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Pereitą ketvirtadienį, ge
gužės 9 d. į “Darbininko” 
redakciją buvo atvykęs 
naujas kunigas Albertas Į 
K. Abračinskas, lydimas 
LDS Centro Pirmininko 
kun. J. Švagždžio. Pirmi-j 
ninkas kun. Švagždys no
rėjo parodyti kun. Abra- 
činskiui “Darbininko” 
spaustuvę. Spaustuvėje 
buvo baigiamas prirengti 
spaudai laikraštis. Kun. 
Švagždys, berodydamas• 
laikraščiui spausdinti ma
šiną, sutiko nelaimę. Tuoi 
laiku buvo nuimtas uždan- ■ 
galas nuo laiptų, vedančių 
į po mašininę vietą. Beei
damas įpuolė į tą vietą ir
skaudžiai sužeidė į cemen-1 
tinį kampą kairįjį šoną.

Iš karto kun. J. švagž
dys negalėjo atgauti kva
po. Pasėdėjęs kiek, atsiga
vo ir pajuto skausmus, p. 
A. Peldžius parvežė kun. 
Švagždį, jo automobiliu, į 
Brocktoną, kur gydytojas 
Budreckis suteikė pirmą 
pagalbą.

Dr. Budreckis surado, 
kad du ar daugiau šonkau
liai yra įlaužti ar nulaužti. 

Dabar kun. J. Švagždys 
dėl to sužeidimo sunkiai 
serga.

Nuoširdžiai užjaučiame 
kun. J. Švagždžiui, kuris 
veik nuo pat LDS organi
zacijos įsikūrimo ir per ke
letą metų pirmininkauda
mas labai nuoširdžiai be 
jokio atlyginimo ir nema
žai savo pridėdamas dirba 
organizacijai.

Prašykime Aukščiausio
jo, kad Jis mūsų pirminin
kui, LDS organizacijos 
vairininkui grąžintų svei
katą.

Olandijos Kariuomenė Des
peratiškai Gina Savo Šalį
Amsterdam, Olandija, — 

Geg. 13 — Olandų kariuo
menė, su pagalba 20,000 
Britanijos kareivių, despe
ratiškai gina savo pozici
jas. Olandai gynėjai eina 
iš namo į namą ieškodami 
išdavikų ir vokiečių, nulei
stų parašiutais.

Nepaisydami gaisrų Ro- 
tterdame, svarbiausios to 
miesto sekcijos tebėra o- 
landų kontrolėje. Olandai 
kaltina sabotažninkus dėl 
vandens trūkumo Amster
dame ir ore karinių veiks
mų.

Vokiečiai naciai sako, I sįems pareiškė savo gilią 
kad jie nušovę 58 alijantų pa(jėką Lietuvos vyriausy- 
karo orlaivius pereitą sek-ibei ir visuomenei 
madienį, o pereitą penkta-; - ••• •
dienį ir šeštadienį sunaiki
nę apie 700.

Britų oro laivyno minis
terija praneša, kad jų la
kūnai nušovė 45 vokiečių 
karo orlaivius, du kart tiek 
jų sunaikino arba sugadi
no. Prancūzai nušovė 30 
vokiečių orlaivių prancū- 
zijoje, ir Belgai nušovę 
daugiau 100 vokiečių or
laivių Belgijoj.

Paveikslas J. E. arkivyskupo Centoza, Apaštališkojo Sosto nuncijaus Lietu
vai atvykimo proga. Pačiame viduryje stovi J. E. arkivyskupas Centoza; į kairę 
nuo nuncijaus stovi J. E. arkivyskupas Skvireckas ir protokolo šefas min. Auk
štuolis; į dešinę — J. E. vyskupai Karosas, Paltarokas, Staugaitis. Toliau kiti vys
kupai, aukštieji dvasininkai, katalikiškų organizacijų atstovai, studentai ir kt.
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Apaštališkojo Sosto Nuncijus 
Jau Lietuvoje

LANKĖSI VILNIUJE
Kaunas — Balandžio 24 vo ir susipažino su bažny-; 

d. rytiniu traukiniu iš Ro
mos į Kauną atvyko nau
jai paskirtasis Apaštališ
kojo Sosto nuncijus Lietu
vai tituliarinis Edenos ar
kivyskupas Luigi Cento-! 
zas. Į Virbalio stotį arki
vyskupo metropolito var
du nuncijaus pasveikinti i 
buvo nuvykę vyskupas Ka
rosas ir naujai Vatikano į 

paskirtasis vyskupas Briz- 
gys ir susirinkusi skaitlin- 

jga katalikiškosios visuo- mo

tinę tvarka ir lietuvių pa-į 
geidavimais. Galima tikė-j 
tis, kad bažnytinė tvarka 
Vilniuje bus taip sutvarky
ta, kad nebūtų daroma 
skriauda lietuviams.

Lietuviai Pas Arkivyskupą 
Jaibrzykovskį

Vilnius — Ryšium su lie
tuvių protestu dėl neleidi-! 

i lietuviškų pamaldų' 
menės organizacijų atsto- Katedroje, arkivyskupas: 
vybė. Taip pat iškilmingai; Jalbrzykovskis buvo pasi- 
nuncijus buvo pasitiktas kvietęs lietuvį kunigą Lip- 
Vilkaviškio ir Pilviškio ’ 
stotyse. Kauno stotyje 
nuncijų pasitiko visi Lie
tuvos vyskupai su arkivys
kupu metropolitu Skvirec
ku priešakyje, Užsien. Rei
kalų ministerijos protoko
lų direktorius min. Aukš
tuolis, daug aukštosios 
dvasiškijos ir minia visuo
menės organizacijų. Nun
cijus buvo apdovanotas 
gėlėmis. Atsiliepdamas į 
daug kartų jam sušuktus 
valio ir ištartus sveikini- 

! mus, nuncijus susirinku- 
į siems pareiškė savo gilią

Popiežiaus Mncijus Lan
kėsi Vilniuje

Šv. Tėvas Labai Nusiminė 
Dėl Naujų Karo Veiksmų 

Europoje
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Vatikanas, ^eg. 13 — Šv. 
Tėvas, Popiežius Pijus XII 
dėl Vokietijos nacių Įsiver
žimo į Olandiją ir Belgiją 
labai susijaudino. Sujau
dintas nuėjo privačion ko- 
plyčion ir atsidavė maldai.

Vatikano dienraštis “Os- 
servatore” Romano” smer
kia Vokietijos nauia karo 
žygį. Pažymi, kad Vokieti
jos nacių užpuolimas neu
tralių valstybių jokiu bū
du nepateisinamas. Civili
zuotas pasaulis turi griež
tai užprotestuoti prieš tokį 
vokiečių nacių žygį.

I

Kaunas, gegužės 10 d. 
Lietuvoje vėlyvas sausas 
pavasaris. Trūksta pašarų. 
Lietuvoje viešpatauja dar
bo nuotaika ir pasitikėji
mo atmosfera.
— Paskutinių dienų karo 

; suaktyvėjimas vakaruose 
I Lietuvos neliečia.

— Popiežiaus, nuncijus 
arkiv. Centoza gerai išstu
dijavo mūsų tautos praeitį 
ir nuoširdžiai ją pamilo. 
Lankėsi Vilniuje tikslu vie
toje susipažinti su padėti
mi ir paremti lietuvių baž
nytinius pageidavimus.
— Plaukia gausios eks

kursijos į Vilnių. Kiekvie
nas nori pasidžiaugti at
gautąja Gedimino sostine, 

- aplankyti Aušros Vartus ir 
Kalvariją.
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Vokietijos Kariai Triuškina

Šiaurinė Olandija - Jau Užimta
Brussels, Belgija, geg. 13 

— Vokietijos naciai labai 
atkakliai puolė Belgijos 
karo jęgas ir pralaužė pir
mąją liniją. Visa šiaurinė 
Olandija jau vokiečių kon
trolėje. Vokiečiai perėjo 
Maas ir Ijssel upes ir puo
lė Prancūzijos Maginot 
tvirtoves 40 mylių fronte 
ir sakosi užėmę Luksem- 
bergą.

Vokiečiai panaudoja so
vietų taktiką. Iš orlaivių 
nuleidžia šimtus nacių ka
reivių užpakalyje olandų 
ir belgų kariuomenės, ku
ri gina savo šalį nuo už
puolikų. Nusileidę parašiu- 

kad norvegai sugavo tais naciai paraližuoja O- 
kurie landi jos ir Belgijos karo 

jėgas.
Belgai buvo priversti 

trauktis į naujas pozicijas. 
Belgai įsistiprinę naujose 
pozicijose sulaikė nacius 
arti Wareme, apie 45 my-

Norvegai Vis Dar 
Nepasiduoda

lios į rytus nuo BrusseEo. 
Belgai prisipažįsta turį 
didelius nuostolius. Šimtai 
sužeistų ir pabėgėlių bėga 
iš Brussels, Belgijos sosti
nės į saugesnes vietas.

Belgai naujose pozicijo
se, dėka Prancūzijos pa
galbai, stipriai laikosi. 
Prancūzai sunaikino daug 
užpuoliko tankų.

Vokiečiai bombomis su
naikino daug aerodromų ir 
amunicijos sandėlių.

Stockholm, Švedija, geg. 
13 — Oficialiai praneša
ma, ]
Vokietijos nacius, 
bandė nusileisti šiaurinėje I 
Norvegijoje. Tačiau, žmo-į 
nės atvykę iš Oslo sako, 
kad Vokietijos naciai su
laikė siuntimą kareivių į 
Norvegiją. Dabar Vokieti
jos pačių jėgos atsuktos į 
Olandiją ir Belgiją. Vokie
čiai būtinai nori pasiekti 
Prancūzijos rubežių.

Vienbalsiai Pareiškė Chur- 
chill'ui Pasitikėjimą

Londonas, geg. 13 —An
glijos parlamentas 381 
balsu prie 0 pareiškė pre- 
mierui Churchill’ui pasiti
kėjimą.

Vokiečiu Karo Orlaiviai 
Virš Paryžiaus

Paryžius, geg. 13 — Vo
kietijos naciai lakūnai jau 
du kartu lekioio virš Pa
ryžiaus, Prancūzijos sosti
nės, bet nebombardavo. 
Prancūzijos karo jėgos 
kiekvieną kartą šaudė į 
nacių orlaivius priešlėktu
vinėmis kanuolėmis.

JUGOSLAVIJA PASIRAŠĖ
SUTARTĮ SU SOVIETAIS

I

Kiniečiai Sumuso Japonus Belgrade, Jugoslavija, — 
Geg. 13 — Pereitą šešta-

niūną, su kuriuo dviem at
vejais ilgai tarėsi principi
niais bažnyčios klausimais 
Vilniuje ir krašte. Kun. 
Lipniūnas arkivyskupui 
išdėstė lietuvių pageidavi
mus ir paskutiniu metu 
susidariusią Vilniuje baž
nytinę padėtį, pareikšda
mas, kad Vilniuje yra apie 
50 nuošimčių lietuvių, ku
rie vykusios ištisą metų ei
lę lenkinimo politikos buvo 
tiek sulenkinti, jog dabar 
nemoka lietuviškai ir kad 
į juos turi kalbėti lietuviai 
kunigai, kurie nevarys to
liau lenkinimo darbo. Da-

Anglijos Premjeras Pasitraukė

i už labai 
nuoširdų sutikimą. Baig
damas padėkos žodį, nun
cijus dar pareiškė, kad nuo 
Lietuvos sienos peržengi
mo momento jis pasijutęs 
esąs ne tik labai draugiš
koje šalyje, bet ir pasijutęs 
savo antrojoje tėvynėje.

J. E. arkivyskupas Luigi 
Centoza, Apaštališkojo So
sto nuncijus, lankėsi Vil
niuje, kur gerai išstudija-

Prancūzai Laimėjo Pirmą Mūšį

Chungking, Kinija, geg. dienį, geg. 11 d. Jugoslavi- 
13 — Kiniečiai praneša, ja ir sovietų Rusija pasi- 
kad jų kariuomenė smar- rašė prekybos sutartį. Da- 
kiai sumušo japonus ir pri- bar Jugoslavija nori pa
vertė juos trauktis ma- traukti ir kitas Balkanų 
žais būriais į centralinę valstybes sudaryti su so- 
Kiniją, Honan ir Hupeh a- vietais ekonominę sutartį, 
pylinkę.^ . | Gegužės 27 d. įvyks Bal-

Kiniečiai paėmė 64 gin- kanu valst^w _ j
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islavijos, Rumunijos, Grai- 
į kijos ir Turkijos ekonomi- 
i nė konferencija. Toje kon
ferencijoje Jugoslavija 
ruošiasi pasiūlyti Balkanų 
valstybėms ekonominiai 
kooperuoti su sovietų Ru
sija.

Tokia Balkanų valstybių

kluotus automobilius ir 
daugiau kai 300 sunkveži
mių ir nužudę maždaug a- 
pie 20,000 japonų.

Gegužės 27 d. įvyks Bal-

Nauju Premieru Yra Churchill
------------------------------ • 

Londonas, Anglija, geg. 
13 — Pereitą penktadienį, 
gavęs tik 81 balsu parlia- 
mento pasitikėjimą, pre
mieras Neville Chamber- 
lain pasitraukė iš valdžios. 
Karalius Jurgis VI pakvie
tė Winstoną Churchill’ą 
sudaryti naują ministerių 
kabinetą. Churchill iki 
šiol buvo laivyno viršinin
kas.

Chamberlain pasitrauk
damas smarkiai smerkė 
Hitlerį už įsiveržimą į O- 
landiją, Belgiją ir Luk- 
sembergą.

Pastaraisiais laikais bu
vęs premieras Chamber- 

i

Amerikietė Vienuolė 
Paskelbta Palaiminta

Italija Stiprina Savo 
Tvirtoves

Vatikano Miestas, geg. 
13 — Vakar Šv. Petro ba
zilikoje laike iškilmingų 
ceremonijų tapo paskelbta

bar lenkai kunigai nuolat Palaiminta Motina Philip- 
perdaug tebeužsiima P‘.ne Duchesne S- 

v H rri o vi rtc, C* i y no I
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Paryžius, geg. 13 — Pra- gas arti Tongres, Belgijoj, 
nešama, T*-----
motorizuota kariuomenė

kad Prancūzijos jų mylių į šiaurę nuo Lie- 
_______ -i kariuomene
pirmą kartą susitiko Vo- Se- Prancūzai laimėjo mū- 
kietijos motorizuotas jė- šį.

ir L
lenkinimo darbu per pa
mokslus, per mokyklas ir 
net per ižpažintį. Arkivys
kupas Jalbrzykovskis at
sakė norįs skaitytis su 
faktiška padėtimi ir esąs 
nusistatęs tenkinti teisė
tus lietuvių reikalavimus. 
Tik jis norįs tuo reikalu 
kalbėtis su lietuvių delega
cija, o ne su “minia”. Šio
mis dienomis pas arkivys
kupą išrinkta vykti lietu
vių delegacija iš Ladygie- 
nės, Mačernio ir adv. Juk
nevičiaus. Delegacija, be 
minėtų reikalavimų, pa
prašys pertvarkyti ir kuni
gų seminariją, kad joje ga
lėtų eiti mokslus ir lietu
viai.

, Sal-Į 
džiausios Širdies Jėzaus 
vienuolyno įsteigėja 1818 
m. Jung. Valstybėse, kuri 
palaidota St. Charles, Mo. 
Ceremonijose dalyvavo ir 
Jung. Valstybių delegaci
ja.

Prelatas Alfonso Carin
ei, apeigų kongregacijos 
sekretorius, paskelbė Mo
tiną Duchesne palaimintą. 
Po to pradėjo skambinti 
varpais. Skambinant var
pais, pakabintas virš alto
riaus Motinos Duchesne 
paveikslas ir, chorui gie
dant, jis nudengtas. Prasi
dėjo iškilmingos šv. mi
šios.

Po pietų aplankė Šv. Pet
ro baziliką Šv. Tėvas, Pi-

Roma, Italija, geg. 13 —;
Premieras Mussolini įsakė kryptis labai nepatinka a- 
dar labiau sustiprinti Ita- lijantams. Galimas daly- 
lijos “Littorio linijos” tvir- kas, kad Anglija darys vis- 
toves Alpine vakariniame ką, kad tik tos valstybės 
fronte. nesusidėtų su Rusija.

Naciai Užėmę Liege Tvirtovę
Berlynas, geg. 13 — Na

cių žiniomis, Vokietijos ar
mija sulaužusi Alberto ka
nalo sustiprinimus ir Eben 
Emael tvirtoves ir užėmusi 
Liege tvirtoves.

Bet Paryžiuje, karo ofi
sas sako, kad vokiečiai už- 

lain neteko visiškai pasiti- ėmę tik vieną Liege zono- 
kėjimo. Kur tik jis ėjo vi- je tvirtovę, 
sur pralaimėjo, o Hitleris 
laimėjo.

i —MMMM■■HMMBMMB■■»

j jus XII ir pagarbino palai-
i mintąją. Sukalbėta mal
dos ir Šv. Tėvas, Popiežius 
Pijus XII, gavęs palaimin
tosios Motinos Duchesne 
biografiją ir paveikslą, su
teikė palaiminimą.

, būtent, Eben 
Emael. Tą tvirtovę vokie
čiai užėmę pereitą šešta
dienį.

Dabar Prancūzijos ir 
Belgijos karo jėgos sulai
kė vokiečių motorizuotas 
jėgas ir pradėjo ofensyvą 
prieš vokiečius visose po
zicijose.

1 Belgai, gavę alijantų pa-

galbą, energingai gina sa
vo šalį nuo užpuolikų vo
kiečių.

Jung. Valstybių ambasa
da susirūpinusi, bet kol 
kas nemano keltis iš Brus- 
selio. Belgijos valdžia pasi
ruošusi, jeigu būtų reika
las, persikelti kitur, bet 
karo jėgoms susistiprinus, 
kol kas nesimato, kad sos
tinė būtų pavojuje.

DAUGIAU KAIP 100,000 
TĖVŲ

įteikė prašymą Paragva
jaus vyriausybei siekdami, 
kad ir į valstybines moky
klas būtų įvestos tikybos 
pamokos.



Antradienis, Gegužės 14, 1940
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Berlynas, geg. 13 — Vo-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

gresą. Ratifikacijos raš
tais bus pasikeista Kaune 
ir po to sutartis įsigalios 
per 30 dienų.

Vokiečiai Užima Valstybes 
Jas "Apsaugoti" Vilnius — Šiuo laiku Vil

niuje “Maisto” bendrovė 
‘turi 22 krautuves ir 2 ur
mo sandėlius. Gyvento
jams tinkamiau aptarnau
ti ateityje “Maistas” nu
mato savo krautuvių tink
lą dar praplėsti, kad jų nc- 
betruktų nė viename mies
to rajone. Dešrelių (hot 
dogs) pardavinėjimas Vil
niaus miesto gatvėse turi 
nepaprastą pasisekimą.

“Na dabar paimkime šį tipą”, sako anglų orląivi-ninkystės instruktorius, kuris supažindino vairuoto- Dešimts pardavinėtojų 
su įvairiausiais vokiečių orlaivių modeliais. Supa-žindinami vairuotojai, kad galėtų greit atskirti kokio i<as<jįen parduoda po 2_

, i__i 4.1.porcijų.

Lietuvos Konsularinė Sutartis 
Su J. A. Valstybėmis

VVashington, D. C. Gegu
žės 10 d. Šiandien čia pasi
rašyta konsularinė sutar
tis tarpe Lietuvos ir Ame
rikos. Lietuvos vardu su
tarti pasirašė P. Žadeikis, 
Lietuvos Nepaprastas Pa-' 
siuntinys ir Įgaliotas Mi
nistras, o J. A. V. vardu 
sutarti pasirašė penas Car- i 
dell Hull, Valstybės Sekre- kieti jos nacių viršininkai j 
torius. Prie pasirašymo a- sako, kad jie užimą Olan-! 
sistavo šie Statė Departa- diją, Belgiją ir Luksem- 
mento pareigūnai: p. Ch. bergą, kad “apsaugotų” tų 
M. Barnes, Sutarčių Divi- valstybių “neitralumą”. 
zijos Viršininkas; p. H. R. “Britanija ir Prancūzija 
Turkell, jo padėjėjas; p. J. planavo pulti Vokietiją peri 
P. Moffatt, Europos Divi- tas tris valstybes”, sako 
zijos Viršininkas; p. L. W. 
Henderson, jo padėjėjas; 
p. W. J. Gallman, padėjė
jas.

Ponas Cordell Hull pa
reiškė vilties, kad ši su
tartis patarnaus abiejų 
kraštų interesams ir la- Bdlldzid UŽ KldUSyiRį RddlO 
biau suartins abiejų kraš
tų piliečius; jis taipgi pa-( 
linkėjo laimingos ateities 
Lietuvai.

Lietuvos Atstovas padė
kojo už draugiškumo žo
džius ir pareiškė įsitikini
mą, kad seniai lauktoji su
tartis bus papildomu drau
giškumo ryšiu tarpe abe
jų kraštų; Lietuvos Minis
tras taipgi padėkojo ponui 
Barnes ir p. Turkel už su
tarties ruošimo kooperaci
ją ir palinkėjo galimai pil-j 
no gerbūvio JuflgtiHČ&S 
Amerikos Valstybėms.

naciai.
Gal Anglija ir Prancūzija 

planavo, bet visos tos ma
žosios valstybės buvo nei- 
tralios. Vokietijos užpuoli
mas nepateisinamas.

I __________________________

Klaipėda — Šiame kraš
te tebegyvenantieji lietu
viai, prisitaikydami drau
dimui klausytis svetimų 
valstybių radio žinių ir 
muzikos, vengia ir Lietu
vos radio pasiklausyti, nes 
už tai baudžiama sunkio
mis kalėjimo bausmėmis. 
Visa eilė lietuvių, kaip vie
tinių, taip iš Lietuvos, jau 
sėdi už tą “nusikaltimą”— 
nubausti po keletą metų. 
Tačiau, kad visiškai neli
kus be lietuviškos dainos, 
muzikos ir žodžio (nes 

Konsularinė sutartis bus klaipėdiškiams neleidžia- 
ratifikuota per Lietuvos 
Seimą ir Amerikos Kon-j
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Kaunas — Šiomis dieno
mis įsteigta nauja lietuviš
ka akcinė “Lietuvos filmą” 
bendrovė. Bendrovės įsta
tus finansų ministras jau 
patvirtino. Nuo gegužės 
pradžios bendrovė tikisi 
jau pradėti gaminti Lietu
vos kino kroniką, filmų pa
rašus ir kitus šviesoraščio 
tekstus. Bus gaminti kul
tūriniai ir kitokį trumpi 
filmai, kurie bus demons
truojami ne tik Lietuvoje, 
bet ir eilėje didesnių užsie
nio lietuvių kolonijų.

jus i
tipo orlaivis, kokią pareigą atlieka.

Žinios Iš Lietuvos
Kaunas — Šį rudenį nu

matoma padaryti visuoti
nį Lietuvos gyventojų, že
mės ūkio pramonės ir pre
kybos surašymą. Pirmasis 
gyventojų surašymas bu
vo 1923 m., o žemės ūkio 
1930 m. Pramonės ir pre
kybos surašymo Lietuvo
je iš viso dar nebuvo.

ma turėti jokio savo lietu
viško laikraščio, nei mo
kyklos (lietuviai pradėjo 
plačiai naudotis patefo
nais, gramafonais. Kas to
kį turi, pas tą net kaimy
nai renkasi pasiklausyti 
lietuviško balso, kad ir tik 
iš rekordų (plokštelių). 
Klaipėdos krašte jau nebe
galima rekordų gauti nė 
pirkti, nė pasiskolinti.

Maskva — Sovietų Są
jungos liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas Molo- i 
tovas savo kalboje, pasa- 
kytoj kovo 29 d. aukščiau
sios Sovietų tarybos pilna
ties posėdyje, kalbėdamas 
apie santykius su Baltijos 
valstybėmis, taip pasakė:

“Taikos sutarties suda
rymas su Suomija užbai
gia vykdymą uždavinio, 
pastatyto praėjusiais me
tais patikrinti Sovietų Są
jungos saugumui nuo Bal
tijos jūros pusės. Ši sutar
tis yra būtinas papildymas 
prie trijų sutarčių, apie 

j tarpusavio pagalbą, suda
rytą su Estija, Latvija ir

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mas*. 
Tel. So. Boston 1298

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

Prot. Rašt. —. Ona IvaSkienė.
440 E. Sixth SL', So. Boston, Mass. 

Fln. Rašt — Marijona Markoniutė, 
4115 Wa*hington St.. Roslindaie, 

Tel. Parkway 0558-W 
Udintnkč — Ona StaniulffiU.

105 West 5th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlcnė,

1512 Coltimbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnien*,

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

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

tisais draugijos reikalai* kreipkitės 
pas protokolų rafiUmukg.

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevicra.
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaika,
440 E. Sixth St. So. Boston, Mana 

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

Iždininkas. Andrius Zaleska*.
702 Fifth St.. So. Boston. Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. fx> pietų. Parapijos salėj. 497

• E. 7UU 3L. So. Boston. Maaa
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Vilnius — Vienas belgų 

laikraštis Briuselyje “L’ 
Avenir Belge” įdėję straip- 

i snį “Vilnius sugrįžo j i£oti- 
• ną tėvynę”, kuriame pažy- 
niima, kad lenkams val
dant Vilnius negalėjo nor
maliai plėstis, nes neturė
jo suaugusio su savimi 
natūralaus užnugario, rei
kalingo klestėjimui. Daug 
kas stebėjęsis, kaip Lietu-į 
va nustatė tokį aukštą len-1 
kų zloto kursą Vilniuje. 
Čia paaiškinama, kad Lie
tuvos vyriausybė tai pada
rė, atsižvelgdama į sunkią 
padėtį dėl karo įvykių pa
tekusių vilniečių ir norėda
ma palaikyti ūkinio gyve
nimo pusiausvyrą. Lietu
vos vyriausybė, norėdama 
pagelbėti sugrąžintų Lie
tuvai sričių gyventojams,

Lietuva. Pasiremiant "pu
sės metų laiko patyrimu, 
nuo tų tarpusavio pagal
bos sutarčių sudarymo, | 
galima padaryti aiškiai a-! 
pibrėžtas teigiamas išva- j 
das apie sutarties su pa- 
baltiečįais. Tenka pripa
žinti, kad Sovietų Sąjun
gos sutartys su Estija, 
Latvija ir Lietuva prisidė
jo prie sustiprinimo tarp
tautinių pozicijų (?) kaip 
Sovietų Są-gos, taip ir Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Priešingai gąsdinimams, 
kuriais užsiėmė šimtapro
centiniai Sovietų Sąjungai 
priešingi imperialistiniai I 
sluoksniai, Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos valstybinė 
nepriklausomybė bei poli
tikos savarankumas nie
ku nenukentėjo (.?), o ūki
niai santykiai tų kraštų su 
Sovietų Są-ga pradėję žy
miai plėstis. Vykdymas 
sutarčių su Estija, Latvija 
ir Lietuva vyksta paten
kinamai ir sudaro, premi
sas tolesniam gerėjimui 
santykių tarp Sovietų Są
jungos ir šių valstybių”.

I

i

paskyrė kreditą supirkti 
60 milijonų lenkų zlotų, 
kas, sudarė sunkią naštą 
valstybės iždui. Sunkią 
naštą Lietuvos vyriausy
bei sudaro Lietuvą užpluk- 
dę lenkai atbėgėliai. Strai
psnyje pabrėžiamas lietu
vių svetingumas tiems, 
“kurie per ilgus metus pa
sirodė priešais, okupuoda
mi seną lietuvių teritorijos 
dalį”.

• v

akc. b-vė “Vienybė”, kuri 
jau įsteigė Vilniuje, Bazi
lijonų g. 4 didelį urmo san
dėlį.

Teko patirti, kad vieti
niai Vilniaus lietuviai su
organizavo ir kitą importo 
ir eksporto bendrovę “Ne
ris”, kuri pirmoje eilėje 
stengsis importuoti staty
bos medžiagą (cementą) ir 
kt., taip pat eksportuosi 
Vilniaus krašto gamybą.

i
Į

drabu-
jų žmonos pasiuvo

ilicijos tarnautojai surinko
’ savo atliekamus
‘ žius,
keletą vaikučiams drabu
žėlių ir patys nuvežę aprė
dė plikus vaikučius. Vie
tos akušerė p. Dijokaitė

Iš Jūros Ištrauktų Maiša 
Laiškų Pristatė Lietuvai ,

•f

Reikalingas Remontas 
Vilniuje

Vilnius — Vilniaus mies
tas, palyginti su Kauno 
statyba, yra gana keblioje 
padėtyje. Per devynioliką 
metų lenkams bevaldant, 
Vilniuje tebuvo pastatyta 
vos keletas .. naujų namų, 
tuo tarpu kai Kaune per tą 
patį laiką išdygo nebe 
šimtai, bet tūkstančiai 
naujų, modernių pastatų. 
Per tą devynioliką metų 
Vilniaus miestas nere
montuotas ir menkai te- 
taisytas, aprūko, stilingie
ji senoviniai pastatai ap
šepo, vidujiniai įrengimai 
daug kur susidėvėjo, tad 
visur reikalinga greito re
monto ir naujos statybos.

Lietuvos ■ Sovietų Tranzito 
Sutartis

Kaunas — Balandžio 10 
d. Maskvoje buvo pasira
šytas tarp Lietuvos ir So
vietų Sąjungos papildo
mas susitarimas tranzito 
reikalais iš Lietuvos į Ode
są ir Rumuniją, o taip pat 
patobulinti keleivinio su
sisiekimo susitarimai iš 
Lietuvos į Maskvą ir iš Vo
kietijos per Lietuvą į Mas
kvą. Susisiekimas su SS
SR per Kenos pasienio sto
tį jau veikia nuo vasario 
mėnesio, o per Stasylus 
pradės veikti nuo birželio 
1 d. Tiesioginis susisieki
mas tarp Lietuvos ir So
vietų Sąjungos per Mar
cinkonis atidarytas nuo 
gegužės 1 d.

Visame Kaune Nerado 
Gydytojo- Sutinkančio 

Lėktuvu Skris ti

Kaunas — Apie vidurį 
balandžio Kauno centrali- 

paaukojo Kalvelienei kele- nis paštas gavo maišą lais
tą suknelių, paltą ir kitų kų, kurie, kaip Liverpolio, 
rūbų. Vaikučiams ašaros Anglijoje, pašto įstaiga 
riedėjo, kada policijos tar- palydimame rašte prane- 
nautojai juos taisė naujais ša, buvo anglų laivų rasti 
šiltais rūbeliais. Dabar jie t įr ištraukti iš jūros prie 

;si;„4.: i ghetlando salų. Laiškai
siųsti iš Chicagos pašto. 
Laiškai vandenyje visiš
kai permirkę, suplyšę ir 
daugelis sunkiai beišskai
tomi. -

I

Kaip žinoma, Lietuvos 
Aero Klubas su Liet. Rau
donuoju Kryžiumi turi įsi
giję modernų sanitarinį j 
lėktuvą. Skubiais atvejais 
šiuo lėktuvu, ypač į tas 
mūsų krašto vietas, kur 
galima patogiai lėktuvui 
nusileisti, gali būti ligo
niams nuvežtas gydyto
jas arba sunkiai sergąs Ii-' 
gonis atgabentas į bet ku
rią Kauno ligoninę. Šiomis 
dienomis pasitaikė ir pir
masis toks atsitikimas. 
Skubiai reikėjo nulakdintį 
gydytoją į Kapčiamiestį1 
pas sunkiai sergantį ligo
nį. Asmuo, rūpinęsis šiuo į 
reikalu, paprašė lėktuvo. 
Aero Klubas parengė lėk
tuvą ir prityrusį vieną sa
vo lakūnų. Tuo tarpu ligo
niu besirūpinąs asmuo 
lakstė po miestą, ieškoda- i 
mas gydytojo, sutinkan
čio lėktuvu skristi. Beieš
kant gydytojo buvo sugai
šta visa diena, nes... visa
me Kaune negalima buvo 
surasti nei vieno gydytojo, j 
sutinkančio lėktuvu skris-1 
ti. Aišku, nuo skridimo te- į 
ko atsisakyti. Tokie daly-į 
kai darosi jau antrą kartą.

galės išlįsti iš tos landynės 
ir pasigerėti pavasario: 
saulute.

Remkite tuo* profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimai* remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkite* “Darbininke”.
I

I

I

Vilnius — Čia įsisteigė 
manufaktūros ir galante* 
rijos reikmenų gamybos ir 
tais gaminiais prekybos

Al

Kaltanėnai

(Švenčionėlių apskr.)

IR TOKI ŽMONĖS 
GYVENA

Kaltanėnų vi. yra daug 
miškų ir ežerų. Tarp jų y- 
ra dideli iškirsto ir neužel- 
dinto miško plotai. Viena
me keleto šimtų ha smilty
no plote vietos policija ra
do gyventoją Kalvelį, gy
venantį žemėje įsirausu
sioje landynėje su 5 vai
kais ir žmona. Du jų vaikai 
rasti visai nuogi. Tada po-

Į “Darbininko” Jubiliejinį Pikniką yra ruošįąmasi 
visu smarkumu. Yra užkviestos keleto kolonijų radio 
grupės. Jau davė sutikimą padainuoti Šv. Roko par. 
choras, vadovaujant p. J. Vaičaičiui ir solistė p-lė 
Margareta Grybaitė. Laukiame pranešimų iš kitų cho
rų.

“Darbininko” prieteliai nori, kad šis jubiliejinis 
piknikas tikrai pavyktų kaip savo įvairumu taip ir pel
nu, daugelis stoja į rėmėjų eiles. Pereitą savaitę įsto
jo sekantieji:
R. Kučinskas, Kingston, Pa................................... $1.00
Kun. Dr. J. Navickas, Thompson, Conn................$5.00
Kun. J. J. šupšinskas, Sugar Notch, Pa................$1.00
Elzb. Bąrys, Waterbury, Conn...............................$1.00
Kun. Ig. Albavičius, Chicago, III............... .............$1.00
Mr. S. Januškevičius, W. Fitchburg, Mass.........$1.50
Ęlzb. Damauskis, Chicago, Ui........ ......................$1.50
Kun. Dr. P. Liutkus, Nashua, N. H......................... $1.00 
Kun. C. E. Paulonis, Brooklyn, N. Y..................... $1.00
Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I.....................$1.00
Kun. J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa............................ $1.00
Jonas Valentukevičius, Stoughton, Mass..............$1.00
Juozas V. Markleionis, Du Bois, Pa........................$1.00
Marcelė Glebauskienė, Norwood, Mass................. $1.00
Kun. J. Kartavičius, Maspeth, K Y........................$1.00
Kun. P. P. Laumakis, St. Clair, Pa....................... $1.00
K. Gerikienė, Waterhury, Conn.............................$1.00
S. Markevičius, Elizabeth, N. J.............................$1.50
Kun. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa............................$1.00
Kun. J. Bąlkūnas, Maspeth, N. Y......................... $1.00
Kun. Herdegen, E. Vandergrift, Pa........................ $1.00
Stella Mitkus, So. Boston, Mass............................ $3.00
Mrs. B. Dowiatt, Westville, Iii................................$1.00
A. Salasavėčius, Worcester, Mass......................... $2.00
V. Sikšnelytė, Brooklyn, N. Y. .............................. $1.00
V. Juodelis, Chicago, III. ................................ $1.00
A. Banaitis, Jr. Lewiston, Me................................ $1.00
Kun. G. G. M. česna, Sioux City, Iowa.................. $1.00
Miss Amelia Misiutė, Cleveland, Ohio...................$1.00
A. Prosevičius, Chicago, III....................................$1.00
O. Žukauskienė, Cleveland, Ohio.......................... $1.00
J. Vaitekūnas, Middįeboro, Mass............................$1.00
Liudvika Misienė, Cleveland, Ohio.......................$1.00
M. Baujokas, Sioux City, Iowa..............................$1.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas.

X.
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kieti jos nacių partijos. Vo
kietijai paklupdžius Čeko
slovakiją, tie patys vokie- 

' čiai pradėjo tikėti, kad Vo- 
, kieti ja, kaip skelbė jos va- I

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams_________ !
Vieną kart savaitėje metama >2 OC 
Užsieny metams __________

dai, tikrai užviešpataus vi
są Europą. Tuomet, nors 
nei krašto vokiečiai, ne lie
tuviai, nemanė apie grįži
mą prie Vokietijos, pradė
jo baimytis, kad vieną die- 

- M.ct ną Vokietija galėtų jėga 
L ’yoc užimti Klaipėdos Kraštą,

Forelgn once per week yearly >2.50 Užsieny j 1 Kart savaitėj metama >2.5f' įęaįp nuolat buVO leidžiami
DARBININKAS

3M West Broadway, South Boston, M:
Telephone SOUth Boetoi. 2880.

Naujas Blitzkriegas, Ar Sena 
1914 Mėty Istorija?

Ar banditiškas Hitlerio puolimas Olandijos, Bel
gijos ir Luksemburgo taip pat pavyks, kaip ir jo blitz- 
kriegai Austrijoj, Čekoslovakijoj, Lenkijoj ir Norvegi
joj? Tai klausimas, kurį sau užduoda artimesni ir toli
mesni Vokietijos kaimynai. Tiksliau tariant, tai ne 
vien vokiečių kaimynai, bet ir visas pasaulis tą klausi
mą stato, nes nuo jo šiokio ar kitokio išrišimo pareina 
ilgesnis ar trumpesnis karo nusitęsimas. Ypačiai Mus- 
solini tuo klausimu susirūpinęs. Jis įtemptai stebi kau
tynių eigą ir skubotai daro išvadas: ar tai bus moder- 
niškesnis, vokiečių patentuotas blitzkriegas, ar 1914 
m. istorijos pasikartojimas? Juk ir tada vokiečiai ėjo 
beveik perkūnišku greitumu, bet perdaug besiskubin
dami nutraukė savo susisiekimą ir savo fronte padarė 
spragą. Į tą spragą kaip tik ir sudavė prancūzų kumš
tis, kurį sudarė skubotai suorganizuota ir iš Paryžiaus 
taxi-kabais atvežta generolo Manoury armija. Rezul
tatas — mūšis ties Marna, vokiečių pasitraukimas, 
karo nusitęsimas keturiems metams ir galutinis vo
kiečių pralaimėjimas. Ar istorija pasikartos? Vokie
čiai sako, kad ne. Dabar, kad ir susisiekimas tarp ar
mijos dalių nutruktų, tai orlaiviai ir motorai tą spra
gą veikiai užpildys. Tiesa, tie nauji karo veiksniai, ne
šą žudynes pasibaisėtinu greitumu, daug pakeičia ka
ro taktiką, bet jie sėkmingai veikia tik tose vietose, 
kur nėra rimtų moderniškų tvirtovių. Gi prancūzai 
turi Maginot liniją. Nei orlaiviais, nei motorais jos ne- 
pralauši.

Tiesa, Maginot liniją galima apeiti — oru perlėk
ti, ar sausa žeme per Šveicariją ir Italijos sieną apsuk
ti. Galima net sumušti prancūzų armiją atviram lau
ke ir Paryžių užimti, bet Maginot linija vis tiek pasi
lieka vokiečių užnugary. Ją galima likviduoti ne ki
taip, tik griaunant kanuolėmis ir imant šturmu. Gal 
generalinis Hitlerio štabas planuoja pakartoti 1870-71 
m. karą. Tada vokiečiai apgulė Paryžių ir savo užnu
gary paliko Metzo tvirtovę, kur buvo užsidarius skait
linga (180,000) Bazaine’o kariuomenė. Paryžių dar 
tebeapgulant, Metzo tvirtovė pasidavė, ir viskas gerai 
išėjo. Bet Metzas tai ne Maginot. Tai buvo tik vienas 
miestas, gi Maginot eina visu Prancūzijos pasieniu — 
apie 600 mylių ilgio. Ji gali įtalpinti du milijonu karei
vių, kurie bet momentu gali vokiečius iš užpakalio pul
ti. Hitleris tai žino ir nebereikalo skelbia, kad šis ka
ras nulems Vokietijos likimą tūkstančiui metų. Jis ge
rai supranta, kad vokiečiai gali pralaimėti. Belgiją ir 
Olandiją jie sugniuždys, bet Prancūzijoj gali visokių 
staigmenų susilaukti.

Ar Mussolini tai žino? Turi žinoti, ar bent nu justi, 
kitaip koks jis būtų politikas? Pigu suprasti, kodėl jis 
delsia. Jis taip pat puikiai žino, kad italų tauta karo ne
nori. Jie tikisi vien neutraliteto išlaikymu ką nors lai
mėti. Bet Hitleris Mussolinį spiria į akciją. Jis turi pa
siryžti ir ant vienos kortos Italijos likimą pastatyti. 
Mussolini negali miegoti. Kas, jo dėtas, galėtų? K.

Kaip Klaipėdos Krašto 
Gyventojai Buvo Apgauti

Šiais metais kovo 23 die- jų tariamasis noras atro- 
ną suėjo vieni metai, kai 
Vokietijos vyriausybė ulti- 
mativiai pareikalavo iš 
Lietuvos vyriausybės per
duoti Klaipėdos Kraštą 
Vokietijai, grasindama, jei 
Lietuva nesutiks perduoti 
gera valia, pasiųsti savo 
ginkluotas pajėgas ir oku
puoti visą Lietuvą. Vokie
tijos užsienių reikalų mi
nistras savo reikalavimą 
rėmė neva faktu, kad dau
guma Klaipėdos Krašto 
gyventojų esą vokiečiai ir 
pareiškę griežtą norą grįž
ti prie Vokietijos. Dėlto 
verta aptarti, kaip tas 
Klaipėdos Krašto gyvento-

dė, kaip jis buvo sudary
tas. Iki Vokietija nepradė
jo grobti vieną žemę po ki
tos, Klaipėdos Krašto vo
kiečiai, kiek jų ten yra, 
buvo visiškai patenkinti 
savo padėtimi ir net nerea
gavo į vokiečių agtatorius, 
kurie visą laiką kurstė rei
kalauti atskirti Klaipėdos 
Kraštą nuo Lietuvos ir 
grąžinti prie Vokietijos. 
Vokietijai užėmus Austri
ją ir Sudėtų kraštą, Klai
pėdos vokiečių nuotaika 
labai pasikeitė. Jie pasida
rė prieinamesni visokiems 
agitatoriams, kurie visais 
būdais buvo remiami Vo-

i gandai. Ne kartą tikrai 
j buvo prie sienos sustiprin- 

— ■ ta vokiečių kariuomenė, y- 
pač prieš rinkimus Klaipė
dos Krašte. Tą abejojimą 
ir žmonių baimę tinkamai 
išnaudojo vokiečių agen
tai, ir, matydami gyvento
jų netikrumą, pradėjo gra
sinti. Panaikinus karo sto
vį Klaipėdos 
buvo slaptai 
ta vokiečių 
zacija, kuri 
mu buvo plečiama. Visi gy- . 
ventojai buvo verčiami įsi
rašyti nariais į nacių orga- ; 
nizaciją, grasinant įvai- ; 
riausiais būdais. Jei kam 
teko skaityti knygą “Čia 
kalba Saaro kraštas”, tam : 
nebereikia daugiau ko aiš
kinti. Padėtis Klaipėdos 
Krašte pasidarė visiškai ta 
pati ir grasinimo bei prie
vartos būdai buvo panau
doti tie patys. Paimkime 
darbininkiją! Stambiau
sios Klaipėdos Krašto pra
monės įmonės buvo vokie
čių rankose. Tų fabrikų 
vadovybės vieną gerą die
ną paskelbė, kad sudaro
ma tos įmonės darbininkų 
organizacija (pagal Vokie
tijos darbo fronto pavyz
dį), į kurią visi turi įsira
šyti. Kas tai organizacijai 
nepriklausys, tam nebus 
darbo toje įmonėje — aiš
kino nacių agentai. Su
prantama, kad darbinin
kas, norėdamas likti darbo 
vietoje, buvo priverstas į- 
sirašyti į nacių organiza
ciją. Tuo tarpu kraštui jo
kio pavojaus nebuvo, nes 
buvo tik kalbama apie 
tampresnį visuomenės or
ganizavimą pačių darbi
ninkų naudai. Savo tikruo- 
sius tikslus, kad siekiama 
Klaipėdos Kraštą atplėšti 
nuo Lietuvos, tie agitato
riai dar slėpė ir visuomet 
kalbėjo dviprasmiškai. 
Tie darbininkai ir tarnau
tojai, kurie įsirašė į nacių 
organizaciją, turėjo iš kitų 
organizacijų išstoti. Pre
kybos įstaigos pasielgta 
taip pat. Visi tarnautojai 
“jų pačių labui” buvo ver
čiami įstoti į nacių organi
zaciją ir išstoti iš visų ki
tų organizacijų. Kas nesu
tiko įsirašyti į nacių orga
nizaciją, tas liko be darbo. 
Susidarę tokį pamatų na
ciai pradėjo apimti vis 
platesnias mases. Taip pa
vyzdžiui karių organizaci- 
jon įsibriovė keli nacių a- 
gentai ir vieną dieną pas
kelbė, kad visą karių orga
nizaciją prisideda prie 
bendros nacių organizaci
jos. Taip pat buvo į ben
drąją nacių organizaciją į- 
rašomos sporto draugijos, 
chorai — net bažnytiniai 
chorai, invalidai, žemės ū- 
kio draugijos, kuriose da
lyvavo ir vokiečiai, moky
klos, valdininkų ir moky
tojų sąjungos, policija ir 
visos organizacijos, kurio
se vokiečiai turėjo galimy
bės pasireikšti. Net bedar
biai, kurie visą laiką ka
riavo su naciais, buvo sua
gituoti, geriau sakant pa-

Krašte, jau 
suorganizuo- 
nacių organi- 
visu smarku-

Tautininkų - socialistų , ei jos SLA viršininkai tiek 
kontroliuojamos organiza-; įsikarščiavo, kad jų redak- 

■ .....— torius, pasmerkęs tos or-
taip grasinti ir sauvaliauti ganizacijos viršininkus dėl 
kaip kaimuose, didesnė turto eikvojimo, dabar ra- 
balsų dalis teko lietuvių šo 
atstovams. Tačiaus vienas 
Klaipėdos miestas negalė
jo atsverti.

Vokiečių agentai, grasi
nimais ir dideliausia pro
paganda nežymiai padidi- Į visai velniop”, 
nę savo balsų skaičių, pa
reiškė, kad 80% Klaipėdos 
Krašto gyventojų pasisakę 
už Vokietiją. Tas jų tvirti
nimas yra baisiausias me
las. Vokiečių agentai visą 
laiką kalbėjo apie artimes
nį Klaipėdos Krašto ūkiš- 
ką bendradarbiavimą su šiais metais pasirodo

“apdūmojimus”. “Ap
dūmojimuose” rašo, kad 
mainykavimas bondsais 
davęs didelių nuostolių. 
“Tie naujieji bondsai da
bar yra nuėję didžiumoje 

sako “ap
dūmojimų” rašėjas.

Jeigu jau pats tos orga
nizacijos redaktorius rašo, 
kad su SLA turtu yra blo
gai, tai ar gali būti kitaip?

SLA organizacijoje vi- 
sumet ėjo varžytinės, peš
tynės, vienų kitų įtarimas.

i

Aną dieną išėjęs iš bėgių Lake Shore Limited trau
kinys smarkiai nukentėjo. Čia matome trys atsakin
gieji asmenys tariasi tuo reikalu: — Wm. H. Wood, kai
rėj, superintendantas; W. H. Flynn ir Fred E. Hali, 
Wood’s chief derk. Nuotrauka pagauta Albany, N. Y.

pirkti, atsisakė savo vado
vybės ir prisidėjo prie na- ] 
cių organiazcijos, kuri ža- . 
dėjo visiems aukso kalnus 
ir bedarbių pašalpas mo
kėjo tik nacių partijos na
riams. Visi tų organizacijų 
nariai, ar jie pritarė nacių 
politikai ar ne, atsidūrė 
prieš įvykusį faktą. Nacių 
agentai, kurių eilėse, deje, 
buvo ir nemaža lietuvių, 
vaikštinėjo iš namų į na
mus ir grąsindami vertė 
gyventojus pasirašyti ats
pausdintų įstojimo lapus. 
Kiekvienas galėjo pasi
rinkti, į kurią organizaci
ją jis nori stoti. Bendroji 
nacių organizacija buvo 
pavadinta “Kultūros Są
junga”, kurios nariu galė
jo būti kiekvienas. Be to 
buvo jaunimo sąjunga, 
darbininkų sąjunga ir 
smogininkai (SA). Visos 
tos organizacijos buvo tik 
dėl akių, nes per jas norė
ta surinkti didelį skaičių 
narių pavardžių, kurio
mis norėta operuoti politi
nėje arenoje.

Nežiūrint tų milžiniškų 
pastangų, per kelis mėne
sius, kaip pačių nacių ofi
cialus organas pranešė, 
jiems, nežiūrint grasinimų 
ir prievartos, pavyko su
rinkti tik “apie” 50,000 
narių (iš 160,000 gyvento
jų), “kurie įsirašydami į 
vokiečių organizacijas pa
reiškė, kad jie pasisako už 
vokiečių siekimus ir prisi
pažįsta prie vokiečių kul
tūros”. Lygiu laiku jie vi
same krašte surinko 2,000 
smogininkų. (Smoginin- 
kais turėjo būti visi valdi
ninkai ir tarnautojai). Ga
lima suprasti, kad toks 
mažas skaičius narių su
kėlė nacių tarpe dideliausį 
nerimą. Dėlto griet grieb
tasi kito metodo. 1938 me
tų gruodžio mėn. pabaigo
je vyko rinkimai į Klaipė
dos Krašto seimelį — kon
stitucinį krašto ligislatū- 
ros organą. Tuo laiku Klai
pėdos Krašto direktorijos 
(aukščiausios vykdomo
sios valdžios) pirmininku 
buvo silpnavalis suvokie
tėjęs lietuvis Baldžius, ku
ris nepajėgė nacių spaudi
mui pasipriešinti. Tie rin
kimai nebuvo jokie rinki
mai, o tokia pat komedija, 
kaip ir pav. “Austrijos nu- 
balsavimas”, nes jis neat
vaizdavo tikrojo gyvento-
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jų nusistatymo. Čia turiu 
pabrėžti, kad Europa nėra 
Amerika, kur kiekvienas 
pilietis gali daryti ką nori, 
gali kalbėti ir balsuoti kaip 
nori. Rytų Europos mažo
sios valstybės gyvena nuo
latinėje baimėje nuo nepa
sotinamų kaimynų, kurie 
nesiskaito nė su teisėmis, 
nė su morale, o tik siekia 
išplėšti savo sienas ir įta
ką. Todėl ir Lietuva su 
Klaipėdos kraštu pergyve
no didelio netikrumo lai
kotarpį. Griežtesnis Lietu
vos pasipriešinimas nacių 
sauvaliavimui galėjo su
kelti dar didesnių kompli
kacijų. Dėlto rinkimai ga
lėjo vykti visiškai po na
cių teroro ženklu.

Čia paduosiu tik kelis 
stambesnius bruožus apie 
rinkimus ,nes norint smul
kiau aprašyti, reiktų labai 
daug vietos. Vokiečiai su
darė vieną savo sąrašą. 
Rinkimų organizacija ir 
priežiūra buvo visiškai 
nacių rankose, nes krašte 
policija buvo įrašyta į na
cių organizaciją ir įparei
gota nacių siekimams tar
nauti. Policija pasikvietė 
talkon nacių “tvarkos tar
nybą”, (klaipėdiečių pava
dinta ‘netvarkos tarny
ba’), uniformuotus smogi- 
ninkus, kurie veikė pagal 
nacių partijos instrukci
jas. Balsavimo lapelius 
rinkėjams turėjo pristaty
ti savivaldybės. Tam buvo 
panaudota “tvarkos tarny
ba”. Tie nacių agentai vi
sai paprastai tedavė gy
ventojams nacių atstovų 
balsavimo lapelius, o jei 
kuris paprašė kitų lapelių, 
tuomet atsakė, kad tokių 
nėra ir nedavė, arba pris
tatė po rinkimų. Rinki
muose turėjo dalyvauti vi
si, nes ‘tvarkos tarnybos’ 
žmonės lig žandarai išvarė 
visus gyventojus į rinki
mus, rinkimų būstuose jų 
laukė, įspaudė į ranką vo
kiečių balsavimo lapelius 

, ar net už juos pabalsavo 
jkaip norėjo. Rinkimų būs- 
j tuose taip pat nebuvo ga
lima gauti kitų balsavimo 
lapelių, kaip naciškųjų. 
Na, o jei ir buvo atiduotas 
nemažas kitų atstovų bal
sų skaičius, nacių rankose 
buvo visa galia ir jie pada
rė kaip patiko. Dėlto su
prantama, kad Klaipėdos 
mieste, kur nebuvo galimai
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Vokietija ir apie didesnių dar biOgįau> 
kultūrinę laisvę. Tačiaus 
apie Krašto atskyrimą nuo 
Lietuvos nekalbėjo. Gy- 1 
ventojai autonominio kra
što manė, kad viskas tvar
koje, lengviau pasidavė 
nacių spaudimui. Pagaliau 
nereikia pamiršti, kad už
kulisiais buvo grasinama 
visiems, kurie nėjo su na
cių gauja išvien, kurie 
prieš ją kovojo. Gyvento- 
jai puikiai žinojo, kaip 
Vokietijoje elgiamasi su 
politiniais priešais. Ne vie
nas pabėgėlis iš Vokietijos 
koncentracijos stovyklų 
papasakojo visus nacių 
žiaurumus. Dėlto daug gy
ventojų iš atsargumo dėjo
si prie nacių, tuo norėdami 
išvengti jų keršto. Čia per
duodu skirsnį vieno nacių 
eilėraščio, kuris buvo už
vardintas: “Drebėkit lie
tuviai!”, “kraujageros, 
silpnapročiai, jūs sudarėt 
mums daug bėdų, mes sto
vime ir laukiam, kol valan
da išmuš. Tuomet mes tei
sina ir bausim, keršysime 
kieta ranka...”

Dėl to, jei vokiečių ofi
cialūs sluoksniai atsargiai 
tvirtina, kad į nacių orga
nizaciją įsirašiusieji pasi
sakę už vokiečių kultūrą ir 
vokiečių siekimus, galima 
pastatyti aiškų klausimą: 
Kam buvo naudojama 
prievarta? Kam gyvento
jai buvo grasinami pakar
ti, jei neprisidės prie na
cių partijos? Ar tokiomis 
priemonėmis priversti į or
ganizaciją įsirašę žmonės 
tikrai pritarė tos organi
zacijos tikslams? Jokiu 
būdu. Kaip skęstantis 
griebia už šiaudo, taip ir 
Klaipėdos Krašto gyvento
jai iš baimės darė tai, ko 
iš jų naciai reikalavo. Kad 
Klaipėdos Krašto gyvento
jų nusistatymas yra ki
toks, rodo daug faktų. Čia 
tik priminsiu, kad pirm 
kelių dienų vienas žymus 
asmuo — lietuvis klaipė
dietis — Klaipėdoje susiti
ko vieną buvusios vokiečių 
partijos atstovą, su kuriuo 
besikalbant tas pareiškė: 
“Mes nekantriai laukiame 
tos dienos, kada jūs lietu
viai vėl grįšite į Klaipėdos 
Kraštą”. Jis be to pareiš
kė, kad jie patys buvo ap
gauti, nes tuokart jiems 
buvo sakoma, kad kova ei
na už platesnių autonomi
ją, o paskui pasirodė, kad 
nacių agentai viską buvo 
parengę kraštui atplėšti 
nuo Lietuvos, nors gyven
tojų dauguma to nenorėjo. 
Klaipėdos Krašto likimą Taussig, Senato Laivyno 
išsprendė nacių apmoka- komitetui pareiškė, kad 
mi agentai ir vaikai. j kalbamas karas su japo- 

Dangietis. nais, kol kas užginčijamas.

Visai kitaip yra su Lie
tuvių Katalikų Susivieny- 
mu. Pereitas LRKSA sei
mas taip patvarkė visus 
reikalus, kad dabar jokių 
ginčų nėra toje organizaci
joje. Pildomasis Komite
tas (Centro Valdyba) dir
ba konstruktyvį darbą: 
augina organizaciją na
riais ir stiprina jos finan
sus. Kodėl toks skirtumas 
tarp SLA ir LRKSA orga
nizacijų? Todėl, kad prie 
LRKSA organizacijos pri
klauso vienminčiai žmo
nės, kuriems rūpi narių 
dvasinis ir medžiaginis 
stovis. LRKSA organizaci
jos nariai, dirbdami vie
ningai, užsitikrina sau 
gražią ateitį. Vienybėje 
galybė!

v •

Chicagos sandariečių or
gano rašytojas V. G. pra
dėjo mieruoti moterų tei
ses su vyrais. Bemieruoda- 
mas surado, kad gyveni
mas eina savo keliu. Gyve
nimas sulygina vienus su 
kitais ir tas pats gyveni
mas išmuša iš tiesaus ke
lio vienus ir juos nuveda, 
kaip paprastai sakoma, 
šunkeliais.

Chicagoje sudarytas 
“bendras frontas” — Vil
niui Remti Komitetas. 
Sandariečių laikraštis ra
šo, kad tam komitetui 
“teks daug dar palaužyti 
galvą, kaip čia gavus visų 
lietuviškų grupių pritari
mą”. Chicagos “bendras” 
komitetas gali laužyti ‘gal
vą’, o patriotingieji lietu
viai be bendro fronto ne 
galvas laužo, kaip paremti 
Vilnių, bet renka aukas ir 
siunčia į Lietuvą.

I 
I

Admirolas Joseph H.
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rios turi taip pat savo laik
raščius, knygynus ir jose 
nemažiau lavinasi įvai
riuose rateliuose ir gvilde
na įvairiausius klausimus* 
Organizacinis bei ideologi
nis gyvenimas yra tiek 
platus, kad sunku keliais 
sakiniais jį apibūdinti.

Lietuvos jaunimo būdas, 
jo psichologija yra daug 
švelnesnė, jautresnė, ma
lonesnė. Linksmumo, gy
vumo, bei apsukrumo Lie
tuvos jaunimas turi pa
kankamai. Mandagumo 
žvilgsniu, Lietuvos jauni
mas yra daug mandages
nis, geriau išlavintas, kaip 
Amerikos jaunimas. Ame
rikos laisvas gyvenimas į- 
pratina jaunuolius dažnai 
nesiskaityti su aplinkybė
mis ir priemonėmis, todėl 
būdas čia gyvenančio jau
nimo yra šiurkštesnis. Be 
to Lietuvos mokyklose 
jaunimas yra pakankamai 
auklėjamas.

Sunkesnės ir kiek skur
desnės Lietuvos gyvenimo 
aplinkybės daugiau užgrū
dina jaunimą, sušvelnina 
jo būdą ir pažiūras artimo 
žvilgsniu. Paimkime Lie
tuvos keletą neturtingų

Charakterizuoti Lietuvos 
jaunimą galima keliais at
žvilgiais — mokslo ar išsi
lavinimo, kūribingumo, 
papročių, ekonominiu žvil
gsniu ir tt.

Nuvykusiam į Lietuvą a- 
merikoniukui ar atvyku
siam į Ameriką lietuviu
kui pastebėti jaunime kai- 
kuriuos skirtumus yra ne
sunku, nes gyvenimo skir
tingos aplinkybės smar
kiai paveikia jaunimo cha
rakterį, papročius ir ypač 
jaunimo psichologiją.

Visų pirma Lietuvos jau
nimas pasižymi dideliu kū- 
ribingumu. Besimokąs 
jaunimas susispietęs į ide
ologines organizacijas, ku
riose, plačiai veikdamas, 
papildo ir išplečia savo vi
suomenines ir socialines 
pažiūras. Organizacijose 
jaunimas uoliai ruošiasi 
visuomeniniam gyveni
mui. Jose jis mokosi reto
rikos, muzikos, lavinasi 
rašyboje, vaidybos mene, 
ir bendrai gvildena ateities 
gyvenimo socialius ir vi
suomeninius klausimus. 
Jaunųjų ir vyresniųjų ide
ologinė spauda yra geriau
sias veidrodis jaunimo kū
ribingumo. Štai žymesnie
ji laikraštėliai: “žvaigždu
tė”, “Žiburėlis”, 
lis”, “Vyturėlis” 
jų laikraštėliai; 
Spinduliai”, 
“Šviesos Keliai”, “Mokslei
vis” — aukštesniųjų mo
kyklų moksleivių laikraš- mūsų šeimos giminaitis ir 
tėliai; “Studentų Dienos”, visi iš jo tikėjosi sulaukti 
“Akademikas” — universi- didelių dalykų. Nuo pat 
teto studentų laikraščiai J mano jaunystės tėvelis
žinoma jų yra dar dau-įtaip pasakodavo apie ma
giau, tačiau paminėjome no dėdę, kad, rodos, aš jį 
tik žymesniuosius.

Kaimo jaunimas taip pat savo draugą. Jo įvairius 
susispietęs į įvairias ideo- žingsnius aš mintinai žino- 
logines organizacijas, ku- jau ligi tos dienos, kai jis
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(Iš knygos — “Padavimai” — 
Kazys Inčiūra.)

Ugnelę iš toli regėsi, 
tik duoki jai laisvai kvėpuoti, 
nešauk audringų debesų, 
miglų prieš jąją nesušauki. 
Visi mes mariomis keliaujam, 
kiekvienas turim po laivelį, — 
neniekink savo kelio draugo, 
tu neištrenk jo rankoj irklo. 
Jei tu gali, jėgų turi, 
o koks bendreivis skęsti ima, 
jei slysta vargšas neprityręs, 
nors neša rankoj ugnį didžią— 
duok dešinę, ištiesk ir kairę— 
nuplaukt suskubsi, ir kas tavo, 
tu su kaupu atrasi ten.

Geri žmonių*vaikai—klausykit! 
Atverkit širdį saulės šviesai, 
visus atidarykit langus—

tegu prieš kalnų ten oro, 
tegu prasivalys puvėsiai. 
Matysite, kaip sprogsta medžiai, 
laukų lelijų pumpurai, 
kaip skečias dievarūbis žiedas. 
Didingai skraido kalnuose 
erdvių vaikai ereliai didūs, 
šviesos ir laisvės globiami. 
Jūs tapsit jų bendrakeleiviai, 
vikriai būrin jų įsisuksit, 
ir ant tvirtų sparnų jie neš, 
giedodami Kūrėjo psalmę:

—Žmogaus pavidalą sukūriau 
iš dulkių, supūkščiau iš nieko, 
bet būkit liudininkai mano, 
jūs, oro dvasios angelai, 
argi ne viską turi jis ? 
argi ne viską dulkė valdo, 
jei turi širdį tiesią, gryną 
ir atvirą dangaus palaimai.

Bostono Jaunimas Labai 
Gražiai Pagerbė Motinas

“Šaltine-
— jaunų- 
“ Ateities 

“Ateitis”,!
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Sekmadienį, gegužės 12 d-, ! 
Bostono jaunimas, vadovaujant < 
L. Vyčių So. Bostono 17 kuopai, i 
gražiai pagerbė brangiausią pa- i 
šaulyje asmenį — motiną. 1 

Jaunimo šv. mišių metu (9:30 . 
vai.), kurias atnašavo kun. J. i 
Vosylius Vyčių intencija, vy
čiai, studentai, choristai, soda- 
lietės ir kiti paaukavo savo mal
das ir priėmė šv. Komuniją 
brangiųjų motinėlių garbei.

Po pamaldų įvyko bendri pus
ryčiai bažnyčios svetainėje, ku
riuose dalyvavo dvasiškija, 
daug motinų ir įvairių organiza
cijų jaunimas. Pusryčių metu 
programą vedė Vyčių kp. pirm, 
adv. A. Jankauskas. Kalbas pa
sakė — kun. Jankus, kunigas 
K. Urbonavičius, parap. kleb. 
kun. Virmauskis, svečias kun. 
J. Vosylius, MIC., Vyčių Centro 
vice-pirm. Ant. Gaputis, N. A. 
Vyčių apskričio pirm. Pr. Raz- 
vadauskas, stud. P. Kupraitis, 
3tud. A. Janušonis, Sodaliečių 
vardu sveikino p-lė Zentelytė, 
choristų vardu Jonas Kleponis, 
sportininkų vardu Fr. Grigaliū
nas ir p. Kybartas.,

MENINE DALIS

7:30 vai. vakare bažnyčios 
svetainėje gausinga publika lin
ksmai klegėjo juokų sūkuryje, 
matydama tiek daug linksmų 
šposų, muzikos ir dainų.

Jaunam ir senam buvo įdomu 
matyti, kaip viena mamytė no
rėjo išleisti savo prasilavinusią 
vienturtę dukrelę už paprasto 
kaimo bernužėlio, tačiau jos 
planus suardo gudrus, apsukrus 
studentas, kuris myli tą vien
turtę Gražiną. Kad išgelbėjus 
Gražiną jis (studentas) imasi 
net keistų priemonių — apsivel
ka suknele, vaidina vietoje mer
gaitės, ir vargšę kaimo bernelį 
Jurgį netikėtai apgauna.

Publika, matydama tai, juokė
si, nerimo. — “Gudrūs tie jau
nieji”, sako mamytės, “kai juos 
jau meilė pakanda...”

Juokui taip pat nebuvo galo, 
kai scenoje pasirodė linksmųjų 
brolių orkestras su grupe daini
ninkų, ir kai jie pradėjo trans
liuoti savo “rimtas” melodijas 
per radio stotį W0čĄ.

— Vyčiai turi gerų darbo jė
gų — linksmų šposininkų, artis
tų, dainininkų, muzikantų ir 
kitų talentų. Jie moka ištikimai 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir pla
čiai visuomenei, — girdėjosi pu
blikoje keli garsai.

—Nebūtų gaila tokiam vaka
rui paaukoti ir po dolerinę, — 
pridėjo kiti. — Tai bent links
ma, smagu ir taip malonu būti 
šių jaunųjų tarpe, — girdėjosi 
vėl kitame kampe mantyčių pa
sikalbėjimas.

Programoje dalyvavo: 
“Aš nenoriu Jurgio” veikale—

Motina 45 m., p-lė G. Zovytė; 
Gražina, jos duktė 17 m., —Re
gina Glineckytė; Barbora, tar
naitė 30 m., — Katrina Pasai- 
tytė; Motiejus, tarnas 33 m.,— 
Jonas Genevičius; Vytautas, 
studentas 25 m., — Petras Ku
prai tis; Jurgis, motinos nori
mas žentas, Jonas Bernatonis.

Transliavimo grupėje — Pet
ras Genevičius, Juozas Giedrai
tis, Jonas Šilalis, Mykolas Plu
ta, jis yra linksmųjų karalių or
kestro vedėjas, Benediktas Juš
kevičius, Jonas Pušynas, jis bu
vo radio programos vedėjas, Al. 
Giedraitis, Al. 
Jurgis Sarafinas, 
Witzonis, Jonas Varnas, 
Kudrevičius.

Eiles pasakė — “Ačiū 
ja” ir “Mamyte” — Al. 
raitė. ų 4 s

Pertraukų metu kalbas pasa
kė kleb. kun. Pr. Virmauskis ir 
Vyčių kp. pirm. adv. Ant. Jan
kauskas.

Programos vedėjas buvo Pr. 
Razvadauskas.

Daugelis iš publikos artistus 
klausė, kur ir kada šią progra
mą pakartosite... P.K.

studentų ir pastebėsime 
juose pasidalinimą pasku
tiniu savo centu, drąsą, e- 
nergiją, švelnumą, links
mumą ir kitas gražias ypa
tybes.

Lietuvos jaunimas žiūri 
rimčiau į gyvenimą, tačiau 
milionierium būti jis ne
trokšta.

Išėjęs gyvenimo mokyk
lą jis stengiasi visuomet 
padėti ir savo draugui, ar 
artimui, savo tėveliams, 
kurie jį globoja ir ruošia 
lengvesniam ateities gyve
nimui.

Sporto atžvilgiu Lietu
vos jaunimą žymiai pra
lenkia Amerikos ir kitų 
šalių jaunimas, tačiau pas
kutiniu laiku Lietuvos 
jaunimas sportuoja daug 
įvairiuose sporto rateliuo
se. Suvažiavimuose net 
kaimo jaunimas jau nie
kuomet neapsieina , bei POpULIARI PARODININKE, — Mrs. S. Sloan Colt, iš 
sporto olimpiadų. Ir reikia Į'ruxe<j0 park N. Y., parodoma vaizde su savo “Gift 
konstatuoti, kad pasinio- viena iš parodaujančių arklių parodoje Pine-
simas būna labai nmtas, hurst N c Mrg Colt žinoma ir northern paroduo- 
gražus ir gana dideliu ^ teliuoge 
mastu. Į_________________

žodžiu, Lietuvos jauni- iaį§ką mes iaikėme,| 
mas kaikuriais atžvilgiais kaip kakią reiikviją. šei- 
yra daug daugiau idealus moj jį dažnai skaitydavom ir vertas didesnės pagar- L. parodydavome ki- 
bos kaip šios šalies. tiems pas mus atsilankiu-

Ekskursantas.|siemg

Praėjo jau šeši metai. 
Nuo dėdės Juliaus nega
vome jokio laiško, bet lai
kui bėgant, tėvo viltis di- 

išvyko Amerikon, nepai-1 dėjo, o motina sakydavo: 
sant, kad žmonės kalbėda- “Julius sugrįš, mūsų padė- 
vo ir žeminančiai. tis pagerės, o ligi to laiko

Visa nelaimė atsitiko, I dar pragyvensim...”

(Tęsinys)
Mano dėdė Julius, tėvo 

brolis, buvo vienintelis

! kai. Tėvas buvo nervuotas, 
Į jis nekantriai apžiūrinėjo 
valgių krepšį, motina lyg 
išsigandusi laikė savo ran
ką už ištekėjusios sesers, 
o antroji sesuo jautėsi 
vieniša, apleista.

Ant laivo pamatėme dvi 
jaunas merginas, valgan
čias austerius, kuriuos 
pardavinėjo vienas menkai 
apsirengęs jūreivis. Mer-i 
gaitės, laikydamos kiaušą 
nosinėje, atsargiai gėrė 

i. kad neapsilais-

Galinauskas, 
Edvardas 

Petras

Mari- 
Nevie-

Pavasario ženklai — Lekiančioji žuvis, persikų 
žiedai ir dviejų dalių žaidimo kostiumas, kurį turi už
sivilkus Peggy Lynn, parodo, kad ir Kalifornijoj, Cata- 
liną Island, jau pavasaris pražydo.

rodos, tuo laiku, kai dėdė Didieji laivai vis rūko1 skystimą,
Julius prašvilpė visus savo j vandenyno horizonte, ir te- tytų savo drabužius. Val-

'"r i ¥<*° “Koks, gyti austerius ant laivo jū-
prasikaltimas būtų džiaugsmas, kad Ju-|roje, tėvui ištikrųjų atro- 

būtų viename tų lai--dė labai iškilmingas daly- 
vų”. Nekartą aš išsivaiz-. kas. Prisiartinęs prie šei- 
duodavau, kaip dėdė Ju- mos, tėvas paklausė: “Ar 
liūs jau mosykuoja balta norite, kad aš jums nupir- 
nosinaite ir sako: “Heilo,; kčiau austerių ?” Seserys 
Pilypai”. Tėveliai Juliaus j tuojau priėmė pasiūlymą, 
sugrįžimą jau išsivaizdavo motina atidėliojo dėl bran- 
tūkstantį kartų. Jie jau gum, bet pagaliau tarė: — 
net susitarė, ką pirks už 
dėdės pinigus. Dažniausia' 
jie sakydavo: “Pirksime 
namus ir ūkį prie miško”.
IŠTIKRŲJŲ TĖVAS 
TAIP IR TIKĖJOSI

Metai bėgo, mano 
joms

pinigus. Tai buvo lyg di- vas vis kartodavo: “Koksįgyti austerius ant laivo jū- 
< džiausiąs p—” ~ ----- ’
sūnaus savo neturtingoje į 

nažinčiau, kaip geriausią Rimoje. Taigi mano dėdė
Julius nužemino visą tėvo 

i vardą ir po giminę, praleis- 
* damas visus savo pinigus 
labai netikėtai. Po to įvy
kio Julius išvažiavo Ame
rikon vienu prekybos lai
vu. Amerikoje dėdė Julius! 
pradėjo po kiek laiko vers-1 
tis bizniu. Jo laiškas, pra
nešdamas, kad jis uždirbęs 
truputį pinigų, kuriuos ne
trukus mano sumokėti 
mano tėvui, labai padrąsi
no šeimą ir juos suramino. 
Julius, kuris buvo niekam!rys suaugo, 
nevertas, tuojau . pasidarė pats laikas ištekėti.
A • •__________ M_____ ___________XI__________ 12 — I . .

I I
sese- 
buvo! 
I jas, 

teisingas žmogus ir širdin- niekas per daug nežiūrėjo; 
gas asmuo, kaip ir visi tėvai pradėjo nusiminti. 
Davranehe šeimos nariai. Pagaliau vienai atsirado 

Kapitonas vieno laivo šioks toks jaunikaitis; tai 
pranešė, kad Julius jau 
pasisamdė laivą ir varė 
prekybą. Taigi noroms ne- 
noroms Juliaus prasikalti
mas buvo visai užmirštas. 
Po dviejų metų gavome 
kitą laišką, kuriame jis 
rašė: 
lau Pilypai! Aš rašau tau I dieną. Neturtingi žmonės 
pranešdamas, kad tu nea- dažnai dalyvaudavo šiose 
bejotai mano teisingumu, ekskursijose. Maža tai bu- 
Viskas gerai sekasi. Rytoj vo kelionė, visi nuplaukda- 
važiuoju Pietų Amerikon, vo laiveliu ir saloje išbūda- 
kurioje gyvensiu porą me- vo iki vėlyvo vakaro. Ke
tų. Jei neišgirsite nuo ma- liaudami stebėdavome sve- 
nęs ilgiau, nesistebėkite, timų žmonių papročius, 
Aš sugrįšiu pas jus, kai madas ir susipažindavome 
surinksiu savo turtą. Tu- su daugeliu keliautojų, 
riu vilties, kad netrukus Mūsų šeima laivelyje jau- 
visi gyvensime laimingai”.I tesi gerai, tačiau keisto-

1
I

buvo paprastas darbinin
kas, tačiau teisingas ir do
ras vaikinas. Paskaitęs dė- i 
dės laišką, jis rimtai pra
dėjo rengtis vedyboms. Po 
vedybų buvo susitarta vi
siems vykti į Jersey salą 

“Mano brangus bro-Įir ten linksmai praleisti

(Bus daugiau)

PAVASARIS
Iš po žiemos šaltos
Vėl atgyja gamta
Džiuginti visus...

Pavasario oras atšilo — 
Medžius padabins 
Lapais ir žiedais.
Darželiuos lelijos, 
Rožės, pinavijos —
Žydėti pradės...

O kiek bus gražybės — 
Kai gamtą papuoš 
Gėlelių kvapsnumu. 
Ir kirių paukšteliai: 
Strazdai, viturėliai 
Lizdus sukt pradės.

Gulbės ir žąselės 
Atskrenda pulkeliais 
Į savo kraštus.
Gimtinės laukus 
Sukti sau lizdus, 
Linksminti visus.

L. Glineckytė, 
So. Boston.

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

, Proį. St. Šalkauskis

Kas nori, kad kas nors 
gero būtų daroma, turi 
pats tai daryti.

Maršalas Weleigton.

Pasaulinėje Parodoje 
šiais metais, nuo pat gegu
žės 11, atidarymo dienos, 
galima sutikti parodoje— 
on Flushing Meadow — ir 
šio tipo gražuoles.
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ST. ŠVOBAITE

Vieno veiksmo scenos vaizdelis. '
Veikia:

1. Bachus — alkoholio dievaitis,
2. Degtinė,
3. Vynas,
4. Alus,
5. Naminė degtinė (jos varyto

jas),
6. Blaivybė (lietuvaitės asme

ny),
7. Jaunimas, girtuokliai.

Scenos gilumoje, butelių soste 
sėdi Bachus (senovės Romėnų 
girtuoklystės dievaitis). Netoli 
jo rodo savo prietaisus naminės 
degtinės varytojas — nuskurdęs 
žmogelis. Sušilęs jis tripinėja— 
ruošiasi. Tuo tarpu Bachus iš
didžiai kalba:

BACHUS. (Rodo). Ištikima
sis mano tarnas... Jis man visa 
širdimi atsidavęs. O, o, o, nema
ža jis jau yra išspaudęs skysti
mėlio... Kad ne jis, daug tuščių 
vietų būtų mano rūmuose... Ke
li jo sėbrai degte sudegė degti
nėje... o dabar 
jie mano rūmuose... 
daugiau, žmogeli, atsiųsk jų 
man...

NAMINES VARYTOJAS. — 
(nieko nematydamas). Jei šį 
kart gerai pasiseks — bus lai
mikis. Mano bičiuliai paragavę 
šio skystimėlio trauks be čiulpi
ko.

Jatulis sakė, kad iš sušalusių 
bulvių puiki naminė bėga —pa
mėginsiu! Jei katras nukratys 
kojas — aš nekaltas, tegul ne
geria, aš neliepiu. Jie patys bė
ga, puola, prašo; pasiruošę pas
kutinį švarką atiduoti, kad tik 
prisunkčiau bonkutę... Kad ne

.cha! cha! cha! 
Daugiau!

ta, velnio policija, — as bučiau 
karalius... anądien vos tik išne
šiau sveiką pakauši, bet nesu
čiupo. Ir kas jiems darbo!? — 
gal gaila sušalusių bulvių ar 
papelėjusių rugių saujos? — ir 
tai ne jų. (drąsiai). Varysiu, 
kol gyvas busiu! — Mačius ne 
kvailas — mokės susitvarkyti.

BACHUS. Bravo Mačius! — 
bravo! aš tau už tatai paruošiu 
karščiausią vietą pragare... (pa
sigirsta girtu daina).

GIRTUOKLIŲ DAINA 
Gerkim, broliai, alų, vyną! 
Gerkim ir degtinę! 
Gerkim visą savo amžių, 
Gerkim po stiklinę!

Kol dar grįčią gerą turim, 
Stenkimės parduoti: 
Kad pas Maušą dėl čerkutės 
Nereiktų barguoti.

Nes Maušiukas gan protingas, 
Apie tai daug žino.
Jis neduoda mums degtinės 
Į bargą. nei vyno.

Bet tai nieko, nors Maušiukas 
Daug tų baikų daro,
Bet mums savo smuklės durų 
Niekad neuždaro.
NAMINES VARYTOJAS. — 

Draugai linksminasi įsikaušę, o 
kai užgers mano iš bulvių dary
tos, ožio balsais bliaus... (žiūri) 
rūgsta gerai (dairosi) o, kad 
čia nučiupus kur puspūrę ru
gių! (nudžiugęs) e! gyvuojam! 
Kaimyno klojimas nerakintas 
(išbėga, tuo tarpu išrėplioja iš 
degtinės boso nuskurusio vaiko 
pavidale naminė. Eina tiesiai 
pas Bachusą).

NAMINE DEGTINE. Sveikas 
Valdove! Pranešu Tau, kad

i

Anglijos orlaivių vairuotojai sugrįžę iš Norvegijos, kur ėmė dalyvu- 
mą kovose su naciais, studijuoja žemėlapį ir rodo, kur kuriam teko su
sitikti prieš.

man ir mano gamintojui viskas 
puikiai sekasi.

BACHUS. Džiaugiasi mano 
bičiuliai.

NAMINE. Bravorai naminės i 
dygsta kaip grybai po lietaus. 
Mėgėjų randasi vis daugiau. Jie j 
tol geria, kol viską prageria. 
Žmonos badauja, ligoti vaikai: 
miršta... O, mano bičiuliai jau 
ne vienas sudegė prisigėręs... 
Kad ne aš, Valdove Bachuse, 
būtų tuščia pusė pragaro.

BACHUS. Gerai ištikimas 
mano tame, gausi už tai gerą 
užmokestį, o dabar sėsk prie 
pat mano sosto (sėda).

BACHUS, (stojas — iškil
mingai). Seniai valdau pasaulį, 
seniai mane gerbia žmonija. Aš 
galingiausias žemėje karalius, 
kuriam vergauja tūkstančiai 
žmonių. Man lenkiasi vargšai ir 
valdovai. Tenai kur aš einu, 
vargas ir skurdas... Kame aš 
sustoju — ten skurdas, mirtis... 
Aš ištisų tautų žūtis... Bet žmo
nija tatai nepaiso, ji džiūgauja 
ir garbina mane, aukoja savo 
laimę, lobius man... (įeina deg
tinė girgždžiančiu balsu).

(Bus daugiau)

—X-

IKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GARDNER, MASS.
Aušros Choro dviejų metų 

sukaktuvės puikiai pavyko.

publikai labai patiko. Jos gra
žus balsas mus visus žavėte ža
vėjo. Ačiū, Valerijai, širdingai 
ačiū, nors mūsų atsilyginimas 
mažas, bet mūsų jausmingi lin
kėjimai tebūna jūsų priimti. A- 
kompanavo vietinė pianistė p-lė 
Elena Redeckiūtė.

sudainavo 
dainelių. 
Merril.

Merginų choras 
bai gražiai porą 
komponavo Fred.

Vyrų choras sudainavo vieną
dainelę. Dainelė visiems patiko. 
Akompanavo Jurgis Stačiokas.

Duetą sudainavo Julė ir Ona 
Bartkiūtės. Akompanavo Jauli- 
na Galvanauskiūtė. )

Po choro dainų pasirodė Vin
cas Samalis iš Cambridge. 
Mass. Vincas sudainavo mums 
porą dainelių. Dainavimas 
mums labai patiko. Jo gražus 
balso skonis mus visus žavėjo. 
Ačiū, Vincai, mes tau visi lin
kime geriausio pasisekimo būti 
žvaigžde lietuvių tarpe, ir mus 
palinksminti savo tokiu gražiu 
dainavimu. Akompanavo Elena 
Redeckiūtė.

Piano duetą gražiai paskam
bino Elena Redeckiūtė ir Fred 
Merril.

Choro vardu abiems artistams 
tariu ačiū.

Aušros Choro sukaktuvės pra
ėjo, bet tie du balsai mūsų tar
pe pasiliks ilgai.

Darbas neveltui, mūsų tikslas 
atsiektas. Aušros choras kas 
kart vis duoda ką nors naujo 
geresnio savo rėmėjams.

Koncerto turinys.

Aušros choro pirmininkas
' Aukštikalnis atidarė vakarą. 
‘ pasakydamas trumpą prakalbė- 
' ię ir choro vardu padėkojo vi-

P.

dar kartą visiems padėkojo, y- 
pač nuoširdžiai padėkojo Jur
giui Stačiokui, kurio dėka Auš
ros choras gyvuoja Gardneryje. 
Mes, Aušros choro nariai, nie
kados negalėsime atsiteisti už 
jo darbą ir jo meilę jaunimui ir 
lietuvybei.

Aušros choro vardu tariu a- 
čiū visiems, kurie tik prisidėjo 
prie mūsų koncerto ir padarė 
ji taip visiems maloniu. Tariu 
ačiū kiekvienam svečiui ir iš ki
tų miestų už mūsų parėmimą. 
Taipgi tariu ačiū ir vietos lie
tuviams už parėmimą mūsų 
choro. Be jūsų parėmimo Auš
ros choras negalėtų gyvuoti.

Mėnulis.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS ĮŽENGIMAS 

VILNIUN FILMOSE

Rodys broliai Motuzai

Ketvirt. Geg. 16 d., 7:30 vai. 
vak., Stasių Svetainėje, 163 
Harvard St., Cambridge, Mass.

Sekmad. Geg. 19 d., 3 vai. po 
pietų. Nekalto Prasid. Par. sa
lėje, 432 Windsor St., Cambrid
ge. Mass.

Sekmad. Geg. i 9 d. 7 vai. vak. 
šv. Roko par. salėj. Monroe St., 
Brockton, Mass.

Antrad. Geg. 21 d. 8 vai. vak., 
Liet. Piliečių B-vės Salėj, 13 
George St.. Norwood, Mass.

Trečiad. Geg. 22 d., 7:30 vai. 
vak., Šv. Petro par. salėj, VVest 
5th St., So. Boston, Mass.

Po garsių dainininkų pasirodė; 
Luiza Kraskauskiūtė. penkių! 
metų amžiaus mergaitė, duktė 
vietinių Onos ir Antano Kras- 
kauskų. Mergaitė sudainavo po
rą dainelių, jai akompanavo M. 
Lukosevičiūtė. Publikai ji labai 
patiko ir visi plojo kiek tik ga
lėjo.

M. Lukosevičiūtė ir B. Baltuš- Penktai Geg. 24 d. 8 valandą 
nikas pagrojo armonikais due-' 
tą. M. Lukosevičiūtė dar priedo 
pagrojo solo.

Vytautas Brazauskas pasakė! 
labai juokingas eiles ir pers
kaitė P. Aukštikalnio eiles, 
skirtas Aušros choro sukaktu
vėms, 

j Aušros choras paskutinis vėl 
' pasirodė ir baigdamas padaina- 
vo keturias daineles. Už tokįi 

■ pavyzdingą jaunuolių pasidar
bavimą. publika chorui nesigai- nalįTi? biznierius*

i

Gegužės 4 dieną, G.A.R. sve
tainėje, įvyko dviejų metų Auš
ros choro sukaktuvių paminėji
mas. Paminėjimo programą su
darė koncertas ir šokiai, vado
vaujant Jurgiui Stačiokui.

Koncertas buvo netik turinin
gas, bet ir įdomus, nes turėjo
me pora gerų artistų. Gal pir
mutiniu kartu Gardneriečiai tu
rėjo tokią gerą progą išgirsti siems, kurie į koncertą atsilan- 
talentingą dainininkę, kaip Va- kė. ypatingai jis 
leriją Kaunietytę, iš Hartford. tiems, kurie neapleidžia 
Conn. Gausus rankų plojimas choro parengimų, 
liudijo, kad Valerija yra nepra-l Po įžangos pasirodė 
sta artistė ir gera dainininkė, choras. vadovaujant
Vincas Samalis iš Cambridge. Stačiokui, kurs sudainavo ketu- 
Mass., taipgi mus sužavėjo savo rias daineles, 
gražiu balsu. Nuoširdžiausiai už 
programos išpildymą

padėkojo
Aušros

I
Aušros; 
Jurgiui j

i
*

vak., Millers Opera House, Pine 
St., Gardner, Mass.

šeštad. Geg. 25 u. 8 vai. vak., 
Liet. Piliečių Klube. 41 Berne
ly St.. Lawrence, Mass.

Sekmad. Geg.
vak., O Donnell 
St., Nashua. N.

Pirmaa. Geg.
vak., I. 0. O. F. Hali, 
ver St.. Manchester, N. H.

26 d. 
Hali. 
H.
27 d.

7:30 vai.
20 High

7:30 vai.
83 Hano-

Po to Valerija Kaunietytė.
Aušros sudainavo tris daineles, kurios

Įėjo aplodismentų.
Po dainų Aušros choras pirm.

Remkite tuos profesio- 
, kurie 

savo skelbimais remia 
■‘Darbininką”.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GEGUŽINE
Šiais metais gegužės 30-toji 

pripuola ketvirtadienį, tai be
veik vidurys savaitės. Paprastai 
dirbtuvės duoda darbininkams 
poros dienų atostogas ir patys 
dirbtuvių vedėjai bei savininkai 
vyksta pirmu sykiu į savo vasa
rines buveines (camp). Mūsų į 
miestų lietuvių darbininkija net ' 
ir kaikurie profesionalai bei biz
nieriai tenkinasi išvažiavimu 
kur nors į parkus, nors vienai 
dienai, gi sugrįžę ilsisi vėl savo 
žieminiame lizdelyje. LDS Nau
jos Anglijos lietuviai darbinin
kai jau per kelioliką metų savo 
išvažiavimą rengia irgi gegužės 
3O-tą. Jie kas met rengia tą iš
važiavimą į Romuvos parką, 
Montello, Mass. Ten jie susiren
ka su savo šeimomis. Senesnieji 
susitikę savo pažįstamus iš ki
tų kaimyninių kolonijų šneku
čiuojasi, dienos klausimais ta
riasi. Jaunimas išpildo dienos 
programą. Mažyčiai laksto švie
žiame ore, gražioje pievoje ir 
džiaugiasi, kad jie nugalėjo 
miesto cementinius šalygatvius, 
ir laimėjo gražią - žalią pievą, 
lauką. Gražu ir motinoms bei 
tėveliams pasekti savo krikštau- 
jančius jaunuolius. Rengėjai, 
kaip paprastai, visuomet prisi
rengia ir visus svečius ir vieš
nias maloniai pavaišina. Norin
tieji patrepsėti randa sau muzi
kos aidų ir ten gėrisi visai me
keno nevaržomi—šoka.

Čia ir kyla klausimas, kodėl 
mes kiekvienas negalime nu
vykti į tą pirmutnę pavasario 
šventę? Po visos žiemos ištupė
tos žieminėje gūžtoje, lai pabu
dina gražioji gamtą mūsų jaus
mus ir nugali visas kliūtis, ir 
nuneša ten, kur daug daug mū-' 
sų pažįstamų, gal giminių, gal, 
mylimų kaimynų džiaugsis at
silankę — į ggražiąją Romuvą, 
Montelloje, gegužės 30 d. Tad 
visi kas tik gyvas vykime į link
smą gegužinę... Žvirbly s.

------------------ I
KELRODIS j PIKNIKĄ

Gegužės 30-tą

nuo
kuris eina 
reikia

toHlhlH..................

mo kryžkelėje, vadinama Har- 
vard Street arba kitaip vadina: 
Pulasky Square. Čia išlipus po 
kairei per tiltą ir vėl po kairėj 
už poros šimtų žingsnių ir Ro
muvos parkas. Atgal ir vėl iš 
čia pat galima gauti busai, kas 
pusė valandos į Bostoną. Tik 
čia reikia pastebėti, kad jeigu 
norėsi busą gauti, 

'kaip valanda, tai
Main St., laukti, o jeigu kas
pusvalandis, tai reikia laukti ar kįjęų grupė, dalyvavusių tautų festivale su p. Dirvely- 
įslipsi ant Montello gatvės. te _ Rozeiįene> p. Esūnu ir Pabaltijo - Amerikos Drau- 
Gatvės viena nuo kitos vieno gijos valdybos nariais.
miesto bloko tolumoj. Nežinant, i-------------------- ---------------------------
galima informacijų pasiklausti: 
autobuso vairuotojo, kuris su 
mielu noru nurodys. Kvieslys. Kas pavasaris, kada žydinčios 

fRFFNFIFI I) Washingtono vyšnios į J. A. A.
UliECIiriCLv, FIAuu. j sostinę prisivilioja tūkstančius 

Gegužės mėnesio 4, šeštadie-'turistų' wmshingtonas tampa 
nio ryte, šv. Trejybės parapijos Pats margiausias Amerikos 
bažnyčioje apsivedė Juozas Da-'miest,»- nes tada įvyksta ir di’

. džiulė Amerikos Folkloro šven
tė. Nuo visų Amerikos užkam-

Chicagos Lietuvių Jaunimo Sąjungos tautiškų šo-

WASHINGTON, D. C.

I 
I t

gilius su panele M. Šemelyte. 
Buvo gražios sutuoktuvės. Ves-
tuvės įvyko Knigths of Colum-jPj* ~ 

bus svetainėje. Jaunuoliai apsi
gyvens 29 Elm St. Juozas Dagi
lius yra S. Š. V. J. draugijos 
narys. Linkime laimingo gyve
nimo!

Serga Agota Dėdinienė, mū
sų LDS 113 kp. ir Šv. Onos dr- 
jos narė. Laukiame jūsų greit 
pasveikstant, nes pavasario gra
žumas vilioja jus laukan.

A. D. korespondentas.1 ir

vajų salų, nuo Vakarų lygumų, 
nuo pietinių valstybių kalnų ir 
nuo šiaurės valstybių didmies
čių, kiekviena Amerikoje repre
zentuojama tauta į Washingto- 
ną siunčia savo tautiškai apsi
rengusių atstovų, savo tautinių 
šokių šokti bei josios dainų dai
nuoti įdomaujantiems “ameri
kiečiams”. Šiais metais, balan- 

. džio 25, 26 ir 27 dienomis, kaip 
kiekvieneriais praėjusiais

ketveriais metais, Amerikos lie
tuviai šioje šventėje buvo Čika
gos lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovaujami. Šios sąjungos šo
kėjų grupė, Vytautui Beliajui 
vadovaujant, sulaukė didžiausio 
pasisekimo, bešokdama tokius 
lietuviškus šokius, kaip — Miki
tą, Blezdingėlę, Sukčių, Suktinį, 
Kepurinę ir tt. Sprendžiant iš 
aplodismentų žiūrovams ypa
čiai patiko Blezdingėlė bei dzū
kų Mikita. Folkloro Tarybos na
rė, ponia Sadin, kuri buvo at
važiavusi iš New Yorko specia
liai lietuvių šokių nufilmuoti, 
sakėsi negalint lietuvių šokių 
kilnumu bei gracija atsigrožėti, 
p. Sadin, karui prasidėjus, buvo 
pakeliui į Lietuvą, Folkloro ar
chyvų Kaune pamatyti, bet tu-

rėjo grįžti Amerikon, Lietuvos ' 
nepamačiusi.

Lietuvių šokėjams bebūnant 
Washingtone, Lietuvių - Ameri
kiečių draugija parengė jiems 
koncertą Kolumbo Riterių salė
je, o Pabaltijo - Amerikos drau
gijos lietuvių sekcija, p. Esū-' 
nui vadovaujant, suruošė dar du 
koncertus: vieną Dodžio viešbu- į 
tyje Washingtone, antrąjį Balti
morės lietuvių salėje. Šiuose1 
koncertuose dalyvavo ir garsio
ji Čikagos dainininkė p. Pečiu
kaitytė. Po koncertų buvo ren
kama .aukų Vilniaus kraštui 
šelpti.

Šokėjai buvo svečiai pietums 
Lietuvos pasiuntinybėje balan
džio 27 d., o p. Beliajaus bei p. 
Pečiukaitytės garbei, Daktaras 

, Coutinko, garsus geografistas, 
buvęs daug kartų Lietuvoje, 
Spaudos klube surengė priėmi
mą, kuriame dalyvavo p. Esū- 
nas bei kiti žymūs asmenys.

A. Dzūkas.

P-lė Elena Pečiukaitytė, 
chicagietė dainininkė, da
lyvavusi Washington, D. 
C., ir Baltimorės, M. D. 
koncertuose.

6
čius šv. Juozapo Draugijos 
Northampton, Mass. Pasveiki
no šv. Juozapo draugijos vardu. 
Po vakarienės buvo šokiai iki 12 
vai. nakties; grojo geras orkes
tras, kuriam vadovavo mūsų 
jaunas lietuvis Emsevičius ir jo 
sesuo iš Easthampton, Mass. 
Vakarienė buvo labai skani, 
pagaminta lietuvių moterų, pir
mininkaujant A. Žebrauskienei 
ir J. Zaleckienei. Svečių buvo a- 
pie trys šimtai.

Šv. Kazimiero draugijos Ho- 
lyoke, Mass. vardu, dėkojame 
kunigui V. Puidokui, Westfield, 
Mass.; Šv. Kazimiero draugijai, 
Westfield, Mass., kurie pribuvo 
su dideliu 
draugijai Northampton, Mass.. 
kurie taip pat atvažiavo su dide
liu bosu. Pagaliau dėkojame pa
vieniams svečiams, worcesterie- 
čiams ir bendrai visiems daly
viams. Anthony Razukevičius.

bosu; Šv. Juozapo

Antras kalbėtojas buvo mūsų 
miesto mayoras Henry J. Toep- 
ford, ragindamas, kad mes čia 
gyvendami daugybėje kitų tau
tiečių visi geriausiai sutiktume. 
Vėliau visus palinksmino jau
nas Edvardas Žebrauskas. Jis 
visiems gana patiko. Sekantieji 
kalbėjo mūsų miesto alderma- 
nai — R. Beaudry, D. Whalon ir 
William Zabrauskas, lietuvis ai-* 
dermanas. Visi trys kalbėjo an-j 
glų kalboje. Po jų kalbėjo mūsų 
senas draugas ir Šv. Kazimiero 
draugijos narys K. P. Šimkonis 
iš Worcester, Mass. Šimkonis, 
kaip ir kiti kalbėtojai kalbėjo 
trumpai, bet visiems supranta
mai. Po jo kalbėjo Šv. Kazimie- 

_ „ , „ • ro draugijos pirm. Minkelis iš
ti gerais lietuviais ir tėvynės j Westfield, Mass. Vėliau kalbėjo 
mylėtojais. I antras pirmininkas, Gasiavi-

HOLYOKE, MASS.
Apvaikščiojant šv. Kazimiero 

pašelpinės draugijos 35 metų 
sukaktuves gegužės 5 d., 6 vai. 
vakare pradėta su šauniu ban- 
kietu. šio vakaro vedėjas buvo 
mūsų protokolų sekretorius My
kolas Žebrauskas. Vakarienė 
pradėta malda, kurią kalbėjo 
kunigas V. Puidokas iš West- 
field, Mass.

Po vakarienės prasidėjo prog
rama. Pirmutinis kalbėtojas bu
vo kun. V. Puidokas. Jis kalbė
jo gražiai, aiškiai ir ragino bū-

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTING

Brom's Kuprunas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

“Darbininko” 25 Metų Jubiliejinis

Daugumas šiais laikais darbi-' 
ninku ir biznierių turi savo au
tomobilius ir jie žino visus ke
lius, kur tik jie pamano nuva- 
žuoti. Bet yra ir tokių žmonių, 
kurie paprastai vyksta viešojo 
susisiekimo priemonėmis. Ka
dangi yra garsinama ir ten bus 
norinčių nuvykti, pavyzdžiui: į 
Gegužinę arba kitaip tariant 
pikniką, kuris įvyks gegužės 30 
d., Romuvos parke, Montello, 
Mass., todėl ir norima nurody
ti bent vieną didelį susisiekimą: 
Važiuojant iš South Bostono ar 
Bostono, ar Cambridge, ar visų 
Bostono apylinkių į Montello, I 
reikia paimti požeminį traukinį,' 
kuris eina iš Cambridge - Har- 
vard per stotis: Centrai, Ken- 
dal, Charles, Park St., Washing- 
ton, South Station, Broadway, 
Andrew, Columbia, Savin Hill, 
ir ligi Ashmont. Ashmonte ga
las kelio traukiniu ir išlipama į 
viršų iš kur eina busai kas pu
sė valandos į Brocktoną. Kai
nuoja 35 centai. Atvažiavus į j 
pat pradžią Brocktono žemės1 
sritį reikia išlipti prie sustoji-

1-ma Dovana-SEKLYČIOS SETAS,Vertės$150, 
Kutį Dovanojo —

P. F. Carey Furniture Co
418 W. Broadway, So. Boston, Mass.

t

Kuriame Bus Išdalyta
Dovanų, Vertes
i *35500

Sekmadienį

Žodynai - Dictionaries
TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 

ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00; gerais audeklo apda
rais — $3.75.

3-čia Dovana WOODSTOCK 
TYPEWRITER, Vertės $55.00 

Edvard J. Duquette 

Woodstock
Typevvriter Co.

80 Federal St, Boston, Mass.

Birž.-June 9,1940
Romuvos Parke Montello, Mass.

4-te Dovana—WRIST WATCH, 
vyriškas ar moteriškas lalkro-

db. Vertės-$50.00,

kurį dovanojo

Kay Jewdry Co.
198 Main St., Brockton, Mass.

FURRIERS
36 Wlnter St, Boston, Mass.
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[vietines žinios
“F

Lietuvių Dienos Reikalu 
Susirinkimas

Ketvirtadienį, gegužės 16 d., 7:30 vai. vakare, 
“Darbininko” salėje įvyks Lietuvių Dienos reikale su
sirinkimas, į kurį nuoširdžiai kviečiame veikėjus ir 
veikėjas dalyvauti, šiame susirinkime bus sudaryta

Geg. 19 d., 9:30 vai. kun. Pr. 
Aukštikalnis, S. J., laikys šv. 
mišias Lietuvos Dukterų dr-jos 
intencijai, ir pasakys pamokslą.

11 vai. ryte laikys šv. mišias, 
savo sekundicijas, kun. Albertas 
K. Abračinskas. Pamokslą apie 
kunigystę pasakys kun. K. Jen- 
kus.

Kun. Abračinskas suteiks savo 
palaiminimą per visas ketverias 
šv. mišias.

2 vai. p. p. prasidės eiti iš 
bažnytinės salės parapijos me- 

Eis W. 5th, E.

Sunkiai Serga Emilija 
Janušoniene

Bostono kolonijos Lietuvių Dienos lokalis rengimo.ko-itine Procesiia- 
mitetas ir įvairios komisijos. Šiame susirinkime daly- Broac^vay 5 ir 5th^ §atve’ 
vaus Lietuvių Dienos Centro pirmininkė panelė Julija ' 
Jakavonytė iš Brockton, Mass. Lietuvių Diena kaip ki- Į 
tais metais, taip ir šįmet įvyks Liepos 4, Mariąnapolio 
Kolegijos Parke, Thompson, Conp. Vįsus kviečia —

LDS 1 kp. ir Marijanų Sfrnėjų Skyrius.

Art. Dobužinskio Paroda
Pereitą šeštadienį, geg.; viešnių. Dalyviai pavaišin- 

11 d. vakare, Įnternational ti skanėsiais ir arbatėle. 
Institute, Bostone, įvyko; Sekmadienį, geg. 12 d. 2 
prieš art. piešėjo p. Matis- vai. po pietų įvyko viešas 
lavo Dobužinskio parodos parodos atidarymas. Paro- 
atidarymo vakarėlis - vai-. dą aplankė gausus būrys 
sės. Dalyvavo nemažai ko-! lietuvių ir svetimtaučių, 
miteto kviestų svečių ir

I mis. Procesija baigsis bažnyti
nėmis pamala -mis. Visa parapi
ja yra prašoma prisidėti prie 
procesijos gražumo.

8 vai. r., bažnytinėje salėje, 
įvyks viešas kun. Alberto Abra- 
činsko pagerbimas, vadovybėje 
Sodalicijos, didžiojo ir mažojo 
chorų. Bus kalbų ir dainų. Pro
gramą išpildys mažasis choras, 
didysis choras ir solistai. Įžanga 
25c. Visi kviečiami.

Oną Ivaškienė.
Menir.inkė Ona Ivaškicnė, pasi
žymėjusi su savo vaikučių gr;
pc, gegužės 19 d. dalyvaus Sic- gančių eilėse, 
pono Dariaus Posto Beno kon
certe, 2p Camden St., Lynn, 
Mass. ir išpildys gražų ir patri- 
jotišką programą, f • ▼

Pereitą antradienį, geg. 7 d. 
staiga susirgo LDS 1-mos kuo- 

I pos veikli narė ir “Darbininko” 
nuoširdi rėmėja Emilija Janu- 
šonienė, kuri tuojau buvo iš
vežta į Šv. Elzbietos ligoninę, 
Brighton, Mass. Trečiadienį pa
daryta vidurių sunki operacija. 
Operacija pavyko, bet už poros 
dienų užsinuodijo viduriai ir da- 

'J- bar ji randasi pavojingai ser-

I

DAKTARAI
-i

nu

Lietuvis Dantistas
ALKapočius

251 W. BROADWAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boeton 2860
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Sere domi* nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vaL vakaro 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

t (pagal sutartį)

Tek TROwbrMge 5330.

Jota RepsMs, M. D.

ĮVAIRŪS skelbimai

Paveikslai iš Lietuvos gra
žūs ir artistiški. Paroda 
bus atdara per visą savai-j 
tę. Parodos komitetas ti
kisi, kad parodą aplankys 
tūkstančiai lietuvių, 
kios įžangos nėra.

v — • v

Jo-

ŽINUTĖS

Penktadienį, po šv. valandai 
įvyks Federacijos svarbus susi
rinkimas. Kviečiami visi drau
gijų atstovai. Bus aptariamas 
Vilniaus paveikslų vakaras Vil
niaus reikalams ir kiti dalykai.

panelę M. Kilmoniūtę. ponias 
Jankauskienę, Janauskienę, 
Znotinienė, Marksienę, Žurams- 
kienę ir Ęudarauskienę ir k.

Šiame sėkmingame susirinki
me tartasi apie busų samdymą 
ir gerų muzikantij. Kad ir patys 
aukotojai naša aukas, nutarta 
visgi pavaikščioti ir paprašynėti 
jų. Sekantis komisijos ir rengė
jų susirinkimas bus geg. 15 d., 
8 vai. v.

t

Antanas ir Emilija Janušoniai 
augina du sūnų. Alfonsas lanko 
Boston College, o Bronius 
Northeastern Universitetą. Pp. 
Janušoniu šeima visuomet dar--
buojasi beveik visuose “Darbi-: 
ninko” parengimuose ir visada 
prisideda su visokia ]---------

i Pp. Janušoniu šeimai reiškiame 
gilią užuojautą ir ligonei linki
me greitai pasveikti.

pranešti, kad nuo gegužės 
5 d. Edmonton, Canada,

• pradėjo veikti lietuvių mo- 
įkykla. Bus dėstoma lietu
vių kalba, gramatika, Lie
tuvos istorija ir geografi
ja. Viešas mokyklos atida
rymas įvyks gegužės 12 d.! 
Mūsų miestelis, Edmon-1 
ton, randasi tolimoje Ca-| 
nados šiaurėje. Lietuvių 
gyventojų erti 100. Čia gi-' 
mę vaikai mažai supranta 
lietuviškai. Man čia apsi-j

i

I i

I

Man čia apsi
gyvenant, įsipareigojam 
skioįsti lietuvišką žodį. Pa- 

i taip?, r.
vietes

cbyklai gavome 
ži'tlų FĄGkykloje dy

kai. Prie eickyklos steigi
mo prisidėjo pp. Savickas, 
Karvelis. Paleckienė, Ma- 

i tukaitienė. Pašukoms ir 
žydų mokyklos tėvų komi-

parama. pįrmįnįn^ąg Pekar-
ski”.

i Tokiu Vakerio darbu ga
ilimą tik džiaugtis.

.. . I Tai pasekmės gražaus
L:6tUV0S Žyddl Išeivijoje lietuvių ir žydų sugyveni

NAUJA KRAUTUVĖ

Lietuvos žydai išeiviai ne 
tik yra lojalūs Lietuvai, 
bet ir dideli patriotai. Štai 
ir dabar, Lietuvos Konsu
latas gavo laišką, gražia

mo Lietuvoje.
IV

ŠV. PETRO PARAPIJOS 
VEIKIMO KOMISIJOS 

SUSIRINKIMAS

"DARBININKO"
Sidabrinio Jubiliejaus

PIKNIKAS

Birželio-June 9,1940 
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis Į šį 

išvažiavimą.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
r

i
I

»»
i
| Parduodu įvairiausios rūšies

įi

I
u.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

i auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

368 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mas*.

REIKALINGA prie namų ruo
šos moteris ar mergina, turinti 
geras rekomendacijas. Kamba
rys ir valgis. Rašykite laišku į 
“Darbininką”, Dept. F. pažymė- 
damos kiek turite metų ir kur 
esate dirbusi. (7-10-14)

Tel. SOUth Boston 3845

Julius Mikelionis
Real Estate & Insurance 
Apdraudžia Namus, Automobilius, 

Rakandus ir tt.
OFISAS NAUJOJE VIETOJE 

JULIUS MIKELIONIS 

68 Thomas Park, 
South Boston, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys”

Į
Vasaros sezonui bepraside- lietuvių kalba .parašytą, 

dant žydėti sukruto ir vasarinių kurį čia paduodame: 
krautuvėlių savininkai atidari-j “Aš, J. Vakeris, buvęs 
nėti po ilgos žiemos ir savo biz- Pandėlio žydų mokyklos 
nius. Šiomis dienomis ir panelė mokytojas, turiu garbę 
Ona Staniuliūtė, kampas “I” ir | 
Columbia Rd., So. Bostone, ati
darė savo lengvųjų gėrimų ir 
saldainių bei karštų šuniukų — 
(hot dogs) krautuvėlę. Progai 
pasitaikius verta stabtelėti pas 
p. Staniuliūtę ir pasisvečiuoti.

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

OueenAnnLaundryJnc
7—9 ElIerySt.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite Sį darbą mum*.

Penktadienį po Šv. Valandai, 
i įvyko Šv. Petro parapijos Veiki- 
įmo komisijos susirinkimas. Su
sirinkusieji išklausę veikimo ra
portus, pasiryžo dirbti parapi
jos išvažiavimo fondo naudai. 
Štai kas veikiama:

Geg. 11 d., Juozas Kasparavi
čius, našlys, apsivedė su Zofija 
Darasevičiene (Puraite). Liūdi-Į 
jo Ignas Vadeikis ir Salomėja 
Preskenienė.

R.Gegužės 4 d., Viktorija 
Baikaitė ištekėjo už Leonardo 
Miceli, Švenč. Sakramento par. 
bažnyčioje, Cambridge, Mass.

Parapijos metinis išvažiavi
mas įvyks birž. 16 d., Romuvos 

: parke, Montelloje.
Jo rengėjai yra visi keturi vie

tiniai kunigai, veikimo komisi
ja, draugijos, pavieniai veikėjai 
ir bi^nieriai^r vfe£ parapija.

Kunigai ir komisija kvietė 
draugijas ir visus parapijiečius 

i ir prietelius iš anksto darbuotis 
! išvažiavimo labui ir suvažiuoti 
j išvažiavimam

Pirmiausiai, mažasis choras, 
vadovybėje muz. R. Juškos, su
rengė išvažiavimo naudai vaka
rą. Pelno liko $20.00. šis vaikų 
choras važiuoja, birž. 16 d., iš
važiavime išpildyti dainų prog
ramą.

Tretininkai surengė arbatėlę, 
Į kurioje minimas choras atkar
tojo operetę “Dėdė Šiaudadū- 
šis”. Pelno liko $20.00. Tretinin- 

Tą dieną, penktadienį ir šeš- kai leidžia leidinį ir rengia savą 
tadienį įpuola bertainio meto i stalą išvažiavime.
pasninkai. Didysis choras apsiėmė dar

buotis su leidimu. Kitu leidimu 
bus darbuojasi Sodalicija.

Vytės leidžia radio. Vyčiai 
rengia sportų programą ir savą

"Geg. 12 d., Juozapas Savickas, 
gyv. 29 G St., apsivedė su Pran
ciška Gaidamavičiūte, gyv. 318 
E St.

Geg. 15 d., pareina southbosto- 
nan ketvirtas kunigas, ką tik 
įšvęstas, kun. Albertas Abračin- 
skas.

Po geg. mėnesio vakarinių pa
maldų įvyks svarbus susirinki
mas parapijos veikimo komisi
jos ir visų rengėjų, draugijų at
stovų, darbininkų ir visų kitų, 
kurie nori prisidėti prie išvažia
vimo darbo.

<
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Piknikų Rengėjy Dėmesiui
Prasidėjus piknikų sezonui, 

reikalinga gera muzika šo
kiams, reikalinga garsiakalbiai 
pranešimarils.,. Šokiams muziką 
ir garsiakalbius galite labai pi
giai išnuomuoti pas Feliksą 
Pažasį, 12 Althea St., Dorches
ter, Mass.

Feliksas Pažasis įsigyjo nau
ją garsiakalbių ir rekordavimo 
aparatą, kurį išnuomoja drau
gijoms, klubams ir visiems ki
tiems, kuriems tik reikalinga 
graži muzika ir garsiakalbiai. 
Dėl platesnių informacijų ir 
kainų kreipkitės pas

FELIKSĄ PAŽASĮ,
12 Althea St., Dorchester, Mass. • 

Tel. TALbot 4287.

PeterP. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengSJaa. 
SodevvaU, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Zerr.oe

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavlmal ir patarimai dykai

Geg. 17 d., 4 vai. p. p., 
klausoma bernaičių - mergaičių 
pirmoji šv. išpažintis.

Rytojaus, 9 vai. bus jų pirma stalą, 
šv. Komunija. Studentai pasižada parodyti 

išmislų.
VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES Į Sąjungietės užsiima leidimu ir

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie savu stalu.
skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktu* ir ma-' Maldos Apaštalystė, Blaivi-

VALGOMOJI) DAIKTU KRAUTUVES

•"“į '-.“l“' ■T“* * ““ * "“"""H ninkai ir Amžinojo Rož. dr. da-matėte “Darbininke*. J

Povilas Bushmanas
____ r •

48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone CUlumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADtfAY,

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

parengimams.

Peridas Markei
F. Baltrušiūnas Ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoji) paramos.

Viiri skelhMMi “Darbininke"

Įvesk Vienodu Šitamą 1 Save Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite i boilerį įditi Oil bumerį *u tanku ir pilnu jren- 
; girnų. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią šilumą, kokią norčsi. Nėra 
: dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
į mokėt iki Spąlių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
i pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

CNARLES L KAY (Kučinskas)
■ 'L. ' ' ■

322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 
Telef.SOU 0346

ro didelius darbus. Kiekviena , 
skyrium turi savo leidimus, ren- ■ 
gia savus stalus ir parengimus. ■ 

(Vienas, birž. 7 d. 8 vai. v.
Šv. Petro ir Povilo dr., Vin- 

centiečiai, LRK Saldž. Širdies 
dr., Federacijos skyrius, LDS 
kuopa, prisideda darbininkais.

Ponios Ivaškienės grupės, 
motinos. Blaivininkai ir Tėvų 
Marijonų Rėmėjai ruošia Lie
tuvišką Kermošių su programa, 
birž. 1 d., 2 vai. p. p. Ši gabi ir 
linksma kompanija turės ir sa
vą departamentą išvažiavime.

Ponas A. Kučas leidžia leidinį.
Ponai Zaletskai ir ponai Cū- 

iniai pąaukojo po puikią taurę, 
j Kiti aukotojai ir darbuotojai 
neleidžia jų nuopelnų garsinti.

Įžangos tikietai padaryti su 
piniginėmis ir kitomis dovano
mis. kurių galima gauti pas:—

• • <*

ANGELŲ KARALIENE
Šis paveikslas yra padarytas iš gipso. Dia

metras 12 colių. Jis labai tinkamas duoti dovanų 
motinoms. Jo kaina SI.00, su prisiuntimu S1.30. 
Jų galite gauti “Darbininko” administracijoje.

WOODSTOCK
TYPEWRITERS
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Metinis Gegužes

BALIUS ■ ŠOKIAI
-L- ■ - ■■■■ .,.4 ..

Rengiami Lietuvos Vyčių 17 Kuopos 
ŠEŠTADIENĮ,

Gegužės-May 18 d., 1940 
HOTEL VEND0ME

160 Commonwealtb Avė., Boston, Mass.

BOB ADAMS MUZIKA
Šokiai prasidės 8 vai, vakare. Įžanga 75c.

Visus kviečiame dalyvauti. RENGĖJAI

VVoodstock Tvoevvriter 
Compar.y 

Chamber of Commcrce Bldg. 
80 Federai St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

GRABORIA1

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

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

Joseph W.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Brcadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriąi Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBI.IC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



Rytinių Valstybių Žinios

Kun. Juozas A. Kočiūnas

lios užuojautos sąjungietei Iza
belei Gudinienei ir jos šeimai.

940

NEATSIŽVELGIA J KAINA

DABAR.

NAUJAS KRISTAUS VYNYNE DARBI
NINKAS KUN. JUOZAS KOČIŪNAS

i 
I

Šio straipsnelio rašytojas kuni
gą Juozą pažįsta. Jis rimtas, 
gabus ir bus labai naudingas 
lietuvių visuomenei. Linkime

I Kristaus Vynyne.
Pažįstamas.

ROCHESTER, N. Y.
Reikšmingas Pirmas Sekma

dienis Gegužės Mėnesio.
Sekmadienis, gegužės 5 d., pa

siliks istorinis kiekvieno šios 
kolionijos lietuvio kataliko šir
dyje. Per pirmas mišias, 7:45 
vai., iš ryto įvyko metinė soda- 
liečių šventė, kurios bendrai 
procesijoje dalyvavo šv. mišiose 
ir apvainikavimo Švč. Panelės

mokslai buvo trumpi, aiškūs ir 
lengvai suprantami. Laike visų 
pamaldų ir vakarais laike miš
parų Šv. Cecilijos choras, vado
vaujant gabiai muzikei p-lei I- 
zabelei Rovaitei, giedojo Moli- 
tor’o iškilmingus mišparus, o 
paskutinį vakarą giedojimą ap
vainikavo artistas J. Olšauskas, 
Amsterdam, N. Y. lietuvių para
pijos vargonininkas, giedoda
mas solo mišparuose. Pasibaigė 
tas trumpas šventas Pokylis, 
bet jis ilgai pasiliks dalyvių at
mintyje.

Vaikučių dalyvavimas proce
sijoje darė kilnų įspūdį, jie bu
vo gražiai prirengti sesučių 
Pranciškiečių. Žmonių skaitlin
gai dalyvavo pamaldose, netik
tai vakarais, bet ir rytais, ir la
bai daug ėjo prie sakramentų. 
Tiktai gaila, kad žmonių pamal
dumas tepasireiškia per atlai
dus ir didesnes šventes, tas tu
rėtų būti visuomet, per visas 
pamaldas, visų metų laiku.

Nuoširdus ačiū klebonui už 
surengimą to pokylio, sesutėms 
Pranciškietėms už gražų puoši
mą altorių ir tvarkymą vaiku
čių procesijoje, misijonieriui už 
gražius pamokslus, svečiams 
kunigams už pamaldas ir dvasi
nę pagelbą. Negalima praleisti 
nepadėkojus p-nui Jonui Mor
kūnui už paaukuotas palmes ir 
sodalietėms už gėles. Lai Dievas 
laimina visus, kurie prisidėjo 
prie Jo pagerbimo didelėje meti
nėje šventėje.

I

GEGUŽINĖS PAMALDOS
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Belgų karalius Leopoldas peržiūri savo kariuomenę, prieš pat nacių 
užpuolimą Belgijos. Šis paradas įvyko Brusselyje. Belgai visuomet buvo 
pasirengę kiekvienam netikėtinumui ir šiuo atveju sutiks nacius ugnimi 
ir kartu, gindami savo tėvynę nuo užpuolikų. Belgai, pasisakė, kad jie 
gins savo tėvynę ligi paskutinio kraujo lašo.

Balandžio 20 d. puikią puotą 
iškėlė Anelė ir Virginia Barkau- 
skaitės jų tėveliams minint 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Sveikinam sąjungietę ir 
narę Lietuvos Dukterų draugi
jos, Kazimierą Barkauskienę ir 
jos vyrą Petrą ir linkim svei
kiems sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Kelias dienas atgal Bronius 
Slažinskas, sąjungietės Stelos 
Slažinskienės vyras, buvo su
žeistas fabrike prie mašinos be
dirbant. Sulaužė vieną ranką 
per kelias vietas, o kitą smar
kiai sužeidė. Linkime greitos 
sveikatos ligoniui.

Sąjungietės M. Blaskevičienės 
vienintelė dukrelė Rose Marie 
puolė nuo dviračio ir sulaužė 
ranką. Linkime tėvams kantry
bės, o mažytei greitai pasveikti.

šeštadienį, gegužės 18 dieną, i 
Šv. Juozapo Katedroj, Hart- 
ford, Conn., lietuvis iš Švč. Tre
jybės lietuvių parapijos, Hart- 
ford, Conn., Juozas Aloizas Ko
čiūnas bus įšventintas į kuni
gus. Primicijas laikys sekma-Į 
dienį, gegužės 19 d. Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčio
je. Jam asistuos sekantieji ku
nigai: Pralotas Jonas Ambotas 
(kaipo arki-kunigas ir pamoks-i 
lininkas) kunigai Čebatorius ir 
Kripas diakonas ir subdiakonas. 
Brolis Jonas (LaSalette Kon
gregacijos) bus ceremonija- 
rium. Per Mišias giedos artistė 
Ona Katkauskaitė - Kaskas, 
kuri baigė tais pačiais metais 
su kunigu Juozu mūsų parapijos 
mokyklą.

Keli bruožai iš jo gyvenimo.
Juozas Aloizas Kočiūnas gimė

Hartford, Conn. rugpiūčio 11 d., jam kuogeriausio pasisekimo 
1915 metais, sūnus Antano Ko- 
čiūno ir Elžbietos Kočiūnienės 
(Katiliūtė). Tėvai kilę iš Prie
nų miesto ir Barščių kaimo, Lie
tuvoje. Jaunas Juozukas lankė 
lietuvių Hartfordo Švč. Trejy
bės parapijos mokyklą ir ją 
baigė. Joje pasižymėjo kaipo la
bai geras mokinys; (Ona Kas
kas buvo tam pačiam skyriuje, 
sykiu su Juozu mokinosi ir bai
gė). Paskui jaunas vaikinas, 
Juozas Kočiūnas, įstojo į Hart
fordo Vyskupijos Pradedamąją 
seminariją (Švento Tarno) ir
sėkmingai šešerius metus išbu- Marijos stovylą, kaipo gegužės 
vęs ją baigė. Vėliau buvo vys
kupo skirtas stoti į Švento Ber
nardo seminariją (kurią baigė 
daug lietuvių kunigų), ir ten 
vėl šešerius metus išbuvo. Mok
slas jam sekėsi labai gerai. Se
minarijoje būdamas jisai daug 
veikė dramos skyriuje, kuriame 
turėjo ypatingo pasisekimo, nes 
tai labai mėgstamas skyrius. Be 
to jis yra geras pianistas, pia
nu skambinti mokėsi keturiusį 
metus, o paskui lavinosi sava-į 
rankiškai. Lietuviškai kalbėti 
moka gerai, tikima, kad jis bus 
labai naudingas prieauglis A- 
merikos lietuvių kunigijai, ir 
kad jaunimas iš jo daug pasi
naudos, pasimokys. Jis aukš
tas, sveikas, stiprus. Vasarą 
dirbdavo su katalikų vaikais 
Camp Woodstock, Putnam, Ct. 
Jis geras plaukikas ir gavo me
dalį iš Washingtono už gerą 
plaukimą ir kad nepaprastose 
aplinkybėse išgelbėjo gyvybę 
vieno vaikelio nuo paskendimo. 
Jisai dirbo kiekvieną vasarą.

mėnesio Karalienės, ir bendrai 
ėjo prie komunijos. Tuo pat lai
ku buvo priimtos naujos narės, 
jaunos sodalietės. Toji šventė 
yra brangi ypatingai mergai
tėms, sodalietėms, nes jos pa
gerbia Švč. Panelę Mariją, kurią 
jos yra pasirinkusios už savo 
motiną ir globėją.

Antras šv. mišias tą dieną. 
9:30 vai. iš ryto, atnašavo misi
jonierius A. Morkūnas. MIC., 
kuris sakė pamokslą anglų kal
boje. kurioje jis parodė savo ga
bumus, aiški kalba, ir aukštų, 
bet suprantamų žodžių vartoji
mas parodė, kad lietuvis gali na jis ir mūsų tėvynei, 
tiksliai vartoti ne vien savo pri-Į 
gimtą, bet ir savo pasirinktos 
šalies kalbą.

Per visą gegužės mėnesį mūsų 
bažnyčioje gegužinės pamaldos 
Marijos garbei bus laikomos 
kiekvieną vakarą savaimėje. 
Klebonas nuoširdžiai ragina vi
sus tikinčiuosius dalyvauti pa
maldose skaitlingai. Taipgi yra 
noras ir Šventojo Tėvo Pijaus 
XII, kad tikintieji skaitlingai 
dalyvautų pamaldose per visą 
gegužės mėnesį, karštai melstų
si ir dažnai eitų prie komunijos, 
kad per Marijos, Taikos Kara
lienės užtarymą būtų grąžinta 
taika pasauliui. Tiktai per Ma
rijos užtarymą gali būti suval
dytas tas karo dievaitis, kuris 
šiandien švaistosi po pasaulį į- 
veldamas vis naujas šalis į tą 
baisų pragarišką darbą, grąsi- 

Maldo-
mis šaukiamės prie Dievo ir per 
Jo Motinos Marijos užtarimą 
sugrįš taika pasauliui ir tiktai 
su Dievo pagelba bus galima į- 
vykdinti tikrą, pastovią, ir am
žiną taiką. Vyturys.

40 VAL. ATLAIDAI

Sumą. 10:30 vai. iš ryto, atna
šavo parapijos vikaras kun. Pr. 
Valiukas ir tuomi pradėjo gra
žia procesija viešos adoracijos 
40 vai. atlaidus mūsų bažnyčio
je. Tą dieną įėjus į bažnyčią da
rėsi labai nepaprastas įspūdys. 
Marijos altorius gražiausiai pa
puoštas, o didysis altorius skęs
ta gėlėse ir palmose — nuotai
ka didelės šventės. Tiesa, tai ir 
buvo didelė, nes soste atsisėdo 
brangiausias svečias, patsai Iš
ganytojas Jėzus Kristus Eucha
ristijos pavydale. Nors Jis su 
mumis dalyvauja per visas me- 

$1^5 !^ų dienas, bet šitą dieną atsisė- 
PAiNTf do soste viešam pagerbimui 

*2.45 
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šaukdamas: “Eikite pas Mane, 
kurie vargstate ir nuliūdę esate, 
o Aš jus priglausiu”.

Vakare buvo gražūs mišparai, 
kuriuos laikė svečias kunigas A. 
Orvidas iš Schenectady, N. Y., 
kuris taip gi atnašavo ir sumą 
paskutirėje atlaidų dienoje. Ma
tėsi ir kitas svečias, kunigas A. 
Petraitis, klebonas Šv. Kazimie
ro parapijos Worcester, Mass., 
kuris pirmadienio rytą atnašavo 
sumą ir tą patį vakarą mišpa
rus. Paskutinį vakarą mišparus 
laikė ir procesijai vadovavo mi- 
sijonierius kun. A. Morkūnas. 
MIC. Visus pamokslus per tas 
iškilmes sakė misijonierius. Pa-

Jau keliuos laikraščiuos skai
tyta apie Lithuanian Book-of 
the-month Club. Norėdama pla
čiau sužinoti apie komisiją, nu
rašiau laiškutį į kurį sekančiai 
ma natsakė: Gerbiamoji Tams
ta : — “Gera yra rasti asmenų,. 
kuriems lietuviškas žodis ir lie
tuviška knyga yra brangūs da
lykai. Kad turėtume užtektinai 
darbininkų, įvestum Knygų 
Skyrių į visus lietuviškus laik
raščius. Bet kaip visur, taip ir 
šiame darbe, pritarėjų skaičius 
dar nedidelis. Knygas skaityti 
esame nepripratę ir net organi
zacijos tuomi iki dabar nesirū
pino. — Mūsų Skaitymo Komi
sija apie kurią klausiate yra ne
didelė. Visi esame savanoriai, 
Amerikoje gimę ir augę lietu
viai. Jau virš metų laiko kaip 
pradėjome tartis apie reikalin
gumą knygų platinimo ir vėliau 
pastebėjome, kad jei lauksime, 
kol būsime pilnai prisiruošę, tai 
niekad nepradėsime. Dėlto radę 
vieną įdomią knygą, apie ją pra
nešėme ir kitiems. Knygų skai
tyme dalyvauja ir kiti, kurie lyg 
ir būtų laikini komisijos nariai, 
bet pats knygos išrinkimas

jtuom tarpu remiasi pavestas 
' vienam jaunam šios apylinkės 
klebonui ir man. Raštininkauja 
p-lė Elena Matulionytė iš Mas- 
peth, N. Y., kuri ypač daug pa- 

į gelbsti, kada reikia laikraš
čiams pasiųsti pranešimus. Lai- 

j ko labai visiems trūksta ir dėlto 
laikraščiams teko iki šiolei ne 

j daugiau kaip po vieną straips
nelį į du mėnesiu. Kadangi įdo- 
maujatės Komisija, galiu pridė
ti, kad aš esu New York’o sto
ties radio pranešėjas (announ- 
cer) ir taip pat Paramount 
Newsreel pranešėjas.

Dabar gi laukiame mūsų už
sakytos knygos iš Kauno ir jau 
skaitome kitas”.

Su pagarba, 
Lithuanian Book - of - the - 

month Club
Per Joseph Boley.

Kaip knygų komisija vieną 
kartą rašė: “truputis po trupu
čio, gal suįdominsime nors dalį 
mūsų išeivijos lietuviškais raš
tais ir gražiąja lietuvių kalba, 
kurią mes turėtum išsaugoti, 
kaip ji buvo išsaugota prieš 
mus”. Todėl Detroite M. S. 54 
kps. sekančios narės: M. Šeirie- 
nė, O. Kratavičienė, B. Druš- 
kauskienė, O. Banionienė, R. 
Valetkevičienė, Adela Barstytė, 
Barštienė, Eleonora Marozaitė, 
V. Marozaitė. M. Kasevičienė ir 
O. Jurgutienė yra jau naujų 
lietuviškų knygų skaitytojos, 
kurios džiaugias, kad šios kny
gos nemažai malonumų sutei- 

. kia. Mes patariame skaityti vi
siems.

Gegužės 2 d. Šv. Jurgio par. j taip ir dabar, ragina visas ieš- 
mokyklos svetainėj įvyko Mote-jkoti naujų narių. Visas nares 
rų Sąjungos 54 kp. susirinki-j džiugina puiki graži dovana iš 
mas. Centro pirm. E. Paurazie-' Lietuvos. E. Paurazienei nu- 
nė vedė susirinkimą. O. Banio-! siuntus Moterų Są-gos jubilieji- 
nienė atsivedė naują narę —*nę knygą Uršulei Matuzaitei 

(vienai iš pirmųjų Detroito są- 
jungiečių) Vilniun, Lietuvon, ji 
atsidėkodama atsiuntė mūsų 
kuopai atminimui gražų paveik
slą Vilniaus Aušros Vartų Die
vo Motina su linkėjimais.

naują narę —
Šmigalskienę. Ligonių lankyto-! 
jos — Urbonienė ir Zabalavičie-, 
nė raportavo, kad vice pirm. 
Medinienė dar serga; Lukonie- 
nė ir Mičiutienė aiškino, kad J. 
Astrauskienė tebėra didelis li
gonis. Pertauskienė pranešė, 
kad A. šidiškienė taipgi sergan
ti. Gautas laiškas, kad apšvie- 
tos narė ir ilgametė rašytoja O. 
Aksomaitienė serga. Linkime, 
kad Dievas suteiktų visoms 
greitos, stiprios sveikatos. E. 
Paurazienė pranešė, kad M. Šir- 
vaitienė, kuri jau ilgą laiką j 
serga dar tebeesanti sąjungietė• CY^S- 
ir įnešė specialę rinkliavą mi- 

į šioms dėl jos sveikatos.

♦

i

Skaitytoja O. Y.

. . . . ..-----------------------------’ - .
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“Jaunystė išdyla, meilė nusvy
ra, lapai draugiškumo nupuola, 
bet Motinos sekretna lūkestis 
pergyvena visus”. Holmes.

Visoms mūsų motinoms, moti
nėlėms linkime kuogeriausios 
laimės, sveikatos, kantrybės, 
šviesumo ir ko tik jų “sekretna 
lūkestis” veržiasi širdyje. Lai 
Dievas Jas laimina ant amžių... 

O. Y. koresp.

PRANEŠIMAS
LDS Connecticut Apskričio

Kuopoms.
Šiuomi pareiškiame, kad LDS 

Connecticut apskričio pusmeti
nis susivažiavimas įvyks gegu
žės 26 d., 1940 m., sekmadienį 
1 vai. p. p., Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje, New Ha- 
ven, Conn. Kviečiame visas LDS 
Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame susivažiavime, 
prisiunčiant atstovus bei patie
kiant naujų naudingų įnešimų 
LDS organizacijos gerovei.

M. Svabonienė užrašė ‘Drau
gą’ savo motinėlei, kaipo Moti
nos Dienos dovaną. Tikrai gra
žus gestas, Mary! Būtų gera, 
kad daugiau tokių dukrų arba 
motinėlių atsirastų. Kelios nu
sipirko Lith. American Song 
List. Tai vis stiprinimas lietu- 

O. Y.

Chicagos L. Vyčių apskričio 
Choras, vadovaujant muz. J. 
Sauriui paliko nepamirštamą 
linksmumą. Įvairios dainos vy
rų ir mergaičių grupių visai pu
blikai labai patiko. Vaizdas iš 
lietuviško gyvenimo labai suža
vėjo daugumą motučių. Artistai 
ir kalbėtojai susilaukė labai di
delės simpatijos Detroitiečių 
tarpe. Lauksime daugiau tokių 
koncertų. Vakaras buvo tikrai 
istorinis ir sėkmingas, nes pub
likos dalyvavo arti tūkstantis. 
Bravo ALRK Federacijos 4 sky
rius ir jų rėmėjai. Reiškiame 
jiems nuoširdžiausią padėką — 
muz. J. Sauriui, visam Chica
gos L. Vyčių choro nariams, da
lyviams ir svečiams, kurie taip 
gražiai lietuviškai Detroitiečius 
galėjo palinksminti. Lai jūsų 
lietuviškumas šviečia neišdildo- 
mai! O. Y. koresp.

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

1

i Sveikinam sąjungietę Antani-
Jaunamečių vedėja Barstytė^ Baronienę su savo vyru My- 

raportavo, kad jaunametės gra- k°lu, kuriai gimė dukrelė ba- 
žiai veikia ir paruošė programą i landžl° 13 d” Providence ligo- 
Motinų Dienai. Įningj- Dievas 8Uteikia Jiem8

Federacijos veiklą aiškino M. sveikatos tikrai lietuviškai ka- 
Vaičiūnaitė ir L„ ----------------
nė. Rašt. M. Vaičiūnaitė pers
kaitė padėkos laišką nuo Moti
nos Aloyzos — šv. Pranciškaus ia- a- Šnarienės, reiškiame gilios 
Vienuolyno už sąjungiečių sta- Į u^uojautos sąjungietei Alenai 
tybos auką. Kitas padėkos laiš-iKerutienei’ Juozui Šnarui ir « 
kas buvo už gėles nuo M. Gali- Šeimoms- Taip^i 
nienės. Abu priimti.

Šimulienė ir Jakubienė apsi
ėmė pasidarbuoti laimėjimų ti- 
kietais. Siuvimo ratelį šiais me- i 
tais susidaro sekančios sąjun-p 
gietės: O. Kramblienė, R. Va-'Į 
letkevičienė, M. Valetkevičienė,' 
O. Jakobienė, J. šimulienė, M. 
Jarušienė, U. Rakauskienė, O. 
Rakauskienė, A. Laurinaitienė, 
M. Matanikienė ir O. Jurgutie
nė. Jos pasiuvo gražią naudin-' 
gą kaldrą, kurią aukejo kaipo 
pirmą dovaną laimėjimams. Pi-j 
kniko reikalai bus baigti atei
nančiame susirinkime.

O Banionienė dėkoja sąjun
gai už praeitą vienuolyno rė
mėjų vakarėlio pasidarbavimą 
ir prašė ateityje paremti ir po 
vieną kitą tikietą nusipirkti 
dėl Vienuolyno Rėmėjų pikniko, 
kuris bus birželio mėnesyje. j 

E. Paurazienė, kaip visados

R. Valatkevičie- talikiškai ją išauklėti.

Dėl mirties mylimos motinos

mam vyrui, a. a. J. Gudinui, 
liūdesio valandoje reiškiame gi-

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygute “Pilietybes kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti
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Taip pat yra būtina pasitarti. 
būsiančios trilypės gegužinės j 
reikalais, kuri įvyks liepos 21! 
d., New Haven, lietuvių Sea 
Cliff Moris Cove parke.

Kviečia LDS Connecticut aps
kričio valdyba.

Pirm. Dr. M. J. Colney, 
Rašt. B. Mičiūnienė.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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