugijos Vilniaus Kraštui 
Remti atsiliepimai daug mums 

■ padeda. Juose smulkmeniškiau na, kada taikos balandėlis šioje jimų ir paskatinimų pasaulio 
yra nurodoma, kaip yra gyvas 

i reikalas šelpti vilniečius.
i

Šiomis dienomis kai kurie A-j.
i merikos lietuvių veikėjai gavo 
iš Vilniaus Kraštui Remti Ko
miteto laišką, kuriame ragina
ma įsteigti du komitetai — vie
nas Chicagoj, kitas New Yorke, 
kurių uždavinys būtų “organi
zuoti išeiviją Vilniaus paramos 
darbui ir platinti atmintinį ‘Vil
niaus Raktą’ Jungtinėse Vals
tybėse”.

Spaudoj jau buvo paskelbta, 
kad prie Vilniaus Komiteto su
sidarė “Vilniaus Rakto” sekci
ja, apie kurią pats Komitetas 
taip praneša:

“Ieškodama būdų reikalin
giems Vilniaus paramos darbui 
ištekliams sutelkti, Draugija 
Vilniaus Kraštui Remti yra nu
tarusi išleisti atmintinį Vil
niaus atvadavimo ženklą — 
“Vilniaus Raktas” meniškai pa
darytas, ir turįs savyje pagrin
dines Vytautines emblemas, tu-' 
rėš būti kiekvieno lietuvio pa- 

j puošalas. Jis bus duodamas 
kiekvienam Lietuvos išeiviui, 
kuris tam tikrą auka prisidės 

i prie Vilniaus krašto paramos 
I darbo. “Vilniaus Raktas” bus 
| pagamintas Amerikoje pagal 
i Vyriausiojo Vilniaus Kraštui 
Remti Komiteto patvirtintą 
brėžinį. Jo bus pagaminta trijų 
rūšių: auksinių, sidabrinių ir I 
bronzinių. “Vilniaus Raktas” 
turės skirtingą kainą kiekvie- 

I nai rūšiai. “Vilniaus Rakto” rei- ramybės taiką, kuri randama 
kalams tvarkyti Vyriausiasis į santykiu su Dievu, į šeimų tai- 

i Vilniaus Kraštui Remti Komi- ką, kurias sujungia ir sutaiko 
tetas yra sudaręs “Vilniaus Į Kristaus meile ir, pagaliau, į 
Rakto” sekciją. Sekcijos pirmi- taiką tarp tautų, kuri pasilie- 
ninkas yra V. D. Universiteto! karna broliška meile, vieningu ir 

i profesorius Blažiejus Česnys ir! sąžiningu bendradarbiavimu, 
užsienio politika” ir “santykiai SU kaimy-. nariai: Kūno Kultūros Rūmij' nuoširdžiu supratimu didžiosios tus, iš Kurio pilnybės mes visi 

direktorius Vytautas Augustai- “ ~~ 1 ' “ *
tis - Augustauskas. prof. Meš
kauskas. finansininkas Andrius 
Vosylius, visuomenės veikėjas 
Spaudos Fondo direktorius B. 
Žygelis, Kūno Kultūros Rūmų 
referentas Alf. Latvėnas ir ‘Vil
niaus Rakto’ autorius dailinin
kas Jonas Burba”.

Sumanymas, be abejojimo, y- 
ra gražus. Tačiau jis visai ne
reikalingas. Taip pasisakome 
turėdami galvoj organizuotąją 
Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenę.

Norima steigti specialus komi
tetas ir per jį planuojama duoti 
dovanos 
tautiečius labiau paakstinti au
koti. Bet, lietuviams katalikams 
nereikia nei naujų komitetų dar
bui dirbti, nei jokių blizgučių 
aukoms prašyti. Vilniaus šelpi
mo ir atstatymo darbui mes jau 
esame organizuoti ir tą darbą' 
dirbame per savo centrą — A. 
L.R.K. Federaciją. Sąmoningie
ji lietuviai katalikai už savo au
kas nereikalauja nei auksinių, 
nei sidabrinių, nei kitokių bliz
gučių. Jie ir be to yra duosnūs 
ir Vilniaus ir visiems kitiems 
tautos reikalams. Dėl to patar
tina Draugijai Vilniaus Kraštui 
Remti nemėtyti bereikalingai 
pinigų nei “raktams”, nei ki- 
toms dovanoms amerikiečiams 
teikti. Jie ir be to žino, kaip di
delis yra reikalas šelpti atgau
tąjį Vilnių.

Lietuviai katalikai didžiuoja-

* i
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DARBININKAS
*366 We»t Broadway, South Boston, Masa

Telephone SOUth Boston 2680.

Kur Čia Sopamoji Vieta?
Anot “L. Aido”, Lietuvos vyriausybė labai susirū

pinusi ryšiais tarp “metropolijos” ir “kolonijų”. Pir
miau tie ryšiai buvę artimi. “Į kiekvieną tėvynės balsą 
atsiliepdavo jos sūnūs iš užjūrio su didele duosnumo 
dvasia arba su stipriu padrąsinimo žodžiu... O ir šian
dien kiekvienas metropolijos liūdesys ar pasigerėjimas 
atsimuša kolonijose ir daugiau suartina vienus su ki
tais”. Bet esama ir “brūžimosi atšakų”, o tai vis dėl 
tendencingų ar klaidingų informacijų. “Iš to atsiranda 
eilė labai didelių plyšių, galinčių perskelti lietuvių tau
tos dvasinio vieningumo mintį”.

Rodos tai sena pasaka. Tačiau toliau skaitant “L. 
Aido” straipsnį, atsiskleidžia kažkas naujo, kad ir la
bai neaiškiai išreikšto, bet verčiančio susimastyti. Štai 
tas intriguojantis pasažas:

“Savaime suprantama, kad, gyvenant skirtingoje 
politinėje aplinkumoje, gali, laikui bėgant, išbujoti ir 
skirtingi nusiteikimai. “Kolonijos“ gali nutolti nuo 
“metropolijos” pagrindinių linkmių, gali atsirasti ne
pakankamai objektingų vertinimų tiek metropolijos 
vidaus, tiek ir užsienių politikos reikalų. Kaip pavyzdį, 
reikėtų prisiminti mūsų išeivių tautiečių nuotakos dėl 
Lietuvos santykių su jos kaimynais. Čia, teisybę pasa
kius, nebūtų vietos aiškinimams, ką reiškia užsienio 
lietuviuose mintys apie Lietuvos užs. politikos kelius 
ir kiek spalvos, skiriamos jų pavaizdavimui, yra perdė
tos, netikslios ir iškreipiančios tikrą dalykų būklę”.

Apie ką čia kalbama? Pasakyta taip miglotai, kad 
bet koks komentaras bei aiškinimas gali būti tikslus 
ir netikslus. Užuolanka einama prie kažkokio dalyko, 
duodama kažkokių perspėjimų ir nurodymų, bet vis 
taip apdairiai, kad paliekama sau saugi išeitis: mes ne 
apie tai kalbėjom. Vis dėlto kažkokio ypatingo tikslo 
norima pasiekti. Pabandykime panagrinėti.

Visų pirma, susirūpinimas dėl plyšių, galinčių per
skelti lietuvių dvasios vieningumą. Tų plyšių visados 
yra buvę, bet kam minėti juos dabar, kada jų mažiau
sia mūsų santykiuose su “metropolija” pasireiškia? 
Juk praeity buvo pasakyta nemaža karčių žodelių tau
tininku politikai kritikuoti, o reakcijos kaip ir nesima
tė, nebent koks paniekos mostas: “ką jūs ten išeiviai 
bekalbėtumėt, vis tiek Lietuva į tai dėmesio nekreipia”. 
Gi dabar, kada viskas beveik nutilo, iškeliama klausi
mas apie kažkokius plyšius. Aišku, kad kam nors Lie
tuvoje (ne būtinai vyriausybei) mūsų atviras pasisa
kymas nepatinka. Bet kam?

žodžiai “
nais” nemažai šviesos meta į kalbamąjį dalyką. Su ku
riais kaimynais Lietuvos santykiai būtų šiuo momen
tu tiek “delikatni”, kad net išeivija perspėjama jų ne
liesti, o jei liesti, tai vien teigiamai? Lenkų valstybės 
nebėra, o su lenkininkais Lietuvos vyriausybė juk ne
darytų tiek ceremonijų. Su vokiečiais santykiai kiek 
tampresni, bet vokiečiai cenzūros Lietuvoj nepalaiko. 
Tad palieka tik viens kaimynas — sovietai. Jie jau į- 
kėlė koją į Lietuvos žemelę ir nori ten ne juokais įsi
kurti. Ar tik ne jie daro spaudimo į Lietuvos vyriausy
bę, kad pažabotu savo išeivija? Jei šis spėliojimas bū
tų klaidingas, tai labai atsiprašom. Bet jei tikslus (taip 
ir just, kad čia į pačią sopamąją vietą bus pataikyta), 
tai ne metropolijai išeivijos likimu, bet išeivijai metro
polijos likimu teks susirūpinti. Ar tik nesugrįš caro 
laikai, arba dar už juos blogesni? Gi tada Lietuvos bur
na buvo brutališkai uždaryta ir tik užsieniai turėjo lai
svės atvirai pasisakyti.

Išeivija labai supranta Lietuvos vyriausybės padė
ti ir gerai žino, kad įsakymas nekritikuoti santykių su 
kaimynais (suprask — su sovietais) neišeina iš Lietu
vos vyriausybės burnos, bet yra jai primestas. Gerai 
suprantam, kieno čia propaganda ir elgsimės — kaip 
tik advernai. ' K.

taikos,

Taip šią žiemą atrodo Palangos jūros tiltas.

Ne Dėl Garbės Dirbame

f
Komitetas Vilniaus Kraštui be paraginimų, kiek galėdami, 

Remti siunčia iš Kauno atsišau- aukojo. Dar nebuvo Lietuvoje 
kimus, prašydamas aukų labai Vilniui Šelpti Komiteto, dar ir 
svarbiam reikalui — atgautojo pats Vilniaus kraštas nebuvo 
Vilniaus krašto biednuomenei perimtas, kai ALRK Federaci- 
šelpti. Reikia pasakyti, kad pa- ja paskelbė vajų atgautojo kra- 
triotingi Amerikos lietuviai ir što šelpimui ir atstatymui ir

vanas, kurios; tam tikru atžvil- trokšta susitaikinimo 
giu, yra susiję su Popiežiaus pa- šioje valandoje, kada Popiežiaus 
reiga.

4*

vainikas buvo uždėtas ant Mū-
Suprasdami pilnai kilnumą ir sų galvos, Mes prisiekiame jums 

atsakingumą Mūsų vietos ir ži- Mūsų Broliai, ir atsikreipiame į 
nodami kokį pasitikėjimą ir vii- Į jus Mūsų patarėjai, Šv. Jono 
tį žmonės turi Šventajam Sos- Krizostimo žodžiais: “Jūs, ku
tui, ne tik tie, kurie artimai yra rie žinote Mūsų darbą, padėkite 
sujungti su Mumis tikėjimu ir Mums savo malda, savo rūpes- 
meile, bet taip pat daugybė bro- niu, savo uolumu, savo draugiš- 
lių atsiskirusių nuo Mūsų, ir be- kurnu, kad taip Mes būtumėm 
veik visi pasaulio žmonės, kurie jūsų garbė, o jūs Mūsų”.

Velykų Dienoje

Į

I

Pijus XII Ir Pasaulio Taika
__________________________________________ •

“Kad greičiau ateitų toji die- labai daug nurodymų, įpareigo-
j 

taikos įvykdymui. Jo visos kal-

kos eiti. “Taika yra teisingumo 
darbas” — tai Jo Šventenybės 
šūkis.

Šiandieną, kai visi kalba apie'

kuri viena tegali numalšinti 
kiekvieną nerimą, pašalins visą 
beimę; “Aš palieku jums Ra
mybę, Savo ramybę Aš jums 
duodu; Nekaip pasaulis duoda, 
Aš jums ją duodu. Lai jūsų šir
dys nenusigąsta ir tenebijo”.

“Bet kadangi išorinė taika te-

nesandaros tvano apsemtoje že
mėje rastų sau poilsio vietą, bos ir raštai nuolat nurodo tai- 
Mes, kiek tik išgalėdami, viską j kos reikalą ir kaip prie tos tai 
darysime ir, toliau. Mes pasitiki
me tais įžymiais valstybių vy
rais, kurie, prieš karui įsilieps
nojant, garbingai stengėsi tau
tas nuo rykštės apsaugoti; Mes j taikos reikalą ir visi jos trokš- 
pasitikime nesuskaitomomis vi-Į ta, Popiežiaus Pijaus XII kai
šų šalių ir luomų sielomis, ku- ( bos ir raštai geriausiai nurodo, 
rios šaukiasi netik teisingumo, kaip taiką galima įvykdyti. Jo 

■ bet meilės ir pasigailėjimo; pa-. šventenybė daug sykių yra pa
galiau labiausia pasitikime Vi- kartojęs, kad tik per teisingumą 
sagaliu Dievu”. Taip rašė Pijus galima prieiti prie taikos. Taigi, 
XII savo enciklikoje “Sumini nors daugelis ieško taikos, “ir 
Pontificatus”. Nors dar tik me- taikos nėra”, manau bus nau- 

, tai tesuėjo, kaip Pijus XII paė- dingą pakartoti Pijaus XII pa- 
mė į savo šventas rankas Petro stangas pasaulio taikai ir jo tik- 

: laivo vairą, bet jau mes turime rus nurodymus.

, Pirmoji Pijaus XII Kalba

ga susirūpinti apie sąžinės tai
ką; Įsigyk ją, jei jos neturi; 
saugok ir ugdyk ją, jei jau turi.

“Ne be gilios reikšmės Jėzus 
Kristus, šioje dienoje, po prisi
kėlimo pasirodęs apaštalams,

Popiežius Pijus XII, pirmoje džiausiąs troškimas, Mes siun- 
savo kalboje, kovo 3 dieną, 19391 
metais, šaukė žmones prie tai
kos. Jis sakė:

“Prie šio Mūsų tėviško pareiš
kimo Mes dar pridėsime viltį ir 
pakvietimą prie taikos. Mes kal
bame apie tą taiką, kurią palai
mintos atminties Mūsų pirmta- 
kūnas taip nuolatiniai skelbė 
žmonėms, už kurią jis taip karš
tai meldėsi, už kurią jis paauko
jo Dievui net savo gyvybę. Mes 
kalbame apie tą taiką, kuri yra 
kilni dangiškoji dovana, kuri y- 
ra visų gerų sielų troškimas, 
meilės ir teisingumo vaisius.

Mes kviečiame visus į sąžinės

|čiame į Savo Viešpatį ypatingą 
■ maldą už visus tuos, kuriems y-1 
j ra skirta aukščiausioji garbė ir 
■sunkiausioji našta vesti savo 
tautas gerovės ir pažangos ke
liais.

Štai, garbingieji Kardinolai, 
šlovingieji broliai, ir mylimieji 
vakeliai, yra pirmas troškimas 
įsiliejantis iš Mūsų tėviškos 

• širdies.
Prieš Mūsų akis stovi vaizdas 

didžiausių blogybių, kurios var
gina pasaulį. Mes pasitikime, 
kad Mūsų Viešpats atsiųs pagal- 

: bą jas pašalinti. Su šventuoju 
Povilu Mes sakome: “Panaudok 

j Mus”. Mes esame tikri, kad jūs. 
Mūsų vaikeliai , Mūsų broliai, 
neįeisite Mūsų troškimams nie
kais nueiti. Po Dievo malone, i 
jūsų gerai valiai Mes labiausiai Į 
pasitikime.

Lai Mūsų Viešpats Jėzus Kris-

apturėjome, tą Mūsų troškimą 
padaro vaisingų, kad jis būtų 

| kai paguodos pasiuntinys visam 

leiuuiiiiiiiui, Kurj, vicvu vaiuu,

žmonijos šeimos reikalų, kuri y- 
ra Visagalio Dievo Apvaizdoje 
ir Globoje.

Šiose baimės ir sunkenybių i pasauliui ir duotų pajėgumą pa- 
valandose, kada atrodo, kad tiek laiminimui, kurį, Dievo vardu, 
daug kliūčių trukdo pasiekti tą Mes iš visos širdies dabar sutei- 
taiką, kuri yra visų širdžių di- kiame”.i

Vainikavimo Dienoje

i

blizgutis, kad mūsų

1i

Pijus XII savo vainikavimo ro laivo vairą tarp tokių didžių 
dienoje, kovo 12 dieną, 1939 me- bangų ir audrų vesti į taikos 
tais, kalbėdamas Kardinolams, uostą.
pražo jų pagalbos taikai įvykdy-; „Per vjsus šimtmečius Popie. 
tt Nora sutraukoje pakartosiu netur{jo kito tiMo kai 
Jo Šventenybes kalbų: tik Urnauti tiesoje. Mes kalba.

“Atkreipę savo akis į Tą, ku- me apie tiesą, kuri turi būti pil- 
ris yra šviesos Tėvas ir visos na ir nepaliesta, kurios debesys 
paguodos Dievas, ir pasivedę neuždengia, kurios silpnybės ne- 
globai Šv. Marijai, Gerosios Pa- paveikia, kuri niekada neatski- 
tarėjos Motinai, kuri buvo Kon- riama nuo Jėzaus Kristaus mei- 
klavos Globėja, Mes imame Pet- lės. Iš tikrųjų, kiekivenam Po

piežiui, o ypatingai Mums, ku
rie esame pašaukti darbuotis 
žmonijos gerovei ir kuri dabar 
yra paliesta daugybe nesanty- 
kių ir ginčų, tie Šv. Povilo A- 
paštalo žodžiai stovi, kaip šven
tas įsakymas: "Tiesa reikia 
vykdyti meilėje”.

1 “Taigi Mes prašome, šlovin
gieji broliai ir brangieji sūnūs, 
jūsų pagalbos ir jūsų uolumo, 
kad taip su ta pagalba Mes ga
lėtumėm išpildyti Apaštalo įsa
kymą ir savo darbą garbingai 
atlikti. Tos iškilmingos apeigos 
šiandien, uždėjo Mums didelę 
atsakomybę. Mes norime teikti 

Chiea^n^Tll visiems žmonėms dangiškas do-

mės savo Federacija, didžiuoja
mės jos darbais praeityje, ja 
pasitikime ir esame tikri, kad ji 
ir šių laikų uždėtus jai tautos 
darbus atliks neblogiau už nau
jai planuojamus sudaryti komi
tetus. Amerikos Lietuviai Kata
likai milijonus dolerių sudėjo į- 
vairiems savo brangios tautos 
reikalams, neieškodami už tai 
garbės, atlyginimo ar kokių do
vanų. To paties nusistatymo jie 
laikysis ir dabar: dirbs ir aukos 
turėdami mintyje tik vieną da
lyką — savo tautos gerovę.

ALRK Federacijos Sekr. 
2334 S. Oakley avė.

Balandžio 9 dieną, 1939 me- drą, Mes nuoširdžiai raginame 
tais, Šv. Petro bazilikoje Pijus visus sugrįžti prie Taikos Kara- 
XII pasakė, kad tik per teisin- liaus, prie Prisikėlusio Išgany- 
gumą tegalima bus įvykdyti tai- tojo, iš kurio lūpų mes girdime 
ką. Jis sakė: {paguodos žodžius: “Ramybė

“Mes negalime savo kalbos ge- jums”. Jis mums suteiks, kaip 
riau pradėti, kaip Dieviškojo Jis pažadėjo, taiką. Jo taika, ta, 
Mokytojo žodžiais, kuris po Sa- kurios pasaulis negali duoti, ta, 
vo prisikėlimo tarė apaštalams: 
“Ramybė Jums”.

“Tai yra pasveikinimas ir tai
kos pranašystė. Per šimtmečius 
prieš ^Jo atėjimą pranašai skel
bė, kad Jis bus Taikos Kunigaik
štis, Jo užgimimą angelai aps
kelbė šiais žodžiais: “Garbė
Dievui aukštybėje ir Ramybė gali būti tik vidujinės taikos at- 
žemėje geros valios žmonėms”, spindys, tai visų pirmą reikalin- 

i Dieviškasis Atpirkėjas buvo, 
gražiame Šv. Povilo Apaštalo 
regėjime, Taikos Skelbėjas ir 
Nešėjas. Jis skelbė taiką — ne 
taiką be ginčų ar karo, bet tai
ką, kuri pasiekiama garbinga
kova tarp gyvybės ir mirties, norėjo prie taikos pasveikinimo 
Taika, mūsų pergalė vaisius lai- pridėti neapsakomai brangią 
mėtas Jo krauju, nes Jis šutai- taikos dovaną, Atgailos Sakra- 
kė dangų ir žemę Savo Kryžiaus mentą, kad Jo garbingojo Prisi- 
Krauju.

“Taigi Šv. Povilas dažnai ne 
tik kartoja žodžius: “Taikos 
Dievas, Taikos Viešpats, bet 
pats pasidaro pranašo balso at
garsis, išrodydamas, kad “Jis 
yra mūsų Taika”.

“Tas pareiškimas Mums atro
do ypatingai naudingas paguos
ti ir panaujinti žmonių dvasią, 
kada apie taiką tiek daug kalba
ma, taip visų ji trokštama ir 
taip jos visi reikalauja. Taika, 
yra, iš tikrųjų, kaip sako Šv. 
Augustinas, toki didelė gėrybė, 
kad niekas nėra taip malonu 

I girdėti, nieko vertesnio negali
ma trokšti, žodžiu, nieko geres
nio negalima apturėti.

“Bet, deja, gal jokiu metu, 
kaip šiose mūsų dienose, prana
šo žodžiai taip neišsipildo: “Jie 
šaukė taika, taika; bet taikos 
nėra”. Jei, iš tikrųjų, mes pa
žvelgsime į vidujinį žmonių gy
venimą, pamatysime liūdną 
vaizdą. Nusiminimas ir nepasi
tenkinimas vargina žmonių sie
las. Žmonių širdys yra baimės 
apimtos, rodos, kad būtų išvaka
rėse baisesnių laikų.

“Jų gyvenime nėra tos užtik
rintos ramybės su tvarka, kuri 
sudaro tikrąją taiką. Ir kaip ti
krą ir pilną taiką galima turėti, 
kada net tos pačios tėvynės sū
nūs, dažnai užmiršę savo ben
drą kilmę ir bendrą tėvynę, taip 
yra pasidalinę degančiu ir ne
permaldaujamu nusistatymu sa
vo partijose ir reikaluose? Kaip 
galima turėti taiką, kada tiek 
daug žmonių neturi darbo-tei- 
singo darbo, kuris ne tik sutei
kia pragyvenimą atskiriems as
menims ir šeimoms, bet taip pat eiviams už tam tikrą auką, 
išaukština žmogaus asmenį. j

. “Kas gi nemato, kad tuo bū
du didžiausios minios žmonių, 
kurios kenčia vargą ir skurdą— 
juo tuo baisiau palyginus su 
turtingųjų išlaidumu ir patogiu 
gyvenimu, kurie nemato parei
gos bei reikalo teikti pagalbą 
beturčiams — lengvai pasiduo
da klaidingo mokslo skelbėjų į- 
takai. Kaip gali būti taika, jei 
tarp tautų nėra bendro susitari
mo, kuris vienas tegali paska
tinti žmones šviesos keliais į 
pažangą? Jei iškilmingai suda
rytos sutarties žodis neteko sa
vo tikrumo ir vertės, kuris yra 
pagrindas savitarpio pasitikėji
mo ir be kurios kartai trokšta
mas nusiginklavimas, medžiagi- 

i niai ir doroviniai, kiekviena 
i praeinančia diena pasidaro la-

kėlimo dienoje būtų įsteigtas 
tas išganingas Sakramentas, 
kuris sugrąžina žmogaus dva
siai gyvybės pergalės malonę 
virš smūgio, kuris yra mirtis.

“Prie šio atleidimo ir taikos 
šaltinio, Bažnyčia, šventose Ve
lykų dienose, šaukia savo vai
kus su motinišku užsispyrimu. 
Jei visi priimtų jos malonų 
kvietimą, tai įvyktų laimingas 
ir naujas gyvenimas Kristuje su 
tuo didžiu saldžios taikos 
džiaugsmu, kuri duoda sielai ga
lios numalšinti aistras ir meiliai 
klausyti Viešpaties. Šv. Augus
tinas klausia: “Ar nori kad tavo 
siela nugalėtų aistras? Pasi
duok Jam, Kuris yra danguje, 
ir tu nugalėsi visa, kas yra že
mėje. Ir taika ir ramybė bus ta
vyje: tikra, tvarki taika.”

T. 
(Bus daugiau kitą penktadienį)

Rimta Pastaba

Vilniaus Kraštui Remti 
Draugijos Komitetas su
manė išleisti “Vilniaus 
Raktą” ir jį duoti aukoto
jams Vilniaus reikalams. 
Savaitraštis “Amerika” 
dėl tokio sumanymo para
šė rimtą pastabą. Rašo:

“Draugija Vilniaus Kraštui 
Remti atsiuntė įvairioms įstai
goms ir asmenims laiškus, kvie
sdama organizuoti komitetus 
‘Vilniaus Raktui’ platinti. Rašo
ma, kad Vilniaus Raktai bus 
auksiniai, sidabriniai ir bronzi
niai, kurie skiriami Lietuvos iš-

i “Nematėme Vilniaus Rakto 
brėžinio, tad nelengva ką nors 
apie jo projektą ir pasakyti, bet 
vis dėlto keistai skamba tas Vil
niaus Raktas. Kodėl gi pasi
rinktas raktas, o ne koks kitoks 
ženklas? Vilniaus vartai dabar 
laisvi, tad kam reikalingi rak
tai? — sakys ne vienas lietuvis. 

“Ar negalėtų minėtas komite
tas kokį patrauklesnį ženklą pa
rinkti, kurs būtų reikšmingesnis

1 priminti ir amžinąją sostinę ir 
talką jai ir jos kraštui pastatyti 
į reikiamą aukštumą?”

Toks bereikalingas pini
gų mėtymas gali kaip tik 
sulaikyti amerikiečius nuo 
aukavimo Lietuvai.

Amerikiečiai lietuviai, 
biau negalimas įvykdyti, tai > kurie aukoja Lietuvai, pa- 
kaip galima tikėtis taikos? sitenkins gavę iš Lietuvos 

“Žiūrėdami į tą atūžiančią au- nuoširdų įvertinimo žodį.
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vius sujaudino iki ašarų. Laido-

ir Kasininkas
STETSON FUEL'

CORPORATION r -
SO. BOSTON. MASS. 49AFIMT ST. 

SOUth Boston 1540 _

Hotpoint šaldytuvai skaitosi pirmos rūšies, o jų kainos labai prieina
mas. Galite pirkti Už $114.95. šis šaldytuvas turi vėliausius įrengimus ir 
patobulinimus, jo kabinetas yra visas plieninis. Jis turi penkių metų ga- 
rAhciją.. Ateik į mūšų krautuvę šiandien ir pasinaudok siūloma proga. 
Mes duodame lengvais išsimokėjimais.

To jaunimo nutarimai 
sieks ir mūšų lietuvių jau
nimą, neš mūšų parapijų 
sodalicijos šėką sodalicijos 
veiklą bei programą. Tad

Brooklyno lietuvių kčm- į X 
nacių organas, kovo 12 d. X 
laidoje, uždėjęs antraštę X 
“Gandai ir Tikrovė” rašo X 
apie sovietų Rusijos karą X 
su Suomija. Sovietų taikos X 
pasiūlymus vadina “gan- Y 
dai ir girdai”. “Tikrovė”, X 
anot to laikraščio, esą X 
Mannerheimo linija “su-

Sovietų Rusijos komisą-'riausybė, kurios galva bū- 
rąi ir nacių ambasadoriai l vo Kuųsinenas, iš Maskvos 
turi dažnus suėjimus. Štai; eksportuotas komunis-
šiomis dienomis Maskvoje tas?” Kuusinenas grei- 
Vokiėtijos ambasadorius čiausią pasiųstas pas Zino- 
suruošė puotą sovietų ko-vievą, Kamienevą ir kitus 
misarui Molotovui Gal būt sovietų komisarus. 
Molotovą pagėrbe užtai,' a »
kad jis “laimėjo” karą p* ^_ras Lietuvos Aide , 
Suomijoje. Kaip Vokieti- vas- 4 d” dSį siunčiamų iš 
jos, taip ir Rusijos diktato- Lietuvos mums, išeiviams kny- 
riai pastaraisiais laikais ir pardavinėjimą. Jis kal- 
labąi susigiminiavo. Po tina Lietuvos įstaigas, kad jos 
kiekvieno ‘laimėjimo’ ren
gia vieni kitiems puotas 
Diktatoriai puotauja, 
vargšai darbininkai abejo
se šalyse badauja.

, bet tas nesulaikė žmonių nuo 
bįvo prip.ildyta

siunčia pasenusias knygas, kur,y 
išeiviams pardavinėjamos labai į y 

O aukšta kaina. Y
Rašo:
“Neseniai gavau keletą Ame- X 

rikos lietuvių laikraščio “Vieny-' X 
bės” numerių, kuriuose skelbia-. X 
ma, kad neseniai gauta iš Lietu- ■ X 
vos keliolika knygų. Štai ko-‘X 

Sovietų Rusijos raudon- kios: Attmannsbacher, Nepole- 
armiečiai pradėję karą suI ono I meilužė —.50; H. G. Wells, X 
Suomija užėmė mažą Šuo- - - - ~
mijos kaimelį Terijoki. So
vietų komisarai tuojau ek
sportavo iš Maskvos ko
munistą, Otto Kuusineną, 
kuriam tame kaimelyje į- 
sakė Sudaryti Suomijos 
naują vyriausybę. Mas
kvos įsakymas buvo išpil
dytas.. Maskva tuojau tą

pažino, kaipo “tikrąją šuo- vos knygynų. “V.” knygynas už- 
mijos vynausybę. Tuojau sisakė knygas tokias, kokios 
SŪ ja padarė sutartį, kuriamam patinka. Už tai negalima 
išpildyta Maskvos reikalą-i 
vilnai.

Sovietų Rusijos komisą 
rai paskelbė, kad karas ei 
na ne su Suomija, bet su 
Suomijos ‘baltgvardiečiais 
Sukilėliais’. Tai buvo ko
medija, kuri juokino pa
saulį.

Raudonarmiečiai tikėjo- 
ši tuos Suomijos ‘baltgvar-: 
diečius’ į dvi savaiti su
triuškinti. Bet labai apsi
vylė. Suomiai per tris mė
nesius energingai gynė sa
vo kraštą nuo užpuolikų, 
bet vienam suomiui prieš 
50 raudonarmiečių toliau 
gintis buvo neįmanoma. 
Suothiai priėmė sovietų 
pasiūlytas taikos sąlygas.

Kaip juokinga, sovietų 
komisarai pasiūlė taikos 
sąlygas Suomijos “balt- 
gvardiečių - sukilėlių” vy
riausybei. Sovietai pradėję 
karą Suomijos tikrosios 
vyriausybės nepripažino, 
bet kada pamate, kad tai
kos keliu gali daugiau lai
mėti, tai ir toji “baltgvar- 
diečių” vyriausybė buvo 
tėra ir jos atstovai buvo 

ompėtentiški ‘ pasirašyti 
taikos sutartį.

Dabar kelia klausimą gal 
būti ne vienas komunistas: 
“Kur dingo Terijoki vy-

sario 22 1940, So. Bostone).
(Tąsa)

Nepasitenkino jie vien j 
tik teigiamu arba neigia- j 
inu atsakymu į auklėtos į 
klausimą. Jie dar išĮvildę- ] 
no gėrimo klausimi giliau. 
Ir štai to jaunimo nurody- j 
mai pataisyti dabartinę <

.ftI..........;
“Jaunieji turėtų padary-' j 

ti prižadėjimą (pledgę) nę-!( 
gert iki sulauks bent dvi- • 
dešimts pirmų mėtų am- ] 
žiaus arba bent iki užbaigs į 
savo mokslą. Esame reika- j 
lingi pamokinimo ir ap- ] 
švietos blaivybės bei susi- i 
turėjimo klausimuose. 
Jaunimas negers, jei turės . 
gerų draugų ir tinkamas j 
aplinkybes; mums reika- ; 
linga daugiau katalikiškų . 
organizacijų, rekreacijai 
užsiėmimų, ir mūsų šokiai ■ 
turėtų būti suaugusių pri
žiūrimi. Pirmas žingsnis 
prie susivaldymo bei susi
turėjimo gėrime turėtų 
būti parodytas šeimynoje; į į 
alkoholio gėrimai neturėtų 
pasirodyti baliuose, namie, 
ir mūsų suaugusieji turėtų 
pradėti duoti mums gerą 
pavyzdį.”

“Turėsime įtikinti savus 
draugus, tai yra jaunuo
sius, kad nėra prašmatnu’ 
gerti ir turėsime parodyti; 
tikrą pasibjaurėjimą tiems i 
savo jauniems draugams,; . . . , . .... kurie gers. Taipgi tSėsi-ijąūhimą 
me patys susitvarkyti net1 apsviesti ir. supažindinti jį 
visai negeri, jei bus reika- blaiyyb^ klausime. Tuomi 
las. Įstatymai tūrėtų paim- pasidarbuosime ąavo tau
ri šį reikalą savo rankosna; ^ai» nes blaivus jaunimas 
dar didesni mokesčiai tu- <^uos tautai gražią ateitį, 
retų būti uždedami ant ai-' Yra svarbu Surasti kokiais 
koholinių gėrimų. [M&is Jį

“Mums jaunimui reika- r-t’
linga nealkoholinių nakti- Ridamuosius Iaik- 
nių klubų. Mėgstame šok-.Į^jn®’ J4,sjtaūaą, jūos 
ti. bet didžiumoj šokimui apšviesti, diskusijas su- 
viėtų alkoholinius gėrimus aelti ir tt, žinoma, geriau- 
parduoda. Kadangi mes sia® R. V8^*u®Įą® būdas 
jaunieji gal visuomet geri yra per įdomias paskaitas 
Sime, tai ar negalėtų mūsų ir pasikalbėjimus tą kiau
te vai išmokinti mus namie sim4 nagrinėti-...
kaip gerti? Išmoktumėm Kadahgi, blaivus jauni- 
gerii, jei savo gimdytojų mas kiūtos ateitis, o a- 
akyvaiždoje gertumėm. lr su
Kodėl vietose, kūrpardūo- 8*ry.P’I*t ..būdus
dama ledai (ice cream) nė- t P*?
siranda svetainių šokiams, gražids ir Sveikos ateities, 
taip kaip užeigose yra? Pabaiga
Turėtų nubausti tuos, ku- -
rie parduoda alkoholinius “SpaiiddB tarnyba’ yri 
gėrimus nepilnamečiams, nė kiek nem&žfcu svarbi 
Jaunimas reikalingas pasi- kaip ftidėntį štvertihias”.

jam patinka.
“Tamsūs biznieriai ne tik iš

naudoja amerikiečius, nes kny
gą, kuri Amerikoje pardavinė-i 
jama net po dolerį, Lietuvoje’ 
galima naujutelaitę nupirkti 
kartais pigiau negu net ir už li
tą, bet kartu kenkia visai lietu
vių tautai”.

Visai teisingai p. K. V-ras 
smerkia knygų pardavinėtojus. 
Jeigu knyga Lietuvoje verta tik 
lito ir čia parduoda už dolerį, tai 
perdaug. Dabar kas kaltas dėl 
aukštų kainų? Jeigu Lietuvos 
knygynai parduoda daug aukš
tesne kaina knygas išeivių kny
gynams, tai p. K. V-ro kaltini
mas visai teisingas. Bet gali 
būti ir kitaip.

Amerikoje nėra kainų tvarky
tojo, kuris už aukštas kainas 
baustų pardavėją.

"Gandai lt 1W"

Pasaulių karas 
France, Taisa ■ 
Filosofas —.50.

“Toliau seka keletą lietuvių 
autorių ir verstų knygų, kurių 

'kaina pažymėta nuo —.40 ligi. 
' 1.00”. j

Jeigu “Vienybė” skelbia, kad 
“neseniai gauta iš Lietuvos”, tai

Kuusineno vyriausybę pri- UŽ tai negalima kaltinti Lietu-
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LDS STUDUU RATELIAMS
Amerikos Vyskupų raštas

“Bažnyčia ii" Socialinė Tvarki’

6. Atlyginimo Nustatymas
Kad nustatyti darbininkui atlyginimą, reikia imti 

dėmesin ne tik darbininko reikalus, bet taip pat pramo
nės, bei industrijos padėti, kurioje jis dirba. Popiežius 
Pijus XI aiškiai sako, kad neteisinga yra reikalauti per 
didelio atlyginimo, kurio įmonė be savo sunykimo ir 
be plaukiančios iš to darbininkų nelaimės negali pakel
ti”. Nesugebėjimas ar nemokėjimas įmonės reikalų 
vesti, arba nepanaudojimas ekonominio bei techniki
nio progreso, nesudaro teisingo pagrindo mažinti dar
bininkams atlyginimą. Ir negalima apsilenkti su ta 
tiesa, kad įmonės pirmoji pareiga yra mokėti darbi
ninkams pragyvenimo atlyginimą. Jei neteisingos var
žytinės neleidžia įmonei mokėti darbininkams pragy
venimo atlyginimo, ir jei tos varžytinės taip priverčia 
įmonę pagamintų prekių kainas numažinti, kad ji ne
begali žmoniškų ir teisingų algų mokėti darbininkams, 
tai tie, kurie ją taip vargina sunkiai nusikalsta dorovės 
dėsniams ir bendruomenės gerovei. Kad išsigelbėti iš 
tokios padėties, reikalinga visų pirma ir darbdaviams 
ir darbininkams tinkamai susiorganizuoti į savo at
skiras organizacijas ir subendrinti savo veikimą; ant
ra, valstybė atitinkamais įstatymais ir priežiūra priva
lo šiam naudingam darbui padėti.

Toliau, negalima nustatyti darbininkams atlygini
mo neatsižvelgus į pagamintų prekių kainas. Per ma
žas atlyginimas ir taip pat per didelės yra nedarbo 
priežastys. Taip pat per daug mažos ir per daug aukš
tos pagamintų prekių kainos veda į nedarbo metą. A- 
bu dalykai sudaro negerovę, suardo ekonominės tvar
kos lygsvarą, iš ko seka nedarbas, apsunkinimas ben
druomenei ir net pačiam žmogui, kuris dirba, nes jis 
turi mokėti per daug aukštas kainas už prekes, paly
ginus su jo uždarbiu, arba jis gauna per mažą atlygi
nimą, palyginus su aukštomis prekių kainomis. Popie
žius Pijus XI sako, kad būtinai reikia sudaryti protin
gą santykiavimą ir darbų suderinimą. Jis sako:

“Tinkamas atlyginimo santykis ir protingas pre
kių kainų santykis yra reikalingas. Kur visa šita bus 
tinkamai išlaikoma, ten įvairios industrijos sritys, su
darę lyg vieną kūną, kaip kūno sąnariai, teiks sau nau
dingą pagalbą. Socialinė ekonominė santvarka bus 
sveikai sudaryta bei jai skirtus tikslus pasieks tuomet, 
jei kiekvienam ir visiems ji teiks gėrybių, kurių gali 
duoti gamtos ištekliai, technikos pažanga ir visuome
niškas ekonomijos reikalų sutvarkymas. Tų gėrybių 
turi būti tiek, kiek jų būtinai reikia neišvengiamiems 
reikalams bei padoriems gyvenimo patogumams, ir 
kad žmonės galėtų pasiekti tą laimingesnio kultūringo 
gyvenimo laipsnį, kuris, jei tik protingai juo naudoja
masi, ne tik nekliudo dorybei klestėti, bet priešingai, 
jai žymiai padeda”.
masi, ne
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teko sunkiai

klausimų bei prasitiesti
kelią dar mažai ištirtoje 
mokslo šakoje.

Medicinos misteriška jė
ga jau senai buvo gimusi
ir palaipsniui išsivysčiusi

mui ir jų ligoms, dentiste
rija turėjo skubiai žengti
pirmyn, nes ne vien dantų
ligos kankina žmones, bet
statistikos daviniai mums
rodo, kad 90% žmonių vie
nokioj ar kitokioj formoj i

kenčia nuo apsikrėtusių
dantų ligų. Didmiesčių gy
ventojų yra pasibaisėtinas
dantų puvimas pas vaikus
ir atkartotinas gedimas

Ii

ne tik dantistams surasti
ligas, bet taip pat žymiai
pagelbėjo ir medikams nu
statyti ligas ir jas pagydy
ti

Kaip matome, jauna den
tisterijos profesija gana

Josismarkiai progresavo.

1917 m. vėl pakeliama mo
kymasis iki 4 metų, o da
bar reikalaujama po high
school baigimo mokytis 
dar 6 metus. Kai kuriose

reikalaujamavalstybėse
po mokslo pabaigimo vie
nus metus praktikuotis li-

Reiškia, dentis-goninėje.
terijos mokslas visai prisi-

I artino prie medicinos.
Prie progos turiu paste

DARBININKAS
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Namai, kuriame buvo pasirašytas Lietuvos nepriklau
somybės aktas. Tie namai randasi Didžioji gatvės Nr. 
2., kur buvo Didžiojo karo metu nukėntėjusiems nuo 
karo šelpti komiteto patalpos. Prie to kambario, ku-| 
riame Nepriklausomybės aktas buvo pasirašytas, šio 
vasario 16 d. su iškilmėmis buvo prisegta paminklinė 
lenta (antrajame aukšte, iš dešinės nuo balkono. Re
dakcijoms: klišėje prašome toje vietoje padaryti ženk
liuką).

Kainų Pastovumas
Atlyginimas turi būti pagrindas nustatant prekių 

kainas. Neišdirbtos medžiagos kaina negali būti ats
kirta nuo atlyginimo kainos, nes išdirbimas tos me
džiagos, kaip sudedamoji dalis, prileidžia atlyginimo 
kainos sudėtingumą. Jei atlyginimas nuolatiniai kei
čiasi, tai ir prekių kainos turės nuolat keistis, nebent 
bus priimta, kad atlyginimo pasikeitimas paliečia tik 
darbdavių pelną. Bet iš tikrųjų taip nėra. Ekonominė 
santvarka galėtų taip sklandžiai veikti pagal vienokią 
prekių kainą, kai ir pagal kitokią, tačiau ji negali nuo
sekliai eiti, jei prekių kainos nuolatiniai keičiasi. Toks 
nuolatinis, arba tankus pasikeitimas ardo santykių 
lygybę tarp pajamų ir kainų ne tik savininkams 
darbdaviams, bet ir patiems darbininkams.

z *_ 1
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100 MĖTŲ DENTISTERIJAI

Rašo Dr. Bložis
Kai dabartiniu laiku, as

muo kalba apie daktarą, 
tai turi pasakyti apie ko
kį daktarą, nes jų yra į- 
vairių; turiu mintyje lega
lių daktarų įvairiose spe
cialybėse. Savo specialiu 
pasirengimu jie gali geriau
patarnauti pacijentams.
Prieš šimtą metų, kai as
muo kalbėjo apie daktarą, 
turėjo’ mintyje tik medici

tarpis, kai reikalauta leidi
mui gauti 3—4 metų prak
tikos.

Medicinos daktarai iš 
pradžių žiūrėjo su kritika 
ir panieka į dentisterijos 
mokslą. Prieš šimtą metų 
dentisterija tebuvo tik 
kaip kūdikis vystykluose 
ir pradžioj 

; kovoti už savo teises, rei
kėjo išspręsti daug sunkių

Bet jei ligonis turi širdies 
bei nervų ligą, jam negali
ma duoti. nitro oksido. 
Tuo. pačiu laiku Dr. K. Kol- 
ler surado kokainą (coca- 
in), kurio skysčių įšvirkš- 
čiant į dantų smegenis taip 
pat galima ištraukti dantį 
be skausmo.

Bet ir čia yra išimtis, jei 
kieno dantys yra apsipū- 
lioję (abcess), tai tie vais
tai neveikia.

Tokie yra pirmieji den
tisterijos nuopelnai.

Apirusius dantis nėra 
taip lengva pakeisti ,nes 
daugelis nenori duoti jų 
traukti lauk. Tokiu būdu 
dentisterijai reikėjo ieško
ti būdų kaip pataisyti dan
tis, nesugadinant žmogaus 
grožio. Metalurgai ilgai 
mėgino įvairias medžia
gas, pradedant nuo molio 
iki brangiausios platinos. 
Jungė įvairias medžiagas 
skirtingais kiekiais, kol 
surado tinkamą medžiagą 
dantims taisyti. Reikėjo 
moksliškais metodais ap
skaičiuoti asmens raume
nų jėgą, oro spaudimą, že
mės traukimą ir kai kurių 
skysčių bei medžiagų prin
cipus. Mechaniškai, fiziš
ki, sanitariniai ir patologi
niai apskaičiavimai turėjo 
būti aiškiai suprantami ir 
pritaikomi prie kiekvieno 
dantų aparato. Taigi, nuo 
1875 metų iki 1890 metų 
yra skaitoma mechaniš
kuoju dentisterijos perio
du.

Bet štai, 1890 metais Mi- 
ller pasirodo su savo su
rasta fokusinės infekcijos 
teorija ir tuo nustebina pa
saulį. Miller teorija sako, 
kad bakterijos tarpiai au
ga nesveikų dantų puvė
siuose bei jų šaknų galuo
se ir tuo suteikia daug sis- 
tematiškų ligų. Miller teo
riją patikrino Kich ir Hun- 
ter, o 1895 m. X spinduliai 
visai užtikrino jų teorijos 
teisingumą, šios teorijos 
patvirtinimas palengvino

HYDE PARK, MASS.

LEOMINSTER, MASS.
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Monėy available for mortgage
j loans ■!

i Leominster Federal Savings |
And Loan Association

5 Avon, Mass
£ . .. ..... . . .

Ėdikus
Sdtisage & Provisioh Co

Manūfactųrers and Wholesalers of 
Champion Brand Food Products 
19 Camden Street — Lynn, Mass. 

Dial Lynn 5-0178

GARČNER, MASS.

+h6 mAnsion HOUSE
Wines — Alės — Liquors

7—11 We»t Lyndt St. Tel. 1207 Gardner,

nos daktarą, nes tuo laiku
kitokių nė nebuvo. Istori
jos daviniai mums rodo,
kad dentisterija, kaipo
profesija, turėjo atsiskirti
nuo medicinos.

Kaikurie mokslo vyrai, 
turį vadovaujančias roles, 
troško mediciną ir dentis- 
teriją palikti kartu, kaip 
senovėje buvo. Bet dr. 
Horce H. Heyden ir Dr. 
Chapina Harris pradžioje 
devynioliktojo šimtmečio 
Maryland universitete įne
šė sumanymą dentisteriją
atskirti nuo medicinos. Jie
pasiuntė prie medicinos
fakulteto įsteigti atskirus
dentisterijos kursus, bet
dėl nežinomų priežasčių šis
sumanymas buvo atmes
tas.

b Avis hAr6wAre co.
Hardttare, Paints, Oils. Varnishes

£ Agricultural Implemerits — Sportinę Goods

> Gardner, Mass.

-------- --------«------------i— .......................... ..................................... ..........—_------------ »_

GOODNOVV PEARSON’S
į Gardner’s

Shopping Center

žolių garuose ir nuosėduo- 
se. Bet dentisterija sutiko 
aštrią kritiką, nes jai buvo 
lemta gimti jau mokslui. 
žydint, nors visuomenė dar 
nebuvo užmiršusi prieta- J 
rų, trukdančių ir dentiste- 
rijai plėtotis.

Besiplečiant dantų gedi

kiekvienas žingsnis buvo 
labai gerai apgalvotas ir 
atsargiai įvykdytas.

Plečiantis dentisterijos 
žinioms, mokymosi laikas 
prailgintas iki 3 metų. Be
pradedąs mokytis dentis
terijos turi būti baigęs ma
žiausiai high school. Bet

Pirmoji Pareiga
Bet iš to, kas čia pasakyta, negalima išvesti, kad 

darbininkams nereikia didinti atlyginimo. Darbinin
kas visuomet privalo gauti tokį atlyginimą, kuriuo jis 
galėtų tinkamai ir padoriai pragyventi. Tik sakoma, 
kad būtinai reikalinga turėti prekių kainų pastovu
mu. Ypatingai prekių kainų pastovumas reikalingas 
atžvilgiu į šeimos darbininką. Nevedęs darbininkas 
daugiau Iaimeja didesniu atlyginimu, negu šeimos tė- 
vas, jei prėkių kainos yra pakeliamos. Kainoms paki
lūs, šeimos tėyas nukenčia nevienu atveju. Taigi pre
kių kainų pastovumas ir net jų numažinimas yra rei
kalinga, kaip priemonė geresniam pajamų paskirsty
mui ir bendruomenės gerovei. Ši santvarka, didėjant 
šeimos pareigoms, didintų ir jos atlyginimą.

Mes nenorime sakyti, kad abelnas darbininkams 
atlyginimas savaime išrištų nedarbo klausimą ir ati
darytų fabrikus. Tankiai atlyginimo pakėlimas eina 
ne iš darbdavių pelno, bet iš pakeltų prekių kainų, ku
rias neturtingieji turi mokėti. Taigi pirmutinis reika
lavimas yra, kad mažiausiai uždirbą darbininkai gau
tų didesnį atlyginimą ir kad prekių kainos nebūtų pa-

• •

Prieš šimtą metų dabar
tinėj Baltimore College of 
Dental Surgery buvo įstei
gta pirmoji dentisterijos 
Thokslo įstaiga. Ta mokyk
la teturėjo vos kelis moky
tojus, mokytis tereikėjo 
per du metus po keturis 
mėnesius. Po keliolikos 
metų jau reikalauta moky
tis ištisus dvejus metus ir 
vienus i 
pas dentistą. Buvo laiko-’dantį išimti be skausmo.

pas suaugusius. Tas klau-| 
simas daug davė rūpesčių; 
vos gimusiai dentisterijos 
profesijai. Tūkstančiai1 
žmonių per dienas turėjo1 
kęsti dantų operacijų 
skausmus, tai dar ir dabar 
nėra visai paneigtas. Dr.

» H. Wells surado nitro ok-j
metus praktikos j sidą, kurio pagalba galime

bėti, kad šiemet Amerikos 
Dantistų Susivienijimas 
švenčia šimto metų sukak
tį savo profesijos. Minėji
mas įvyko 1940 m. kpvo 

į mėn. 18,19 ir 20 d. d., BaĮ- 
' timore, Maryland. Šio 
straipsnio rašytojas turėjo 
pakvietimą iš rengimo ko
miteto raštininko dalyvau
ti šiame paminėjime.

HOLYOKE, mass.

keltos, bet darbdavių pelnas sumažintas. Už tat reika
linga, tarp įvairių ekonomijos sričių, turėti protingus 
prekių kainų santykius.

. cz; ’
Klausimai Apsvarstymui

1. Kaip nepastovios kainos veda į nedarbo metą ir ne
geroves?

2. Kodėl reikalinga sudaryti pastovias prekių kainas?
3. Kaip per mažas darbininkams atlyginimas veda į ne

darbą?
4. Kas turėtų pirmiausia gauti didesnį atlyginimą?

»t

VALEY ARENA
£

I. . . . . . . . . . . . . .
'A\XXXX\X\X\XXXXXXXXXX -----------------------
,'"XXX\XXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

560 Bridge St., Holyoke, Mass.

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

ko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai £ u ropos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar dalyvau
ja muiluose jų kelių toliai ir ti. Tas 
viskas parodyta spalvuotu žemlaplu. 

Kaina 35c, 3 setai už $1.00.

M.ZUKAITIS
330 Dean Bld. 

Spencerport, N. Y.

HOLYOKE PRčbŪCĖfcS DAlRY
, «Z -i

Filtered and Pasteurized Milk
Jersey Milk, Buttermilk. Dari-Rich Chocolate Milk

172 Sargeant St. Dial 8228 Holyoke, Mass.
• » 4 «
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Parašykite Laišką!

e
G. D.

CSN.

NASHUA, N. H.

PHILADELPHIA, PA.
Ponia E. Navikienė ir O. Kar- D AKT ARŲ PASITARIMAS

į

!

jau ne-

GARDNER, MASS
ir

MINĖJO SUKAKTĮ
Kovo 19 d., p-lė Joana Bruz- 

gaitė, dukrelė pp. Antano ir

nuoširdžius linkėjimus ir 
sulaukti auksinio jubilie- 

K. Dryža.

tadienio sukaktį. Jo6 tėveliai su- ■

nilaitė šią savaitę daug laiko 
pašventė prie prisirengimo dai
nuoti Nashua, N. H., kovo 31 d. 
Valio Sąjungietės!

puošti. \ elykose ir didysis alto- draugams ir pažįstamiems už Pranciškos Brūzgų gyv. 5 Cha
nus buvo labai gražiai papuoš- dalyvavimą, sveikinimus, linkė- pel St., minėjo savo 12-tą gim-

NUOŠIRDI PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame pp.

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

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

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

275 Mair. St., Webster, Mass.

suaugusiems 75c., vaikams 25c. 
Visi nariai ir svečiai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Rengėjai.

Šv. Jurgio lietuvių par. bažny- Bartuliams ir Ječiams už suren- 
čioje Didžiojo Ketvirtadienio gįmą mums “surprise” bankie- 
repozitorija, Didžiojo Penkta- to? sausio 20 d. š. m. mūsų Si- 
dienio Viešpaties karstas labai Jabrinio Jubiliejaus proga, 
gražiai buvo prirengti ir pa- Taipgi dėkojame giminėms,

Neganu Praeiti Tyku

*

Penktadienis, Kovo 29, 1940

LAffRENCE, MASS.

džiaugiasi, kad mūsų

žmonių, nes mūsų 
yra pačiame miesto

Petras Raznauskas jau pradė
jo darbuotis Palangoje. Jisai 
kas vasarą prižiūri ten esamąją 
koplyčią ir paežeryje vasarna
mį, kuriame užlaiko krautuvėlę.

___________41!'!!!ll L».'!LL

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

slaugė; - H
p. Vanda Vaskelytė pradinius 

ir prirengiamuosius mokslus 
' užbaigė Norwoode.- Linkime p. 
.Vandai geriausių sėkmių slau
gės profesijęje.

Kun. Jonas Jaučius, MIC., ku
ris mokinasi Quebeke, Kanado
je, ir kun. Juozas Pauliukonis, 
MIC., kuris mokytojauja 
Thompson, Conn., Velykų šven-Į 
tėse apsilankė porai dienų pas 
savo tėvelius.

Leitinantas Juozas Černiaus
kas ir mokytoja Adelė Piniūtė 
Velykų šventes praleido su savo 
tėveliais Lawrence.

kuopos šekiai įvyki Norwood 
Junior High School auditorijoj, 
Washington St. Šokiai prasidės 
8 vai. vakare ir tęsis iki dvylik
tos valandos. Gros šaunus or
kestras. Įžanga tik 40 centų. 
Rengėjai nuoširdžiai kviečia vi
są mūsų jaunimą ir tėvelius da
lyvauti šiame Vyčių kuopos pa
rengime. Vytis.

tas. Visą puošimo darbą atliko jjmus ir dovanėles. 
Sesutės mokytojos iš Cambrid
ge. Velykų šventės praėjo didin
gai. Bažnyčia per visas trejas 
mišias buvo pilna žmonių. Bet 
per Prisikėlimo šv. mišias 6 vai. 
ryte nebuvo susikimšimo, kaip 
kitais metais, gal dėl to, kad 
buvo šaltas rytas. Prisikėlimo 
mišias ir sumą atnašavo kleb. 
kun. S. Kneižis, o antras 8 vai.Šiais metais labai gražiai bu

vo papuoštas repozitorijumas. ryte atnašavo kun. J. Petraus- 
Ponia L. Švenčionienė pašventė kas.
daug laiko ir meniškai viską į-Į 
rengė. Jai pagelbėjo Taberna- 
kuliumo draugijos narės ir Pet
ras Raznauskas, Sr. Didžiame 
Ketvirtadienį spėjama, kad ap
lankė mūsų bažnyčią apie 40,000 
— 50,000 
bažnyčia 
centre.

Žmonės 
bažnyčia yra gražiai dekoruoja
ma. Galerijos ir po galerijomis 
jau darbas užbaigtas. Šią savai
tę, dekoruojama virš galerijų. 
Žmonės,nekantriaudami tariasi, 
ar bus dekoruojama santktuari- 
jumas.

Adolfas ir Veronika Viskeliai. rengė te proga gražią “party”. 
_________ , P-lei Joanai buvo suteikta daug 

pp. Adolfas ir Veronika Vis- gražių ir brangių dovanų. Daly
kėliai priėmė Moterystės Sakra- ■ vavo apie 20 asmenų didžiuma 
mentą šv. Jurgio lietuvių par. mergaičių Joanos amžiaus. Jos 
bažnyčioje sausię 24 d., 1915 mamytės su pagelba kitų gimi
ni. Jie išaugino dukterį Vandą, nių visas atsilankiusias malo- 
slaugę, sūnų Alfonsą, optomet- niai pavaišino skaniais užkan- 
ristą, ir sūnų Adolfą, Jr., kuris džiais ir gėrimais. Viskas labai 
yra baigęs agrikultūros mokyk- gabiai prirengta. Mergaitės la
ją.___________________________ ; bai dėkingos pp. Brūzgams už

j p. Adolfas Viskelis atvyko iš vaišingumą ir už parvežimą į 
j Lietuvos, Padumblės ' ‘

Kovo 26 d. vakare parapijos Labanoro par. 1913 m. p. Vero- 
■” nika Viskelienė tais pačiais me

teis atvyko iš Kesvilionių kai-* 
mo, Subačių par. pp. Viskeliai y- 
ra Šv. Jurgio par. ir jos draugi
jų nariia. Visą laiką gyvena 
Norwoode. p. Adolfas Viskelis 
dirba Winslow Bros. dirbtuvėje. 
Turi gražų savo namą ir nema
žai žemės.

p. Viskelių sūnus Alfonsas, 
optometristas, praktikuoja Sci-

svetainėje įvyko “shower party’ 
p. Oną Babilaitę, slaugę, pa
gerbti, kuri yra susižiedavus su 
p. Adolfu Navicku, gyv. Weld 
Avė. ir kurių jungtuvės įvyks 

, šeštadienį, balandžio 20 d. Šv.
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje. 

Vakarėlyje dalyvavo apie 
šimtas p. Onos Babilaitės drau
gių, kurios pareiškė jai ir jos 
būsimam vyrui sveikinimus ir
linkėjimus ir apdovanojo gra-: tuate, Mass. Jam ten gerai se- 
žiomis ir brangiomis dovano- j kasi. Jeigu tik susidarys, pato- 
mis. į gios sąlygos, tai gal ir Norwoo-

1 --------------- j de atidarys skyrių, kad galėtų
j pp. Adolfo ir Veronikos Vis-’ ir lietuviams pasitarnauti patik- 

Julijona Andruškevičiūtė lai- kelių, gyv. Wilson St., duktė rinant akis ir prirenkant aki- 
mėjo du medalikus iš “Boston Vanda, kuri užbaigė slaugės nius. Lietuviai pageidauja, kad 
Herald” — “Grade Champion” mokslus Providence ligoninėje, i Dr. Alfonsas Viskelis atidarytų 
ir “School Champion” už rašy- vasario 3 d. š. m. kurį laiką dir- J ofisą šioje kolonijoje.
bą. Ji lanko Šv. Marijos parapi- bo Norwoodo ligoninėje, o šio-Į pp. Viskeliai yra “Darbinin- 
jos vidurinę mokyklą. mis dienomis gavo kvietimą ir ko” skaitytojai ir rėmėjai.

Aušrelė, jau praktikuoja Providence, R. Į CSN.

kaimo, namus.

IŠ M. S. 27-tos KUOPOS 
VEIKLOS

Moterų Sąjungos 27-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks balandžio 1 d., Šv. Jurgio 
par. bažnytinėje svetainėje. Su
sirinkimas begalo svarbus todėl 
kviečiame visas nares dalyvau
ti, ir kurios galite atsiveskite 
nors po vieną naują narę. Perei
tame susirinkime prisirašė pa
nelė Emilija Čeikiūtė A. V. P.

PADIDĖJO ŠEIMA
Nornood, Mass. — Ketvirta

dienio ryte, kovo 28 d. Dr. ir 
ponia A. Gasson, 937 Washing- 
ton St., susilaukė dukters. Mo
tina ir dukrelė yra Norwoodo li
goninėje. Dabar Dr. ir p. Gasson 
turi porelę: sūnų ir dukterį. 
Sveikiname!

Darbininku Radio 5 Metų Sukakties

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

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

Dalyvaus Įžymios Dainos Ir Meno Pajėgos 
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

1

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 Rd., S. B. 
EI. Rusienė,

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

224 Athens St. So. Boston 
J. Baltušis,

322 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 Ave^ Norwood 

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

0.1Vaškienė,
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. GI avi c ko Bučernėje, 
237 Millbury S., Worcester

Jei Negalite Atvykti 
I Krautuvę

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

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

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

LDS 65-tos kuopos metinis 
šventės minėjimas įvyks Šv. 
Juozapo dienoje — balandžio 14 
d. š. m. Narių intencijai bus tą 
dieną atlaikytos šv. mišios ir 
visi nariai “in corpore” eis prie 
Šv. Komunijos 8 vai. ryte. Po 
mišių bus bendri pusryčiai. Visi 
nariai prašomi neužmiršti virš- 
minėtos dienos ir atminti, kad 
jų pareiga yra bendrai dalyvauti 
šv. mišiose ir pusryčiuose.

Valdyba.

Kovo 31 d. įvyks Mot. Sąjun
gos 58-tos kuopos gražus teat
ras vardu “Trys Mylimos”, 3 
vai. po pietų.

Bus ir kitokių margumynų. 
Pasižadėjo dainuoti gabios so
listės iš tolimo Norwood, Mass., 
kaip tai p. E. Novikienė, p-lė O. 
Karnilaitė ir kitos. Joms pianu 
pritars p-lė Julė Vilkišiūtė iš 
Norwood’o. Bus ir kitokios mu
zikos. Gauta žinių, kad atvyks
ta į tą parengimą Sąjungietės ir 
iš kitų apylinkės kuopų. Lauk
sime. Kaina tikieto labai priei
nama, tik 25 centai. Nashua’ie- 
čiai ir apylinkės gyventojai ne
pamirškite dienos kovo 31 d., 
bažnytinėje svetainėje, 119 
Temple Street, 3 vai. p.p. M. S. 
parengimas. Vaidintoja.

sunkią padėtį, siunčiame 
$555.55 čekį ir linkime kel
ti lietuvybę Vilnijos krašte 
ir kad trispalvė Lietuvos 
vėliava plevėsuotų Gedimi
no kalne per amžius”.

Ačiū, Jums, Nashua lie
tuviai, dirbkite ir toliau 
ranka rankon, petys į petį.

Jonas Budrys,
Lietuvos Generalinis 

Konsulas.

»

Kovo 31 d., Šv. Kazimiero pa
rapijos Sodalietės nepaprastu 
smarkumu rengia labai juokin
gą vaidinimą: “Daktarų Pasita
rimas”. Vaidinimas įvyks Šv. 
Kazimiero parap. salėje, 331 
Earp St. Vaidintojos sodalietės 
porodys daktarų “specijalybę”. i 
Vaidintojos, nors ir visos mergi
nos, bet vaidinime atliks dakta
rų roles. Nepamirškite, kad po 
vaidinimo bus šokiai, gros pui
kus orkestras, kuris susideda iš 
n muzikantų, Bill Ballay. Šokiai 
prasidės 9 vai. ir tęsis iki vėly
bos nakties. Vaidinimui ir šo
kiams tikietas tik 40c. Visi 
kviečiami dalyvauti, būsite pil
nai patenkinti, ir iš toliau atva
žiavę nesigailėsite pamatę juo
kingą “daktarų pasitarimą” 
scenoje.

Nashua, N. H. — Ameri
kos mastu nedidelis mies
tas. Ne tiek daug tenai ir 
lietuvių. Bet mažos kolo
nijos, kaip tik įrodo savo 
prisirišimą prie tėvų že
mės ne žodžiais, skambio
mis rezoliucijomis ir rei
kalavimais, bet darbais. 
Nashua lietuviai, 
kartą įrodę savo duosnu- 
mą, ir dabar, be išimties 
visos draugijos susitaru
sios, susijungė ir išrinko 
bendrą komitetą iš pirmi
ninko — Simano Ulcicko, 
pagelb. — Ievos Glavec- 
kienės, sekret. — Felikso 
Buslavičiaus ir St. Radze
vičiaus ir iždin. — Kazi
miero Nadzeikos. Tokio 
bendro darbo ir rezultatai 
gražūs — iš Nashua gau
tas čekis sumoje $555.55 
su sekančiais žodžiais: — 
“Mes, Nashua N. H. lietu
viai, sveikiname lietuvius 
vilniečius, ir, atjausdami

LDS Naujosios Anglijos
Apskr. Komisijos Susirin

kimas
Sekmadienį, kovo 31 d., I 

1 vai. p. p., “Darbininko” 
salėje, 330 E St., So. Bos
ton, Mass. įvyks LDS N. A. 
Apskr. komisijos susirin
kimas, pasitarti pikniko j 
reikalu, kuris įvyks gegu-, 
žės 30 d., Alontello, Mass. 
Prašome prisiųsti atstovus 
iš Šv. Roko par., Montello, 
Mass. Valdyba

VEDYBINIO GYVENIMO 
SIDABRINE JUBILIEJAUS 

SUKAKTIS
Mūsų lietuvių tautos pašelpi- 

nio klubo pirmininkas, Jonas 
Klevas ir jo žmona Marijona, 
gyvenantieji 1123 Wallace St., 
Phila., minėjo savo vedybinio 
gyvenimo sidabrinę jubiliejaus 
sukaktį. P. J. Klevas daug daly
vauja tautiniame veikime ir 
daug darbuojasi klubo gerovei. 
Ponai Klevai išauklėjo šeimą 
tikrais lietuviais ir pilnai prak
tikuojančiais katalikais. Jauno
ji karte, vaikai, atsidėkodami 
tėvams, jubiliejaus proga labai 
maloniai pagerbė savo tėvelius, 
ir gausiai apdovanojo vertingo
mis dovanomis. Rašėjas šių žo
džių jubiliejaus minėtojams rei
škia 
linki 
jaus.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

VsIliamJ.Chisholm
j GRABORIUS

i “Asmeniškas Patarnavimas” Į

; 331 Smith St., •
[ PROVIDENCE, R. L

Telephone: ,

Į Ofiso: Dexter 1952
' Namų: PI. 6286 (

Balandžio 6 d., Šv. Petro 
Povilo pašalpinė draugija rengia' 
35 metų jubiliejaus sukakties 
minėjimą. Programą sudaro va
karienė, prakalbos ir šokiai. Mi
nėjimas įvyks G. A. R. Hali sve
tainėje, Chestnut St.

Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga

130 Granite Street, 
Ouincy, Mass. 
President 7100



Penktadienis, Kovo 29,1940
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VIETINĖS ŽINIOS!

IŠ LDS 1-mos KUOPOS
SUSIRINKIMO

*** BALIUS INTERTYPOS ŠOKIAI "DARBININKO

-

7

Šeštadienį, Kovo 30 dKovo 27 U. 7 vai. ryte Deąco- 
ness ligoninėje mirė Marė Dau
nienė (LeičiŪęytė) 51 m. am- 

1. Pa šaipi n as draugija^ ŠA* M SsjHnour St., NeW
:us - ŠOKIAI, šokiai žada bū-;Britain’ Conn. paėjo iš Lietuvos 

ti nepaprastai šaunūs, nes pir- Atvy^° i
mieji po Velykų. Tai bus progą 

mite Mius-'šokiai su '22;. j susitikti savo draugus ir puĮįs-, Dauni ir dukterį
vos Dukterimi, kurie įvyks ba- tamus lr Psuaujmti pažintis. mysoų Maurų amnerj
tadžio 27 d. i m.. Munieipai «iauMa p”elionis kūnM B Bostonp
Building salėje. Tas balius bus ; tmp^vaamamas sąyųs — -----
jau kuopos jubiliejiniais metais. 
Būtų malonu, kad visi LDS na
riai su šeimomis dalyvautų ta-i 
me ; Kartais net mylimuosius biskį «... A b Boston M-

Prisiminta ir kuopos istorija, paerzinti, jeigu jie apsnūdę. J^^ąisis, Dorchester, Mass....... -* 
Manoma, kad nors sutraukta! šokiai. tai vra ne kas kitas, kain Ę. J^^skienė, §O. Boston, Mass. ..

ir kitų. j M. Ęąčimavičįenė, So. Boston, Mass.
p. Mykolas Pąųnis nuoširdžįaį' CJįąg. ^ą}ęnite§, Ęoxbury, Mass..........

dėkoja kun. P- Virmauąkiui, šv. i A* Lęąčiauskas, Dorchester, Mass. ...

................■■■■■■■...............   W*įi»-»«**.iiiE

savo intencijai šv. mišias ben
drai prisiartintų prie Dievo Sta
lo-

Antrąs dalykas, tai rengia-

šeštadienį, kovo 30 d., š. m., 
vakare, Municipal Buldg. salėje, | 
So. Bostone, įvyks ŠV- Jonp Ę. B1------- -- _ _

LIŪS - ŠOKIAI. Šokiai žada bū-'
Rėmėjų Eilės Auga

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

Antradienį, kovo 26 d., š. m., 
vakare, “Parbininko” salėje, So. 
Bostone, įvyko mėnesinis LDS 
1-mos kuopos susirinkimas. 
Tarp kitų bėgančių reikalų buvo 
ilgiaus diskusuota šiais metais 
pripuolantis organizacijos jubi
liejus. Kadangi jau 25 metai kai 
kuopa įsikūrė ir gana gražiai 
per tuos 25 metus darbavosi, tai 
ir verčia reikalas šiais metais 
kreipti daugiau dėmesio į paren
gimus, kurie vadinsis jubilieji
nių metų parengimai. Pirmiau
siai kuopa nutarė atsikreipti 
per savo organą “Darbininką” į 
visus kuopos narius su paragini
mu, kad visi dalyvautu savo or
ganizacijos globėjo Šv. Juozapo Priimta du nauji ir veiklūs 
užprašytose šv. mišiose, 
bus atnašaujamos balandžio 14, iš Dorchester ir Juozas Švag- 
š. m. 8:30 vai. ryte. Visi nariai dys, iš So. Boston. Sveikiname.

Rap.

i meriką 1905.
Paliko dideliame nuliūdime ]

Po gavėnios, kaip jaunimas, taip ir suaugusieji, 
jilgę laukia “Darbininko” Intęrtypos šokių, kuriuos 

£v. Jono Ev. BĮ. Pas. Draugija, ateinantį šešta
dienį, feovo 30 d., 7:30 vai. vakare, Municipal Building 
salėje, Ę- Broadway, So. Boston, Mass. Šiems šokiams 
gros ĄJ Steyęns orkestras. Šv. Jono draugijos nariai

Birželio-June 9,1940

rūšies šeimyniškas ir draugiš- NeW Britam trečiądiąpį, pygįstątę įš įwų šokių pelno išpirkti keletą Interty-
kas pasilinksminimas po ilguP9S notų, 1» Ui (įąugelis šios draugijos narių stoja į 

; darbo valandų ir ilgesio pama-,8?' °J™ ,vy e' rėmėjų eiles. Šią savaitę į rėmėjų oiies įstojo sekantie-
tyti tą ar kitą mylintį asmenį. 5“ kovo 30 d. 13 Sv. Au- »-• . ..f . . r

■ Kartais net mylimuosius biskį <|nejaus par, brfpjcioę Sv. Ma- _ Ambrose. So. Boston. Mac-................................... S1.00
.ll.

Romuvos Parke, Montello, 
Mass.

Prašome visų ruoštis į šį 
išvažiavimų.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

kad nors sutrauktai šokiai, tai yra ne kar, kitas, kaip 
bus galima patalpinti kartas tįk savos rūšies sėkmingas ar 
nuo karto laikraštyj “Darbiniu- gudrus patyrimas širdies reiką- 
ke”. Bus malonu iškelti mūsų ių su juo ar su ja. Oja ir pasi- 
narių garbingi darbai ir jais pa- reiškia jaunimo visa diplomati- 
sidžiaugti bendrai visiems pasi- ja bei strategija. Senesnieji bei
dalinti tomis žiniomis.

Juozas M. Pilis
laikrodininkas

r*aniuodu įvairiausios rflSlea 
elnius Ir sidabrinius daiktus

au«

Petro lietuvių pąr. klebonui už ■ įy Agota Mockąpetriai, Dorchester, Mass. $2.05
aprūpi-1—  ----- ------- ----------- . -- —
šv. Šaifrą&entais, 
tąmavipaą ir surąminimą.

_____ _ _________ ~ PP- Dąųpiaįyrą “r 
jaunesnėsės motinos išsprukę s kaitytęjąj. ‘Dąrbi 
valandai iš uždaryto buto, prisi- « . . . .
minus vakarykščias laisvas die-' P‘ Mykpluj j° duJh®*

vedę į šokius vyksta irgi kelerio- 
pais sumetimais. Motinos lydi 
- - - -...........................>' kurios nariai, būtent, p. Elena Rusienė, j dukreles ir gudriai seka, kur ir 

ndžio 14. iš Dorchester ir Juozas Švag- su ^uo praleidžia vakarą, gi
š. m. 8:30 vai. ryte. Visi nariai dys, 
yra prašomi susirinkti pusva-, 
landį ankščiau po bažnytinėn! 
salėn iš kur susitvarkė “in cor-' 
pore” maršuosime išklausytų! 
šv. mišių. Būtų labai gražu ir! 
pageidautina, kad nariai priei
tų išpažinties iš vakaro, kad per

ŽINUTĖS

DAKTARAI

Sužinojau, kad kunigų Marijo
nų šventinimuose Hinsdale, III., 
kovo 6 d., dalyvavo ir brolis An- 
toninus, O. P., mūsų buvęs An
tanukas Jurgelaitis. Jis buvo 
savo dominikoniškuose rūbuose, 

i Gerai atrodąs. Už kelių metų jo 
primicijos seks jo artimų drau
gų kun. Naudžiūno ir kun. Šmi- 
gelskio. Ačiū Dievui, kad So. 
Bostono lietuvių tarpe vis ran
dasi pašaukimų.

I

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROAPWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki » v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
8ubatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRei
(HEPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 H APVARO STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Man.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — A

i

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MO.,
(Lietuvė gydytoja)

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutartj.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakinis
OPTOMETRISTAS 

447 8roadway 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Semtomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Darbininko” 
ininko” re- 

valandai iš uždaryto buto/priM-l J«*W» <*•$»•*

neles linksmai pasigriebus savo 
bendro likimo draugę suka ir di
džiuojasi, kad ji jau karą lai
mėjo — saviškį uždarė, o patį 
atvyko valandėlei paūžti. Vyrai, 
kaip vyrai, turi akompanuoti... 
Apsauga yra reikalinga, taigi ir 
susidaro pilnuma, kuri nuo se
niausio lig jauniausio šokiuose

Rimtai serga Albertas Helger- 
manas, Mass. Generalinėje ligo
ninėje. Kovo 26 d., jis gavo Baž
nyčios paskutinius sakramen
tus. Melskimės jo gerovei.

Velykų savaitės atostogavimo 
proga, Šv. Petro par. bažnyčio
je, apart vietinių kunigų, laikė 
šy. mišias: kun. J. Skalandis, 
kun. A. Baltrušiūnas, kun. J. 
Daunis ir Tėvas Geraldas, S. P. 
atlankė vietinius kunigus Tėvas 
Pranas Aukštikalnis, S. J., kurs 
buvo, kelioms dienoms, apsisto
jęs pas kun. P. Juškaitį.

Kovo 27 d., vakare, įvyko 
Pranciškonų Tretininkų pamal
dos ir susirinkimas. Po ligonių 
raporto, kurių dabar daug ran
dasi, buvo skaitytas parapijos 
veikimo komisijos laiškas. Ja
me prašoma, kad Brolija su
rengtų ką nors pelningo didini
mui parapijos išvažiavimo fon
do ir suorganizuotų savo stalą 
pačiame išvažiavime, kurs įvyks 
Romuvos parke, Montelloje, bir
želio 16 d., 1940. Laiškas nuo
taikiai priimtas ir nutarta uoliai 
veikti. Brolija prisidės prie 
parsitraukimo “Stebukladario” 
'mažojo choro parengiman.

rei Oną*,

linimą jo pylimos žbioms Ągptg, Švedienė, Šo. Bostoų, Mąss............
akramenUis, dvasinį pa- juow^ gvagdys, So. Boston, Mass............

F- Krąųčiūnjis, So. Boston, Mass. . 
U Salcąląuskienė, So. Boston, Mass........
M- MįękewĮcz, Porciiester, Mass................
A- Ęroojts, Dorchester, Mass.....................
J. įSIąnina, So. Ooston, Mass........................
Ęlepa Pįnęlienė, So. Boston, Mass............
K. Jrįnka, So. Boston, Mass........................
M- Pašafcarnienė, So. Boston, Mass..........
A Ayį^ienė, £0. Ęoston, Mass....................
K. Miąuroųis, So. Boston, Mass................
P. Dobilas, Whaltham, Mass.......................
Ę|ęna Tamošiūnienė, So. Boston, Mass. 
S. S. So. Boston, Mass..................................
M. Gricius, Dorchester, Mass....................
Mrs. A. Vervečka, Dorchester, Mass. ... 
Martin Miklušienė,

Labai dėkojame visiems rėmėjams 
paramą.

SVEČIUOK PAS LIETU
VI ADVOKATĄ

....
Kovo 16 d. ląiįte parado &>. 

Bostone pas adv. Joną Grigalių 
svečiavosi įžyipū? Bostono mies
to viršininkai, Būtent, p. Henry

I 
I I

bęi baliuje turi savotiško malo- Parkman, Jr., Bostono miesto 
numo. Taigi ar stebėtina, kad korporacijos patarėjas,^ miesto 
tokia milžiniška Joninės draugi-. 
ja jau dabar ruošiasi, kad visus: 
svečius skaitlingai atsilankiu
sius kuogražiausiai priimti. Ir 
nestebėtina, kad ateina žinių 
kurios kalba apie nepaprastu 
susidomėjimą tais Joninės šo
kiais, kurie įvyks šį šeštadienį, 
kovo 30 d.. Municipal Bldg. sa
lėje, So. Bostone, vakare.

Tad, Valio, kas tik gyvas į šo
kius! — Būsiąs.

■ ——y—’
Šią savaitę vieši pas savo tė

velius klierikas Jonas iuroms- 
kis. Jis bus šventinamas į sub- 
deakonus geg. 1 d., į deakonus 
geg. 22 d.

Toje pačioje šv. Jono semina-' 
rijoje bus šventinamas į kuni
gus deakonas Abračinskas, geg.

' 3 d.
Minimoje Bostono diecezijos!

tąrybįnįnjsąs Jąmes LtoMĮ; 
ex-aenątorįus Jo^ph F. P’Con- 
nell, naujas White Fund yedė- 
jas; ręprepentątas Thomas Dor- 
gan; Pred A. Moncevičius, Mu
nicipal Survey ekspertas; Mr. 
and Mrs. James Tobin, Bostono 
mayoro brolis; Mr. James Bur- 
ke, gimimų, mirimų ir vedybų 
registruotoja«; Dr. V. Dusevi- 
čiųa; Pr. Pąųl Tįęrney; Ęoptono 
Riesta teisių jjtepartmento ąa- 
riąį ir ųąrįai įvąirįų nuėsto Ąe- 
partnotų, V. Mįtį p. ądv. įr po
nio* draųiąi.

Vi» ĮĮj^Mi prąleido laiką.
Bap.

i

i

5ĄJURN^W§I-

seminarijoje apart deakono Ab- 2 4- ,'^are-
- - - __ __ sv- Pėtpo Mpap. bąžpytipeje są-

mokii Mieriki‘"Šldnstavia^ ls>’ K^iaipos vi-
sos narės skaitlingai dalyvauti 
susirinkime. Valdyba.

račinsko ir klieriko Žuromskio,

ir klierikas Saulėnas ir penktas 
puslietuvis — Mr. McCarthy, iš 
motinos lietuvės.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Kovo 31 d., 3 vai. p. p., įvyks 
Marijos Vaikelių Draugijos me
tinis velykinis parengimas. Į- 
žanga maža.. Programa įdomi. 
Kviečiami visi.

PARSIDUODA grosernė, 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. Annie 
Shimkus, 38 Union St., Cam
bridge, Mass. (26-29-2)

ADVOKATAI

A J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon St, Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154 

101 Baxter St„ So. Boston, Mass.
TeL ŠOU 4673 

NAMŲ:
35 Hunnewe!l Avė., Brighton 

Tel. STA 8659 !

I

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailius 
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadway) 
8outh Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2733
Namų: TALbot 2474

MOVERS—

OiftancB

326 - 328 West Broadway 
^aBoston^Masg^J

......... ti
Telephona 

•O. BOSTON 
IBMVe

; Į Tel. 3826 Namų Tel. 5307

UKy N. Y«H«
LIETUVĖ ADVOKATE
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfieid, Mass.

I

BayViewM#torS«rvke
8TUOEBAKER %

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8thSt.,
South boston, mąss.

Joe. Kapožlūnas Ir Peter Trežloka*

s

............ $1.00 

............ $1.00 

............$1.30 

............$1.00 

............ $1.00 

............ $1.00 

.............$1.00 
............ $1.00 
.............$1.00 
.............$1.00 
.............$1.00 
............ $1.00 
.............$1.00 
............. $1.00 
.............$1.00 
.............$1.00 
.... ........ $1.00 
..... ....... $1.00 
už aukas ir

u

South Bosten ferage
BROLIAI STRAKĄU6KAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston. Mass.

. ...........—a—
ir kuri jauniausioji nesiklausus ?.
— Klausyk, Mortuk, — man-! 

dagiai aiškino Magdė. — ten 
bus duodamos dovanos ne me
tais seniausiai ar jauniausiai 
nuo jos gimimo, bet nuo jos vy
ro mirties. Tai yra kiek metų 
našlystės, tai tas ir parodys se
numą ar jaunumą našlės...
— A! Tai šitaip?! -— Nusiste-■

bėjo Morta net prasižiojus, —! Artojaus fondo komitetas ne- 
je> taip tai žinai . Magdute, tai vilkinant, štai ką turėtų padary- 
gražus dalykas, bene būsiu aš ti: 
viena iš jauniausių. Bėgsiu siųti 
kostiumą, nes ir už kostiumų 
gražumus bei kuklumus bus 
duodamos dovanos. Išsikepsiu 
ir “karvojų”. Lig pasimatymo!

Nugirdęs.

Kiip SmiuMiS "Artojaus”

--------------- JI'.1.1 --------- Į.1 J-....1 ■ 
nesunku buvo padaryti, bet gai
la, nesiteikė tai padaryti”.

Iš to kas pasakyta darosi iš
vada, kąd Artojaus fondo komi
tetas dar su p. Rimša nėra atsi
skaitęs. Kadangi aukas rinko iš 
visuomenės, tai visuomenė turė
tų žinoti ką su tomis aukomis 
Artojaus fondo komitetas yra 
padaręs.

1. Kiek ir kas aukavo?
2. Kam ir kiek iš tų aukų iš

mokėta ?
3. Smulkmenišką apyskaitą

turėtų paskelbti viešai spaudo
je. R-tas.

LAIMINGI TĖVAI

I

MOTE1Ų SĄJUNGOS 
KUOJOS BALIUS i

Moterų Sąjungos vietinė kuo
pa, So. Bostone, rengia šaunų ir 
linksmą našles pagerbti balių, 
kuris įvyks balandžio 6 d., 7:30 
vą|. vajįr#, šv. Petrų parapijos 
salšje, jjg E. 7th SL Balius žk- 
dą būti jėofnus, nes bus duoda
mus dovąnos kiekvienam prie 
į^angųs ir be to, dar bus apdo
vanot* seninusioji įr jaukiausio
ji našlį aafiys.
— Qerą (peną, |4ortute! Kur 

gi taip skubi, gal rengies į naš
lių balių, pati būdama našlė? 
— Užklausė Magdė Mortos.
— fierą dieną, gerą dieną! Sus- 

mildamoe, Magdute, nedarykite 
i sąmatos toms našlėms rengda
mos joms pagerbimą! Juk kas 
matė, kad aš ar kita panąši naš
lė norėtų dėl dovanos pasakyti 
kiek ląeti} turiu!.. Dabar eik į 
tokį balių, nors jau sako, kad 
ten būsi pagerbta, bet reiks duo
ti atskaita, kiek senumo arba 
jaunumo? 0 kaip žmonės neži-

Skulptorius p. Petras Rimša, 
grįždamas į Lietuvą paliko “Ar
toją” Bęptono muziejuje su są
lygą, kad susidaręs komitetas 
jam už tai atlygins nors tūks
tantį dolerių. Komitetas sudary
tas, kurio pirmininku, rodos 
buvo išrinktas p. S. Minkųs.

Komitetas atsišaukė į draugi
jas ir pavienius asmenis, prašy
dami aukų. Aukavo draugijos ir 
payienįai asmenys, bet kiek tų 
aukų surinko, tai komitetas kol 
kąs nepaskelbė ir turi būti su p. 
Rimšą dar neatsiskaitė, nes p.

Pereitą antradienį, kovo 26 d. 
pp. V. ir A. Zarembai, gyv. 366 
W. Fourth St. susilaukė dvynu
kų, abu sūnūs, p. A. Zarembienė 
(Drobavičiūtė) yra Camey li
goninėje. pp. Zarembai apsive
dė birželio 4 d., 1939. Taigi dar 
nė metam nesuėjus jau turi du 
sūnų. Sveikiname ir linkime pp.

>, Į Zarembai geriausių sėkmių!
J.1 g.'J.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA Grill — restora
nas, atdaras kiekvieną dieną, 
orkestras groja 5 vakarus į sa
vaitę. Taipgi radio broadcasti- 

. v . „ . - ,na šeštadieniais 2:30 iš stoties
skulptoriui Petrui Rimšai, klau- WBRY, Waterbury. Parsiduoda 
sant Darbininkų Radio progra-'• įvairūs likeriai. Vieta puikiai į- 
mos, vasario 17 d., “prieš akis rengta dėl 250 žmonių. Savinin- 

9 stovėjo Artojaus fondo komite-'kas parduoda dėlei nesveikatos, 
tai ir pąn.’ ' Rašykite Stanley Tiknis, 501

Be to, p. Petras Rimša savo'N. Main St., Waterbury, Conn.
Parduosiu prieinama kaina.

L«»

ląiškę “Darbininkui”, kuris tilpo 
antradienio numeryj, kovo 26 d. 
š. m., tarp kitko rašo:

“Buvau prašęs “Artojaus” 
fondo komiteto gerb. pirmininko 
kalbamąją prenumeratą apmo
kėti (einąnt pro šalį rodos tai

REIKALINGA jauna moteris 
namų ruošos darbams. Atsišau
kite pas Mrs. Koenig, 381 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

(29-2)

VMMM DAIKTŲ KRAUTUVES
jaunumo? Q kaip Žmonės neži- RIHctl pas biznierius mSsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 
no kiek turiu tai rodos1 <ke,blM* “Darbininke" apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus Ir ma-

, . t ’ ■ x 'Snlal oatamauia. Nulis i bile kuria krautuve naša k v kitę, kad iu sk
net ant širdies lengviau... — uz- 
Haicrž Morta

— Bet klausyk Mortuk, — aiš
kinu Magdė, — ten niekas tavo 
ar kitos metų senumo ar jaunu
mo neslidaus... —
— Kaip nesiklaus, — pertrau

kė Morta, — juk ten aiškiai pa
sakyta, kad dovanas gaus se
niausioji ir jauniausioji našlė. 
Kaip sužinosi, kuri seniausioji.

I ?n|al NuRjf | bUf kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą
Wtžte f'9i»itinlr)ką”

Povilas Bushniiįiąs
48 C&E8GSNT AVENUE, 
Tėlephone COLumbla 6702 
» SAVIN fllLL AVENUE. 

DORCHESTER, MASS.

Peridns Metei
R. Baltrušiūnas ir p. Kllnga, Sav. 
7|f Braa6way, Tai. ŠOU 3l2f 

SO. BOSTON, MASS.

Ui J

K. Šidlauskas
•18 E. 8ROAOWAY.

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

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonių 
kai. korte skelbiasi “Imrblninke” tik 
tai vert! skaitytojų paramos.

VM skaibkitte “Darbininke”.

: Queen Am Laundry, Ine:
; 7—9 Ellery St., !
; So. Boston, Mass.
! Tel. ŠOU 2923 '

Jei norite, kad Jūsų drabužis* 
būtų tvariai atplauti.

> paveskite tl darbą mums

PeterP.PIevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall, Stųt Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—-6—9—12 mėnesių iėsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMU
Taiso Ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainos žemos 

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

Apskaltllavimai ir patarimai dykai

Lietinis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

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

11 Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti

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

GRABORIAI

S. Barasevičius liūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBS8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

i

■ -

JosephV.Casper 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
Sa Boston, Mass. 

Patarr-avimas Dieną ir Naktį.
Realdence: 198 M St.. So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. 8OU Boston 3960.

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mas3.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUELIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. 8OU Boston 2808
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Rytinių Valstybių Žinios
DARBINiNĖAS

* -nr
s

8 '

LRKSA Can. Apskričio
Minėjimas

LRKSA Conn. apskritys su
laukė 25 metų gyvavimo jubilie
jaus. Per šį laiką apskritys nu
dirbo labai daug naudingų dar
bų. Kuopų ir narių skaičius žy
miai padidėjo. Apskričio nariai 
dirbo labai vieningai ir nuošir
džiai.

Šį 25 metų jubiliejų Apskri
tys šįmet nutarė iškilmingai pa
minėti ir pagerbti senuosius 
narius. Nutarta vasaros laike 
surengti didelį pikniką, kurio 
paruošiamieji darbai jau vykdo
mi.

Kovo 10 d. parengimo komi
sija, susirinkusi pas Conn. Aps
kričio pirmininką p. Poškų, 
New Britain, nutarė ir paskyrė 
piknikui dieną ir vietą. Pikni
kas įvyks rugpiūčio 4 d. 1940, 
Lakewood’e, Waterbury. Pikni
ke bus labai puiki programa; 
pikniką filmuos gerai žinomas 
filmininkas J. Januškevičius iš 
Hartford. Bus gabių kalbėtojų. 
Piknike gros Edvardo Degimo 
orkestras. Jaunimas tikrai tu
rės geriausią progą pasilinks
minti. Komisija deda visas pas
tangas, kad šis piknikas būtų 
atmintinas kartų kartoms. LRK 
SA Conn. apskričio parengimų 
komisija prašo visų draugijų 
nerengti rugpiūčio 4 d. kitokių 
parengimų ir kviečia visus daly
vauti šiame milžiniškame paren
gime. A. P. Krikščiūnas.

NEW BRITAIN, CONN.

PARENGIMAI
Kovo 30 d., šeštadienio vaka

rą, 354 Park St., salėje yra ren
giama margučių vakarienė, ku
rią rūpestingai ruošia šv. Onos 
merginų ir moterų draugija. Ko
misija nuoširdžiai kviečia visus 
vietinius ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Yra skiriamos trys 
dovanos už gražiausiai numar
gintą margutį.

Kovo 31 d., sekmadienį, tuo
jau po šv. mišparų, įvyks kor- 
tavimo vakaras, kurį rengia 
LRKAS 109 kp. Čia taip pat ga
besniems žaidėjams bus teikia
mos dovanos. Bus užkandžių bei 
minkštų gėrimų ir Atvelykio 
margučių. Šis vakaras įvyks 
parapijos salėje, kampas Stan- 
ley ir Church gatvių. Kviečiami 
visi dalyvauti, ypatingai nariai 
nepatingėkite pasirodyti.

Kovo 25 d. po dviejų mėnesių 
ligos, savo namuose, 60 Collins 
St., mirė Jonas Palčiauskas. Li
ko dideliame nuliūdime velionio 
žmona, dvi dukrelės dar gan 
jauno amžiaus, du broliai ir se
suo šioj šalyje ir brolis Lietu
voj. Palaidotas su šv. mišiomis 
šv. Marijos kapuose. Tebūna 
amžina ramybė jo vėlei! T. M.

WATERBURY, CONN.

t *'

Jūs tik patrauksite. o jūsų 
OLD GOLD bus Čia...

... ir EXTRA ŠVIEŽŪS!

ve*''®. W
9"(1
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Aš nebūsiu priverstas nė čiu
pinėtis, nė nagų laužytis su 

Cellophane”! Duokit man du 
pakeliu! f <

Old Gold
M ZIP-TOP

pakelis 

Tiptop šviežumui

DVIGUBAS."CEU.OPHANE".. ATSIDARO DVI6UBA1. GREIČIAU!
Copyright, 1939, by P. Lorillard

Filmos Apie Lietuvos Kariuomenės 
Įžengimą Į VilniųI 

I I I _
1 New York, kovo 25 d. — šiuo metu tos vertingos 
Filmininkai broliai Motu- filmos rodomos Čikagoje 
zai ką tik yra gavę Lietu- ir apylinkėje, gi balandžio 
vos kariuomenės j Vilnių mėn. pradžioje — Detroit, 
įžengimo filmas, kurias Mich. 
rodo įvairiose kolonijose.

• Nors Lietuvos kariuome
nei į Vilnių žygiuojant die
na buvo lietinga ir filmavi
mui labai nepalanki, bet 
mačiusi tvirtina, kad fil
mos yra aiškios ir puikiai 
nusisekusios. Neturėdami 
progos patys dalyvauti ši
tam svarbiam lietuvių tau
tos istoriniam įvykyje, tu
rime progą pamatyti jį nu
filmuotą. Tos progos ne- 

, turėtų praleisti nė viena 
lietuvių kolonija, nė vie
nas lietuvis.

Broliai Motuzai pusę pel
no iš rodomų filmų skiria dar galima pasiekti 
Vilniaus kraštui, kas jų šant: Mr. M. K. Motuzas, 
darbą dar labiau įprasmi- 2942 W. 39th Street, Chi- 

: na. cago, UI.

l, balandžio 7 d. — 
Grand Rapids, Mich., ba
landžio 12 
burgh, Pa., balandžio 18 — 
20 d. — Baltimore, Md., 
balandžio 21 d. — Phila- 
delphia, Pa. New Yorkui 
su apylinkėmis tenka ba
landžio galas. Lietuvių ko
lonijos, kurios norėtų pa
matyti Lietuvos kariuome
nės įžengimą į Vilnių, tuo
jau turėtų kreiptis į bro
lius Motuzus ir susitarti 
dėl dienos, prisitaikant 
prie aukščiau minėto mar
šruto. Tuo turėtų susirū
pinti kolonijų veikėjai.

Brolius Motuzus dabar
ra-

15 d. Pitts-

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
ĮSPŪDŽIAI

Gan šaltam orui esant, laike 
linksmų Velykų, tikintieji šim
tais ir tūkstančiais lankė baž
nyčias ir meldėsi prie skoningai 
išpuoštų altorių bei Viešpaties 
karsto. Ypatingai mūsų Šv. An
driejaus par. bažnyčioj šįmet 
buvo nepaprastai gražiai išpuoš
ti altoriai ir Viešpaties karstas. 
Daug buvo matyti naujų įvairių 
pagražinimų, tai vis rūpesčiu 
mūsų klebono kun. M. Pankaus, 
kun. P. Karlono ir Seselių pran- 
ciškiečių. Seselės lyg bitutės 
sunkiai dirbo per tas kelias die
nas sumaniai gražindamos Die
vo namą. Nevienam parapijie
čiui išriedėjo ir ašaros per vei
dus per šv. Velykų ceremonijas, 
kurios buvo taip įspūdingai su
ruoštos. Tad tebūna nuoširdi 
padėka mūsų rūpestingiems 
dvasios vadams ir Seselėms 
Pranciškietėms už sunkų darbą. 
Velykų dienoje ir šeštadienį 
dvasinei pagelbai buvo kun. 
Pauliukonis, MIC., iš Mariana- 
polio.

Šv. Juozapo parapijoje, vykę 
3 savaites misijos, užsibaigė la
bai pasekmingai. Žmonės, nebu
vę išpažinties 10 ir daugiau 
metų, per šias misijas vėl atliko 
išpažintį ir priėmė šventus Sa
kramentus. Tačiau yra daug ir 
tokių, kurie yra reikalingi dar 
katalikų maldų, kad ir jie su
grįžtų prie Dievo. Parapijiečiai 
yra labai dėkingi misionieriui 
kun. Jonkui.

Kovo 15 d. įvyko ALRK F-jos 
22 skyriaus susirinkimas. Ats
tovų buvo nedaug. Dabar F-jos 
skyriaus susirinkimas visuomet 
įvyks trečią mėnesio penktadie
nį.

Pirmininkas komp. A. Aleksis 
pranešė, kad balandžio mėn. 28 
d. įvyks labai gražus koncertas. 
Taip pat nutarta pakviesti p-lę 
artistę Katkauskaitę ir turėt 
savo koncertą, tačiau atvykimo 
data dar nenustatyta.

Kovo 17 d. įvyko vaidinimas 
“Fabiola”. Vaidino Šv. Juozapo 
parapijos Marijos Vaikeliai, va
dovaujant Seselėms mokyto
joms. Žmonių šiame parengime 
dalyvavo daug.

Birželio 30 dieną įvyks našlai
čių naudai piknikas. Piknikas 
rengiamas p. Krugerio ūkyje.

4

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j 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

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

i!

t
darybės draugija ponams 
gėriams nuoširdžiai dėkoja, 
jie kasmet leidžia savo ū- 
naudotis.

šios rūšies koncertai, nes iš baž
nytinės muzikos išsivystė ir 
bendros muzikos menas.

Pirmiausia pasigirdo švelnūs 
naujų vargonų balsai, Shopino 
Andantino; po tam seka Han- 
del’io Largo ir toliau Boch Toc- 
cata in D minor. Šiuos visus 
numerius vargonais išpildė vie- 

J. Brundza. Ecce

Balandžio 20 d. LDS 5 kuopai 
rengia balių, kuris įvyks 48 
Green St. svetainėje. Toje pa
čioje svetainėje balandžio 27 d. 
įvyks Šv. Vardo draugijos ba
lius, o gegužės 4 d. Marianapo- tos vargon.
lio Kolegijos rėmėjų balius. Panis, Silver, duetą pagiedojo 
Minėtuose parengimuose prašo- O. Ruvakienė ir A. Pakinkienė. 
mi visi skaitlingai dalyvauti. i Panis Angelicus solo pagiedojo

siliauskas. Improvizacija Žilevi
čiaus, išpildė patsai autorius. 
Laudate Dominum Ett, Veni Je- 
su, Cherubini ir ištrauka iš kan
tatos (Septyni žodžiai nuo Kry
žiaus, Dubois), išpildė choras. 
Smuiką, pasirenkant, solo P. 
Gvaldys. Laudamus Te, solo B. 
Brundzienė. Avė Maria, Gou- 
nod - Bach, solo Kulbokytė - 
Vyšniauskienė ir choro grupė. 
Šis pastarasis atkreipė daugelio 

i dėmesį, nes pirmu kartu teko iš-
• U. Kulbokytė - Vyšniauskienė, girsti giedant ją chorui — an-

: Palaiminimas O. Salutaris, Va- 
’ nagaičio, Tantum Ergo, Haydn.
Šį kartą netenka smulkiau iš
gvildenti kiekvieną numerio iš
pildymą, bet kas žino šių veika
lų muzikalę vertę, kiekvienas 
pasakys, kad prie jo prisirengi-

■ mo padėta nemaža darbo. J. 
Brundza gavo daug pagyrimo, 
nuo muzikalių žmonių už choro 
prirengimą, o kiti artistai-tės 
už savo atliktus ir gražiai išpil
dytus numerius.

Žmonių atsilankė artipilnė 
bažnyčia ir kaip teko pastebėti, 
visi buvo šiuo koncertu paten
kinti. Nemaža matėsi ir meni
ninkų. Garbė priklauso rengė
jams už šios rūšies parengimą.

J. M.

Velykų šventės mūsų parapi- Į Avė Maria, Arcadelt išpildė gra- 
3je buvo švenčiamos labai iš- žiai vyrų choras, be vargonų 
ilmingai. Žmonės gausiai lan- 
ė bažnyčią ir ėjo prie šv. Sa- 
ramentų, ypač labai daug jau-

pritarimo. P. Gvaldys, gabus 
smuikininkas, pagrojo Andan
te op. 40 Bethoven, vargonais 

I pritariant. Cujus Animoni (iš 
“Stabat . Matęr”) išpildė B. 
Brundzienė. Tai aukštos klasės 
simkus veikalas, bet solistei pa-

Pereitą savaitę iš dviejų lietu
vių moterų buvo atimti paketai. 
Iš vienos Green St., iš kitos 
Congress avė. Vakarais moterys vyko jį gražiai išpildyti, 
turėtų pasisaugoti.

Korespondentas. Moto^
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60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

X

O Sanctissima, Sicilian Air ir 
_. Į _2_, Battnams, išpildė

Kovo 31 d. įvyks mūsų parapi- m€r®in'1 choras- Surrexit Chris' 
jos metinė vakarienė. Visi kvie- tus’ Rossini’ “Io išPildė A’ Va‘ 
čiami šioje vakarienėje skaitlin- i 
giausiai dalyvauti, nes bilietai 
bus labai pigūs. Kaip girdėt va
karienė bus tikrai lietuviška, 
nes šeimininkės jau užsakė pa
gaminti lietuviškus kilbasus ir 
kumpius. Parapijos kunigai, 
kun. Valantiejus ir kun. E. Gra- ! 
deckis labai daug darbuojasi, 
kad ši vakarienė labai gerai pa
vyktų. Vakarienės šeimininkė 
p-nia Jasaitienė, pagelbininkės: 
p. Liutkevičienė, p-lė Kašėtaitė, 
M. Karinauskienė, M. Vaitkienė, 
M. Starkevičienė, B. Matuliūnie- 
nė ir O. Bakaučienė. Aukų rin
kikai šie: P. Jokubauskas, A. 
Sambaris ir P. Jurkšaitis. Atsi
prašau, jei pavardės kažkurių 
būtų praleistos. {

Vakarienei bilietus galite gau
ti pas rengėjus ir klebonijoje. j 

Vienas iš rengėjų.

sambliui, kuris susisėda iš 14 
rinktinių balsų. Avė Verum, 
Millord, 
Ištrauka
Regina Coeli, Giorza, išpildė 
choras. Fantazija “Ateiki Vieš
patie”, Žilevičiaus, išpildo smui
ką P. Gvaldys ir varg. autorius. 
Tai bene pirmutinis šios rūšies 
Bažnytinis veikalas. Alleluja, 
Handel, choro grupė. Šis veika
las yra sunkus, bet kartu ir gra
žus. Gražiai išpildytas. Pamoks
lą pasakė kun. A. Morkūnas.

solo, A. Vasiliauskas, 
iš kantatos Dubois ir

Šventėms praėjus. Velykos 
praėjo labai iškilmingai, prisi
kėlimo mišias laikė ir pamokslą 

i pasakė pats klebonas kun. J. 
Kazlauskas, žmonių buvo pilna 
bažnyčia, procesija buvo iškil
minga, joje dalyvavo jaunos 
mergaitės ir berniukai, choras, 
vadovaujant A. Stanišauskui, 

| gražiai giedojo šv. mišias ir ve
lykines. lietuviškas giesmes. 

: Laike mišių solo giedojo p. Dul- 
| biūtė, p. Duginiūtė, p. Šumskai- 
! te, p. Mačiukaitis, ir p. Balno
tas. Per Velykas klebonas pra
nešė, kad jau vajus dėl naujų

rapijos trustisai — p. Klimai- 
tis ir p. Masaitis aukavo po $50, 
ir dar žadėjo daugiau. Klebonas 
nuo 1 d. balandžio pradės lan
kyti parapijomis ir rinkti aukas 
vargonų fondui. Manau, kad nei 
vienas neatsisakys šį gražų dar
bą klebono ir parapijos paremti.

Vargonų pašventinimo kon- 
certan jau užkviesti iš kitų ko
lonijų parapijų muzikai ir cho
rai, kaip tai: Waterburio, Hart
fordo, New Britain, ir Brookly
no, N. Y. Visi laukia koncerto.

Jau platinami tikietai balan
džio 28 dienos parengimui. Bus 
vaidinama graži komedija: — 
“Nenori duonos — graušk ply
tas”. Čia matysite, kaip iš vai
kino tapo graži mergaitė. Tokis 
vaidinimas bus pirmas Bridge- 
porte, visi nepamirškite balan
džio 28 dienos.

Balandžio 14 dienai, jubilieji
nei vakarienei tikietai baigiami 
platinti. Parapijiečiai susirūpi
no, kad tik užtektų vietos para
pijos salėj. Ši vakarienė bus pa
gerbimui vietinio kleb. kun. J. 
Kazlausko, jo 15 metų kunigys
tės sukaktuvėms paminėti. Visi 
įsigykite tikietus ir dalyvauki
me šioj vakarienėj. Taipgi at
minkite, kad bus gražių dainų 
programa ir svečių kalbėtojų.

O.

yra 
jame

C. BROOKLYN, N. Y.
BAŽNYTINIS KONCERTAS 

PAVYKO
Verbų sekmadienyj, kovo 17 

d., surengtas Šv. Jurgio par. 
choro, vad. J. Brundzai, visais 
žvilgsniais puikiai pavyko. Pro
grama buvo turininga ir įvairi. 
Programa prasidėjo lygiai nus
kirtu laiku, 7 vai. Klebonas kun. 
Paulionis gražiai apibudino a-, 
pie šios rūšies koncertus, nuro-' 
dydamas, kokią reikšmę turi

I

Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

vargonų pasekmingai eina, pa-’ Prof. St. Šalkauskis.

=

Po Velykų Pirmasis

Rengia šv. Jono Ev. BĮ. Pašai pine Draugija

Šeštadienį Kovo - March 30,1940
Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertyp: 

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

Fondui
Įžanga 40c.


